*Усі матеріали, з якими ми вам радимо ознайомитися, ви можете знайти за цим посаланням: bit.ly/necupub
Це – лише незначна частина того, чим займався та горів
протягом року наш колектив з кількох десятків екоактивістів.
У нас не прийнято залишати свої завдання в офісі, як тільки
годинник заявить: «18:00». Ми працюємо в режимі non-stop,
ловимо можливості говорити зі своїм оточенням про якість
життя, яку можна підвищити, навчившись споживати не більше, ніж потрібно. «Адже всіх багато, а усього мало», – невтомно повторює один із наших колег. Природні ресурси вичерпні,
а населення Землі стрімко зростає. Для одних це стимул переглянути свої цінності й стати собі господарями, для других –
застереження, на яке вони не зважають, з чого неодмінно скористаються треті.
Колектив НЕЦУ вдячний тим, хто підтримував нашу роботу у 2013 році. Якщо у вас є бажання допомогти у боротьбі

з екологічною кризою, якщо
ви вболіваєте за збереження
української природи, якщо переконані, що майбутнє лише
за дружніми довкіллю технологіями, ви можете стати нашим прибічником, підписавшись на розсилання наших
новин і долучившись до акцій
та кампаній, які вас цікавлять,
або ж підтримати НЕЦУ благодійним внеском. Аби зберегти
незалежність, ми не приймаємо коштів від політичних партій, банків чи бізнесу, лише від
свідомих громадян.
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ВІД РЕДАКТОРА

ЗУПИНИТИ СВИНСТВО

Пригадую, мій покійний дід невтомно голосував на виборах
за «зелених». Казав, що йому йдеться про одне – щоб було свіже повітря, адже й на ладан треба чимось дихати. У бажанні
діда – простому й щирому – для мене втілена здатність цінувати
те, що нам дістається задарма, здатність, якої найчастіше набувають, зазнавши втрат і не раніше. Профілактика катастроф –
завдання підвищеної складності, бо середньостатистичного
мешканця країни навряд турбує глобальне потепління, аж доки
воно не позначиться на його особистому житті.
На цьогорічному саміті ООН з питань зміни клімату Марія
Тереза Нера-Лаурон, делегатка з Філіппін, які не так давно постраждали від тайфуну, заявила: «Ми не просимо співчуття, ми
просимо солідарності». Проявом цієї солідарності мали б бути
зусилля держав зі скорочення викидів парникових газів. В Україні ми його спостерігаємо хіба як наслідок падіння економічного
розвитку. Не більш, ніж формальним виявилось утеплення кількох десятків шкіл та лікарень за спеціальні кошти від Кіотського протоколу: частина будівельних матеріалів псувалася після
літніх злив просто неба. Разом з тим, відповідальне за розподіл
інвестицій Держекоінвестагентство відмовляло надавати документи про стан реалізації проектів, запевняючи, що ця інформація – службова.
У екологічного руху сьогодні майже немає своїх агентів
впливу в парламенті, органи влади потурають компаніям, які паразитують на зеленому тарифі, спотворюючи первозданні ландшафти, та залучають багатомільйонні інвестиції банків розвитку
на реанімацію атомних реакторів, що відслужили або от-от відслужать своє.
Заповідна справа переживає чи не найгірші з початку Незалежності часи. Уряд «зачистив» територіальні органи Мінприроди, а замість них створив підзвітні обласним адміністраціям
департаменти-маріонетки.
Утім, незважаючи на аморфність офіційних установ у просуванні екологічних ініціатив, дедалі сильніше демонструють свою
ефективність громадські рухи. Акція «Зробимо Україну чистою»
регулярно збирає на суботники тисячі людей. Захистити екологічні права і свободи громадянам допомагає неурядова Міжнародна благодійна організація «Екологія – Право – Людина». Разом
із Всеукраїнською екологічною лігою, організацією «Мама-86Артемівськ» та еколого-культурним центром «Бахмат» вона провела антифрекінгову кампанію.
Неябияким ентузіазмом вирізняється діяльність руху «Зелений фронт» та екологічної групи «Печеніги», зосереджена на
боротьбі проти розкрадання чорноземів з сільськогосподар-

Гроші таки пахнуть, якщо
це кредит Європейського банку реконструкції та розвитку
свинофермам данської компанії «Даноша». Їхні гноєсховища
забруднюють ґрунтові та поверхневі води. Сівка-Войнилівська, Лани та Деліїв – села Івано-Франківської області, яким
«не пощастило» мати за сусідів ці «ароматні» об’єкти, розпочали боротьбу за своє право дихати вільно та пити чисте.
НЕЦУ допомагає постраждалим
готувати звернення до влади та
кредиторів підприємства з вимогою вжити заходів.
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ських угідь, а також створенні нових природоохоронних
територій та охороні наявних
зелених зон.
Крім того, бальзам на
душу – поява україномовної версії культового журналу
National Geographic, мета та
гасло якого – надихати людей
дбати про планету. І саме з цієї
нагоди спав на думку уривок
оповідання Хорхе Луїса Борхеса «Троянда Парацельса», де
головний герой запитує у свого раптового гостя: «Чи розумієш ти, що Гріхопадіння – це
неспроможність усвідомити,
що нас оточує Рай?».
Вдячні всім, хто нас підтримує у намаганні зберегти
унікальні природні багатства та
популяризувати дружні довкіллю джерела енергії. У цьому
випуску «Вісника НЕЦУ» ми поділимось хорошими новинами,
завдяки яким протягом року
іноді зітхали з полегшенням.
Славка Куцай,
прес-секретар НЕЦУ

осередок НЕЦУ в Одесі. Разом зі студентами, аспірантами та викладачами Одеського державного екологічного університету, а також співробітниками регіонально-ландшафтного парку «Тилігульський» активісти влаштували просвітницьку кампанію «Збережемо
Каїрську затоку – дику перлину Європи» та суботник, під час якого
зібрали понад 80 мішків сміття.

ПЕРЕМОГА НАД ЛЕП
Високовольтну лінію електропередачі, яку незаконно проклали
через городи й подвір’я мешканців сіл Одеської області Нерубайське та Усатове, врешті демонтували. НЕЦУ допомагав місцевим
громадам відстоювати власні інтереси й на основі цього досвіду за
підтримки Міжнародної благодійної організації «Екологія – Право –
Людина» підготував посібник «Землевласник має право»*, звідки
ті, хто володіє та користується земельними ділянками, можуть дізнатися, як оформити документи, щоб не зазнати збитків.

ЗА ЧИСТОТУ
Зберіть увесь непотріб,
що є на території нашої країни, і станете власником сміттєвого анклаву щонайменше
вдвічі більшого за Чернівецьку
область. Із катастрофічним забрудненням побутовими відходами популярних туристичних куточків України бореться
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ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ, А НЕ ШВИДКІСТЬ
АВТОМОБІЛЯ!
Саме так називалась акція НЕЦУ та Асоціації велосипедистів
Києва, з якої розпочалось створення інфраструктури для пішоходів у селі Болярка, що на Житомирщині.
Траса Київ-Чоп, яка проходить через цей населений пунт,
оновлена на кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Вона стала справжнім подарунком автомобілістам,
але мешканців прилеглих територій перетворила на екстремалів-смертників. Після нашого безпосереднього спілкування із представниками «Укравтодору» напередодні контрольно-ревізійного візиту кредитора, швидкісний режим на трасі
знизили й встановили пішохідні доріжки та тротуари, на черзі
світлофори.

ПОНЕВОЛЕНИМ – ВОЛЮ!
НЕЦУ проти перетворення тварин на в’язнів заради комерції.
Цього року нам вдалося допомогти дельфінам у неволі: за новими правилами, затвердженими на вимогу громадськості, дельфінарії у віддалених від моря містах мають закрити, а ведення загальної бази ідентифікації кожного з дельфінів допоможе
нам бути в курсі їхньої долі.

ЕКОПОЛІТИКА
17 травня – день «екотрауру» – перший в історії сучасної України день, коли в жодній з областей не залишилося
природоохоронних структур. Уряд ліквідував територіальні органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Обласні департаменти, які створили натомість, підпорядковуються обласним адміністраціям, що фактично робить
їх «кишеньковими установами». НЕЦУ бере участь у розробці
матеріалів, які демонструють, наскільки згубною є така політика і до чого вона може призвести. З аналізом виконання чинних документів, що стосуються заповідної справи, ви можете
ознайомитися в матеріалі «Льдовиковий період у заповідній
справі України»* Міжнародної благодійної організації «Екологія – Право – Людина». У створенні цієї публікації брали участь
і наші експерти. В ній йдеться про періоди 2008-2010 рр., коли
відбувся найбільший сплеск у формуванні заповідних територій і декларацій про розвиток заповідної галузі, та 2010-2012 –
різкий занепад галузі.
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НЕ БІЛЬШЕ, НІЖ +2°C

Попри вкрай несприятливі
умови для природно-заповідної діяльності, на основі наших обґрунтувань цього року
вдалося створити 5 заказників
(1040 га).
Активісти
громадської
кампанії «Збережемо українські степи!», що борються
за збереження цієї самобутньої екосистеми, видали брошуру «Лісорозведення – загроза збереженню степів»*.
А завдяки внескам прибічників НЕЦУ з’явилася брошура
«Останні степи України: бути
чи не бути?»*, що більш широко розповідає про значення
та екологічну функцію степових екосистем.

Глобального потепління не
уникнути, навіть якщо вперто
ігнорувати це явище. Адже його
наслідки для України стають усе
більш помітними через розхитану кліматичну систему. Тому
небезпідставно хтось із ваших
знайомих зауважив, що зима
вже не така морозна, як колись,
а після неї майже одразу настає
літо. Суттєво поменшало запасів прісної води. Останніми
роками в моду увійшли гумові
чоботи, адже замість дощів нас
значно частіше застають зненацька зливи, до яких повною
мірою не пристосована інфраструктура міст. Через підвищення рівня Світового океану
підтоплює прибережні території. НЕЦУ привертає увагу медіа
та громадськості до цих проблем.
Підвищення температури
на планеті необхідно втримати в межах 2°C, інакше на нас
чекають процеси, на які вже
не вплинути. Обов’язок люд-

ства – наскільки це можливо,
скоротити викиди парникових
газів. Це потребує, зокрема,
поступової відмови від спалювання вугілля. Світовий банк,
а за ним і Європейський інвестиційний обмежили фінансування вугільних проектів.
НЕЦУ гуртом із активістами
350.org вимагає аналогічних
рішень від Європейського банку реконструкції та розвитку. Про
це йдеться в петиції, яку ми передали його представникам під
час зустрічі у Москві. В результаті – банк оновив енергетичну
стратегію, де встановлені доволі жорсткі обмеження для вугільних проектів.
Ми розповсюдили матеріали Міжнародної групи експертів
з питань зміни клімату та взяли участь у кліматичному саміті
ООН, разом з Українською молодіжною кліматичною асоціацією провели перший Всеукраїнський інформаційно-просвітницький «Тиждень клімату» в Києві, Харкові, Дніпропетровську та Львові.
Спільно з іншими впливовими екологічними організаціями,
експертами та чиновниками ми розвиваємо напрямок адаптації
до змін клімату як на місцевому рівні, так і на загальнодержавному. В нашому арсеналі напрацювань – критерії оцінки готовності інфраструктури міст до несприятливих погодних умов. На
міжнародних кліматичних переговорах разом із експертами Німеччини, Польщі та Білорусі ми презентували український досвід залучення громадськості до розвитку відновлюваних джерел енергії.

ЧИСТИЙ БРУД
НЕЦУ розвінчує міф про «чистоту» водовугільного палива,
який широко розповсюджується вугільними лобістами у багатьох
країнах світу. Запровадження цієї практики для заміщення газу
в енергетиці України може мати серйозні негативні наслідки для
довкілля та здоров’я населення. Спалювання водовугільного палива спричиняє утворення ще більш небезпечного аерозолю, ніж
викиди пиловугільних ТЕС та ТЕЦ. Крім того, це – суттєве збільшення споживання води енергогенеруючими підприємствами,
що буде додатково виснажувати та забруднювати водні ресурси
України. При тому, що наразі майже половина населення споживає воду, яка не відповідає державним стандартам.
Детальніше про цю технологію ви можете дізнатися з нашої
аналітичної доповіді «Чистий бруд»*
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ЗЕЛЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ:
ІСТОРІЇ УСПІХУ
УКРАЇНСЬКИХ МІСТ

Частину грошей від продажу квот на викиди за Кіотським протоколом Державне агентство екологічних інвестицій змарнувало.
Зобов’язання утеплити стіни та встановити нові вікна на багатьох
об’єктах у закладах освіти й охорони здоров’я втілили не на совість
та всупереч стандартам. Свідчення цього містить звіт НЕЦУ «Оцінка
реалізації проектів за схемою зелених інвестицій в Україні»*.
Аби дізнатися про стан решти 529 анонсованих урядом будівель соціального призначення, ми створили сайт 470mln.org.ua та
сторінку facebook.com/470mln і закликаємо громадськість долучатися до збору відомостей про стан реалізації проектів в їхніх населених пунктах та інформувати про це координаторів кампанії.

Національний екологічний центр України спільно
з Екоклубом (м. Рівне) підготував брошуру про найкращі
практики локальної політики
з енергозбереження. У матеріалі йдеться про досвід
шести українських міст – Івано-Франківська,
Новограда-Волинського, Бурштина,
Вознесенська, Миргорода та
Славути, в яких завдяки рішенням органів місцевого
самоврядування досягли суттєвої економії енергетичних
ресурсів*.

МИРНИЙ АТОМ З МИРОМ МАЄ І СПОЧИТИ
Держава хоче нарощувати атомні потужності. Цей курс утвердила остання редакція Енергетичної стратегії. НАЕК «Енергоатом»
може і надалі використовувати реактори, термін придатності яких
вичерпався. Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив підтримати цю ідею – і надав Україні кредит в обсязі 300 млн.
євро на Програму підвищення безпеки атомних електростанцій.
НЕЦУ наголошує, що така практика створює серйозні ризики для
довкілля та здоров’я людей. Тому від неї вже сьогодні відмовляються у багатьох країнах. Наприклад, Франція продовжила термін дії лише двох ядерних блоків, натомість відмовилась від 11,
Німеччина, Японія й Швейцарія планують повністю зупинити свої
реактори протягом 10 років. Італії вже вдалось це зробити.
Замість закрити «прострочений» реактор №1 Южноукраїнської АЕС, йому видали ліцензію на продовження роботи ще на
10 років. Але його стан не відповідає усім вимогам. Це підтвердило дослідження, яке провів НЕЦУ за технічної підтримки експертів
ядерної галузі. «Енергоатом» не виконав понад півсотні заходів
Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки реактора. І частково не втілив рекомендації, розроблені після аварії на
японській АЕС «Фукусіма-Даічі». Ми повідомили про ситуацію
місцеве населення, організувавши інформаційні тури, й зібрали
скарги громадян до уряду, який не здійснив оцінку впливу енергоблоку на навколишнє середовище.
Буклет «Старі реактори: приховані загрози»* поінформує вас
про утилізацію радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, забруднення навколишнього середовища тепловими, хімічними та радіоактивними викидами. Також пропонуємо ознайомитися із 2-ма частинами матеріалу «Енергетична [Р]еволюція»*,
де порівняно передостанню редакцію Енергетичної стратегії з текстом документу, який було ухвалено в липні 2013 року.
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СИЛА СОНЦЯ
«Допоможи мені зробити
це самостійно» – цей навчальний принцип педагога Марії
Монтессорі НЕЦУ застосовує, щоб популяризувати відновлювані джерела енергії та
доступні методи утеплення.
Під час «Тижня сталої енергетики», організованого представництвом ЄС в Україні, ми
разом із Екоклубом (м. Рівне)
провели практичний семінар
зі збору сонячного колектора та надали зацікавленим інформаційні матеріали про сонячні технології.

СЛАНЦЕВИЙ КЛОПІТ
Видобування так званого сланцевого газу – процедура інтенсивна, яка охоплює великі площі. Технології очищення води, забрудненої від гідророзриву, не існує. Тому іноземні компанії, що прийшли
в Україну із фрекінгом, не можуть гарантувати його безпеку.
Для того, щоб зрозуміти, яку роль на сьогодні відіграє сланцевий газ за кордоном, українська делегація, у складі якої були й експерти НЕЦУ, відвідала США і поспілкувалася із населенням, що живе
поблизу територій, де проводять буріння. Ми дізналися, приміром,
що вартість будинку в цих місцях стрімко падає, тому його власникам складно продати нерухомість. Той, хто мешкає поблизу свердловин, часто страждає від носових кровотеч та нудоти, тамтешня худоба хворіє і, як правило, має потомство з вадами розвитку.
Свідчення, які ми зібрали, змушують сумніватися, що газ зі
сланців та ущільнених піщаників – панацея від газової залежності України і що фрекінг безпечний. Про що ми й заявляємо
всупереч офіційній риториці держави.
Детальніше – в інтерв’ю: http://rg.kiev.ua/page5/article29206/

БОРОТЬБА ЗА КАРПАТСЬКІ РІЧКИ
Будівництво малих гідроелектростанцій в Карпатах нищить їх
екосистему: гірські річки стають заручницями труб, окремі їхні ділянки пересихають, від чого гине риба та плюндрується ландшафт.
Утім Європейський банк реконструкції та розвитку такі проекти готовий підтримувати, а держава навіть заохочує зеленим тарифом
як «відновлюване джерело енергії». НЕЦУ з партнерами викриває
компанії, які послуговуючись цим статусом, шкодять довкіллю
і формує мережу однодумців по всьому світу. На захист природи
карпатських гір висловились мешканці понад півсотні міст України,
багатьох країн Європи та Америки.
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