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ПЕРЕДМОВА
Політичні події 2019 року стали справжнім викликом для
екологічного
налаштованої
частини
громадянського
суспільства в Україні. У серпневому рішенні нової
монобільшості Верховної Ради України щодо складу уряду не
знайшлося місця для міністра екології та природніх ресурсів.
Таким чином відбулася ліквідація Мінприроди, і в перше за
роки незалежної Україна залишилась без профільного
міністерства в сфері захисту довкілля.
Безпрецедентне рішення, про недопущення якого закликали
екологічні громадські організації, виявилось критичним для
довкілля України. Підпорядкування питань захисту довкілля
енергетичній сфері посунуло екологічні пріоритети в
державній політиці на задній план. Фактично у фокусі Уряду,
та й нового Міністерства енергетики та захисту довкілля, серед
широкого спектру напрямів довкільної політики залишилось
лише питання зміни клімату. Рішення є прямою загрозою
національній безпеці і
здоров’ю української нації та унеможливлює перехід України
на засади збалансованого розвитку. Воно однозначно
розцінюється громадянським суспільством України як
нехтування екологічними проблемами як на національному
рівні, так і на глобальному.
Нищівні події в довкільній сфері на національному рівні
відбувалися
на
фоні
формування
нової
політики
Європейського Союзу Green Deal з амбіційною ціллю
трансформувати розвиток Європи шляхом сталого зеленого
переходу, зберегти довкілля Європи, зробити Європейський
континент кліматично нейтральним до 2050 року і, врешті,
показати приклад всьому - що економічний ріст і збереження
планети можна поєднати. В такий момент Україна, маючи
Угоду про асоціацію з Європейським Союзом зобов’язана була
в ключитися в процес зеленого перетворення Європейського
континенту та посилити зв’язок з подіями, що відбуваються в
ЄС для тіснішої інтеграції з європейськими партнерами.

На цьому наголошував Національний екологічний центр
України разом з іншими неурядовими екологічними
організаціями, що прагнуть бачити Україну незалежною та у
сім’ї вільних європейських країн, із здоровим довкіллям та
дотриманням принципів екозбалансованого розвитку.
Протягом 2019 року Національний екологічний центр України
продовжував справу свого незмінного лідера та натхненника
Ярослава Мовчана. Ми працювали за напрямами збереження
біорізноманіття та захисту водних ресурсів, запобіганню та
пом’якшенню
змін
клімату,
енергозбереження
та
енергоефективності, формування довкільної політики та інших
не менш важливих для збереження довкілля напрямів.
Зокрема, НЕЦУ зробив важливий внесок у становлення одного
із принципових європейських демократичних інструментів –
процедури оцінки впливу на довкілля. Вперше в історії України
громадські слухання, пов’язані з негативним впливом
економічної діяльності на довкілля, були організовані
громадською організацією, а не органом влади, що стало
суттєвим кроком в демократизації українського суспільства.
Нажаль, із зміною пріоритетів уряду, цей процес був
звернений.
В 2019 р. відбулась звітно-виборча конференція НЕЦУ, на якій
були розглянуто стратегію діяльності на наступні роки, обрані
нові керівні органи, прийнято ряд важливих звернень. НЕЦУ
продовжує консолідуватися та посилювати свій вплив на
суспільство і владу просуваючи довкільні пріоритети як в
національну політику, так і в повсякденне життя.
На завершення хочу нагадати улюблений вислів Ярослава
Мовчана «Життя прекрасне і дає нам фантастичні
можливості!». Все в наших руках, давайте разом робити
Україну «зеленою» насправді, а не у політиці, відновлювати та
берегти природу нашої Батьківщини!

RUSLAN HAVRYLIUK
Chairman of NECU

МІСІЯ ТА
ЗАВДАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Місія НЕЦУ – діяльність для створення здорового довкілля
та поліпшення якості життя людей в Україні. Ця діяльність
ґрунтується на підтримці державної незалежності України,
побудові в ній громадянського суспільства на основі
поєднання досягнень екологічної та гуманітарної науки і
кращих християнських традицій українського народу.
Основна мета НЕЦУ – консолідація інтелектуального і
творчого
потенціалу
України,
налагодження
та
підтримання неформальних зв’язків між науковцями,
фахівцями з питань екології, вивчення, охорони та
управління станом довкілля, уряду, громадськими діячами
та ін., а також захист спільних інтересів членів НЕЦУ.
Основними завданнями НЕЦУ є:
● екологізація свідомості громадян України;
● сприяння формуванню збалансованої екологічної
політики України;
● екологізація законодавства України та підвищення, у
зв'язку з цим, правосвідомості
її громадян;
● сприяння розвиткові фундаментальних і прикладних
екологічних досліджень;
● сприяння збереженню біологічного та ландшафтного
розмаїття в Україні;
● сприяння проведенню наукових досліджень та
здійсненню практичних розробок спрямованих на
розбудову природно-заповідної справи в Україні;
● сприяння екологізації традиційної та розвитку
відновлювальної енергетики.
НЕЦУ спеціалізується в області дослідження впливів
об'єктів енергетики на довкілля, зміни клімату,
енергозбереження та енергоефективності, аналізу проектів
будівництва інфраструктурних об'єктів, нормативних актів
в галузі водної політики, поводження з відходами, оцінки
впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки.

ОРГАНІЗАЦІЙНА
СТРУКТУРА:
ЗАСНОВНИКИ,
КОЛЕКТИВНИЙ
КЕРІВНИЙ ОРГАН,
КОМАНДА

Національний екологічний центрУкраїни (НЕЦУ) вдячний своїм
засновникам, які на початку 90-х доклали зусиль задля створення
організації, а саме:

Шеляг – Сосонко Юрій Романович,
1933-2019 р., докор біологічних наук,
професор академік НАН України,
президент Всеукраїнського комітету
сприяння діяльності ЮНЕП в Україні

Антоненко Володимир
Степанович, 1954 р.н., ЗАТ
“Страхова компанія «Брама
життя»“, директор

Гардашук Тетяна Василівна,
1958 р. н., доктор філософських
наук, Голова товариства «Зелена
Україна»

Глеба Юрій Юрійович, 1949 р. н.,
доктор біологічних наук, профессор,
академік НАН, директор Інституту
клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України;

Голубець Михайло Андрійович,
1930-2016 р., доктор біологічних наук,
професор, директор Інституту екології
Карпат НАН України,
академік НАН України

Заєць Іван Олександрович,
1952 р. н., народний
депутат України, Міністр
екології та природних ресурсів
України (2000-2001)

Костенко Юрій Іванович,
1951 р. н., кандидат технічних наук,
народний депутат України1-4 го скликань,
Міністр охорони навколишнього природного
середовища України (1992-1994)

Мовчан Ярослав Іванович, 1957-2017 р.,
доктор біологічних наук, професор,
заступник Міністра охорони навколишнього
природного середовища України, завідувач
Лабораторії екобезпеки ННЦ «Екобіобезпека»
Національного авіаційного університету

Сандуляк Леонтій Іванович, 1937 р. н., доктор
медичних наук, професор, співавтор "Акту
проголошення незалежності України" 1991 р.,
перший Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Румунії

Свіженко Віктор Олексійович, 1947 р. н.,
директор департаменту
науково-технологічного розвитку
Міністерства освіти і науки України

Рубан Юрій Григорович, 1958 р. н.,
директор Національного інституту
стратегічних досліджень

Вищим кер вним органом НЕЦУ є Конференц я. Кер вництво м ж
Конференц ями зд йснюється Радою НЕЦУ. До Ради НЕЦУ входить 7
представник в, обраних на Конференц ї.
Д яльн сть НЕЦУ поширюється на всю територ ю України. НЕЦУ
складається з самост йних структурних осередк в – в докремлених
п дрозд л в. Нин НЕЦУ має 20 територ альних в дд лення. НЕЦУ
працює в наступни[ сферах: захист природних територ й та
б ор зноман ття, оптим зац я мон торингу довк лля, запоб гання
глобальним зм нам кл мату та негативних насл дк в енергетичного
сектору, зменшення забруднення пов тря, водного та ґрунтового
середовища, оптим зац я управл ння та поводження з в дходами.
К льк сть член в НЕЦУ близько 300 ос б.

Голова НЕЦУ обирається Конференц єю на
двор чний терм н до наступної Конференц ї.
Ця особа очолює Раду, оф ц йно представляє
НЕЦУ, виконує стратег чне кер вництво
в дпов дно до повноважень, делегованих
йому
Конференц єю
НЕЦУ,
координує
д яльн сть структурних п дрозд л в, п дписує
контракт з директором виконавчим, п дписує
оф ц йн документи НЕЦУ та п дписує угоди з
колективними членами НЕЦУ.

Директор виконавчий НЕЦУ виконує
орган зац йне та ф нансове управл ння,
затверджує ф нансов документи та юридичн
договори, спрямовує використання ресурс в
НЕЦУ, в дпов дно до р шень, прийнятих
Радою, дає накази та вказ вки, пов’язан з
ц єю д яльн стю, працює прац вниками НЕЦУ
та веде свою роботу. Кандидатура на посаду
директора виконавчого висувається Головою
НЕЦУ та затверджується Конференц єю

Нац ональний оф с знаходиться в м ст Києв . Штатний оплачуваний
персонал оф су становить 9 одиниць: директор виконавчий, бухгалтер,
юрист-анал тик, 2 менеджери – менеджер з комун кац йних технолог й
та менеджер з нформац йно-техн чного забезпечення та 4 тематичн
експерти. Деяк експерти працевлаштован на спец альн й основ
в дпов дно до поточних потреб, нш мають довгостроков контракти.
Весь персонал бере активну участь в робот над проектами.

ОСНОВНІ
АКТИВНОСТІ,
ЗА ЯКИМИ
ПРАЦЮЄ
ОРГАНІЗАЦІЯ

Збереження
водних ресурс в

НЕЦУ пропагує перех д на нтегроване управл ння
водними ресурсами за басейновим принципом,
впровадження нституту басейнових рад як кер вних
орган в управл ння р чковими басейнами. Ми
виступаємо за впровадження екосистемного п дходу
при управл нн водними ресурсами, м н м зац я впливу
г дроенергетики на довк лля.

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЖИВОЇ
ПРИРОДИ

НЕЦУ АКТИВНО
ЗАХИЩАЄ ДІЛЯНКИ З
ЖИВОЮ ПРИРОДОЮ,
НАСАМПЕРЕД З
УНІКАЛЬНИМИ
ПОПУЛЯЦІЯМИ ВИДІВ
РОСЛИН І ТВАРИН. У
СПІВПРАЦІ З
ДЕРЖАВНИМИ
ОРГАНАМИ, МИ ВЕДЕМО
ПІДГОТОВЧУ РОБОТУ
ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ
ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ,
А ТАКОЖ
ВІДСЛІДКОВУЄМО
ДОТРИМАННЯ
ПРИРОДООХОРОННОГО
ЗАКОНОДАВСТВА НА
ЗАПОВІДНИХ
ТЕРИТОРІЯХ.

БОРОТЬБА

Ю
О
Н
І
М
З
І
З
КЛІМАТУ

НЕЦУ СИСТЕМНО ПРАЦЮЄ
НАД ПОСИЛЕННЯМ РОЛІ
УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ
БОРОТЬБІ ЗІ ЗМІНОЮ
КЛІМАТУ. СЕРЕД НАШИХ
ПРІОРИТЕТІВ СПРИЯННЯ
СКОРОЧЕННЮ ВИКИДІВ
ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ТА
ПЕРЕХОДУ НА 100%
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДО 2050 Р.,
А ТАКОЖ АДАПТАЦІЯ ДО
ЗМІН КЛІМАТУ.

ЕНЕРГЕТИКА
У ФОКУСІ НАШОЇ
УВАГИ ПЕРЕБУВАЄ Й
ЕНЕРГЕТИКА. НЕЦУ
ВИСТУПАЄ ЗА
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРИНЦИПІВ
ЗБАЛАНСОВАНОГО
РОЗВИТКУ У ВСІ
СЕКТОРИ
ПРОМИСЛОВОСТІ. МИ
ВИСТУПАЄМО ЗА
ПЕРЕХІД НА
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ,
ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОС
ТІ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ,
ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ВСІХ
ВИДІВ ТРАНСПОРТУ.

ДОВКІЛЬНА
ПОЛІТИКА
Збалансований розвиток є ф лософ єю розвитку
сучасного св ту. НЕЦУ виступає за
впровадження Глобальних Ц лей сталого
розвитку в Україн . Ключовою позиц єю НЕЦУ є
впровадження принципу
еко мперативу – верховенства правил охорони
довк лля, просування дей екосистемного
п дходу в плани д й на ус х р внях – в д
нац онального до локального.

ОСНОВНІ
ПРОЕКТИ,
ВИКОНАНІ ЗА
ЗВІТНИЙ
ПЕРІОД

Casework against Е40 inland waterway
Мета проекту – забезпечити додаткове розсл дування, для того, щоб
знайти зм стовний аргумент проти проекту E40 та запропонувати
альтернативний шлях розвитку Пол сся.
Актуальн сть проекту – реал зац я проекту м жнародного водного
шляху Е40 може завдати непоправної шкоди рег ону Пол сся його
мешканцям. Потреба у донесенн майбутн х ризик в роекту до
якнайб льш широкого кола людей сьогодн актуальна як н коли, адже
зупинити реал зац ю небезпечного для довк лля та здоров’я людей
проекту можливо лише сп льними зусиллями.
Ц льова аудитор я проекту – Центральн м сцев органи виконавчої
влади, органи самоврядування, експертне середовище, ЗМІ, широка
громадськ сть, громадськ неурядов орган зац ї, ноземн ЗМІ та
громадськ сть, Нац ональна платформа Форуму громадянського
сусп льства Сх дного партнерства ЄС та небайдуж громадяни України.
Результати проекту:
1) Проведено сем нар у Камʼянц -Под льському 5 лютого 2019 року в оф с
НПП «Под льськ Товтри» п д назвою «Ми не безсил у протид ї зм нам
кл мату», присвячений М жнародному дню водно-болотних уг дь.
Виконавчий директор НЕЦУ пов домив присутн х щодо можливих
масштабних загроз довк ллю України в д реал зац ї м жнародного
водного шляху Е40 Гданськ – Херсон та рол громадськост в їх
подоланн .

2) У Луцьку 5 березня 2019 року в дбувся круглий ст л «Природн ц нност
Пол сся загрози довк ллю р чкового шляху Е40 Гданськ – Херсон». У
круглому стол взяли участь сп вроб тники Управл ння еколог ї та
природних ресурс в Волинської облдержадм н страц ї, Рег онального
оф су водних ресурс в у Волинськ й област , Нац онального природного
парку «Прип’ять-Стох д», Шацького нац онального природного парку,
Чорнобильського рад ац йно- еколог чного б осферного запов дника,
представники громадських орган зац й Луцька, делегац я НЕЦУ. Двом
луцьким телеканалам було дано нтерв’ю щодо теми круглого столу та
проблем, як пов’язан з можливим буд вництвом р чкового шляху Е40
Гданськ – Херсон.

3) Газета «Деловая столица» в рамках дискус йного клубу 9 кв тня
провела дискус йну панель на тему «Водний шлях Е40. Нав що п дн мати
рад оактивний мул з дна Прип’ят везти його до Києва?». Серед сп кер в
був експерт Нац онального еколог чного центру України – Олександр
Гусєв з допов ддю на тему: «Проект р чкового шляху Е-40: еколог чн
виклики проти економ чної доц льност ».

4) Була випущена сер я буклет в «М жнародний водний шлях Е40
(Гданськ – Херсон): проблеми загрози».

5) За н ц ативи Нац онального еколог чного центру України (НЕЦУ) п д
головуванням першого заступника Черкаської облдержадм н страц ї
Тараса Висоцького у прим щенн прес-центру ОДА 31 травня 2019
в дбувся круглий ст л на тему: «Дн про: життєдайна р чка чи канал для
проекту Е40? Як шукати компром с у справ в дновлення р чкового
транспорту?». Експерти НЕЦУ по нформували учасник в круглого столу
щодо поточної ситуац ї довкола проекту водного шляху Е40 та його
загрози для довк лля та людей.

6) Видано лист вку «Проект р чкового шляху Е40:
еколог чн виклики VS економ чна доц льн сть».

7) За н ц ативи Нац онального еколог чного центру України (НЕЦУ) та за
п дтримки Інституту проблем природокористування та еколог ї НАН
України (ІПП) 8 липня 2019 року у Дн пр в дбувся круглий ст л на тему
«Потенц йн загрози буд вництва та експлуатац ї м жнародного
р чкового шляху Е40 Гданськ – Херсон довк ллю та сталому розвитку
басейну Дн пра». Представники НЕЦУ по нформували про наявну
ситуац ю довкола проекту р чкового шляху Е40 та еколог чн ризики з
ним пов’язан . Науковц у своїх допов дях висв тлили р зн аспекти
деградац ї р чки Дн про, а також вплив нтенсивного судноплавства на
стан р чки.

8) Опубл ковано декларац ю Робочих груп № 3 Нац ональних платформ
України
Республ ки Б лорусь Форуму громадянського сусп льства
Сх дного партнерства «Зупинити еколог чно економ чно недоц льний
проект континентального водного шляху Е-40 Гданськ – Херсон»

Пер од виконання проекту: 01.01.2019 – 30.06.2019.
Донор – Frankfurt Zoological Society (FZS).

Ecosystem approach to hydropower:
acilitating the implementation of European
requirements to development of hydropower
sector in states of Eastern Europe Partnership
Мета проекту – сприяння нтеграц ї екосистемного п дходу та розгляду
екосистемних послуг у галузеву економ чну д яльн сть (а саме, розвиток
г дроенергетики та комплексне управл ння водними ресурсами), що
передбачено горизонтальними директивами ЄС та в дпов дними
конвенц ями, сторонами яких є країни Сх дного Партнерства, для
обґрунтованої можливост реал зац ї план в, програм та проект в
г дроенергетики.
Актуальн сть проекту – Екосистемний п дх д до г дроенергетики»
покликаний сприяти нтеграц ї розробленого екосистемного п дходу та
екосистемних послуг у прийнятт р шень щодо розвитку г дроенергетики,
а також нтегрованому управл нн водними ресурсами у країнах Сх дного
партнерства. Такий п дх д допоможе всеб чно оц нити вплив
г дроенергетичних об'єкт в на довк лля, що є надзвичайно важливим у
контекст
небезпечних план в масштабного буд вництва нових
г дроелектростанц й.
Ц льова аудитор я проекту – жител країн Сх дного Партнерства,
центральн м сцев органи виконавчої влади, органи самоврядування,
експертне середовище, ЗМІ, широка громадськ сть та Нац ональна
платформа Форуму громадянського сусп льства Сх дного партнерства ЄС.

Результати проекту:
1) Проведено сем нар проекту «Екосистемний п дх д до г дроенергетиц :
сприяння реал зац ї європейських вимог до розвитку г дроенергетики в
країнах Сх дної партнерства» 28 червня 2019 року в Кишин в , Молдова. На
сем нар розглядалися питання прогалин оц нки екосистемних послуг та
шлях в впровадження екосистемного п дходу до об’єкт в г дроенергетики

2) Видано л флет проекту «Екосистемний п дх д до г дроенергетики:
сприяння реал зац ї європейських вимог до розвитку г дроенергетики в
країнах Сх дного партнерства».

3) Проведено нац ональний сем нар проекту «Екосистемний п дх д до
г дроенергетики: сприяння реал зац ї європейських вимог до розвитку
г дроенергетики в країнах Сх дної Європи» у Єреван 12 липня 2019 року.
На сем нар п дн малися питання щодо негативного впливу об’єкт в
г дроенергетики на р чки. Експертами наголошувалося, що орган зац ї
громадянського сусп льства посл довно виступають за впровадження
об’єктивної оц нки впливу г дроелектростанц й на довк лля.

4) Проведено конференц ю «Екосистемний п дх д до г дроенергетики:
перспективи мплементац ї у країнах Сх дного партнерства» 4 жовтня 2019
р. у Києв , де представники 4-х країн Сх дного партнерства –
Азербайджану, В рмен ї, Молдови та України, – а також Європейського
Союзу, проанал зували стан та перспективи впровадження екосистемного
п дходу в практику оц нки г дроенергетичних план в, програм та
проект в. Особливу увагу було прид лено проблем дентиф кац ї та
економ чної оц нки екосистемних послуг р чок, їх врахування для
транскордонних басейн в, як запоруки усп шної транскордонної сп впрац .
5) Видано брошуру «Екосистемний п дх д до г дроенергетики: сприяння
реал зац ї європейських вимог до розвитку г дроенергетики у країнах
Сх дного партнерства».
6) Ухвалено резолюц ю за результатами п дсумкової конференц ї проекту
«Екосистемний
п дх д
до
г дроенергетики
сприяння
реал зац ї
європейських вимог до розвитку г дроенергетики в країнах Сх дного
партнерства», яка закликає переглянути снуючу практику прийняття
р шень стосовно об’єкт в г дроенергетики для повноц нного врахування
їх впливу на довк лля.

7) Проведено п дсумкову прес-конференц ю проекту «Екосистемний п дх д
до г дроенергетики: сприяння виконанню європейських вимог до
розвитку г дроенергетики в країнах Сх дного партнерства» 23 грудня 2019
року у Києв . У ход прес-конференц ї обговорювалися проекти
буд вництва та плани розвитку г дроенергетики, що не проходять
належних еколог чних оц нок впливу, тому їх реал зац я призводить до
посилення негативного впливу на довк лля та деградац ї екосистем,
збереження яких є критично важливим для забезпечення збалансованою
розвитку країн Сх дного партнерства, зокрема Азербайджану, В рмен ї,
Молдови та України.

8)
Опубл ковано
брошуру
«Екосистемн послуги г рських
р чок Українських Карпат».

9)
Видано
аналітичний
огляд
«Впровадження
екосистемного
підходу та екосистемних послуг у
гідроенергетичний сектор країн
Східного партнерства: стан та
виклики».

Пер од виконання: 01.03.2019 –
31.12.2019.
Донор – The Secretariat of the Steering
Committee of the Eastern Partnership Civil
Society Forum.

Організація та проведення громадських
слухань у процесі здійснення ОВД
Мета проекту – виявити, з брати та врахувати зауваження та пропозиц ї
громадськост до планової д яльност будь-яких роб т.
Актуальн сть проекту – закон про оц нку вплину на довк лля новий та
не до к нця доопрацьований, тому людям необх дно допомогти роз братися
у тому, як в н працює та як ним користуватися. НЕЦУ має досв д у цьому,
тому залюбки допом г М н стерству енергетики та захисту довк лля
проводити громадськ слухання у р зних куточках країни.
Ц льова аудитор я проекту – населення України, яке хоче обговорити
планову д яльн сть будь-якого об’єкту.
Результати проекту:
1) У зазначених на д аграм областях було проведено загалом 258 слухань.

Харківська, Сумська, Полтавська, Донецька та Луганська

Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Волинська

Херсонська, Запорізька, Одеська та Миколаївська

Київська, Черкаська, Чернігівська, Дніпропетровська і Кіровоградська

Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Рівненська і Тернопільська
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2) НЕЦУ запустив власну стор нку на Facebook для оголошення публ ки щодо
дати м сця проведення слухань, а також для того, щоб поширювати
результати цих громадських обговорень.

100

3) За час громадських слухань НЕЦУ видало дек лька електронних видань,
серед яких:
Анал тичний документ «Впровадження оц нки впливу на довк лля в
Україн : анал з ризик в перспектив (громадське бачення)».
Анал тичний документ «Проблемн питання процедури ОВД: анал з
пропозиц ї».
ОВД: навчальний пос бник до практичних занять. Нормативн документи
в галуз ОВД: навчальний пос бник до практичних занять.

Пер од виконання: 14.06.2019 – 31.12.2019.
Донор – М н стерство енергетики та захисту довк лля.

Sustainable energy, Positive & zero cARbon
Communities – SPARCS
Мета проекту – продемонструвати та обґрунтувати техн чну та
соц ально-економ чну життєздатн сть та насл дки масштабованих,
нновац йних р шень для планування, розгортання та впровадження
розумних та нтегрованих енергетичних систем як ефективного засобу для
м ського переходу на нульову екосистему вуглецю, ор єнтовану на
громадянина, що забезпечуватиме високу як сть життя. 7 м ст SPARC
сприятимуть поширенню м ського енергетичного переходу широко у
Європ , демонструючи вим рн докази переваг цих комплексних р шень у
великому масштаб для розвитку блок в буд вель та район в в умовах
активних енергетичних екосистем та новаторських б знес-моделей, з
урахуванням взаємод ї м ж громадянами, буд вництвом та м ськими
енергетичними системами.
Актуальн сть проекту – основним механ змом стратег ї трансформац ї
м ста є об'єднання громадян, компан й, департамент в м стобудування та
ос б, як приймають р шення, для створення значущих нструмент в та
використання їх для перетворення снуючої м ської екосистеми у
безвуглецеву громаду. В умовах глобального потепл ння актуальн сть
переходу громад на безвуглецевий спос б життя є незаперечно
актуальним.
Ц льова аудитор я проекту – населення Європи, України зокрема.
Результати проекту:
1) В дрядження до м. Гельс нг , Ф нлянд я експерт в проекту у пер од з 06 по
11 жовтня 2019 року для участ у стартов й зустр ч проекту. Експерти
проекту зустр лись з партнерами консорц уму та взяли участь у
презентац ях та воркшопах, присвячених, зокрема, тем етичних пробем,
розповсюдження нформац ї про результати проекту, мон торингу та
оц нц впливу та урбантрансформац ї, як були орган зован партнерами
проекту.
За результатами проведених зустр чей була проведена оц нка тепер шн х
завдань, коригування наступних крок в плану роботи НЕЦУ в консорц ум .

2) В дрядження до м. Льв в, Україна експерт в проекту 22 жовтня 2019 року
для участ у зустр ч з партнерами проекту. Разом з партнерами наш
експерти обговорили компоненти проекту СПАРКС, як плануються до
реал зац ї у Львов та д яльн сть НЕЦУ у рамках проекту СПАРКС у Львов та
в Україн .
За результатами проведеної зустр ч були в дкоригован концепт участ
Нац онального еколог чного центру України у консорц ум та наступн
кроки плану роботи НЕЦУ, в дпов дно.

Пер од виконання: 01.10.2019- 01.10.2024
Донор – European Commission, Lighthouse and Follower cities and their
communities.

Семінари із СЕО та ОВД у Черкасах
Мета проекту – допомогти ц льов й аудитор ї роз братися у деталях
визначених законом процедур СЕО та ОВД.
Актуальн сть проекту – в дпов дно до обов’язк в, взятих Україною
зг дно Угоди з ЄС, Верховна Рада прийняла закони «Про оц нку впливу на
довк лля» (2017) та «Про стратег чну еколог чну оц нку» (2018). Ц закони
визначають необх дн сть оц нки державних план в та планованої
д яльност господарюючих суб’єкт в ус х форм власност на довк лля.
Впроваджена законами процедура в дпов дає європейським вимогам та
забезпечує доступ до неї громадськост . І хоч закони вже д ють к лька
рок в, але специф ка визначених ними механ зм в не завжди ч тко
зрозум ла учасникам процесу. Тому Нац ональний еколог чний центр
України розробив учбову програму сем нар в з стратег чної еколог чної
оц нки (СЕО) та оц нки впливу на довк лля (ОВД), як допомагають
роз братися у деталях визначених законом процедур.
Ц льова аудитор я проекту – прац вники орган в самоврядування
област – сп вроб тники виконком в, в дд л в буд вництва та арх тектури,
прац вники м сцевих п дрозд л в еколог чної нспекц ї та нших структур.
Результати проекту:
Була розроблена навчальна програма, в дпов дн методичн матер али
проекту. Проведен сем нари для ц льової аудитор ї.

Пер од виконання: вересень-листопад 2019 року.
Донор – Управл ння еколог ї та природних ресурс в Черкаської
облдержадм н страц ї.

ЗВЕРНЕННЯ ТА
ЗАЯВИ НЕЦУ

Найважливіші заяви, звернення та
декларації НЕЦУ за 2019 рік
1) Звернення Нац онального еколог чного центру України до Прем’єрм н стра України стосовно буд вництва енергоблок в № 3, 4 Хмельницької
АЕС в д 26.04.2019 року. Нац ональний еколог чний центр України вважає
за необх дне представити свою позиц ю в дносно неприпустимост такого
буд вництва.

2) В дкрите звернення Прем’єр-м н стров Олекс ю Гончаруку щодо
необґрунтованої л кв дац ї самост йного М н стерства еколог ї та
природних ресурс в України шляхом об’єднання з М н стерством
енергетики та вуг льної промисловост України, що визначає фактичне
п дпорядкування довк льної сфери енергетичн й галуз в д 03.09.2019.
Поважаючи повноваження Прем’єр-м н стра України Каб нету М н стр в
України на ухвалення р шень, водночас вважаємо за доц льне звернутись
з закликом щодо в дновлення окремого М н стерства у сфер охорони
довк лля та нституц йного посилення системи виконавчої влади у сфер
довк лля шляхом створення Довк льного агентства України, на зразок
європейського агентства (EEA) або агентства з охорони довк лля США
(EPA) з в дпов дними функц ями щодо управл ння, регулювання,
мон торингу та оц нки стану довк лля.

3) Декларац я «Зупинити еколог чно економ чно недоц льний проект
континентального водного шляху Е40 Гданськ – Херсон» в д 16.12.2019.
Нац ональн
платформи України
Республ ки Б лорусь Форуму
громадянського сусп льства Сх дного партнерства вважають за необх дне
звернути увагу уряд в Республ ки Б лорусь та України, європейських
партнер в
громадськост , що д яльн сть, пов’язана з проектом
континентального водного шляху Е40 Гданськ – Херсон зд йснюється з
порушенням не т льки нац онального законодавства, а й м жнародних
договор в обох країн. Робоч групи № 3 Нац ональних платформ України
Республ ки Б лорусь Форуму громадянського сусп льства Сх дного
партнерства п дписали в дпов дну декларац ю «Довк лля, зм ни кл мату та
енергетична безпека».

4) Заява НЕЦУ з приводу грубого порушення природоохоронного
законодавства Адм н страц єю морських порт в України п д час
проведення тендеру на виконання днопоглиблювальних роб т на р чц
Прип’ять в д 23.12.2019. У заяв
НЕЦУ констатує, що будь-як
днопоглиблювальн роботи на р чц Прип’ять мають бути узгоджен з
Басейновою радою р чки Прип’ять та обговорен з громадськ стю у рамках
дискус ї щодо оц нки впливу на довк лля планованих роб т! Нац ональний
еколог чний центр України розглядає водн ресурси, перш за все, як
природний ресурс, без якого неможливе життя на Земл .

НЕЦУ НА
ЗАХИСТІ
ДОВКІЛЛЯ
У СУДАХ

НЕЦУ має широкий досв д у в дстоюванн довк льних закон в у судах.
26 кв тня 2019 р. в Окружному адм н стративному суд в дбулося чергове
зас дання за позовом НЕЦУ до Каб нету М н стр в України з вимогою
скасувати розпорядження Уряду в д 13 липня 2016 р. № 552-р «Про
схвалення Програми розвитку г дроенергетики на пер од до 2026 року»
тим самим призупинити виконання зазначеної Програми.
НЕЦУ вважає, що при розробц Програми М ненерговуг лля не було
вчинено ряд д й, передбачених вимогами нац онального та м жнародного
законодавства, а розпорядження Каб нету М н стр в України в д 13 липня
2016 року № 552-р є незаконним та протиправним.
НЕЦУ наполягає на скасуванн р шення Уряду, проведенн стратег чної
еколог чної оц нки зазначеної Програми з метою припинення забудови
та нищення українських р чок. Представники в дпов дача (КМУ,
М ненерговуг лля, ПрАТ «Укрг дроенерго») одностайно закликали суд
в дкинути вимоги НЕЦУ, оск льки за їх позиц єю Програма розвитку
г дроенергетики не порушує прав громадян. Як аргумент наводяться
р шення суду про в дхилення позову БО «Еколог я-Право-Людина»,
незважаючи на очевидн груб порушення процедури прийняття
зазначеного розпорядження.

27 травня 2019 в дбулося заключне судове зас дання з розгляду позову
Нац онального еколог чного центру України до Каб нету М н стр в України
М н стерства енергетики та вуг льної промисловост України щодо
скасування Програми розвитку г дроенергетики України на пер од до 2026
року.
Сторони судового процесу у своїх виступах п дтвердили свої позиц ї.
Представник НЕЦУ виголосив вимогу НЕЦУ зупинити виконання згаданої
програми, оск льки її вт лення завдасть
великої шкоди довк ллю
порушить права громадян України на безпечне довк лля.

Водночас Програма була ухвалена Урядом з порушеннями чинних
нормативно-правових акт в.
Також НЕЦУ передала до суду понад 3000 п дпис в мешканц в
Миколаївщини, як також вимагають припинити виконання Програми
(нею передбачено добудову Ташлицької ГАЕС, що призведе до
затоплення запов дних територ й
та знищення Бузького Гарду –
визначної пам’ятки української
культури). В дпов дач
(КМУ,
М ненерговуг лля, компан ї «Укрг дроерго») у один голос вдалися до
в дверто хибних трактувань чинних нормативно-правових акт в, як
регулюють стосунки орган в виконавчої влади з громадянами України.
Суд схвалив р шення: оск льки у процес ухвалення Програми розвитку
г дроенергетики України на пер од до 2026 року н яких процедурних
порушень не було зроблено виконання Програми не порушує н чиїх
прав, в дмовити у задоволенн позову НЕЦУ щодо припинення виконання
Програми розвитку г дроенергетики України на пер од до 2026 року
(попередня редакц я р шення).
Р шення колег єю судд в було ухвалене упродовж 5 хвилин. Заключна
редакц я тексту р шення буде виготовлена упродовж 10 дн в. НЕЦУ не мав
нам ру
погоджуватись
з
ухваленим
р шенням
Окружного
адм н стративного суду подав апеляц ю.

18 вересня 2019 року в дбулося перше останнє зас дання у Київському
апеляц йному адм н стративному суд , у якому мало вир шуватися
питання процесуального характеру. Зокрема, зам на М нприроди та
М ненерговуг лля на їхнього правонаступника – М н стерство енергетики
та охорони довк лля, а також питання долучення до справи додаткових
довод в апелянта.
Однак суд в дмовив у вир шенн
згаданих питань, виявивши
необ знан сть щодо загальнов домого факту зм ни структури уряду та
непрофес онал зм щодо уникнення потреби перев рити цей факт.

Причина такого посп ху, як виявилося, було бажанням якомога
швидше розглянути цю справу. Оск льки, попри клопотання
представника НЕЦУ про оголошення перерви, суд вир шив розглянути
справу «по сут ». І вже за 15 хвилин оголосив резолютивну частину
постанови – в дмовити у задоволенн апеляц йної скарги НЕЦУ.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО
НАГОРОДИ,
ПОДЯКИ

Щороку на асамблеї Форуму громадянського сусп льства
Сх дного партнерства вручають нагороди кращим
проектам регрантингу. У 2019 роц перше м сце отримав
проект, головним виконавцем якого був Нац ональний
еколог чний центр України: «Ecosystem approach to hydropower:
facilitating the implementation of European requirements to development
of hydropower sector in states of Eastern Partnership» (Екосистемний
п дх д
до
г дроенергетики:
сприяння
виконанню
європейських вимог до розвитку г дроенергетики в країнах
Сх дного партнерства).
Проект сприяв впровадженню оц нки впливу на довк лля
та стратег чної еколог чної оц нки, в дпов дно до вимог
директив та конвенц й ЄС, а також поширенню
застосування
екосистемного
п дходу
до
розвитку
г дроенергетики та нтегрованого управл ння водними
ресурсами. Проект виконувався з березня по листопад 2019
р. у чотирьох країнах Сх дного партнерства – Азербайджан ,
В рмен ї, Молдов таУкраїн .

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ДОНОРІВ
ТА ПАРТНЕРІВ

НАШ
ДОНОР

Frankfurt
Zoological Society
FZS – м жнародна природоохоронна орган зац я, що базується у
Франкфурт , Н меччина. Заснована професором Бернгардом
Гр змеком, FZS прагне зберегти земл та б олог чне р зноман ття в
останн х куточках дикої природи на планет .
FZS працює в районах, багатих на б ор зноман ття в центральн й та
сх дн й Європ , на сход Африки, в центральн й частин П вденної
Америки та на п вденному сход Аз ї. Що стосується середовищ
снування, головна увага прид ляється великим саванам, л сам,
заболоченим г рським районам. Основний акцент в Європ робиться
на розвиток дикої природи в Н меччин та збереження незайманих
м сць снування в балканських державах, Україн , Б лорус та
Казахстан . Їхн ми країнами-проектами на сход Африки є: Танзан я, ДР
Конго, Замб я, З мбабве та Еф оп я.
Zoologische Gesellschaft Frankfurt у 1858 р. було зареєстровано як
некомерц йне товариство. Їхня робота ф нансується за рахунок внеск в
їхн х член в, приватних пожертвувань та кошт в в д їхнього фонду
п дтримки – Hilfe für die bedrohte Tierwelt. П дтримка їхн х проект в також
надходить у форм зовн шнього ф нансування, наприклад, з фонд в
або державних програм ф нансування.
FZS нараховує приблизно 400 сп вроб тник в, з яких майже 30
працюють у головному оф с у Франкфурт та вс нш у р зних країнахпроектах. Кр м того, близько 40 добровольц в працюють послами
охорони у Франкфуртському зоопарку, а 30 / 40 волонтер в також зараз
виконують еколог чну осв ту в рамках програми Перу.

НАШ
ДОНОР

The Secretariat of the Steering
Committee of the Eastern
Partnership Civil Society Forum
Форум Сх дного партнерства – найб льша зонтична орган зац я
неурядових орган зац й рег ону Сх дного партнерства та ЄС, яка працює
разом з +1000 орган зац ями для просування європейської нтеграц ї,
сприяння реформам та демократичним трансформац ям у шести країнах
Сх дного партнерства – В рмен ї, Азербайджан , Б лорус , Груз ї, Молдов
та Україн .
Їхня м с я - забезпечення ефективної участ громадянського сусп льства
Сх дного партнерства та ЄС у процес планування, мон торингу та
реал зац ї пол тики Сх дного партнерства у конструктивному д алоз з
органами, як приймають р шення з ЄС та Сх дного партнерства.
Секретар ат форуму Сх дного партнерства – єдина
орган зац я громадянського сусп льства, яка має статус спостер гача в
оф ц йн й структур Сх дного партнерства. На пост йн й основ їх
запрошують в дв дувати зустр ч м н стр в Сх дного партнерства, наради
старших посадових ос б, Платформи та панел Сх дного партнерства,
зас дання Парламентської асамблеї CORLEAP та Euronest.
Сх дне партнерство (Сх дне партнерство) – це пол тична н ц атива, яка
має на мет наблизити ш сть сх дних сус д в – В рмен ю, Азербайджан,
Б лорусь, Груз ю, Молдову та Україну – до ЄС.
Для виконання їхньої рол у сприянн процесам трансформац ї в рег он
Сх дного партнерства Форум працює як самост йний незалежний орган
завдяки р зним структурам. Секретар ат сп впрацює з Наглядовим
ком тетом як центр нформац ї, координац ї та експертизи для учасник в
Форуму, орган в Форуму та зац кавлених стор н у Брюссел та країнах
Сх дного партнерства. Вони сприяють досягненню ц лей пол тики
Сх дного партнерства у кожн й з країн Сх дного партнерства.

НАШ
ДОНОР

CEE Bankwatch
Network
Мережа «Бенквоч» (CEE Bankwatch Network) об'єднує неурядов
орган зац ї (НУО) з р зних країн Центральної та Сх дної Європи (ЦСЄ).
Вони ведуть мон торинг д яльност м жнародних ф нансових
орган зац й (МФО), як працюють у їхньому рег он , розробляють
рац ональн з еколог чної, соц альної та економ чної точки зору
альтернативи з їх нормативної документац ї проект в.
Оф ц йно мережа НУО «Бенквоч» була заснована в19 95 р, стала одн єю
з найсильн ших мереж природоохоронних НУО в Центральн й Сх дн й
Європ .
Їхня мета – еколог чно, соц ально та економ чно справедливий св т,
побудований на принципах сол дарност , в дкритост та поваги до
еколог чних кордон в. Людство повинно не т льки насолоджуватися
життям, а й усв домлювати насл дки своєї д яльност нести за неї
в дпов дальн сть.
Щоб досягти встановлених ц лей, вони працюють над запоб ганням
негативних еколог чних соц альних насл дк в д яльност м жнародних
ф нансових орган зац й, розробкою альтернативних р шень
залученням громадськост до процесу прийняття р шень. У м жнародн й
мереж «Бенквоч» 16 орган зац й-член в з 14 країн Центральної та
Сх дної Європи, Кавказ та Рос я. Їхня штаб-квартира знаходиться у
Праз , Чех я, а сп вроб тники працюють в оф сах по всьому рег ону в
Брюссел .
Вони також працюють з партнерськими орган зац ями з нших країн –
в д Африки до Центральної Аз ї, спостер гають за проектами, як
ф нансуються з державного бюджету, сприяють проектам, як мають
ст йку еколог чну соц ально-економ чну альтернативу.

НАШ
ДОНОР

European Commission
Європейська ком с я (англ. – European Commision, ЄК) – головний
наднац ональний орган виконавчої влади Європейського Союзу.
Створений 1958 п сля набуття чинност Римського договору (1957) про
об'єднання пров дних структур європейської нтеграц ї: Європейського
Сп втовариства, Європейського об’єднання вуг лля стал , Євратому та
виникнення Європейського економ чного сп втовариства. Ком с я є
незалежною в д впливу нац ональних уряд в, приймає колег альн
р шення та несе в дпов дальн сть перед Європейським парламентом.
Ком с єю керує група з 27 уповноважених ос б, в дома як «колег я». Разом
вони приймають р шення щодо пол тичного та стратег чного
спрямування Ком с ї. Євроком с я складається з 28 ком сар в
президента. Отже, кожна країна-член ЄС представлена в Євроком с ї.
Європейську ком с ю ще називають "охоронницею договор в ЄС". Ут м,
вона не т льки пильнує за вт ленням р шень ЄС, а й сама пропонує той чи
нший законопроект парламенту Європейського Союзу або Рад ЄС. Іще
одним завданням Євроком с ї є представництво ЄС назовн .
Близько 80% ф нансування ЄС зд йснюється за програмами, сп льно
керованими Європейською Ком с єю та нац ональними органами влади в
країнах ЄС.
Там, де Європейська Ком с я безпосередньо керує ф нансуванням, вона
робить це шляхом привласнення грант в та запуску тендерних процедур.
Поряд з ншими основними нститутами ЄС Європейська Ком с я
розробляє загальну стратег ю та пол тичне спрямування ЄС.
Пол тика ЄС покликана принести користь громадянам, б знесу та ншим
зац кавленим сторонам в ЄС.

НАШ
ПАРТНЕР

European Federation for
Transport and
Environment
Європейська федерац я транспорту та довк лля, яку зазвичай називають
мережею «Транспортом та довк ллям» (T&E), є європейською
парасолькою для неурядових орган зац й, що працюють у сфер
транспорту та довк лля, просуваючи ст йкий транспорт у Європ , що
означає п дх д до транспорту, який є еколог чно в дпов дальним,
економ чно обґрунтованим та соц альним.
М с я транспорту та довк лля (T&E) – це система пересування з
нульовими викидами, яка є доступною м н мально впливає на наше
здоров'я, кл мат та довк лля.
Оск льки вони були створен 30 рок в тому, T&E сформувала деяк
найважлив ш еколог чн закони Європи.
Це неприбуткова та пол тично незалежна орган зац я. Їхн члени та
прихильники разом складають понад 3,5 м льйона людей. Вони мають
м сце в рад ECOS є членами групи зелених 10 європейських еколог чних
громадських орган зац й.
Їхню роботу в Брюссел п дтримують 60 орган зац й (49 член в та 11
прихильник в), як працюють над просуванням розумн шого та чист шого
транспорту в 25 країнах Європи.
T&E п дтримують 11 орган зац й. Заснована в 1990 роц , T&E
перетворилася на головну природоохоронну орган зац ю, яка проводить
кампан ю з питань сталого транспорту на р вн ЄС у Брюссел .
Їхня основна увагат прид ляється європейськ й транспортн й та
еколог чн й пол тиц , але їхню роботу в Брюссел п дтримують близько 60
орган зац й-член в, як працюють над просуванням еколог чно
безпечного п дходу до транспорту у вс й Європ .

НАШ
ПАРТНЕР

Українська кліматична
мережа
Українська кл матичн мережа – це мережа громадських орган зац й з
р зних рег он в України, що працюють в сферах, дотичних до зм н
кл мату: енергетиц , транспорт , еколог чн й осв т . Мережа впливає на
пол тику практику з питань зм н кл мату, концентруючи зусилля
українських недержавних незалежних еколог чних орган зац й.
Мережа була створена 24 березня 2000 року, це одне з перших об’єднань
громадських орган зац й в Україн . Сьогодн до Мереж входить 33
громадськ орган зац ї з ус єї України.
Їхня мета – реал зац я права громадян на життя у безпечному довк лл у
зв’язку з загрозою глобальної зм ни кл мату.
Напрямки їхньої д яльност : 1) вплив на м сцеву кл матичну пол тику; 2)
пропаганда чистої та в дновлюваної ергетики в країн ; 3) адаптац я
українських м ст до зм н кл мату; 4) розвиток кл матичної осв ти в Україн ;
5) мон торинг нац ональної кл матичної пол тики у держав ; 6) п дтримка
переходу на моб льний та «чистий» транспорт.
М с я УКМ- впливати на пол тику практику для вир шення проблем
зм ни кл мату концентруючи зусилля українських громадських
орган зац й.
Силами орган зац й-член в Української кл матичної мереж вони
гуртують зусилля громадськост , щоб проблема зм ни кл мату
отримувала належну увагу на нац ональному м сцевому р внях в
Україн ; щоб громадяни знали, як реагувати на виклики, як ставить
перед нами зм на кл мату та вимагали дотримання свого права на
безпечне довк лля.

НАШ
ПАРТНЕР

Українська річкова
мережа
Українська р чкова мережа – добров льне об’єднання громадян,
неурядових орган зац й (НУО) та м сцевих громад.
Мета – сприяти пол пшенню еколог чного стану р чок, а також
позитивним зм нам в еколог чн й пол тиц України у галуз охорони
збереження р чок. НЕЦУ є членом та сп взасновником Української
р чкової мереж .
Завданнями коал ц ї є об’єднати зусилля неурядових орган зац й навколо
проблем врятування малих р чок; сприяти участ громадськост у
виробленн та реал зац ї еколог чної пол тики в Україн ; вести широку
еколого-осв тню та виховну д яльн сть; сприяти проведенню акц й,
кампан й щодо пол пшення еколог чного стану р чок; сприяти розвитку
м жнародного сп вроб тництва у сфер охорони природи.
Завдання: 1) об’єднати зусилля неурядових орган зац й навколо проблем
врятування малих р чок; 2) вчитися жити у злагод з природою; 3)
сприяти налагодженню нформац йного обм ну м ж НУО; 4) сприяти
участ громадськост у виробленн та реал зац ї еколог чної пол тики в
Україн ; 5) вести широку еколого-осв тню та виховну д яльн сть; 6)
сприяти проведенню акц й, кампан й щодо пол пшення еколог чного
стану р чок; 7) сприяти розвитку м жнародного сп вроб тництва у сфер
охорони природи.
19 листопада 2000 року учасники Чорноморської програми «Wetlands
International» сп льно з НЕЦУ ухвалили «Декларац ю про створення
Української р чкової мереж (УРМ)».
Таким чином, УРМ стала одн єю з перших тематичних коал ц й
еколог чних орган зац й в Україн .

НАШ
ПАРТНЕР

Коаліція
#SavePolesia
#SavePolesia – це громадська кампан я проти буд вництва м жнародного
водного шляху Е40, який може пройти р чками Польщ , Б лорус та
України. Ми, м жнародна еколог чна коал ц я, вважаємо, що проект
погано продуманий, економ чно недоц льний, що буд вництво Е40 стане
катастрофою як для ун кального рег ону Пол сся, як для ряду ц нних
природних територ й Польщ та України.
Ми – це:
1) APB – BirdLife Б лорусь. APB – партнерська орган зац я BirdLife з
Б лорус , м с єю якої є збереження б олог чного р зноман ття на користь
тепер шн х та майбутн х покол нь.
2) Багна, Б лорусь. Метою Багни є запоб гання подальшої деградац ї
довк лля та збереження природних середовищ снування та
б ор зноман ття Б лорус .
3) Frankfurt Zoological Society, Н меччина. Франкфуртське зоолог чне
товариство (FZS) нвестує у дик територ ї, як мають глобальне значення
у тому, що називається «ландшафтною спадщиною» та охороняють
ендем чн та зникаюч види.
4) НЕЦУ - Нац ональний еколог чний центр України. НЕЦУ об'єднує людей
для сп льних д й для охорони довк лля.
5) OTOP - Польське товариство охорони птах в, Польща. Це партнерська
орган зац я BirdLife з Польщ , метою якої є захист птах в та їхн х
середовищ снування.
6) УТОП – Українське товариство охорони птах в. Мета орган зац ї –
попередити зменшення чисельност та зникнення птах в, п дтримувати
р зноман ття їх вид в у природ шляхом збереження, охорони ключових
екосистем, що є визначальними для птах в людей.

УЧАСТЬ У
КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА
ПУБЛІЧНИХ
ЗАХОДАХ
ПРЕДСТАВНИКІВ
НЕЦУ

Представники НЕЦУ активно беруть участь у публ чних заходах,
присвячених довк льн й тематиц , а також сам орган зовують та
проводять так .
Висв тлимо дек лька заход в, як представникам орган зац ї
пощастило в дв дати та як вдалося орган зувати та провести
самост йно у 2019 роц .
10 с чня 2019 року експерт НЕЦУ з питань пол тики у сфер зм ни
кл мату Георг й Верем йчик взяв участь в оф ц йному в дкритт
нового проекту Агентства ООН з Промислового Розвитку (ЮНІДО) в
Україн .

24 с чня в Державн й ав ац йн й служб України в дбулася
конференц я «Декарбон зац я української ав ац йної нфраструктури
як частина розвитку мереж TEN-T у країнах Сх дного Партнерства».
Участь в конференц ї взяли пров дн експерти НЕЦУ: Дмитро
Гулевець з питань охорони атмосферного пов тря
Катерина
Синило з питань мон торингу забруднення пов тряного басейну
ав ац йним транспортом. Вони надали оч льникам Держав аслужби
в дпов дн рекомендац ї щодо зменшення негативного впливу
ав ац ї на довк лля.

11 лютого члени НЕЦУ Руслан Гаврилюк, В тал й Шаравара, Василь
Воробець в дв дали презентац ю проекту «Ін ц атива з розвитку
еколог чної пол тики й адвокац ї в Україн », яка виконується
М жнародним фондом «В дродження» за п дтримки Швец ї.

21 лютого 2019 року в Орхуському нформац йно-просв тницькому
центр М нприроди в дбулося зас дання Громадської ради при
М нприроди України. Участь в зас данн взяв директор виконавчий
НЕЦУ В тал й Шаравара. На порядку денному були розглянут
питання реал зац ї Нац онального плану скорочення викид в в д
великих спалювальних установок, стану виконання протокольного
доручення до розпорядження Каб нету М н стр в України» в д
13.01.2018 № 23-р «Про скидання надлишк в зворотних вод у р.
Інгулець», про необх дн сть реформування еколог чного податку,
про необх дн сть внесення зм н до законодавства щодо введення
заборони використання диких тварин у цирках, будь-як й нш й
комерц йн й д яльност публ чного характеру, про план роботи
громадської ради на 2019 р к та н.

13 лютого 2019 року представники Терноп льського м ського ВП
НЕЦУ Ігор Кузик Олександр Ф ль Терноп льського обласного ВП
НЕЦУ Галина Проц в взяли участь в громадських слуханнях щодо
добудови 3 4-го енергоблок в Хмельницької АЕС.
Кр м того, Ігор Кузик та Галина Проц в були учасниками
рад операдач на обласному рад о, де озвучили проблеми з
обговорюваної теми для Терноп льської област зокрема,
для
України загалом.
Нац ональний еколог чний центр України долучився до орган зац ї
проведення Карпатської школи за наступною темою: «Досягнення
ц лей сталого розвитку-2030 у г рських рег онах країн Сх дної
Європи». Зимова сес я Карпатської школи проходила 20-24 лютого
2019 року у м. Кос в Івано-Франк вської област . Впродовж цього
часу буда проведена напружена роботи, завдяки як й учасники
повернулись додому збагачен новими знаннями, практичним
досв дом та наповнен незабутн ми враженнями в д карпатських г р
культурних традиц й Кос вщини.

Дн стровське басейнове управл ння водних ресурс в провело ХІ
М жнародний басейновий конкурс «Барви Дн стра» – 2019» п д
дев зом «Скажемо НІ пластику в Дн стр ». До участ у конкурс
«Барви
Дн стра»
запрошен
учн ,
студенти
та
викладач
загальноосв тн х, профес йно-техн чних, позашк льних та вищих
навчальних заклад в ус х форм власност , водокористувач басейну
Дн стра на територ ї Льв вської, Терноп льської, Хмельницької,
Івано-Франк вської, Черн вецької, В нницької областей, а також
Республ ки Молдова.
В нагородженн за результатами конкурсу взяла участь Галина
Проц в

14 березня члени НЕЦУ Георг й Верем йчик
Дмитро Гулевець
взяли участь у Public Consultation for the EBRD Draft Municipal &
Environmental Infrastructure (MEI) Sector Strategy 2019-2024.
27 та 28 березня у Києв в Конференц-зал Chasopys EduSpace
в дбулися загальн збори Української кл матичної мереж Були
розглянут наступн питання: 1. Представлення зв ту про д яльн сть
за 2018 та огляд кл матичної пол тики країни. 2. Прийняття нових
орган зац й у члени. 3. Внесення зм н в Положення Мереж та
оновлення м с ї УКМ. 4 Обм н планами на 2019
планування
сп льних д й орган зац й. Участь у
зборах взяв участь Георг й
Верем йчик.

28 березня 2019 у М н стерств еколог ї та природних ресурс в
України в дбувся круглий ст л «Впровадження законодавства ЄС у
сфер якост пов тря: досв д ЄС та український вим р», в якому взяв
участь Руслан Гаврилюк.

12 березня в дбулося зас дання Громадської ради при Державн й
нспекц ї ядерного регулювання України на як й був присутн й Олег
Бондаренко.

4–5 кв тня 2019 р. у Києв в дбулося друге зас дання Ком с ї з
сталого використання охорони басейну Дн стра з представник в
України та Республ ки Молдова. Питання еколог чного стану
басейну Дн стра стали ключовими на другому зас данн . На
зас данн були п дведен п дсумки першого п вр ччя роботи Ком с ї,
початок якої був покладений у вересн минулого року у Кишинев ,
та обговорен засади сп льного управл ння басейном Дн стра. В
робот Ком с ї взяли участь Руслан Гаврилюк та Галина Проц в.

10‒12 кв тня 2019 року у Талл нн в дбулися щор чн веснян
загальн
збори представник в орган зац й-член в м жнародної
мереж
Bankwatch.
Зустр ч
була
присвячена
стратег чному
плануванню роботи мереж на наступний пер од, модерн зац ї
комун кац йних
технолог й
та
взаємод ї
для
покращання
ефективност роботи орган зац ї. В д НЕЦУ участь у заход взяв
Георг й Верем йчик.
10‒11 кв тня 2019 року в Брюссел в дбулося зас дання м жнародної
РГ-3 «Довк лля, зм на кл мату та енергетична безпека» Форуму
громадянського сусп льства Сх дного партнерства (Eastern Partnership
Civil Society Forum Working Group 3). Участь у зас данн взяв Руслан
Гаврилюк. Тема еколог чност г дроенергетики була ключовою
протягом 2-х дн в зас дання в дискус ях р зного формату. Знову було
п дняте питання довк льних вплив в водного шляху Е40 та
ав ац йного транспорту.

12‒13 кв тня 2019 року у Миколаєв в дбулися VІ Науков читання
пам’ят Серг я Таращука, що об’єднали понад 40 науковц в з Києва,
Харкова, Львова, Одеси, Херсона, Запор жжя, Мел тополя, Уман ,
Голої Пристан , Очакова та Миколаєва.
Орган затори Читань – Нац ональний еколог чний центр України,
Миколаївська обласна ун версальна наукова б бл отека, Творче
об’єднання «Д м Бахтових», Управл ння еколог ї та природних
ресурс в
Миколаївської
обласної
державної
адм н страц ї,
рег ональн ландшафтн парки «Тил гульський», «При нгульський»,
«К нбурнська коса» та нац ональний природний парк «Бузький
Гард».

Експерти Нац онального еколог чного центру України взяли
участь в ХІІІ Всеукраїнськ й науково-практичн й конференц ї
молодих учених
студент в «Еколог чна безпека держави» (з
м жнародною участю), яка проходила 18 кв тня 2019 року в Києв .
Допов д
були
представлен
в
рамках
концепт-сем нару
«Трансформац я
еколог чної
пол тики
України
в
умовах
євро нтеграц йних процес в». Дмитро Гулевець розпов в присутн м
про «Розвиток в дновлюваних джерел енерг ї в Україн : здобутки та
перспективи». Яким чином потр бно використовувати «СЕО та ОВД
як нструменти контролю для громадськост » про нформував В тал й
Шаравара. На важливост своєчасної експертної оц нки реал зац ї
проекту «Водний шлях Е40: загрози та виклики» наголосив Георг й
Верем йчик.

24 кв тня 2019 року експерт НЕЦУ Оксана Тарасова взяла участь у
зас данн Координац йної ради з питань реал зац ї Нац ональної
стратег ї управл ння в дходами в Україн до 2030 року.

25 кв тня 2019 року В тал й Шаравара взяв участь в зас данн
Громадської ради при М нприроди України. Ц кавим нововеденням
стало впровадження ведення в депротоколу роботи зас дання.

17 травня 2019 у м. Черкаси в дбулося виїзне зас дання Басейнової
ради середнього Дн пра. Радою були розглянут питання поточної
д яльност
(розроблення плану управл ння районом басейну
середнього Дн пра, шляхи вир шення еколог чних проблем р. Рось,
обм ну досв дом). Кер вник В дд лу з питань зм ни кл мату НЕЦУ
Георг й Верем йчик виступив з презентац єю про м жнародний
проект р чкового шляху Е40 Гданськ – Херсон.
22 травня 2019 р. у Києв
в дбулося зас дання, присвячене
М жнародному дню збереження
б ор зноман ття
та
пам’ят
видатного
вченого-еколога,
громадського державного д яча,
лауреата
Державної
прем ї
України в галуз науки
техн ки
МОВЧАНА Ярослава Івановича
(1957 – 2017 рр.).

18 червня в Орхуському центр , М н стерство еколог ї та природних
ресурс в в дбувся круглий ст л щодо буд вництва запланованого
туристично-рекреац йного мега комплексу на Свидовецькому
г рському масив Карпат (Закарпатська область).
28 червня у м ст Кишин в був проведений сем нар «Негативний
вплив г дроелектростанц й на екосистеми р чок залишається
недооц неним»,
орган заторами
виступили
Нац ональнй
еколог чний центр України та М жнародна асоц ац я охоронц в
р чки «Eco-Tiras» в рамках проекту «Екосистемний п дх д до
г дроенергетиц : сприяння реал зац ї європейських вимог до
розвитку г дроенергетики в країнах Сх дної Європи»

Нац ональний сем нар проекту «Екосистемний п дх д до
г дроенергетики: реал зац я європейських вимог для розвитку
г дроенергетики у країнах Сх дної Європи» в дбувся 26 липня в м.
Баку. Участь взяв Руслан Гаврилюк.

6 серпня 2019 року на територ ї с.м.т. Любаш в, НПП «Прип’ять Стох д» в дбувся сплав на байдарках за участ експерта з питань
зм ни кл мату НЕЦУ Георг я Верем йчика, начальника в дд лу
еколог чної осв ти та рекреац ї Нац онального природного парку
«Прип’ять-Стох д» В тал я Веремчука та наукового сп вроб тника
Інституту г дроб олог ї НАН України Олександра Савицького.

23-26 вересня представники НЕЦУ – Георг й Верем йчик та
Анастас я
Чепорнюк - побували на м жнародному конгрес «8th EASTERN
EUROPE INITIATIVES CONGRESS», що в дбувся у м ст Любл н за
участ партнер в по Коал ц ї з захисту Пол сся #savepolesia. На
конгрес були п дсумован результати д яльност з припинення
буд вництва МВШ Е40 за попередн й р к та визначен напрямки
подальших д й на наступний.

4 жовтня у Києв НЕЦУ орган зував п дсумкову конференц ю
проекту «Екосистемний п дх д до г дроенергетики: сприяння
реал зац ї європейських вимог до розвитку г дроенергетики у
країнах Сх дного партнерства».

31 жовтня в дбулася закрита
експертна дискус я «Реформи у сфер
довк лля»,
у
як й
взяв
участь
директор виконавчий НЕЦУ В тал й
Шаравара.
31 жовтня в дбулося зас дання
Громадської ради при М н стерств
енергетики та захисту довк лля, у
якому взяв участь представник НЕЦУ
В тал й Цокур.

31 жовтня у м. Луцьк п д головуванням заступника голови
Басейнової ради р чки Прип’ять в дбулося чергове зас дання
Басейнової ради р чки Прип’ять, у як й взяв участь представник
НЕЦУ Георг й Верем йчик. В н про нформував член в ради про
поточну ситуац ю довкола проекту Е40 та його загрози довк ллю та
людин .

16-17 листопада у м ст Київ в дбулася Зв тно-виборча конференц я
Нац онального еколог чного центру України. У конференц ї взяли
участь 25 делегат в з 17 в докремлених п дрозд л в НЕЦУ. Не
представили своїх делегат в 3 п дрозд ли. Присутн ми на
конференц ї були 19 делегат в, нш взяли участь дистанц йно.
Загалом, у робот конференц ї взяли участь б льше 50 ос б.

20-21 листопада в БЦ «Leonardo» та Нац ональному ун верситет
«Києво-Могилянська академ я» в дбулася презентац я «24 Hours of
Reality. Незручна правда про зм ни кл мату», де взяли участь наш
експерти – Георг й Верем йчик, Алла Яцк в та Св тлана Бойченко.
Янна Бадет
Ф л п Ракет ч, екологи, як проводили презентац ю,
под лилися оновленою та персонал зованою верс єю презентац ї,
прославленим документальним ф льмом з обнад йливим сигналом
про сьогодн шн кл матичн р шення, як п дкреслюють м сцев
проблеми та кл матичну кризу у св т .

27 листопада 2019 року члени НЕЦУ взяли участь у парламентських
слуханнях на тему «Пр оритети еколог чної пол тики Верховної Ради
України на наступн 5 рок в». На слуханнях була надана змога
виступити представникам центральних та м сцевих орган в влади,
м жнародних нституц й, фах вц в наукових установ та громадських
орган зац й. На слуханнях побували представники нац онального
оф су НЕЦУ.
11 грудня 2019 року у Ком тет Верховної Ради України з питань
еколог чної пол тики та природокористування в дбувся круглий ст л
на тему «Еколог чн проблеми та перспективи розвитку малої
г дроенергетики, як в дновлюваного джерела енерг ї в Україн ».
Серед учасник в були присутн представники ком тету екопол тики,
представники б знесу, наукових установ, громадських орган зац й,
голова Держагенства водних ресурс в. Також, круглий ст л в дв дали
експерти НЕЦУ Руслан Гаврилюк, Ганна Колом єць, Георг й
Верем йчик, В тал й Цокур.

23 грудня 2019 року у Києв в дбулась п дсумкова прес-конференц я
проекту «Екосистемний п дх д до г дроенергетики: сприяння
виконанню європейських вимог до розвитку г дроенергетики в
країнах Сх дного партнерства». Учасники прес-конференц ї (Руслан
Гаврилюк, Галина Проц в, Оксана Станкевич-Волосянчук, Ілля
Тромб цький, Арам Габр єлян, Ельчин Султанов) конcтатували, що
зарегулювання р чок, внасл док буд вництва каскад в ГЕС, призвело
до в дчутної деградац ї екосистем, в дновлення яких вже фактично
неможливе.

ПУБЛІКАЦІЇ
І ВИДАННЯ НЕЦУ

БУКЛЕТ «МІЖНАРОДНИЙ ВОДНИЙ ШЛЯХ Е40
(ГДАНСЬК-ХЕРСОН) ПРОБЛЕМИ І ЗАГРОЗИ»

БУКЛЕТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНИ. ЗБЕРЕЖЕМО ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ
ПОКОЛІНЬ!»

АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ «ВПРОВАДЖЕННЯ
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ
РИЗИКІВ І ПЕРСПЕКТИВ»

ЛИСТІВКА «ПРОЕКТ РІЧКОВОГО ШЛЯХУ Е40:
ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ VS ЕКОНОМІЧНА
ДОЦІЛЬНІСТЬ»

ЛІФЛЕТ ПРОЕКТУ «ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ: СПРИЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ДО РОЗВИТКУ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА»

МАТЕРІАЛИ
КАРПАТСЬКОЇ
ШКОЛИ

МАТЕРІАЛИ VI
НАУКОВИХ
ЧИТАНЬ
ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ
ТАРАЩУКА

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ
ПОСІБНИК
«НАСТАНОВА З
УПРАВЛІННЯ
БАСЕЙНАМИ
МАЛИХ РІЧОК –
ПРИТОК РІЧКИ
ДНІСТЕР»

БРОШУРА:
ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД
ДО
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ:
СПРИЯННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ
ДО РОЗВИТКУ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ У
КРАЇНАХ СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА

РЕЗОЛЮЦІЯ ПІДСУМКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРОЕКТУ: «ЕКОСИСТЕМНИЙ
ПІДХІД ДО ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ: ПЕРСПЕКТИВИ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У КРАЇНАХ СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА»

ОПУБЛІКОВАНА СТАТТЯ
ТЕТЯНИ ГАРДАШУК ТА
ІГОРЯ ЗАГОРОДНЮКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ
ЯРОСЛАВА МОВЧАНА
«ЯРОСЛАВ МОВЧАН
(11.08.1957–18.09.2017):
ЖИТТЯ ЗАДЛЯ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ»

ПОСТЕР ПРОЕКТУ
«ЕКОСИСТЕМНИЙ
ПІДХІД ДО
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ:
СПРИЯННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ВИМОГ ДО
РОЗВИТКУ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ В
КРАЇНАХ СХІДНОЇ
ПАРТНЕРСТВА»

ЗАЯВА НЕЦУ З ПРИВОДУ ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ
ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
АДМІНІСТРАЦІЄЮ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ НА ВИКОНАННЯ
ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ НА РІЧЦІ
ПРИП’ЯТЬ

БРОШУРА:
ЕКОСИСТЕМНІ
ПОСЛУГИ ГІРСЬКИХ
РІЧОК УКРАЇНСЬКИХ
КАРПАТ

СТАТТЯ ЕКСПЕРТА НЕЦУ ДРЕБЕТ МИХАЙЛА: «ЩО
РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ КАЖАНА АБО ВІН
ЗАЛЕТІВ ДО ВАШОГО ПОМЕШКАННЯ?»

АНАЛІТИЧНИЙ
ОГЛЯД
«ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМНОГО
ПІДХОДУ ТА
ЕКОСИСТЕМНИХ
ПОСЛУГ У
ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИ
Й СЕКТОР КРАЇН
СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА: СТАН
ТА ВИКЛИКИ»

СТАТТЯ ЧЕПОРНЮК АНАСТАСІЇ І АЛЛИ ЯЦКІВ:
«ШТУЧНА VS ЖИВА: ЯКУ ЯЛИНКУ ОБРАТИ ДЛЯ
НОВОРІЧНИХ СВЯТ?»

НЕЦУ ТА ЗМІ

НЕЦУ, як одна з найстарших та найдосв дчен ших
еколог чних орган зац й України, має великий досв д
сп лкування з представниками ЗМІ, тому журнал сти
часто звертаються за профес йною думкою до наших
експерт в.
За минулий р к експерт в НЕЦУ згадали у таких
публ кац ях:

ВІДЕО ТЕЛЕКАНАЛУ СФЕРА-ТВ «ВОДНИЙ ШЛЯХ
«ГДАНСЬК-ХЕРСОН» МОЖЕ ЗАШКОДИТИ
ДОВКІЛЛЮ»

СТАТТЯ НА САЙТІ
ПРОСВІТ «ПРИРОДНІ
ЦІННОСТІ
ПОЛІССЯ І ЗАГРОЗИ
ДОВКІЛЛЮ
РІЧКОВОГО ШЛЯХУ
Е40»

СТАТТЯ НА САЙТІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ «ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ
ВОДНОГО ШЛЯХУ Е40: ЧИ ВРАХОВАНО ВПЛИВ НА
ДОВКІЛЛЯ?»

СТАТТЯ У ГАЗЕТІ «ГОЛОС УКРАЇНИ» - «ПРОКЛАСТИ
ВОДНИЙ ШЛЯХ У ВАРШАВУ І ЗБЕРЕГТИ ПОЛІССЯ»

ІНТЕРВ’Ю З ОЛЕГОМ
ДЕРКАЧЕМ У «ГАЗЕТІ
ПО-УКРАЇНСЬКИ» «ФЕРМЕРИ
ОБЛИВАЮТЬ ПОЛЯ
БЕНЗИНОМ І
ПІДПАЛЮЮТЬ»

СТАТТЯ У ВИДАННІ INSPIRED "ЧИМ
НЕБЕЗПЕЧНЕ БРУДНЕ ПОВІТРЯ У
МІСТАХ І ЯК ЗАХИСТИТИ СЕБЕ"

ЦИКЛ ПЕРЕДАЧ НА «НИС-ТВ» З ЕКСПЕРТАМИ НЕЦУ
ІННОЮ ТИМЧЕНКО, ОЛЕГОМ ДЕРКАЧЕМ ТА АННОЮ
КОЛОМІЄЦЬ ПРИСВЯЧЕНИХ ТЕПЕРІШНІЙ СИТУАЦІЇ НА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКІЙ АЕС, МАЙБУТНЬОМУ АТОМНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА НЕОБХІДНОСТІ ЗМІНЮВАТИ
ЕНЕРГЕТИЧНУ СТРАТЕГІЮ УКРАЇНИ.

СТАТТЯ
ВІТАЛІЯ ЦОКУРА У
«ДЗЕРКАЛО
ТИЖНЯ»:
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ЯДЕРНОГО
ЕНЕРГОБЛОКУ БЕЗ
ОВД»

СТАТТЯ ВІТАЛІЯ
ЦОКУРА ДЛЯ
«ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ»:
«НАЦІОНАЛЬНИЙ
ІНТЕРЕС –
ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЧИ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА?»

СТАТТЯ НА «УКРІНФОРМ»
ЗА ПІДСУМКАМИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ НЕЦУ
«ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД
ДО ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ:
СПРИЯННЯ ВИКОНАННЮ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ
ДО РОЗВИТКУ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ В
КРАЇНАХ СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА»

ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ
ОРГАНІЗАЦІЇ
(АДМІНІСТРАТИВНІ
ТА ПРОЕКТНІ
ВИТРАТИ)

ПОКАЗНИК

ОТРИМАНО КОШТІВ

ВСЬОГО

2239654

ВИТРАЧЕНО КОШТІВ, В Т.Ч.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА,
ВКЛЮЧАЮЧИ
ПОДАТКИ ТА
FRUITS
ЄСВ

1103807

ГОНОРАРИ, ОПЛАТА
ЕКСПЕРТІВ

393770

ОБЛАДНАННЯ

191303

АДМІНІСТРАТИВНІ
ВИТРАТИ

150000

ІНФОРМАЦІЙНОПРОСВІТНИЦЬКА ТА
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

90000

ПОЇЗДКИ

224274

МЕДІА ПІДТРИМКА

32000

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ,
ЗУСТРІЧІ

20000

ІНШІ ВИТРАТИ

34500

РАЗОМ ВИТРАЧЕНО

2239654
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