Молодіжне відділення Національного екологічного центру України
Підсумки 2011
2011 рік став для МВ НЕЦУ роком громадської активності та освітньої діяльності.
Ми організовували та проводили Марші захисників Києва, були одним з організаторів
Школи молодого дружинника 2011 та фестивалю «Екотоп-2011» в національному
природному парку «Гомільшанські ліси».
Ми продовжили вести освітню діяльність, а саме:
-

Почали вести програму про актуальні проблеми охорони природи та шляхи їхнього
подолання («Світ у долонях» на хвилі Радіо «Марія»)
Продовжували вести «Зелений кінотеатр та екочитання»

У сфері заповідної справи та розвитку екомережі ми зробили наступні речі:
-

Підготували обґрунтування на створення НПП «Дівички» та розширення
НПП «Голосіївський»;
За нашими обґрунтуваннями було створено шість заказників;
Домоглися зупинки робіт по скасуванню програми екомережі;

Кампанії, які ми вели цього року:
-

-

Збережемо українські степи! - домоглися включення степів до схеми екомережі
Одещини;
Боротьба з продажем первоцвітів – продаж первоцвітів зменшився порівняно з
минулим роком;
Боротьба з комерційним використанням дельфінів – домоглися мораторію на вилов
дельфінів;
Боротьба з утриманням у неволі ведмедів – врятували та передали в спеціальні
звіринці кількох ведмедів;
Боротьба з джипінгом на природно-заповідних територіях - змусили організаторів
одного з трофі-рейдів змінити маршрут, щоб мінімізувати шкоду, яка б могла
бути нанесена поліським заповідниками. Іншим досягненням є те, що Вінницька
обласна державна адміністрація видала розпорядження про заборону джипінгу на
природно-заповідних територіях своєї області;
Боротьба проти реконструкції дніпровських островів – інформаційна робота;
Боротьба проти спалювання листя та стерні – інформаційна робота;
Боротьба проти знищення зелених зон Києва - спільно з прокуратурою Києва
відстояли у суді урочища Покал, Бичок та Горбачиха у Києві.

Також ми домоглися накладення штрафу та закриття кількох копанок у Свердловському
районі Луганської області на території міста Макіївка; а спільно з «Екологія Право
Людина» домоглися накладення 2 мільйонів гривень штрафу за забруднення річки Снітки
на Київщині; та накладення 1,5 мільйони штрафу та відкриття трьох кримінальних справ
за гідронамиви на Десні.

