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Ми - екологічна громадська організація, яка діє задля:

збереження біорізноманіття і здорового довкілля;
забезпечення якісного життєвого середовища в Україні;
формування екологічно свідомого громадянського суспільства;
європейської інтеграції України у сфері охорони довкілля;
переходу України на засади збалансованого розвитку, впровадження
принципів екоімперативу та екосистемного підходу.

Хто ми?



Національний
екологічний
центр має 20
підрозділів у 14
областях України,
до яких входять
300 активних
членів.

Карта
підрозділів
НЕЦУ:



З цією метою НЕЦУ:

консолідує

інтелектуальний, творчий, 
суспільний потенціал України, 
шукає та залучає до спільної 
діяльності усіх, хто має 
бажання та здатність до 
реалізації місії НЕЦУ, активно 
розвиває місцеві відокремлені 
підрозділи, зокрема, молодіжні 
(також у навчальних закладах)

досліджує, вивчає, 
аналізує, систематизує 
та оприлюднює

наявну наукову та іншу 
інформацію, позитивний 
досвід, ефективні методики і 
практики у сфері довкілля, 
екології, 
природокористування та 
дотичних напрямках

розробляє та веде 
спільну роботу

із колегами, партнерами, 
інституціями усіх форм 
власності (зокрема, 
міжнародними) з розробки 
планів, концепцій, процедур, 
законодавчих актів та інших 
документів, з реалізації 
завдань, проектів, 
досліджень, програм тощо



А також: сприяє самоорганізації 
українців

з метою колективного вирішення 
екологічних проблем та 
збереження довкілля, поширення 
екологічних знань та практик, для 
цього налагоджує та підтримує 
ефективні контакти між 
науковцями, екологами, 
фахівцями із охорони та 
управління станом довкілля, 
працівниками освіти, 
міжнародними експертами, 
представниками господарюючих 
суб’єктів, урядовцями, депутатами 
всіх рівнів, громадськими 
активістами .

захищає

спільні та індивідуальні 
інтереси членів НЕЦУ, їх родин 
та мешканців територій 
діяльності відокремлених 
підрозділів, їх права на чисте 
довкілля



Діяльність НЕЦУ 
зосереджена на:



НЕЦУ пропагує перехід на інтегроване 
управління водними ресурсами за 
басейновим принципом, впровадження 
інституту басейнових рад як керівних 
органів управління річковими 
басейнами. Ми виступаємо за 
впровадження екосистемного підходу 
при управлінні водними ресурсами, 
мінімізацію впливу гідроенергетики на 
довкілля.

Збереження водних ресурсів Боротьба зі зміною 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% 
використання відновлювальних джерел 
енергії до 2050 р., а також адаптація до 
змін клімату.



У фокусі нашої уваги перебуває й 
енергетика. НЕЦУ виступає за 
впровадження принципів 
збалансованого розвитку усіх секторів 
промисловості. Ми виступаємо за 
перехід на відновлювальні джерела 
енергії, підвищення 
енергоефективності та 
енергозбереження, екологізацію всіх 
видів транспорту. 

Енергетика

НЕЦУ активно захищає території  живої 
природи, насамперед з унікальними 
популяціями видів рослин і тварин. У 
співпраці з державними органами, ми 
ведемо підготовчу роботу для 
створення нових об’єктів природно-
заповідного фонду, а також 
відслідковуємо дотримання 
природоохоронного законодавства на 
заповідних територіях. 

Збереження живої природи



Збалансований розвиток є філософією
розвитку сучасного світу. НЕЦУ виступає за
впровадження Глобальних Цілей сталого
розвитку в Україні. Ключовою позицією
НЕЦУ є впровадження принципу
екоімперативу – верховенства правил
охорони довкілля, просування ідей
екосистемного підходу в плани дій на усіх
рівнях – від національного до локального. 

Природоохоронна політика



Також, окремим пунктом нашої
діяльності є сприяння процесу
адаптації українського
національного екологічного
законодавства ЄС,
імплементації Директив ЄС
відповідно до Угоди про
асоціацію України та ЄС. Ми
працюємо над горизонтальною
складової екополітики шляхом її
інтеграції в галузеві політики
через процедури СЕО та ОВД.



Контактна
інформація:
Телефон: +380-44-227 42 21
Електронна пошта: info@necu.org.ua
Наш вебсайт
Наш Фейсбук
Наш Youtube-канал

https://goo.gl/maps/y4tYXuWKxJAvmvVS9
https://necu.org.ua/
https://www.facebook.com/NECU.official/
https://www.youtube.com/channel/UCnR3xCCWUQr0j2wj7StTxiQ

