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ПЕРЕДМОВА 

Пандемія COVID-19 докорінно змінила суспільне життя в усьому світі, зокрема, і в 

Україні, визначила особливості 2020 року, який істотно відрізнявся від усіх попередніх років 

незалежної України. Пандемія вплинула як на країну загалом, так і на кожного її мешканця, 

суттєвих перетворень зазнав і громадський сектор, що змушений був адаптуватися до нових 

реалій дистанційної діяльності. 

Проте, навіть, в надскладних умовах 2020 року Національний екологічний центр 

України активно продовжував свою діяльність спрямовану на створення здорового довкілля в 

Україні та поліпшення якості життя кожного її жителя.   

2020 рік запам’ятається безпрецедентною боротьбою української екологічної 

громадськості за відновлення окремого Міністерства в сфері захисту довкілля, що було 

ліквідовано в 2019 році новою українською владою. НЕЦУ продовжував наполегливо 

вимагати переглянути це рішення як своїми зусиллями, так і в координації з іншими 

активними організаціями громадянського суспільства, зокрема членами Робочої групи 3 

«Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. 

Впродовж 2020 року Національний екологічний центр України продовжував активності, 

що здебільшого трансформувалися у віддалений формат, за пріоритетними для організації 

напрямами: 

• збереження біорізноманіття; 

• захист водних ресурсів; 

• запровадження екосистемного підходу; 

• управління відходами; 

• запобіганню та пом’якшенню зміни клімат; 

• контроль якості атмосферного повітря; 

• енергозбереження та енергоефективність; 

• посилення впливу процедур ОВД та СЕО; 

• формування довкільної політики тощо. 

НЕЦУ продовжує консолідуватися та посилювати свій вплив на суспільство та владу 

просуваючи довкільні пріоритети як в національну політику, так і в повсякденне життя. В 

2020 році, ми підвищили рівень міжнародної співпраці з іншими громадським організаціями 
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екологічного спрямування в рамках Робочої групи 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична 

безпека» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, яку очолив голова 

НЕЦУ. 

Особливої уваги заслуговує діяльність НЕЦУ в регіонах через розгалужену мережу 

відокремлених підрозділів, які об’єднують небайдужих місцевих громадян, що формують 

ядро нашої організації. 

Колектив НЕЦУ вдячний засновникам організації та їх послідовникам, які сформували 

та розвинули нашу організацію. Ми вдячні всім нашим закордонним та вітчизняним 

партнерам та прихильникам, які допомагають нам втілювати наші плани у життя. Особливу 

вдячність висловлюємо донорам, які довірять нашій організації, розділяють наші цінності та 

сприяють втіленню наших проектних ідей! 

 

 

Від імені Національного екологічного центру України 

голова НЕЦУ Руслан Гаврилюк 
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ПРО НАС 

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – громадська природоохоронна 
організація національного рівня. НЕЦУ був заснований 30 серпня 1991. Це одна з перших 
екологічних громадських неприбуткових організацій національного рівня, зареєстрованих у 
незалежній Україні.  

Місія НЕЦУ – діяльність задля створення здорового довкілля та поліпшення якості 
життя людей в Україні. Ця діяльність ґрунтується на підтримці державної незалежності 
України, побудові у ній громадянського суспільства на основі поєднання досягнень 
екологічної і гуманітарної науки.  

Основною метою Національного екологічного центру України є консолідація 
інтелектуального і творчого потенціалу України, налагодження та підтримання 
неформальних зв'язків між науковцями, фахівцями з питань екології, вивчення, охорони та 
управління станом довкілля, урядовцями, громадськими діячами. 

Основними завданнями НЕЦУ є: 
• екологізація свідомості громадян України; 

• сприяння формуванню збалансованої екологічної політики України; 

• екологізація законодавства України та підвищення, у зв&#39;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 проєктів будівництва 
інфраструктурних об'єктів, нормативних актів в галузі водної політики, поводження з 
відходами, оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки. 

НЕЦУ активно співпрацює з іншими некомерційними групами та окремими 
громадянами. НЕЦУ є членом наступних асоціацій та мереж: Робочої групи 3 «Довкілля, 
зміни клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства, Робочої групи 5 «Енергетика, транспорт, 
довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС, Української кліматичної мережі, Української річкової мережі, мережі 
«Бенквоч», мережі «Транспорт і довкілля» (T&E). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА: ЗАСНОВНИКИ, КЕРІВНІ 
ОРГАНИ, КОМАНДА 

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) вдячний своїм засновникам, 
зусиллями яких на початку 90-х була створена наша організація. Серед засновників НЕЦУ 
видатні українські вчені, політики, громадські діячі, інтелектуали: 

 

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

 

Гардашук Тетяна Василівна, 1958 р. н., доктор 
філософських наук, Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, Голова 
товариства «Зелена Україна» 

 

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

 

Голубець Михайло Андрійович, 1930–2016 рр., 
народний депутат України 1-го скликання, 
академік НАН України, доктор біологічних 
наук, професор, директор Інституту екології 
Карпат НАН України 
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Заєць Іван Олександрович, 1952 р. н., народний 
депутат України І, ІІ, III, IV та VI скликань, 
перший заступник голови Комітету Верховної 
Ради України з питань екологічної політики, 
природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, Міністр екології та 
природних ресурсів України (2000–2001) 

 
Костенко Юрій Іванович, 1951 р. н., кандидат 
технічних наук, народний депутат України ІІ 
скликання, 2-й міністр охорони навколишнього 
природного середовища України (1992–
1998 рр.)  
Мовчан Ярослав Іванович, 1957–2017 рр., 
український вчений-еколог, громадський і 
державний діяч, доктор біологічних наук, 
заступник міністра Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища 
України (1993—1999 рр.), Голова НЕЦУ 
(2011 р. - 18 вересня 2017 р.)  

Сандуляк Леонід Іванович, 1937 р. н., 
професор, співавтор з Левком Лук'яненком 
«Акта проголошення Незалежності України», 
перший Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Румунії 

 

Свіженко Віктор Олексійович, 1947 р. н., 
директор департаменту науково-технологічного 
розвитку Міністерства освіти і науки України 
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Рубан Юрій Григорович, 1958 р. н., директор 
Національного інституту стратегічних 
досліджень 

 

Шеляг – Сосонко Юрій Романович, 1933–
2019 рр., академік НАН України, професор, 
доктор біологічних наук, засновник 
геоботанічної школи,  Інститут ботаніки ім. 
М. Г. Холодного НАН України, президент 
Всеукраїнського комітету сприяння діяльності 
ЮНЕП в Україні 

 
 
Вищим керівним органом НЕЦУ є Конференція. Керівництво між Конференціями 

здійснюється Радою НЕЦУ. До Ради НЕЦУ входить 7 представників, обраних на 
Конференції. 

Діяльність НЕЦУ поширюється на всю територію України. НЕЦУ складається з 
самостійних структурних осередків – відокремлених підрозділів. Нині НЕЦУ має 20 
підрозділи. НЕЦУ працює в різноманітних сферах пов’язаних з захистом довкілля та 
збалансованим розвитком України, а також дотичних, що визначають стан нашого довкілля 
та якість життя жителів України. Кількість членів НЕЦУ близько 300 осіб. 

Голова НЕЦУ обирається Конференцією на дворічний термін до 
наступної Конференції. У листопаді 2019 головою НЕЦУ було 
переобрано Руслана Гаврилюка, який очолює Раду, офіційно 
представляє НЕЦУ, виконує стратегічне керівництво відповідно до 
повноважень, делегованих йому Конференцією НЕЦУ, координує 
діяльність структурних підрозділів та організацією в цілому.  

Національний офіс знаходиться в місті Києві. Штатний персонал 
офісу становить 9 одиниць: включаючи директора виконавчого, 
бухгалтера, юрист-аналітика, менеджера з комунікаційних технологій 
та менеджера з інформаційно-технічного забезпечення, а також 4 тематичних експертів. Весь 
персонал національного офісу бере активну участь в роботі над проєктами. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

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 природно-заповідного фонду, а також 
відслідковуємо дотримання природоохоронного законодавства на заповідних територіях. 

 

ЗАХИСТ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

НЕЦУ пропагує перехід на інтегроване управління водними ресурсами за басейновим 
принципом, посилення інституту басейнових рад як керівних органів управління річковими 
басейнами. Ми працюємо для збереження та відновлення малих та великих рік України, 
недопущення їх подальшого зарегулювання, зокрема шляхом будівництва нових дамб. 

 

ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД 

НЕЦУ виступає за впровадження екосистемного підходу для господарської діяльності. 
Пілотною сферою застосування екосистемного підходу в Україні має стати гідроенергетика, 
врахування екосистемних послуг річок при ухваленні рішень щодо будівництва ГЕС та ГАЕС  
дозволить запобігти деградації річкових екосистем.  

 

ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

НЕЦУ системно працює над посиленням ролі України в глобальній русі з запобігання 
зміни клімату. Ми працюємо задля скорочення викидів парникових газів, декарбонізації 
національної економки, переходу Україна на 100 % відновлюваних джерел енергії, а також 
задля адаптації до зміни клімату. 

 

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК 

НЕЦУ пропагує перехід Україна на еко-збалансований розвиток, популяризацію Цілей 
сталого розвитку ООН в Україні, їх впровадження в національну політику. Ми розділяємо 
принципи Європейського Зеленого Курсу та підтримуємо долучення України до цієї нової 
політики Європейського Союзу, що є запорукою успішної європейської інтеграції України. 
Ми віримо, що застосування принципу екоімперативу дозволить не лише зберегти довкілля 
для наступних поколінь, модернізувати економіку країни, але й сформувати екологічно 
свідому націю. 
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ПРОЄКТИ 

Casework against Е40 inland waterway 

 
Мета проєкту – забезпечити додаткове розслідування, для того, щоб знайти змістовні 

аргументи проти проєкту міжнародного водного шляху (МВШ) E40 та запропонувати 

альтернативний шлях розвитку Полісся. У цьому контексті проєкт спрямований на 

досягнення наступних конкретних цілей: 

 активна участь у міжнародному партнерстві для представлення України під час 

реалізації стратегії коаліції;  

 розширення знань про партнерство шляхом заповнення наявного 

інформаційного пробілу стосовно діяльності України; 

 блокування фінансування МВШ E40 шляхом інформування потенційних 

донорів (включно з тими, що пов'язані з ініціативою «Belt&Road») про 

екологічні, економічні та соціальні ризики МВШ Е40; 

 розробка альтернативного плану регіонального розвитку Полісся за сприянням 

коаліції #SavePolessia; 

 інформування нашої головної цільової аудиторії в Україні про загрози та 

ризики МВШ E40 та роботу нашого партнерства. 

Актуальність проєкту визначена тим, що реалізація проєкту МВШу Е40 може завдати 

непоправної шкоди регіону Полісся, його унікальній природі та мешканцям. Потреба у 

донесенні майбутніх ризиків проєкту до якнайбільш широкого кола людей сьогодні 
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актуальна як ніколи, адже зупинити реалізацію небезпечного для довкілля та здоров’я людей 

проєкту можливо лише спільними зусиллями.  

Цільова аудиторія проєкту – центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи 

самоврядування, експертне середовище, ЗМІ, широка громадськість, громадські неурядові 

організації, іноземні ЗМІ та громадськість, Українська національна платформа Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства та небайдужі громадяни України, жителі 

країн, які підпадуть під вплив МВШ Е40. 

Спрямування проєкту – Об’єднати зусилля природоохоронних організацій, місцевої 

влади, активістів, небайдужих людей у протидії впровадженню небезпечного для довкілля та 

людей проєкту міжнародного водного шляху Е40.  

Результати проєкту. 

Юридичний напрямок: 

У березні 2020 НЕЦУ звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до 

Філії «Днопоглиблювальний флот» ДП «АМПУ» та підрядника  

ТОВ «Собі» з вимогами визнати договір удаваним. Розглядати справу наважилася лише 4-та 

суддя на яку автоматично було розподілено справу, що підтверджує її складність та резонанс. 

Розгляд справи розпочався 21 квітня 2020. 

Також НЕЦУ одразу звернувся з клопотанням про забезпечення позову шляхом 

заборони поглиблювати дно річки Прип’ять до вирішення справи по суті. Але суд відмовив з 

огляду на можливе порушення підприємницької діяльності ТОВ «Собі» та недоведеність 

ризиків порушення інтересів НЕЦУ. НЕЦУ звернувся зі скаргою до Апеляційного суду, але 

01 липня 2020 відмовив у задоволенні скарги з аналогічних підстав. 

Паралельно відбулося 5 судових засідань по справі протягом яких сторони надавали 

докази, пояснення, заперечення. ДП «АМПУ» та Міністерства інфраструктури України 

наполягали на відсутності необхідності отримання дозволу на проведення робіт на землях 

водного фонду, оцінки впливу на довкілля та розробляти проєкт. Оскільки ремонтним 

черпання передбачається лише приведення суднового каналу по річці Прип’ять у 

відповідності до проєкту розробленого ще 1960-х роках. 

Участь у справі взяли також представники Міністерства енергетики та захисту довкілля 

України та Державного агентства водних ресурсів України. Вони обрали позицію лише 

формального підтримання позову, що свідчить про небажання конфліктувати на рівні Уряду 

України. 
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08 липня 2020 Господарським судом Києва було відмовлено у задоволенні позову. 

Рішення буде оскаржуватися до Апеляційного суду. 

Тому 25.11.2020 НЕЦУ подав апеляційну скаргу за позовом до філії 

«Днопоглиблювальний флот» державного підприємства «Адміністрація морських портів 

України», товариства з обмеженою відповідальністю «Собі» та державного підприємства 

«Адміністрація морських портів України». 

Адвокаційний напрямок: 

Протягом цього року НЕЦУ вів активну діяльність у ЗМІ та опублікував серію власних 

публікацій для донесення позиції Коаліції органам державної влади України та зацікавленим 

сторонам та з метою поширення інформації про негативний вплив Е40 серед громадян. 

Також, у рамках проєкту «Casework against Е40 inland waterway» НЕЦУ провів 3 прес-

конференції у передових медіа-агентствах країни. Наші експерти написали заяву з приводу 

грубого порушення природоохоронного законодавства Адміністрацією морських портів 

України під час проведення тендеру на виконання днопоглиблювальних робіт на річці 

Прип’ять та звернення до Президента України щодо днопоглиблювальних робіт в зоні 

відчуження, а також видали юридичне резюме щодо водного шляху Е40 в Україні. З усіма 

статтями, заявами та зверненнями ви можете ознайомитися на сайті НЕЦУ.  

Також про кампанію #SavePolesia писали такі передові світові відання, як The Guardian 

та BBC. Вижимки із цих статей можна знайти на нашому сайті та на FB-сторінці НЕЦУ.  

 

Ecosystem Services and Hydropower: pilot application of the European 
instruments in river basins of the Eastern Partnership countries 

 

https://necu.org.ua/
https://www.facebook.com/NECU.official/
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Мета проєкту – посилення впровадження екосистемного підходу та концепцій 

екосистемних послуг у розвиток гідроенергетики на національному та місцевому рівнях країн 

Східного партнерства як складової Європейського Зеленого Курсу – нової стратегії 

зростання. 

Актуальність проєкту визначена необхідністю впровадження екосистемного підходу у 

процес прийняття рішень щодо гідроенергетики для сталого управління водними ресурсами. 

Проект покликаний сприяти інтеграції розробленого екосистемного підходу та екосистемних 

послуг у прийняття рішень щодо розвитку гідроенергетики, а також інтегрованому 

управлінні водними ресурсами у країнах Східного партнерства. Такий підхід допоможе 

всебічно оцінити вплив гідроенергетичних об'єктів на довкілля, що є надзвичайно важливим 

у контексті небезпечних планів масштабного будівництва нових гідроелектростанцій.  

Цільова аудиторія проєкту – жителі країн Східного Партнерства, центральні і місцеві 

органи виконавчої влади, органи самоврядування, експертне середовище, ЗМІ, широка 

громадськість та Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства ЄС. 

Цілями проєкту є: 

1. Картування екосистем та їх послуг (1. Mapping of Ecosystems and their Services, 

MAES) у пілотних річкових басейнах країн СхП (по одній річці на країну), які потенційно 

вважаються придатними для будівництва гідроелектростанцій або сильно постраждалих від 

ГЕС. 

2. Демонстрація застосування моделей InVest для пілотних річкових басейнів країн 

Східного партнерства. 

3. Навчання громад у вибраних річкових басейнах екосистемним послугам та 

важливості значення екосистем для них. 

4. Сприяння подальшій інтеграції системи показників екосистемних послуг до 

національного та місцевого законодавства. 

Результати проєкту: 

Відповідно до графіка реалізації проєкту були реалізовані такі основні заходи: 

• підготовка та публікація політичного документу «Екосистемні послуги та 

гідроенергетика: пілотне застосування європейських інструментів у річкових 

басейнах країн Східного партнерства» (англійською мовою), який являє собою 

огляд європейського досвіду картографування та оцінки екосистем та їх послуг, 
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зокрема сучасна типологія екосистем та екосистемних послуг, засоби 

картографування та методи оцінки; 

• підготовка та публікація 3 брошур національними мовами (українською, 

вірменською, азербайджанською) про результати Проєкту та європейський 

досвід картографування та оцінки екосистем та їх послуг, зокрема поточну 

типологію екосистем та екосистемних послуг, засоби картографування та методи 

оцінки, а також експериментальне застосування інструментів для 

картографування та оцінки екосистем та їх послуг для визначення їх вартості та 

втрат під впливом гідроенергетики; 

• проведено 4 семінари-практикуми в країнах Східного партнерства (Україна, 

Вірменія, Азербайджан, Молдова); 

• проведено заключну прес-конференцію проєкту, що відбулась у Кишиніві, 

Молдова, із залученням експертів проекту через онлайн-сервіс ZOOM; 

• про результати проекту було повідомлено на засіданнях РГ3 з чотирьох 

національних платформ Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства, а також на щорічній Асамблеї Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства під час онлайн-засідання Робочої групи 3 у грудні 2020 

року. 

Окрім того: 

• підготовлено та опубліковано брошуру про вплив гідроенергетики на довкілля 

(українською мовою) та права місцевої громади; 

• підготовлено пропозицій до проєкту методології оцінки впливу на довкілля 

малих ГЕС в Україні для Міністерства охорони та довкілля та природних 

ресурсів України. 

Всі заплановані заходи проекту були успішно реалізовані відповідно до скоригованих 

термінів. Термін реалізації проекту був продовжений на 1 місяць порівняно з початковим, до 

15 січня 2021 р. Основні заходи проекту проводились у жовтні 2020 – січні 2021 рр. 
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Sustainable energy, Positive & zero cARbon Communities – SPARCS 

 
Мета проєкту –підтримка урботрансформації із залученням громад у двох основних 

містах-маяках – Еспоо (Фінляндія) та Лейпциг (Німеччина). Рішення, розроблені для 

впровадження у містах-маяках, згодом будуть запроваджені у п’яти містах партнерах: Майя 

(Португалія), Кіфісія (Греція), Рейк’явік (Ісландія), Кладно (Чеська Республіка) та Львів 

(Україна) з метою подальшого відтворення результатів SPARCs. 

Серед партнерів (31організація) проєкту, представники 10 країн: Німеччина (8), 

Фінляндія (8), Чехія (2), Португалія (3), Греція (2), Україна (3), Ісландія (2), Кіпр (1), Бельгія 

(1), Італія (1). 

Партнери ставлять перед собою наступні цілі в рамках проекту: 

ЦІЛЬ 1: Залучення, інформування та підтримка ефективної трансформації міст у 

суспільстві без вуглецю, зокрема включаючи розумні мережі, транспортні рішення з низьким 

вмістом вуглецю, стійкий трансформаційний перехід енергії та покращення якості повітря. 

ЦІЛЬ 2: Розгорнути широкомасштабну демонстрацію інноваційних технологій для 

інтегрованого, змішаного використання, позитивної енергії кварталів у двох містах-маяках – 

Еспоо та Лейпцигу – та відібраних кварталі у 5-ти дружніх містах. 

ЦІЛЬ 3: Розробити обширну програму моніторингу та оцінки з відповідними 

ключовими показниками ефективності для цілісної оцінки впливу від SPARCS. 

ЦІЛЬ 4: Реалізація заходів із залучення громад та сприяння орієнтованого на 

громадянина підходу для забезпечення інклюзивного, інтегрованого та сталого розвитку міст, 

практик планування та управління, а також моделей управління. 
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ЦІЛЬ 5: Поширення продемонстрованих інтелектуальних та інтегрованих рішень міст-

маяків у дружніх містах та закладення основи для прийняття та подальшого масштабування  

у Європі. 

ЦІЛЬ 6: Створити «сміливе передбачення міст 2050» відповідно до нової кліматичної 

та енергетичної стратегії ЄС щодо вуглецевого нейтралітету. 

ЦІЛЬ 7: Проактивно співпрацювати з іншими проєктами "Розумні міста та громади", 

що фінансуються в рамках програми "Горизонт 2020", Європейського інноваційного 

партнерства щодо розумних міст та громад (EIP-SCC) та інших відповідних проєктів, мереж 

та ініціатив, а також створити спільні рекомендації з метою максимального впливу, 

поширення та масштабування розумних міських рішень. 

ЦІЛЬ 8: Підтримати розвиток нових конкурентоздатних послуг, бізнес-моделей та 

інструментів фінансування для стійких, позитивних енергетичних районів та створення 

ділових екосистем. 

ЦІЛЬ 9: Активно та ефективно просувати проєкт SPARCS та його результати на 

місцевому та європейському рівнях, підвищувати обізнаність про європейську концепцію 

розумного міста та підтримувати широкомасштабний обмін знаннями у різних рішеннях. 

Актуальність проєкту – у рамках загальноєвропейського руху “Розумні міста” проєкт 

зібрав 31 партнера зі спільною метою створення мережі сталої енергії, позитивних та 

безвуглецевих громад (Sustainable energy Positive & zero cARbon Communities).  

Проєкт реалізується з 1-го жовтня 2019 року. 

Цільова аудиторія – об'єднання громадян, компанії, департаменти планування міст та 

організацій, що приймають рішення, для створення значущих інструментів та використання 

їх для перетворення існуючої міської екосистеми в безвуглецеву спільноту.  

Спрямування проєкту – проєкт SPARCs направлений на запуск міської (урбо-) 

трансформації зі збереженням високого рівня якості життя громадян у 7-и цільових містах. 

Проєкт підтримує міста-учасники у розробці спільної сміливої концептуалізації міст 2050, з 

акцентом на цифровізацію, сталу енергію, покращення якості повітря, електромобільні 

рішення, та структуру моніторингу продуктивності та ефективності розроблених рішень. 

Найвищим пріоритетом є встановлення інклюзивних управлінських та планувальних 

моделей, шляхом співпраці з компаніями, міськими планувальними та технічними відділами, 

дослідними організаціями і, найважливіше, громадянами. У SPARCs громадяни знаходяться у 

центрі процесу прийняття рішень, а ініціатива забезпечує їх поінформованістю щодо усіх дій. 
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Результати проєкту: 

SPARCs матиме суттєвий позитивний вплив на майбутнє просування стратегій 

використання сталої енергії, без вуглецевості, а також створення цільових та ефективних 

рішень, що можуть бути використані у всій Європі та поза її межами. 

Проєкт розрахований на п'ять років. За новинами слідкуйте на сайті чи тут.  

 

Ініціатива «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – 
оцінка перспективи досягнення в Україні» 

 
Ініціатива «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка 

перспективи досягнення в Україні» реалізована в рамках проекту «Підтримка діяльності 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства 

та Європейською Комісією. 

Метою ініціативи є аналіз перспектив та встановлення ключових індикаторів довкільної 

та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства після 

2020 року. 

https://necu.org.ua/proyekty/sparcs/#1604667437099-001d90eb-1d65
https://www.sparcs.info/index.php/
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Ініціатива реалізована протягом серпня–грудня 2020 року за участі Національного 

екологічного центру України, РАЦ «Суспільство і довкілля», МБО «Екологія-Право-

Людина», МБО ІЦ «Зелене досьє», а також незалежного експерта Анни Голубовської-

Онісімової. 

В рамках ініціативи підготовлено аналітичний документ «Довкільна та кліматична 

стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні» з висвітленням 

очікуваних цілей та задач ініціативи Східного партнерства в довкільній та кліматичній 

сферах. Документ призначений як для організацій громадянського суспільства – для 

допомоги в адвокації проєвропейських змін, так і для української влади та європейських 

владних інституцій, він стане в нагоді у формуванні нових політик та взаємовідносин. 

Мета документу є аналіз перспектив та встановлення ключових індикаторів довкільної 

та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства після 

2020 року. Задачею дослідження було виявлення ключових перешкод та найбільш дієві 

можливостей впровадження екологічної політики України, в контексті новітніх рішень 

Європейського Союзу та Східного партнерства (Європейський зелений курс, проєкт нових 

цілей Східного партнерства до 2025 року) шляхом порівняння встановлених та планованих 

пріоритетів, цілей та завдань, а також механізмів реалізації екологічної політики Східного 

партнерства, України та Європейського Союзу, 

Головне питання дослідження: який оптимальний сценарій розвитку екологічної 

політики до 2025 року може забезпечити екологічну та кліматичну стійкість України? Для 

його вирішення сформовані більш конкретні запитання, на які відповідає аналітичний 

документ: 

• Якими є цілі СхП на сучасному етапі? Що це означає для України? 

• Якими є цілі та завдання ЄЗК? Як це стосується України? 

• Чи цілі та завдання СхП та ЄЗК відповідають цілям і завданням екологічної 

політики України? Як вони корелюють? 

• Якою є рамкова екологічна політика України на сучасному етапі? Які основні 

пріоритети щодо здійснення реформ у природоохоронній сфері України 

необхідно виділити? 

• За якими сценаріями можливий розвиток «озеленення» економіки та суспільних 

стосунків в Україні на наступні 5 років? Як зробити найбільш реалістичний 
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сценарій стійким, щоб досягнення попереднього етапу у майбутньому були 

збережені і примножені? 

• Чим мусять керуватися основні стейкголдери (Міндовкілля, Уряд України, 

Комітет екологічної політики Верховної Ради України, підприємці, гро-

мадськість тощо) щодо пріоритетів та завдань України для досягнення 

екологічної та кліматичної стійкості? 

• Предмет дослідження стали документи політики ЄС, України та Східного 

партнерства, а також аналітичні роботи ОГС. 

Автори відмічають, що Проєкт нової політики Східного партнерства (СхП) після 2020 

року віддзеркалює останні «зелені» зміни в політиці ЄС і серед ключових цілей ініціативи 

містить забезпечення екологічної і кліматичної стійкості. Амбітна візія Європейського Союзу 

у сфері екологічної політики ставить рамки для зростання та добробуту, що чітко окреслені 

обмеженістю ресурсів планети. Зелена трансформація буде трендом в Європейському Союзі в 

найближчі роки, оскільки саме на такий розвиток є запит від громадян, і є чітко закріплені 

наміри шляхом схвалення Європейського зеленого курсу (ЄЗК). Нова політика Східного 

партнерства після 2020 року, що має бути затверджена на Саміті Східного партнерства, який 

запланований на березень 2021 р., враховує ключові принципи ЄЗК. Метою ЄЗК є перехід до 

кліматично нейтральної Європи із справедливим і процвітаючим суспільством, із сучасною 

ресурсоефективною і конкурентоспроможною економікою з нульовими викидами 

парникових газів та економічним зростанням, не пов’язаним зі інтенсифікацією використання 

природних ресурсів. Інтеграція пріоритетів ЄЗК до політики Східного партнерства 

визначатиме формат та динаміку відносин ЄС з країнами-сусідами в рамках ініціативи. 

Європейський зелений курс чітко вказує на те, що екологічні та кліматичні проблеми 

вимагають термінових заходів не лише з боку ЄС, але й країн-партнерів. На шляху до 

кліматичної нейтральності ЄС та країни Східного партнерства несуть спільну 

відповідальність щодо виконання національних внесків до Паризької угоди та модернізації 

економіки для зменшення свого вуглецевого сліду. Очікується, що ЄС та країни Східного 

партнерства в майбутньому працюватимуть разом над стійким та сталим майбутнім. 

Цілі нової політики Східного партнерства черговий раз вказують на те, що питання 

довкілля повинні бути інтегровані в інші сфери життєдіяльності країни і не повинні 

відкидатись як другорядні при вирішенні економічних та соціальних проблем, у тому числі у 

часи пандемії та інших криз. Така позиція ЄС та бачення європейської політики і Східного 
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партнерства дає новий поштовх для України зробити охорону довкілля наскрізним елементом 

в інших сферах життєдіяльності держави та враховувати наслідки для довкілля при обранні 

того чи іншого політичного рішення. 

Оновлення політики Східного партнерства створює для України додаткові можливості 

виконання міжнародних зобов’язань, Угоди про асоціацію у частині охорони довкілля. 

Україна отримує нові фінансові механізми та допомогу Європейського Союзу у модернізації 

економіки, зменшенні вуглецевого сліду та виконанні національно-визначеного внеску до 

Паризької угоди, у посиленні верховенства права, захисті прав людини, боротьбі із 

корупцією, можливість поглиблення співпраці з Європейським Союзом на додаток до 

двостороннього діалогу у сфері охорони довкілля. 

Пріоритизація довкільних та кліматичних цілей є суттєвою можливістю в активізації 

інновацій. Стратегії зеленої економіки спонукають бізнес до пошуку можливостей більш 

екологічної, циркулярної економіки та подолання ризиків, спричинених зміною клімату. 

Отримання вигод та використання можливостей нової політики Східного партнерства 

залежить від активної міжнародної участі України у визначенні подальших пріоритетів, 

планів, детальних цільових показників та заходів Східного партнерства на досягнення 

екологічної і кліматичної стійкості, а також від визначення найбільш реального та 

оптимального шляху досягнення означених цілей, збереження інституційної пам’яті та 

послідовності національної політики щодо досягнення екологічної і кліматичної стійкості. 

У документі розглянуто три можливі сценарії розвитку подій в Україні, що базуються 

на чинних міжнародних та внутрішніх документах, а також враховують пропозиції в рамках 

Східного партнерства, які винесені на обговорення, але ще не ухвалені офіційно – амбітний, 

поміркований та мінімальний. Слід очікувати, що спроможність України в досягненні 

довкільної та кліматичної стійкості в рамках Східного партнерства, переходу на чисту, 

циркулярну економіку в найближчі роки буде достатньо слабкою, особливо на фоні наслідків 

пандемії, спричиненої COVID-19, та ліквідації її наслідків. Водночас автори дослідження 

сподіваються, що в Україні буде реалізований не мінімальний сценарій, а хоча б 

поміркований. 

Проведена авторами оцінка реальних перспектив України дозволить позбавитися зайвих 

ілюзій та встановити реалістичні цілі, а також індикатори необхідних змін, які в майбутньому 

дозволять здійснювати моніторинг та об’єктивно оцінювати прогрес України в реалізації 

реформ. 
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Документ був презентований на спільному онлайн засіданні РГ3 «Довкілля, зміни 

клімату та енергетична безпека» Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства та РГ5 «Енергетика, транспорт, довкілля та 

зміна клімату» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. 

 

Ініціатива «Розвиток відновлюваної енергетики та створення балансуючих 
потужностей – аналіз викликів для стійкості енергосистеми України в 

розрізі досягнення енергетичних та кліматичних цілей» 

 
Ініціатива «Розвиток відновлюваної енергетики та створення балансуючих потужностей 

– аналіз викликів для стійкості енергосистеми України в розрізі досягнення енергетичних та 

кліматичних цілей» реалізована в рамках проекту «Підтримка діяльності Української 

національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС 

СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що 

фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейською 

Комісією. 
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Метою ініціативи є аналіз можливостей розвитку балансуючих потужностей як 

ключової умови «Зеленого переходу» України та збільшення частки відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ) і надання якісних рекомендацій галузевим стейкхолдерам для вирішення 

причини сучасної кризи у розвитку ВДЕ. 

Ініціатива реалізована у співпраці з Європейсько-українським енергетичним агентством 

та включала наступні складові: 

•  планує реалізацію ініціативи згідно наступного плану: 

• аналіз міжнародного досвіду економічної та правової моделі розвитку балансуючих 

потужностей, досвід країн регіону Східного партнерства; 

• опитування міжнародних та українських фінансових інституцій, щодо необхідних 

критеріїв підгалузі балансування для підвищення надійності та привабливості для 

інвестування; 

• підсумки дослідження та надання рекомендацій щодо можливостей розвитку 

балансуючих потужностей в Україні; 

• оцінка перспектив розвитку сонячної та вітрової генерації в Україні з врахуванням 

екологічних критеріїв, що буде здійснюватися. 

В рамках ініціативи підготовлено аналітичний документ «Розвиток відновлюваної 

енергетики та створення балансуючих потужностей – аналіз викликів для стійкості 

енергосистеми України в розрізі досягнення енергетичних та кліматичних цілей», що 

висвітлює результати проведеного дослідження. Документ показує, що наразі енергосистема 

України переобтяжена базовою потужністю атомних електростанцій та потребує збільшення 

частки високоманеврової генерації, яка є необхідною для розвитку відновлюваної енергетики, 

зокрема – сонячних та вітрових електростанцій, що мають змінний, негарантований графік 

виробництва електричної енергії. 

Ключовим елементом Європейського зеленого курсу є декарбонізація енергетики, яка 

відповідальна за ¾ викидів парникових газів в ЄС. Енергетичний перехід з метою досягнення 

кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року базується на розвитку ВДЕ, які мають стати 

основою майбутньої європейської енергосистеми та замінити традиційні види енергетики.  

Як у ЄС, так і в світі загалом прогнозується посилення домінування сонячної та вітрової 

енергетики. Очікується, що до 2050 р. більше 2/3 світової генерації електроенергії 

припадатиме на ці два види генерації, а їх частка в енергосистемі ЄС становитиме 70 %. Саме 

ці два види генерації мають забезпечити кліматичну нейтральність майбутньої енергетики.  
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Враховуючи значний потенціал у розвитку сонячної і вітрової енергетики, очікуваний 

приріст їх встановлених потужностей, Україна потребує невідкладного врегулювання 

екологічних критеріїв розвитку ВДЕ, що буде сприяти як збалансованому розвитку сектору, 

так і енергетичному переходу країни. Серед іншого, такі критерії мають враховувати 

необхідність створення балансуючих потужностей як невід’ємної складової переходу 

України на ВДЕ. У частині дослідження НЕЦУ висвітлено стан запровадження екологічних 

критерії в галузі відновлювальної енергетики України, наявні досягнення та прогалини, в 

також надані рекомендації щодо вдосконалення екологічного регулювання галузі ВДЕ  для 

забезпечення її  сталого розвитку та енергетичного переходу України. 
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ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАЯВИ НЕЦУ 

Найважливіші заяви, звернення та декларації НЕЦУ за 2020 рік 

1) Відкрите звернення до Верховної Ради України щодо недоцільності надання 

державних гарантій для будівництва Канівської ГАЕС.  

 
 

2) Звернення до Президента України щодо днопоглиблювальних робіт в Зоні 

відчуження – водний шлях Е40.  

 

https://necu.org.ua/vidkryte-zvernennya-do-verhovnoyi-rady-ukrayiny-shhodo-nedoczilnosti-nadannya-derzhavnyh-garantij-dlya-budivnycztva-kanivskoyi-gaes/
https://necu.org.ua/zvernennya-do-prezydenta-ukrayiny-shhodo-dnopoglyblyuvalnyh-robit-v-zoni-vidchuzhennya-vodnyj-shlyah-e40/
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3) Маніфест 150 європейських НУО, ініційоване WWF: «Ні» новим 

гідроелектростанціям у Європі:  

 
 

4) НЕЦУ долучився до підготовки відкритого звернення Робочої групи 3 «Довкілля, 

зміна клімату та енергетична безпека» Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Робочої групи 5 

«Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони 

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС щодо законопроекту у сфері 

мисливського господарства та полювання, а також боротьби з браконьєрством 

(реєстр.№3200-1).  

 

https://necu.org.ua/ni-novym-gidroelektrostancziyam-u-yevropi-manifest/
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stop_new_hydropower_in_europe_1.pdf?fbclid=IwAR2-XCkx33mmOQfuX0ecatdVaAnqBlSDAP6QWnZ_NgV25ucB7dKdi1gLxXc
http://eap-csf.org.ua/2020/04/29/zvernennia-rh3-unp-ta-rh5-us-phs-shchodo-zako/
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5) НЕЦУ ініціював відкрите звернення Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та 

енергетична безпека» Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства та Робочої групи 5 «Енергетика, 

транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС щодо стану екологічної політики, в якому 

зокрема, закликає владу створити окреме Міністерство в сфері захисту довкілля. 

 
 

6) НЕЦУ долучився до підготовки відкритого звернення Робочої групи 3 «Довкілля, 

зміна клімату та енергетична безпека» Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Робочої групи 5 

«Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони 

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС щодо змін до Національного 

плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. 

 
 

http://eap-csf.org.ua/2020/05/13/vidkryte-zvernennia-rh-z-pytan-ekoloh/
http://eap-csf.org.ua/2020/12/04/vidpovid-na-zvernennia-robochykh-hrup-z/
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7) НЕЦУ долучився до підготовки відкритого звернення Робочої групи 3 «Довкілля, 

зміна клімату та енергетична безпека» Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Робочої групи 5 

«Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» Української сторони 

Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС щодо розвитку сталого 

транспорту. 

 
8) НЕЦУ долучився до відкритого звернення щодо необхідності науково 

обґрунтованих правил ЄС зеленого фінансування – Європейської Сталої 

Таксономії. 

 

http://eap-csf.org.ua/2020/11/05/vidkryte-zvernennia-robochykh-hrup-proie/
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/civil_society_statement___ten_priorities_for_the_climate_taxonomy_delegated_acts_december_2020.pdf?fbclid=IwAR3F_S1MN6VNdhaaLIZUIqsNTauj5DNFzEm2gDJi090Nh_eZkqMWOlrbCbc
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9) НЕЦУ підписав глобальний заклик захистити річки та право для справедливого і 

«зеленого» відновлення економіки  #rivers4recovery. https://www.rivers4recovery.org/ 

Ми закликаємо до відродження економіки на принципах кліматичної 

справедливості і захисту наших річок як життєво важливих артерій планети – 

артерій, що підтримують біорізноманіття, водопостачання, виробництво продуктів 

харчування, життя корінних народів і різних груп населення в усьому світі - замість 

того, щоб забруднювати і перекривати їх греблями, в гонитві за прибутком і 

цифрами економічного зростання. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/rivers4recovery?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9clnKp7LwVPKMjbAxILwTiQ_o831UzGuO_dQzQbEXztLxL8Pems63sXJG9k1kUyIAqsYRYJueQ0z74f6TGHhxIySD21u4vQFujlrC594bqs8r_-Icr7cvrEscuxlBbfaeu-e816rjgyLbsiOaQHquX2_IwvnMczUrqLNrlcKyAmQZ6aj_L1lszR2gFvBKzF8&__tn__=*NK-R
https://www.rivers4recovery.org/
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УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДАХ 

Оскільки 2020 рік ознаменувався вторгненням у життя людей пандемії, більшість 

публічних заходів відбувалися в онлайн-режимі, проте декілька заходів нам вдалося провести 

офлайн із дотриманням заходів безпеки. Висвітлимо декілька заходів, які представникам 

організації пощастило відвідати та які вдалося організувати у 2020 році: 

Кампанія ClimVis Europe 

НЕЦУ долучилися до кампанії ClimVis Europe, що має на меті зробити кліматичну 

інформацію доступною для широкого загалу, тобто аби кожен з нас мав вільний доступ до неї 

і міг легко цю інформацію використовувати. ClimVis Europe прагнуть створити окрему 

платформу, де вся ця інформація буде зібрана та опрацьована так, аби кожен користувач міг 

легко знайти і зрозуміти те, що його цікавить. Та для того, щоб ця платформа справді була 

корисною і зручною, нам ми спільно з ClimVis Europe створили та поширили анкету, де 

кожен міг дати відповіді на запитання, як саме йому буде зручно користуватися цією 

платформою. Ця співпраця відбувалася в онлайн-режимі. 
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Семінар та панельна  «Розберемося зі сміттям: європейський досвід з 
північних областей України» 

Заходи відбулися 16 січня 2020 року у м. Чернігів. За запрошенням організаторів – 

Громадської школи дієвих практик ЄС i Поліського фонду міжнародних і регіональних 

досліджень експертну підтримку заходів здійснював голова НЕЦУ Руслан Гаврилюк. 

Семінар і наступна панельна дискусія на тему «Розберемося зі сміттям: європейський 

досвід з північних областей України» є частиною з серії заходів, націлених на обговорення 

регіональних проблем у процесі асоціації з ЄС та імплементації ПВЗВТ у ширшому контексті 

громадянського суспільства. Для заходу обрано тему сталого розвитку у північних областях у 

рамках імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС та Повної і всеосяжної зони вільної 

торгівлі (ПВЗВТ). Він об’єднує регіональних стейкхолдерів з громадянського суспільства, 

бізнесу і державної влади, а також небайдужих громадян, щоб поміркувати та обговорити 

поточні здобутки. Захід прагне активно залучити місцеві громади у процес асоціації з ЄС. 
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Зимова сесія Міжнародної Карпатської Школи «Освіта для сталого 
розвитку – ефективне співробітництво на місцевому рівні» 

НЕЦУ був серед співорганізаторів вже традиційної зимової сесії Карпатської школи – 

унікального заходу, що об’єднує широке коло зацікавлених сторін заради сталого розвитку 

Карпатського регіону.  

В рамках цьогорічної сесії НЕЦУ, що відбулася 12–16 лютого на чотирьох 

майданчиках: Косівському ліцеї імені Ігоря Пелипейка, на території двох НПП 

«Гуцульщина» і «Вижницький», та в Косівському музеї народної творчості імені Михайла 

Струтинського, було проведено тематичні панелі присвячені тематиці ОВД та впливу Е40 на 

довкілля Полісся за участі експертів НЕЦУ Віталія Шаравари, Руслана Гаврилюка та Алли 

Яцків.  

Методологію ОВД для місцевих громад, законодавчі та практичні аспекти процедури 

ОВД були висвітлені виконавчим директором НЕЦУ Віталієм Шараварою. В ході доповіді 

були розкриті можливості використання інструментів ОВД для попередження реалізації 

небезпечних проектів для довкілля і внесення до них відповідних корегувань. Доповідач 

обрав для реального прикладу плани розвитку річкової інфраструктури в Україні і наміри 

реалізації проекту міжнародного водного шляху (МВШ) Е40; навів законодавчі підстави 

щодо недопущення проведення днопоглиблення Прип’яті без проходження процедури ОВД; 
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пояснив, яким чином мають діяти місцеві громади для захисту своїх екологічних прав громад 

в регіонах планованої діяльності щодо потенційної реалізації елементів МВШ Е40 та 

обґрунтував необхідність розроблення превентивних заходів щодо провадження складових 

проекту МВШ Е40.  

Змістовну презентацію на тему «Екосистемна цінність Полісся в контексті зміни 

клімату і планів розвитку проекту МВШ Е40» зробила молодший експерт НЕЦУ А. Яцків. 

Доповідачка поінформувала присутніх щодо екологічних ризиків МВШ Е40 в контексті 

кліматичних змін на території Полісся. Зокрема, були висвітлені об’єкти, які знаходяться під 

загрозою впливу планованої діяльності (ділянки Natura 2000 та Смарагдової мережі), 

зазначені екосистемні цінності регіону, а також особливу увагу було приділено динаміці 

зміни ландшафтних покривів басейну річки Прип’ять у межах Чорнобильської зони 

відчуження. 

 

 Форум «Підвищення кліматичних амбіцій: позиція ОМС та молоді» 

Експерти НЕЦУ взяли участь у роботі Форуму «Підвищення кліматичних амбіцій: 

позиція ОМС та молоді». Форум проходив 27 лютого 2020 р. у конференц-залі Верховної 

Ради. 

Форум проходив 27 лютого 2020 р. у конференц-залі Верховної Ради. Перша частина 

заходу була організована у форматі круглого столу за участі політичних, експертних і 

молодіжних лідерів, які переймаються питаннями зміни клімату і пом’якшення його 
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наслідків. Експерти та активісти поставили за мету – зробити Україну вуглецево-

нейтральною до 2050 року. Нашу увагу привернули виступи представників Європейської 

делегації в Україні Криштофа Гурульські, а також ПРООН в Україні Маркуса Бранда. 

Заходи глобальної програми еко-індустріальних парків в Україні UNIDO 

27 лютого 2020 року голова НЕЦУ Руслан Гаврилюк взяв участь у форумі «Презентація 

глобальної програми еко-індустріальних парків в Україні», метою якого було 

проінформувати учасників про переваги еко-індустріальних парків, їх компонентів та 

порядок впровадження в Україні, а також підвищити обізнаність щодо економічних, 

екологічних та соціальних переваг такий парків. 

30 липня 2020 року вже в онлайн форматі відбувся міжнародний семінар з 

впровадження принципів екоіндустріальних парків участь в якому також взяв голова НЕЦУ 

Руслан Гаврилюк. 

17 грудня 2020 року також в онлайн відбувся Міжнародний семінар з екоіндустріальних 

парків «Світовий досвід впровадження законодавства для ЕІП», до якого долучився голова 

НЕЦУ Руслан Гаврилюк. 
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Національний семінар проекту «Екосистемні послуги та гідроенергетика: 
пілотне застосування європейських інструментів у річкових басейнах країн 

Східного партнерства» 

НЕЦУ провів національний семінар проекту «Екосистемні послуги та гідроенергетика: 

пілотне застосування європейських інструментів у річкових басейнах країн Східного 

партнерства», що відбувся 16 жовтня 2020 р. у м. Ужгород, Україна, де експерти проекту з 

України (Руслан Гаврилюк, Сергій Савченко та Оксана Станкевич-Волосянчук, ГО 

«Екосфера») презентували методичні підходи до ідентифікації, картування та оцінки 

екосистем та їх послуг, а також особливості їх застосування з метою оцінки впливу на 

довкілля об’єктів гідроенергетики. Учасники семінару ознайомились з сучасною концепцією 

екосистемних послуг річкових басейнів та європейськими інструментами їх оцінки, а також з 

результатами пілотного картування екосистем для басейну р. Уж. 
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Прес-конференція «Які будуть наслідки поглиблення Прип’яті у 
Чорнобильській зоні без оцінки впливу на довкілля?» 

16 липня 2020 року відбулася прес-конференція Національного екологічного центру 

України «Які будуть наслідки поглиблення Прип’яті у Чорнобильській зоні без оцінки 

впливу на довкілля?». Учасники: Сергій Афанасьєв – член-кореспондент НАН України, 

директор Інституту гідробіології НАН України; Руслан Гаврилюк – голова НЕЦУ; Девід 

Боллей (David Boilley) – представник компанії ACRO, яка виконала аналіз радіологічних 

аспектів проходження річкового шляху Е40 в Чорнобильській зоні (“Chernobyl heritage and 

the E40 trans-Europe waterway”), skype-зв’язок; Георгій Веремійчик – експерт з питань зміни 

клімату НЕЦУ; Сергій Межжерін – доктор біологічних наук, професор Інституту зоології. 

Прес-конференцію присвячено проблемі днопоглиблення річки Прип’ять – життєдайній 

Амазонці Полісся, що є джерелом прісної води, домівкою для тисяч живих істот та частиною 

Європи, що найменше зазнала антропогенному впливу. Наразі ця перлина Європи є під 

загрозою зникнення через плани будівництва річкового шляху Е40 Гданськ–Херсон. 

Адміністрація морських портів України провела тендер та підписала договір з ТОВ «СОБІ» 

на проведення днопоглиблювальних робіт річки Прип’ять в Зоні відчуження без оцінки 

впливу на довкілля. НЕЦУ вважає, що виконання таких робіт має здійснюватися за наявності 

відповідного проекту та проведення оцінки впливу їх на довкілля, а також отримання дозволу 

на виконання робіт на землях водного фонду. У разі, якщо роботи з днопоглиблення річки 

Прип’ять є попередніми заходами, спрямованими на створення міжнародного водного шляху 
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Е40, то варто враховувати, що проект Е40, як міжнародний проект річкового шляху має 

пройти процедуру стратегічної екологічної оцінки і лише після отримання позитивного 

висновку може йти мова про розгортання робіт.  

Будь-які роботи у Чорнобильській зоні повинні виконуватись прозоро з дотриманням 

природоохоронного законодавства та належного інформування громадськості. 

 

Прес-конференція «Чи стане річковий шлях Е40 (Гданськ – Херсон) 
економічним дивом для України?» 

16 листопада 2020 року в агентстві «Укрінформ» НЕЦУ провів прес-конференцію «Чи 

стане річковий шлях Е40 (Гданськ – Херсон) економічним дивом для України?». На прес-

конференції були представлені результати аналізу техніко-економічного обґрунтування 

(ТЕО) Проєкту міжнародного водного шляху Е40: Гданськ – Херсон (Проєкт Е40), 

розробленого консорціум, очоленим Морським Інститутом (м. Гданськ, Польща). 
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27-а екологічна регата ім. Сергія Шаповалова «Кубок Кінбурнскої коси» 

Протягом 27-30 червня 2020 року відбулася традиційна 27-а екологічна регата ім. Сергія 

Шаповалова «Кубок Кінбурнскої коси». Більше п’ятидесяти яхт різного класу стартували з 

Миколаєва і, пройшовши по Дніпро-Бугському лиману, обігнули шпиль Кінбурнської коси та 

зупинились біля причалу бувшого мідійно-устричного господарства Очаківського 

рибоконсервного комбінату, що знаходиться в Ягорлицькій затоці. 

Р органічно поєднує спортивний та екологічний аспекти. Вона привертає увагу до 

проблем навколишнього середовища, популяризує вітрильний спорт і ландшафтний парк 

“Кінбурнська коса”. Ця подія – це нагадування про сучасні проблеми півострова, про 

екологію та про історію.   

Уперше таке змагання відбулось у 1994 році. Її засновник Сергій Шаповалов — відомий 

яхтсмен, доцент Миколаївського кораблебудівного інституту, директор Південної філії 

інституту екології Національного екологічного центру України, депутат обласної ради, 

капітан яхти «Олександра». Саме під його керівництвом та за його ініціативи гонки на яхтах 

стали не просто спортивним, туристичним змаганням, а й несуть у собі благородну 

екологічну місію. 
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Традиційно переможцю, який став першим за абсолютною швидкістю, вручають кубок 

Кінбурнської коси, який свого часу подарував регаті ще один відомий вчений та 

природоохоронець, багаторічний голова НЕЦУ Сергій Таращук. 
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ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НЕЦУ 

Протягом 2020 року НЕЦУ було підготовлено та оприлюднено наступні аналітичні 

та просвітні видання, публікації, а також відео:  

1) Створення відео від Франкфуртського зоологічного товариства «Новий шлях через 

Полісся економічно необґрунтований», що було присвячено Європейському дню перевезень 

залізничним транспортом. 

 
2) Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської Школи «Освіта для сталого розвитку – 

ефективне співробітництво на місцевому рівні». – Косів: Наукове товариство імені Шевченка, 

2020. – 194 с.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r1HyJsgVoYo&feature=youtu.be&ab_channel=ZoologischeGesellschaftFrankfurtvon1858e.V&fbclid=IwAR1cUtjVtTeWdoK1OxwQkNj3korMrewxFN2IMQU_urOeGzKM_qlz5dnuHPk
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9A%D0%A8-2020_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8.pdf
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3) Аналітичний документ «Дослідження: Розвиток ВДЕ та створення балансуючих 

потужностей» О. Гуменюк, І. Куроєдова, Р. Гаврилюк, Київ, 2020. – 30 с. 

https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/doslidzhennya-rozvytok-vde-ta-stvorennya-

balansuyuchyh-potuzhnostej_finalna.pdf 

 
4) Аналітичний документ «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка 

перспективи досягнення в Україні» Н. Андрусевич, Р. Гаврилюк, О. Кравченко, Н. Куць, 

Т. Малькова, Г. Голубовська-Онісімова, Київ, 2020. – 53 с. https://necu.org.ua/wp-

content/uploads/2021/01/environmental-and-climate-resistance_web.pdf 

 

https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/doslidzhennya-rozvytok-vde-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej_finalna.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/doslidzhennya-rozvytok-vde-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej_finalna.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/environmental-and-climate-resistance_web.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/environmental-and-climate-resistance_web.pdf
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5) Екосистемні послуги та гідроенергетика: пілотне застосування європейських інструментів 

у річкових басейнах країн Східного партнерства. Кейс України / Р. Гаврилюк, О. Станкевич-

Волосянчук, С. Савченко. Національний екологічний центр України. – Київ, 2021. – 32 с. 

https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/policy_ecosystem_services_ukraine_web.pdf 

 
6) Екосистемні послуги та гідроенергетика: пілотне застосування європейських інструментів 

у річкових басейнах річок країн Східного Партнерства: аналітичний документ / укладачі: 

Руслан Гаврилюк, Ольга Казанцева, Ілля Тромбіцький [та ін.]. – Кишинів: Еко-ТІРАС, 2021 

(Типогр. “Арконтех”). – 68 с. (англійською). https://necu.org.ua/wp-

content/uploads/2021/03/ecosystem_services_and_hydropower_web_.pdf 

 

 

https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/policy_ecosystem_services_ukraine_web.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/ecosystem_services_and_hydropower_web_.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/ecosystem_services_and_hydropower_web_.pdf
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А також наші експерти написали такі статті: 

1) Катерина Журбас «Міста-маяки SPARCS: Еспоо та Лейпциг». 

2) Катерина Журбас «Чи “розумні села” є рішенням для перенаселеного міського 

суспільства?». 

3) Георгій Веремійчик, Чепорнюк Анастасія, Олег Листопад «Експертне дослідження не 

виявило жодних економічних переваг проєкту водного шляху Е40». 

4) Експерти відокремленого підрозділу НЕЦУ «Вітер змін» підготували статтю на основі 

матеріалів вебінару “Controlling the import of polluting second-hand cars to Central and 

Eastern Europe”, проведеного компаніями T&E та FPPE.  

5) Експерти НЕЦУ видали статтю щодо як пожежі у Чорнобильській зоні відчуження 

оголили проблеми, які ми і досі не подолали. Цього разу очевидною проблемою стала 

якість повітря, а також моніторинг його стану. Вірніше відсутність моніторингу, як 

такого. 

6) Ще одна стаття вийшла за авторством експертів НЕЦУ – «Хто розкопує чорнобильські 

могильники?». Суть статті у тому, що Група зацікавлених осіб прагне здійснити 

величезний природоруйнівний проект Е40 – побудувати купу гідротехнічних споруд та 

«окультурити» русла річок аби мати теоретичну можливість транспортувати водою 

вантажі з Балтійського моря у Чорне і навпаки. Вони запевняють, що усе буде безпечно 

та економічно вигідно. Але чи так це? 

7) Експерти НЕЦУ – Віталій Цокур, Георгій Веремійчик, Алла Яцків, Анастасія 

Невмержицька та Віталій Шаравара – видали статтю «Повз закон річками з Балтики в 

Херсон», де розповідали чи справді ідея сполучення Балтики з Херсоном раціональна та 

кому потрібно «завдячувати» за неї.  

8) Експерти НЕЦУ видали статтю «Чому громадськість стурбована планами 

днопоглиблення Прип’яті?». 

9) Експерти НЕЦУ написали статтю, де розвіюють міфи щодо підтримки ЄС Проєкту Е40.   

https://necu.org.ua/mista-mayaky-sparcs-espoo-ta-lejpczyg/?fbclid=IwAR1ZrZk2QOqLNV66naumlmyTlWHZEQWjzEGJq9NsB8i6FTNrO3Tfs5yruAc
https://necu.org.ua/chy-rozumni-sela-ye-rishennyam-dlya-perenaselenogo-miskogo-suspilstva/?fbclid=IwAR39EOWjpivUODU26oALu-uGcWQJMqAixYqiksF4lU8ukRyO6Dtx5yhtXyg
https://necu.org.ua/chy-rozumni-sela-ye-rishennyam-dlya-perenaselenogo-miskogo-suspilstva/?fbclid=IwAR39EOWjpivUODU26oALu-uGcWQJMqAixYqiksF4lU8ukRyO6Dtx5yhtXyg
https://necu.org.ua/ekspertne-doslidzhennya-ne-vyyavylo-zhodnyh-ekonomichnyh-perevag-proyektu-vodnogo-shlyahu-e40/?fbclid=IwAR0_IuH6yKcAKvvqW-YrdtuWyDynQ4suTwDHrnfdse4qJAfZmv10aMoNFUc
https://necu.org.ua/ekspertne-doslidzhennya-ne-vyyavylo-zhodnyh-ekonomichnyh-perevag-proyektu-vodnogo-shlyahu-e40/?fbclid=IwAR0_IuH6yKcAKvvqW-YrdtuWyDynQ4suTwDHrnfdse4qJAfZmv10aMoNFUc
https://necu.org.ua/polityka-u-sferi-importu-vzhyvanyh-avto-propozytsiyi-polschi-ta-oriyentyry-dlya-ukrayiny/?fbclid=IwAR0EuMiQPnYJAjKdxmIhDgG9qIxHxPQo-NoY-F9lmKOmjhfb1k7_evNeP6w
https://necu.org.ua/pozhezhi-u-zoni-vidchuzhennya-i-uroky-chornobylya/?fbclid=IwAR2OFvqPUKRUCQ4UdEdDRZrzKC3FtwxDsi83jkGwVAUXncFpmgUVgYVRXWs
https://necu.org.ua/hto-rozkopuye-chornobylski-mohylnyky/?fbclid=IwAR2jHUA53Cwkk7oIDBliRPNGhaFjZpwFJKDDjXP2zKqAt0mCVoE5FbZS2QY
https://necu.org.ua/povz-zakon-richkamy-z-baltyky-v-herson/?fbclid=IwAR17RZNVHXl48PvX5HONIfm93w4haWSqObT--04JFv0JO2D7ge508S8_Np8
https://necu.org.ua/chomu-hromadskist-sturbovana-planamy-dnopohlyblennya-richky-prypyat/?fbclid=IwAR1FiDKNwTJucV7w2-63AvgGKqfBEJQS1CzgZoPT0huWUAMP6lLk50DZVUI
https://necu.org.ua/rozviyuyemo-mify-schodo-pidtrymky-es-proektu-e40/?fbclid=IwAR24KtIGbSWoVf3zWze_q0GBd2EWY3Qe4JTbdA6IdOytN6s2_lXWEoCpYLk
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НЕЦУ ТА ЗМІ 

НЕЦУ, як одна із найстарших та найдосвідченіших екологічних організацій України, 

має великий досвід спілкування з представниками ЗМІ, тому журналісти часто звертаються за 

професійною думкою до наших експертів.  

За минулий рік експерти НЕЦУ давали інтерв’ю у таких ЗМІ: 

НЕЦУ, як одна із найстарших та найдосвідченіших екологічних організацій України, 

має великий досвід спілкування з представниками ЗМІ, тому журналісти часто звертаються за 

професійною думкою до наших експертів.  

За минулий рік експерти НЕЦУ давали інтерв’ю у таких ЗМІ: 

1) на телеканалі «Суспільне. Миколаїв» 02.11.2020 наші регіональні експертки Марина 

Романенко (Миколаївська філія НЕЦУ) та Олена Бурятинська (фахівець наукового відділу 

регіонального ландшафтного парку «Тилігульський») надавали коментарі в ефірі програми 

«Чорне море: екологічний моніторинг».  

2) Експертка НЕЦУ Катерина Журбас відповіла на запитання: передноворічне вирубування 

знищує ліси?; є "менше зло" у випадку зі справжніми ялинками (гілочки, вінки, 

сосна/смерека, тощо)?; на що звернути увагу при купівлі ялинки?; штучна ялинка куплена 

на багато сезонів більш екологічна, ніж нова щороку?; як поводитись з ялинкою після 

свят? в ефірі телеканалу 24, рубрика «Знаєм». 

3) Експерти НЕЦУ Георгій Веремійчик та Олександр Гусєв дали інтерв’ю онлайн-виданню 

«GreenPost» щодо катастроф та збитків, які принесе нам річковий канал Е40 (вижимка з 

прес-конференції).  

4) Експерт НЕЦУ Олег Деркач надав коментар спецпроекту «Місцеві» Суспільне щодо 

підняття рівня води в Олександрівському водосховищі, що може призвести до того, що на 

Миколаївщині частина Національного природного парку "Бузький Гард" та острів 

Гардовий з його унікальною біотою та історією підуть під воду. 

5) Про коаліцію SavePolesia і негативні наслідки впровадження майбутнього водного шляху 

Е40 згадали у статті WWF. 

6) Експертка НЕЦУ Ганна Коломієць надала інтерв‘ю провідному радіо України UA: 

Миколаїв щодо того, як захистити Національний природний парк «Бузький Гард» та річку 

південний Буг. 

https://www.youtube.com/watch?v=TkmAjRYyt2A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jBzvpiUvQZ3DN194byBTQ2FERu5COj8iBd-r70JOYtj0atZZiNTK20Tg&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%BC24
https://greenpost.ua/news/posuhy-katastrofy-ta-zbytky-shho-prynese-nam-richkovyj-kanal-gdansk-herson-e40-i22975?fbclid=IwAR1d3DrUNhlj3uUdeMq3h2WbBIcqIMjxSV1zDroAnhElzcqhieKztZG5ja8
https://suspilne.media/66006-na-mikolaivsini-nacionalnij-prirodnij-park-pid-zagrozou-pidtoplenna/
https://wwf.panda.org/?740511%2FE40-Chernobyl&fbclid=IwAR2fr4kpgEzLRqzL-S2UDr0K6EfctkpL5N2dZA1iG-rN1_98DiULghet5jk
https://www.youtube.com/watch?v=D9kqRLjTtwE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JaRaAFdSbf-0MYzOBoRj2gCPIOH10zrQIvRGuWeT6mDgNgUeQ1Hqmo5g
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7) Голова НЕЦУ Руслан Гаврилюк надав інтерв’ю інтернет-виданню «День» щодо того, чому 

зеленіє Дніпро і до чого тут водосховища? 

8) Голова НЕЦУ Руслан Гаврилюк надав коментар виданню GreenPost щодо поглиблення 

Прип'яті без ґрунтовних радіологічних досліджень.  

9) Інформаційне агентство LIGA news провели інтерв‘ю з головою НЕЦУ Русланом 

Гаврилюком щодо можливих причин паводків на Закарпатті. Також, цією темою 

зацікавився і телеканал ТСН, які випустили сюжет із коментарем голови НЕЦУ. 

10) Вийшла цікава стаття видавництва GreenPost за участю коментарів від голови НЕЦУ 

Руслана Гаврилюка щодо того, як Молочний лиман оживає і оживляє Азовське море: як 

риба пеленгас відновлює свою чисельність. 

11) Стаття GreenPost на тему «Як закопати десять мільйонів гривень або заради чиїх 

забаганок нищать Прип’ять» з коментарями експерта НЕЦУ Георгія Веремійчика.  

12) Експерт НЕЦУ Георгій Веремійчик надав інтерв’ю виданню GreenPost щодо 

законопроекту про внутрішній водний транспорт.  

13) Інформаційне видання «Хмарочос» взяли інтерв‘ю у провідних експертів України 

(серед який голова НЕЦУ Руслан Гаврилюк), де розпитали їх, чому екологи та 

природоохоронні організації були проти об‘єднання двох міністерств, чому європейська 

тенденція до об‘єднання енергетики та екології в Україні не діє і що робити далі після 

роз‘єднання міністерств? 

14) Про Коаліцію SavePolesia та про загрози, які нависли над Полісся у зв’язку із 

будівництвом МВШ Е40 згадали у статті BBS News Mundo. 

15) На інформаційному порталі НикВести вийшла стаття за авторством  Руслана Гаврилюка 

та Ганни Коломієць. Стаття про те, хто використає воду Південного Бугу? У пресі та на 

телебаченні обговорюється можливість підвищення рівня Олександрівського водосховища 

до позначки 20,7 м, що матиме наслідки не лише для всього пониззя Південного Бугу, а і 

для держави в цілому. Які саме наслідки – розкривали у статті наші експерти.  

16) В програмі Радіодень заступник Голови Миколаївської філії НЕЦУ, доцент кафедри 

екологічної хімії Інна Тимченко, на телефонному зв'язку: краєзнавець, громадський 

активіст Василь Селявін , заслужений природоохороннець України Олег Деркач та 

екологиня Марина Романенко обговорювали чому басейн Південного Бугу має хронічний 

дефіцит водних ресурсів? Яким чином розчищення малих річок Кодими та Бакшали 

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/chomu-zeleniye-dnipro-i-do-chogo-tut-vodoshovyshcha?fbclid=IwAR3UNIpwRuwtDxUjVtdZQ1T9JV45lALvY7ImbOWcjBsXOo4cH4uG_PUJnbw
https://greenpost.ua/news/vcheni-zasterigayut-vid-poglyblennya-pryp-yati-bez-gruntovnyh-radiologichnyh-doslidzhen-i10657?fbclid=IwAR0UUbngkr80g4uRq4f6ON_gjHUJ5Wtedf8sm1DRuhsjoD8TwQo1HIOztiw
https://ua-news.liga.net/society/articles/rozbir-lyudi-v-strahu-kidali-avto-i-tikali-z-rechami-chomu-znovu-zatopilo-prikarpattya?fbclid=IwAR16rLI4jbBKKi5yOcCNHE7-ljOtgAzuJFiYJJ6uwB05CRJuWhg_1Iz7-VI
https://www.youtube.com/watch?v=9-QKQm_gGPQ
https://greenpost.ua/news/molochnyj-lyman-ozhyvaye-i-ozhyvlyaye-azovske-more-i9380?fbclid=IwAR3rNRDujWsEHhjMYb8Lv1gW6ZmQdHqpYoILX2i_waRRWRJbdFd6_-LEAHU
https://greenpost.ua/news/yak-zakopaty-desyat-miljoniv-abo-zarady-chyyih-zabaganok-nyshhat-pryp-yat-i8839?fbclid=IwAR3Ch1jufTSSEbddqwD6ilKiMr6RWSzgYCDRjVYpwO76I_qdUYZkVAimQRw
https://greenpost.ua/news/ugrobyt-usi-richky-ekology-vymagayut-vidhylyty-zakonoproekt-pro-vnutrishnij-vodnyj-transport-i7709?fbclid=IwAR0hWVdZxekGy7POgKz2ybsAZdVBiHpvRTNR067U_hP22HaxRQInCbtzLqY
https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/27/9-misyatsiv-minekoenergo-chomu-ekologiyu-ta-energetyku-v-uryadi-znovu-rozdilyly/?fbclid=IwAR3faUQ7CfB3DQ5T87v7bgEC0mbcNn0VK3y0P_ngpHc9OzxqVw3BOWwBSp8
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-52805070?fbclid=IwAR2LoIAtD-dnh2LwZAoCPZo5Hk0K45iNkyx65o63A4qPRvM0JfwOC6S1EoA
https://nikvesti.com/articles/188236?fbclid=IwAR170dLKnqQmxP6AJBE_w51zExxm1e2mZAiCjvbX_BWiR_R8E5HcsgCrsb0
https://mk.suspilne.media/episode/31290?fbclid=IwAR0ONwLxQpphtLfYjiiD9JfJ7e-LzKajtXUMZvXxaBKIRWiFuRDBZp-VdMc
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вплине на стан водного басейну річки Південний Буг? Та які заходи потрібно вживати, 

щоб покращити водність Південного Бугу та забезпечити питні потреби людей? 

17) Білоруський телеканал Белсат взяв інтерв‘ю у голови НЕЦУ Руслана Гаврилюка щодо 

нинішньої ситуації із розвитком міжнародного водного шляху Е40, загрозами, які несе 

новий законопроект про розвиток внутрішнього водного транспорту і повторне 

забруднення Дніпра радіонуклідами від Чорнобильської аварії. 

18) Колишній виконавчий директор НЕЦУ Віталій Шаравара нещодавно надав інтерв‘ю 

виданню APnews щодо причин масштабних пожеж в Україні. Він вважає, що не тільки 

навмисні підпали та погане фінансування лісгоспів призводить до масштабних пожеж. 

19) Експерти НЕЦУ Георгій Веремійчик та Віталій Цокур надали інтерв’ю для лонгріда 

видання Деснянка, де експерти НЕЦУ надати детальні роз‘яснення загроз, які несе 

будівництво та експлуатація МВШ Е40. 

20) Голова НЕЦУ Руслан Гаврилюк надав інтерв‘ю виданню APnews, де відповів на 

запитання щодо внесення змін у законодавство у сфері мисливського господарства та 

полювання, які тривожать не лише екологів та зоозахисників, але й більшість розсудливих 

жителів України. 

21) У виданні “DW”, вийшла стаття на основі інтерв‘ю з експертом НЕЦУ Олегом 

Деркачем щодо масштабних пожеж у зоні відчуження, їх наслідків та стану діючих в 

Україні АЕС. 

22) Експертка НЕЦУ Катерина Журбас надала коментарі «Сніданку з 1+1» щодо 

використання одноразового неперероблювального пластику в Україні та відповіла на 

питання чим загрожує ця проблема і як її вирішувати. 

23) Також, телеканал «ТРК Україна» поцікавився думкою нашої експертки щодо проекту 

закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», який Верховна 

рада прийняла у першому читанні від листопада 2019 року та попросили відповісти на 

питання як відмовитися від пластикового пакету і чим загрожує скупчення 

непереробленого пластику. 

24) Виконавчий директор НЕЦУ Віталій Шаровара у прямому ефірі програми українського 

радіо «Жити краще» надав інтерв‘ю на тему «Чому не можна палити суху траву та сміття? 

Як боротися з порушниками?». 

25) Інформаційне видання Ecolur видали статтю щодо вартості гідрологічних екосистемних 

послуг ріки Аргічі, використовуючи також коментарі голови НЕЦУ Руслана Гаврилюка.  

https://www.youtube.com/watch?v=89vn3lvdsn0&t=870s&fbclid=IwAR3goctKEjPk-QqpEXMbTUka4bRfJUNCIxegl-8R6MZ1BgWHcTvQhk1rf5M&ab_channel=%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%90%D0%A2NEWS
https://apnews.com.ua/ua/news/kreativ-lisnikiv-abo-fatalna-vipadkovist-shcho-prikhovuiut-za-masovimi-pozhezhami-v-ukraini/?fbclid=IwAR0IFT6IF5gRh_HtdKFHcQFm9MXKl4lYUb93kq_9H7zozGJyI6nNTy4vDh4
https://desnyanka.com.ua/publications.php?id=117&fbclid=IwAR1hZG3cKUYd1ZQmI6kOolLST3AIzXYXWv97ty-6nnSyaAGe4AvFbnEz2EQ
https://apnews.com.ua/ua/news/svoboda-dlya-shkuroderiv-i-vbivtc-chomu-zoozakhisniki-zbuntuvalisya-proti-zakonu-pro-poliuvannya-slugi-narodu/?fbclid=IwAR1MhErt6v7OstcGXmqtREpi3os5x2DgqM_0s3_kgsO5zBO133fjvUL9wR4
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D1%96-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%B5%D1%81/a-53242627?fbclid=IwAR01roOn0OCVVHUNo9dRcAPso6KWwTGLiH8UdIskfBjT51o2Dxd2OyMKAZA
https://www.youtube.com/watch?v=fXstmuu_OXM&fbclid=IwAR1GGMuM-1r4eub5_XEsfcf8BcLwolBI3ojOKAFLzsqCZm5Qe5OpHLHEnc4&ab_channel=NAUPROF
https://www.youtube.com/watch?v=epGyO5eBJ9Q&fbclid=IwAR24KtIGbSWoVf3zWze_q0GBd2EWY3Qe4JTbdA6IdOytN6s2_lXWEoCpYLk&ab_channel=NAUPROF
http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2468801&fbclid=IwAR11cudTS7lv8aD-HRsmvrVXhdrpD6TC8tdy21GTylPvfpsRtUdfRU-V3xU
https://www.ecolur.org/ru/news/sevan/12898/


~ 46 ~ 
 

26) ГО «Екосфера» на своєму веб-сайті видали статтю за висновками із прес-конференції, 

участь у якісь брав НЕЦУ.  

27) Також, Державна екологічна інспекція у Закарпатській області видала невеличку статтю 

за результатами семінару в Ужгороді, який проводив НЕЦУ.  

28) Про цей семінар також написало видання ПроЗахід.  

29) Прес-агентство IPN видало статтю «Ріки України – еталони гірських річних екосистем 

Європи», де свій коментар надав експерт НЕЦУ Сергій Савченко.  

30) Прес-агентство IPN видало статтю «Крім переваг, гідроенергетика породжує і недоліки, 

які важко оцінити, - каже експерт», де свій коментар надав голова НЕЦУ Руслан 

Гаврилюк.  

31) Прес-агентство IPN написало статтю «Вплив гідроелектростанцій на прибережні 

екосистеми і екосистемні послуги» та взяло коментар у голови НЕЦУ Руслана Гаврилюка.  

32) Прес-агентство IPN видало статтю «Важливість картування екосистемних послуг для 

локального планування господарської діяльності», де посилалося на слова голови НЕЦУ 

Руслана Гаврилюка.  

33) Обговорення законопроєкту щодо підвищення штрафів за спалювання сухого листя із 

експертом НЕЦУ Олегом Бондарекно в ефірі ТРК Інтер, Подробиці. 

https://ekosphera.org/ekosystemni-poslugy-richkovyh-basejniv-znahodyatsya-pid-negatyvnym-vplyvom-gidroenergetyky-ta-potrebuyut-speczialnyh-oczinok-zgidno-z-yevropejskymy-standartamy/
https://zak.dei.gov.ua/posts/160
https://prozahid.com/v-uzhhorodi-obhovoryly-ekosystemni-posluhy-ta-hidroenerhetyku-pilotne-zastosuvannia-ievropejskykh-instrumentiv-u-richkovykh-basejnakh-krain-skhidnoho-partnerstva/
https://www.ipn.md/ru/reki-ukrainy-etalony-gornykh-rechnykh-ekosistem-evropy-7967_1078992.html
https://www.ipn.md/ru/pomimo-preimushchestv-gidroenergetika-porozhdaet-i-trudnootsenimye-nedostatki-ek-7967_1078987.html
https://www.ipn.md/ru/vliyanie-gidroelektrostantsiy-na-pribrezhnye-ekosistemy-i-ekosistemnye-uslugi-7967_1078966.html
https://www.ipn.md/index.php/ru/vazhnost-kartirovaniya-ekosistemnykh-uslug-dlya-lokalnogo-planirovaniya-khozyays-7967_1078971.html
https://www.youtube.com/watch?v=iA3xrFtn1t4
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОНОРІВ ТА ПАРТНЕРІВ 

Наші донори 

Frankfurt Zoological Society 

 
FZS – міжнародна природоохоронна організація, що базується у Франкфурті, 

Німеччина. Заснована професором Бернгардом Грізмеком, FZS прагне зберегти землі та 

біологічне різноманіття в останніх куточках дикої природи на планеті. 

FZS працює в районах, багатих на біорізноманіття в центральній та східній Європі, на 

сході Африки, в центральній частині Південної Америки та на південному сході Азії. Що 

стосується середовищ існування, головна увага приділяється великим саванам, лісам, 

заболоченим і гірським районам. Основний акцент в Європі робиться на розвиток дикої 

природи в Німеччині та збереження незайманих місць існування в балканських державах, 

Україні, Білорусі та Казахстані. Їхніми країнами-проєктами на сході Африки є: Танзанія, ДР 

Конго, Замбія, Зімбабве та Ефіопія. Основна увага в Південній Америці приділяється їхній 

головній програмі в Перу та новому проєкту в Гайані. Областями проєкту на південному 

сході Азії є Суматра та В'єтнам. 

Zoologische Gesellschaft Frankfurt у 1858 р. було зареєстровано як некомерційне 

товариство. Їхня робота фінансується за рахунок внесків їхніх членів, приватних 

пожертвувань та коштів від їхнього фонду підтримки – Hilfe für die bedrohte Tierwelt. 

Підтримка їхніх проєктів також надходить у формі зовнішнього фінансування, наприклад, із 

фондів або державних програм фінансування. 

FZS нараховує приблизно 400 співробітників, з яких майже 30 працюють у головному 

офісі у Франкфурті та всі інші у різних країнах. Крім того, близько 40 добровольців 

працюють послами охорони у Франкфуртському зоопарку, а 30 –40 волонтерів також зараз 

виконують екологічну освіту в рамках програми Перу. 
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The Secretariat of the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society 

Forum 

 
Форум Східного партнерства – найбільша парасолькова організація неурядових 

організацій регіону Східного партнерства та ЄС, яка працює разом з +1000 організаціями для 

просування європейської інтеграції, сприяння реформам та демократичним трансформаціям у 

шести країнах Східного партнерства –  Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та 

Україні.  

Його місія полягає у забезпеченні ефективної участі громадянського суспільства 

Східного партнерства та ЄС у процесі планування, моніторингу та реалізації політики 

Східного партнерства у конструктивному діалозі з органами, які приймають рішення з ЄС та 

Східного партнерства. Секретаріат форуму Східного партнерства – єдина організація 

громадянського суспільства, яка має статус спостерігача в офіційній структурі Східного 

партнерства. На постійній основі їх запрошують відвідувати зустрічі міністрів Східного 

партнерства, наради старших посадових осіб, Платформи та панелі Східного партнерства, 

засідання Парламентської асамблеї CORLEAP та Euronest. 

Східне партнерство – це політична ініціатива, яка має на меті наблизити шість східних 

сусідів – Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну – до ЄС.  

Для виконання ролі у сприянні процесам трансформації в регіоні Східного партнерства 

Форум працює як самостійний незалежний орган завдяки різним структурам. Генеральна 

Асамблея є найвищим органом, що приймає рішення. Він пропонує платформу для дискусій 

щодо досягнень Форуму та Східного партнерства загалом. The Steering Committe (Керівний 

комітет) виконує функції керівної ради ФГС, розробляє стратегії майбутнього розвитку та 

керує діяльністю Форуму. Секретаріат співпрацює з Наглядовим комітетом як центр 

інформації, координації та експертизи для учасників Форуму, органів Форуму та 

зацікавлених сторін у Брюсселі та країнах Східного партнерства. Форум бере свій початок у 

місцевому громадянському суспільстві в країнах ЄС та Східного партнерства за сприяння 

національних платформ та робочих груп. Вони сприяють досягненню цілей політики 

Східного партнерства у кожній із країн Східного партнерства.  
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CEE Bankwatch Network 

 
Мережа «Бенквоч» (CEE Bankwatch Network) об'єднує неурядові організації з різних 

країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ). Вони ведуть моніторинг діяльності 

міжнародних фінансових організацій (МФО), які працюють у їхньому регіоні, і розробляють 

раціональні з екологічної, соціальної та економічної точки зору альтернативи із їх 

нормативної документації і проєктів. 

Офіційно мережа НУО «Бенквоч» була заснована в 1995 р, і стала однією з 

найсильніших мереж природоохоронних НУО в Центральній і Східній Європі. 

Їхня мета – екологічно, соціально та економічно справедливий світ, побудований на 

принципах солідарності, відкритості та поваги до екологічних кордонів. Людство повинно не 

тільки насолоджуватися життям, а й усвідомлювати наслідки своєї діяльності і нести за неї 

відповідальність. 

Щоб досягти встановлених цілей, вони працюють над запобіганням негативних 

екологічних і соціальних наслідків діяльності міжнародних фінансових організацій, 

розробкою альтернативних рішень і залученням громадськості до процесу прийняття рішень. 

У міжнародній мережі «Бенквоч» 16 організацій-членів з 14 країн Центральної та 

Східної Європи, Кавказ та Росія. Їхня штаб-квартира знаходиться у Празі, Чехія, а 

співробітники працюють в офісах по всьому регіону і в Брюсселі. 

Вони також працюють з партнерськими організаціями з інших країн – від Африки до 

Центральної Азії, спостерігають за проєктами, які фінансуються з державного бюджету, 

сприяють проєктам, які представляють стійку екологічну і соціально-економічну 

альтернативу. 

Різноманітний штат їхніх співробітників і його досвідчені експерти дають можливість 

працювати з широким колом питань, від проблем забруднення повітря, до земельного права і 

прийняття рішень ЄС. 
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European Commission 

 
Європейська комісія (англ. – European Commision, ЄК) – головний наднаціональний 

орган виконавчої влади Європейського Союзу. Створений 1958 після набуття чинності 

Римського договору (1957) про об'єднання провідних структур європейської інтеграції: 

Європейського Співтовариства, Європейського об’єднання вугілля і сталі, Євратому та 

виникнення Європейського економічного співтовариства. Комісія є незалежною від впливу 

національних урядів, приймає колегіальні рішення та несе відповідальність 

перед Європейським парламентом. (Інформація із Енциклопедії історії України). 

 

Наші партнери 

European Federation for Transport and Environment 

 
Європейська федерація транспорту та довкілля, яку зазвичай називають мережею 

«Транспортом та довкіллям» (T&E), є європейською парасолькою для неурядових 

організацій, що працюють у сфері транспорту та довкілля, просуваючи стійкий транспорт у 

Європі, що означає підхід до транспорту, який є екологічно відповідальним, економічно 

обґрунтованим та соціальним. 

Місія T&E – це система пересування з нульовими викидами, яка є доступною і 

мінімально впливає на наше здоров'я, клімат та довкілля. 

Заснована в 1990 році, T&E перетворилася на головну природоохоронну організацію, 

яка проводить кампанію з питань сталого транспорту на рівні ЄС у Брюсселі. Основна увага 

приділяється європейській транспортній та екологічній політиці, але роботу в Брюсселі 

підтримують близько 60 організацій-членів, які працюють над просуванням екологічно 

безпечного підходу до транспорту у всій Європі. 

T&E координують Міжнародну коаліцію за сталу авіацію (ICSA), яка має статус 

спостерігача в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) і є членами Коаліції «Чисте 
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судноплавство» (CSC), яка має статус спостерігача від Міжнародної морської організації 

(IMO).  

 

Українська кліматична мережа 

 
Українська кліматична мережа (УКМ) – це мережа громадських організацій з різних 

регіонів України, що працюють в сферах, дотичних до змін клімату: енергетиці, транспорті, 

екологічній освіті. Мережа впливає на політику і практику з питань змін клімату, 

концентруючи зусилля українських недержавних незалежних екологічних організацій. 

Мережа була створена 24 березня 2000 року, та стала однією з перших об’єднань 

громадських організацій в Україні.  До 2016 року мала назву Робоча група НУО з питань змін 

клімату.  

Мета УКМ – реалізація права громадян на життя у безпечному довкіллі у зв’язку із 

загрозою глобальної зміни клімату.  

Місія УКМ – впливати на політику і практику для вирішення проблем зміни клімату 

концентруючи зусилля українських громадських організацій. 

 

Українська річкова мережа 

 
Українська річкова мережа (УРМ) – добровільне об’єднання громадян, неурядових 

організацій та місцевих громад. 

Мета УРМ – сприяти поліпшенню екологічного стану річок, а також позитивним змінам 

в екологічній політиці України у галузі охорони і збереження річок.  

НЕЦУ є членом та ініціатором створення Української річкової мережі. У 1999 р. НЕЦУ 

та Інститут екології НЕЦУ підготували «Концепцію діяльності українських неурядових 

організацій зі збереження та відновлення річок», яку було схвалено за засіданні Громадської 
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Ради при Мінекобезпеки України 22 вересня 1999 р. У листопаді 2000 р. під час 

загальнонаціонального семінару «Участь громадськості у збереженні малих річок України». 

74 представники екологічних неурядових організацій, Мінекоресурсів України, Державного 

комітету України з водного господарства, Державної екологічної інспекції України, науково-

дослідних установ ухвалили «Декларацію про створення Української річкової мережі 

(УРМ)». Таким чином, УРМ стала однією з перших тематичних коаліцій екологічних 

організацій в Україні. 

 

Коаліція #SavePolesia  

 
#SavePolesia – це міжнародне партнерство шести громадських організацій, що прагне 

захистити Полісся для громадян Білорусі, Польщі, України та ширшої Європи. Коаліція 

виступає проти будівництва водного шляху E40 та за розвиток природоохоронного туризму в 

Поліссі. 

До коаліції входять APB – BirdLife, Білорусь; Багна, Білорусь; Frankfurt Zoological 

Society, Німеччина; Національний екологічний центр України; OTOP – Польське товариство 

охорони птахів, Польща; УТОП – Українське товариство охорони птахів. 
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ  

 

ПОКАЗНИК ВСЬОГО (ГРН) 

Отримано коштів 1754471 

Витрачено коштів в т. ч.  

Заробітна плата, включаючи податки та ЄСВ 1058841 

Гонорари, оплата експертів 222010 

Обладнання 126761 

Адміністративні витрати 59740 

Інформаційно-просвітницька та освітня 

діяльність 

5100 

Поїздки 59820 

Медіа підтримка 6670 

Конференції, семінари, зустрічі 16396 

Інші витрати 199133 

Разом витрачено 1754471 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

⮚ Національний екологічний центр України (НЕЦУ) 

⮚ Країна походження: Україна 

⮚ Адреса: проспект Перемоги 7Б, кв. 5, м. Київ, 01135 

⮚ Поштова адреса: м. Київ, а/с 306, 01032, Київ-32, Україна 

⮚ E-mail: info@necu.org.ua 

⮚ Телефон: +38 044 227-42-21 

⮚ Веб-сайт: http://www.necu.org.ua/en/  

⮚ Посилання на соц.мережі: https://www.facebook.com/NECU.official; 

https://twitter.com/NECU_saveplanet  

⮚ Голова НЕЦУ: Руслан Гаврилюк, havryliuk@necu.org.ua  

 

http://www.necu.org.ua/en/
https://www.facebook.com/NECU.official
https://twitter.com/NECU_saveplanet
mailto:havryliuk@necu.org.ua
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