
Національний екологічний центр України 
 

 
 
 

 
 
 

Київ – 2022 



 
 2 

ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА .............................................................................................................................. 3 

ПРО НАС .................................................................................................................................... 5 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА: ЗАСНОВНИКИ, КЕРІВНІ ОРГАНИ, КОМАНДА .............................. 6 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ .............................................................................................. 9 

ПРОЄКТИ ................................................................................................................................. 10 

КАМПАНІЯ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУЗЬКОГО ҐАРДУ ........................................................................ 25 

ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАЯВИ НЕЦУ .................................................................................................... 31 

ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ ........................................................... 35 

ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НЕЦУ ............................................................................................... 47 

НЕЦУ ТА ЗМІ ............................................................................................................................ 53 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОНОРІВ ТА ПАРТНЕРІВ ............................................................................ 57 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ......................................................................................................... 63 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ...................................................................................................... 64 

 



 
 3 

ПЕРЕДМОВА 

В 2021 році Національному екологічному центру України виповнилось 30 років. Наша 

організація лише на 6 днів молодша за українську державу і відзначала свій ювілей разом 

із святкуванням 30-ї річниці незалежності України. Цій даті була присвячена чергова 

звітно-виборча конференція НЕЦУ, в урочистій сесії якої взяли участь засновники 

організації, знакові для історії України постаті: співавтор Акту проголошення незалежності 

України, доктор медичних наук, професор Леонід Сандуляк, доктор філософських наук, 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки наук Тетяна Гардашук, народний 

депутат України багатьох скликань, колишній Міністр екології Іван Заєць. На конференції 

також було обрано нові керівні органи НЕЦУ та розглянуто стратегію подальшої діяльності. 

Другий рік пандемії COVID-19 відзначився адаптацією громадського сектору до 

нових умов. Заходи та інші активності у 2021 році вже звично стали проводитись у онлайн 

форматі. Громадський сектор побачив та почав використовувати переваги такої роботи в 

умовах карантинних обмежень, що дозволило розширити коло зацікавлених сторін та 

посилити вплив власної роботи. Водночас, 2021 рік, хоч і частково, повернув можливість 

публічних заходів з персональною присутністю, зокрема, саме так було організовано 

звітно-виборчу конференцію НЕЦУ. 

В таких умовах Національний екологічний центр України продовжує активно 

боротися за збереження довкілля нашої країни. Так, 2021 рік став черговим раундом 

протистояння громадськості з енергетичним лоббі за збереження Бузького Ґарду. За 

активної координаційної участі НЕЦУ цього разу громадськості вдалося зупинити 

розширення енергетичного монстра - ТашГАЕС. Але враховуючи попередній досвід, 

можна бути певними, що боротьба за Ґард ще попереду. 

Впродовж 2021 року Національний екологічний центр України продовжував 

активності за пріоритетними для організації напрямами: 

•  збереження біорізноманіття; 

•  захист водних ресурсів; 

•  запровадження екосистемного підходу; 

•  управління відходами; 

•  запобігання та пом’якшення наслідків зміни клімату; 

•  контроль якості атмосферного повітря; 

•  енергозбереження та енергоефективність; 
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•  посилення впливу процедур ОВД та СЕО; 

•  формування довкільної політики тощо. 

НЕЦУ продовжує консолідувати та посилювати свій вплив на суспільство та владу, 

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

Важливу роль у діяльності НЕЦУ завжди мають відокремлені підрозділи, що, з одного 

боку, забезпечують експертний потенціал організації, з іншого - поширення впливу та 

діяльності в регіонах. В 2021 році ми зміцнювали міжнародну співпрацю з іншими 

громадським організаціями екологічного спрямування, зокрема, в рамках Робочої групи 3 

«Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства, інших міжнародних об’єднань, членом яких є НЕЦУ, а також в 

рамках реалізації різних проектів та ініціатив. 

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 втілювати наші плани у життя. Особливу 

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

та сприяють втіленню проектних ідей.  

«Життя — цікаве, і дає нам фантастичні можливості!» – любив наголошувати Ярослав 

Мовчан. Ми продовжуємо втілювати ідеї та справи започатковані засновником та 

натхненником НЕЦУ. 

Голова Національного екологічного центру України 

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’язку з цим, свідомості 

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» (CEE Bankwatch Network), мережі «Транспорт і довкілля» (Transport & 

Environment). 
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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., доктор 

медичних наук, 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 

 

Рубан Юрій Григорович, 1958 р. н., директор 

Національного інституту стратегічних 

досліджень 
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Шеляг – Сосонко Юрій Романович, 1933–

2019 рр., академік НАН України, доктор 

біологічних наук, професор, 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 9 осіб, обраних на Конференції у 2021 р. 

До складу Ради НЕЦУ входять: 

• Руслан Гаврилюк, голова НЕЦУ, канд. геол. наук 

• Ганна Коломієць, заступниця голови НЕЦУ. канд. біол. наук 

• Олег Бондаренко, заступник голови НЕЦУ, докт. біол. наук 

• Олег Деркач 

• Дмитро Іванов 

• Галина Проців 

• Микола Близнюк, докт.пед. наук 

• Інна Тимченко, канд.техн. наук 

• Дмитро Гулевець, канд.техн. наук 

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 жовтні 2021 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, бухгалтера, юрист-аналітика, 

менеджера з комунікаційних технологій та менеджера з інформаційно-

технічного забезпечення, а також 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 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 гребель. 
 

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 глобальному 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 

 

Рух проти водного шляху Е40 

 

 

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 у 2021 році 

Моніторинг за розвитком ситуації довкола проєкту Е40 в Україні. Спроби 

отримати інформацію від Міністерства інфраструктури щодо характеру проєкту «Дніпро - 

транспортний» (Dnipro Transportation Project) засвідчило, що Міністерство не готове до 

розвивати продуктивну співпрацю з громадськістю. Інформація не була надана. 

Листом на адресу президента Європейського банку реконструкції та розвитку, були 

надіслані з застереження НЕЦУ щодо проєкту Е40. 

Проаналізовано План виконання транспортної стратегії України та виявлено, що він 

містить запис про впровадження проєкту Е40. 

Спільно з партнерськими ГО було досягнуто вилучення згадки про проєкт Е40 зі 

Стратегії розвитку зони відчуження, підготовленої керівництвом зони. 

Поширення інформація про проєкт Е40 та загрози, які він становить для довкілля 

серед українського суспільства. Взято участь у Наукових читаннях пам'яті Сергія Таращука, 

підготовлено публікацію про загрози довкіллю проєкту Е40, яка опублікована у матеріалах 

Наукових читань. Проведено брифінг 22.06.2021 в Українському Кризовому Медіа-центрі, 

на якому було проаналізовано загрози проєкту Е40 туристичному потенціалу Поліссю; 

Оприлюднена позиція НЕЦУ щодо нових ініціатив Міністерства інфраструктури, 

спрямованих на внесення змін до законодавства для уникнення потреби отримання 

дозволів на днопоглиблювальні роботи річок. 

Використання міжнародних майданчиків для привернення уваги до проєкту Е40 та 

загроз, які він становить для довкілля.  Взято участь заході Eastern Partnership Civil Society 

Forum, Panel 2 - Impact of COVID-19 on Green Deal implementation in the EaP - Waste and 

water management during a pandemic, на якому порушено питання проблеми проєкту Е40. 
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Проведено аналіз Стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми транскордонної 

співпраці Польща – Білорусь – Україна 2021 -2027 (CROSS-BORDER COOPERATION 

PROGRAMME INTERREG NEXT POLAND - BELARUS - UKRAINE 2021-2027)1, надані пропозиції 

та зауваження. 

Продовжено судовий процес щодо порушення природоохоронного законодавства 

під час виконання днопоглиблювальних робіт річки Прип'ять.  Партнерам по коаліції 

«Врятуймо Полісся» надано узагальнену інформацію про перебіг розгляду судового 

позову НЕЦУ до Адміністрації морських портів України через порушення 

природоохоронного законодавства під час проведення днопоглиблювальних робіт на 

річці Прип'ять. 

Взаємодія з державними органами влади щодо проблеми Е40. Було надіслано лист 

новопризначеному міністру інфраструктури щодо проблем, пов'язаних із загрозами 

проєкту Е40; Проаналізовано проєкт Закону про Смарагдову мережу і надано коментарі 

партнерам;  Підготовлена і оприлюднена позиція НЕЦУ щодо Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період 

до 2031 року та плану заходів її впровадження, а також надіслана до Міністерства 

інфраструктури; Оприлюднена позиція НЕЦУ щодо нових ініціатив Міністерства 

інфраструктури, спрямованих на внесення змін до законодавства для уникнення потреби 

отримання дозволів на днопоглиблювальні роботи. Ініціативи були різко засуджені як такі, 

що спрямовані на ліквідацію прибережних захисних смуг та захоплення річок лише для 

потреб судноплавства. 

Розвивалась співпраця з Басейновою Радою річки Прип’ять, іншими партнерами: 

ННП «Прип’ять-Стохід, НПП «Нобель», Укрзалізницею, Інститутом географії, Громадською 

радою Міндовкілля. 

 

 
1 https://www.pbu2020.eu/en/news/2154 

https://www.pbu2020.eu/en/news/2154
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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 (31 організація) 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 

містмаяків 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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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. 

Результати проєкту у 2021 р. 

ЦІЛЬ 1: Стратегія трансформації міст  

Опис виконаної роботи: 

Підготовка огляду національного законодавства щодо моніторингу 

енергоспоживання та перегляду формулювань / положень національного законодавства 

щодо технічних вимог та вимог обов’язкового та детального надання даних по 

енергоефективності постачальниками енергосервісу. 

Досягнені результати: 

внутрішня документація щодо огляду та аналізу національного законодавства 

стосовно моніторингу споживання енергії. 

ЦІЛЬ 2: Моніторинг та оцінка впливу 

Опис виконаної роботи: 

Робоча поїздка до Львова та зустріч з Львівською міською радою щодо оцінки 

реалізації проекту та планування подальших спільних заходів та дій. 

Досягнені результати: 

• протоколи засідань Львівської міської ради та представників НЕЦУ. 

ЦІЛЬ 5: Поширення продемонстрованих інтелектуальних та інтегрованих рішень 

Опис виконаної роботи: 

• зустріч з партнерами SPARCS з Фінляндії (Еспоо) щодо уточнення та пояснення 

концепції та механізмів добровільних угод з енергоефективності (ДУЕ); 

• підготовка опису концепції та презентації ДУЕ для зацікавлених сторін; 

• підготовка проекту пілотної добровільної угоди з енергоефективності (ДУЕ) між 

Львівською міською радою та замовниками (раніше Сихівський та/або 

Рясненський райони) на основі досвіду Фінляндії; 

• переговори з компанією з обслуговування даних енергоспоживання Львова ТОВ 

«Софтсерв»; 

• складання переліку проблем, пов’язаних з передачею даних про споживання від 

суб’єктів енергосервісу до Львівської міської ради; 
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• робота з базами даних історичного споживання Держенергоефективності щодо 

ОСББ, які скористалися програмою «ЕнергоДім», у Фонді енергоефективності 

тощо; 

• переговори з розробниками щодо формування технічного завдання на 

інформаційно-аналітичне рішення енергоспоживання у м. Львів; 

• робота з брифом на інформаційно-аналітичний продукт (Технічний опис); 

• обговорення з компаніями-розробниками програмного забезпечення 

інформаційно-аналітичного рішення енергоспоживання м. Львова (ТОВ 

«UMUNI») 

• укладення договору щодо розробки технічного завдання для інформаційно-

аналітичного рішення енергоспоживання м. Львів; 

• завершення розробки та затвердження технічних умов та технічного завдання 

для інформаційно-аналітичного рішення енергоспоживання м. Львова. 

Досягнені результати: 

• протокол зустрічі з компаніями Wattics, Enerkey, Siemens; 

• проект пітчу (презентації) ДУЕ для зацікавлених сторін м. Львова; 

• проект ДУЕ (між Львівською міською радою та споживачами), який 

планується використовувати для збору даних про споживання енергії; 

• протоколи зустрічей з ТОВ «Софтсерв», ТОВ «Умуні»; 

• договір на розробку технічного завдання на інформаційно-аналітичного 

рішення енергоспоживання у Львові; 

• Технічні вимоги та технічне завдання на інформаційно-аналітичне рішення 

енергоспоживання у Львові. 

ЦІЛЬ 7: Співпраця та обмін знаннями з мережею SCC1  

Опис виконаної роботи: 

• підготовка огляду директив ЄС та міжнародного законодавства щодо моніторингу 

енергоспоживання; 

• організація та проведення спільного семінару Umuni LCC-NECU; 

• Співпраця НЕЦУ з партнерами Консорціуму SPARCS. 

Досягнені результати: 

• внутрішня документація щодо огляду та аналізу директив ЄС та 

міжнародного законодавства щодо моніторингу енергоспоживання; 
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• протокол засідання (спільного семінару) Umuni-LCC-NECU. 

• протоколи зустрічей з партнерами Консорціуму SPARCS 

ЦІЛЬ 8: Підтримка нових бізнес-моделей  

Опис виконаної роботи: 

• пошук та перегляд наявних на українському ринку додатків та пропозицій, 

наданих до Львівської міської ради від розробників програмного 

забезпечення для обліку/аналізу даних про енергоспоживання; 

• аналіз функцій продуктів Siemens Navigator, Wattics, Enerkey, вимог до 

встановлення та підключення вхідних даних, наявності API, тарифних планів 

та інших умов / вимог до використання; 

• рекомендації щодо використання / можливостей продукції Siemens 

Navigator, Wattics, Enerkey. 

Досягнені результати: 

• внутрішня документація щодо огляду та аналізу функцій продуктів Siemens 

Navigator, Wattics, Enerkey, вимог до встановлення та підключення вхідних даних, 

наявності API, тарифних планів та інших умов / вимог до використання. 

ЦІЛЬ 9: Просування проекту  

Опис виконаної роботи: 

• написання та публікація статті за результатами огляду та аналізу положень 

міжнародного, європейського та національного законодавств щодо обов’язковості 

та деталізації надання даних постачальниками енергосервісу для веб-сайтів 

SPARCS та НЕЦУ; 

• підготовка інформації та презентація проекту SPARCS  на форумі «Наука бізнес-

інновацій» у м. Слов’янськ, Україна; 

• презентація проекту SPARCS на вебінарі «Розумні громадяни, мудрі рішення – 

Сталий розвиток», який відбувся в рамках проекту «Ukrainian Vibes – European 

Public Sphere» від волонтерської програми «ASA»; 

Досягнені результати: 

• стаття «Важливість збору даних енергоспоживання та енергоефективності», 

опублікована на сайтах SPARCS та НЕЦУ; 

• презентація, підготовлена до форуму «Наука бізнес-інновацій» (Слов’янськ, 

Україна); 

https://sparcs.info/index.php/what-is-new/news/%20significance-energy-consumption-and-energy-efficiency-data-collection
https://necu.org.ua/vazhlyvist-zboru-danyh-energospozhyvannya-ta-energoefektyvnosti/
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• відеоматеріали презентації проекту SPARCS на вебінарі «Розумні громадяни, мудрі 

рішення – Сталий розвиток», в рамках проекту «Ukrainian Vibes – European Public 

Sphere»; 

• стаття «Технічні вимоги до інтегрованого інформаційно-аналітичного рішення 

загальноміського збору енергетичних даних у м. Львові» на ресурсах проекту 

SPARCS (базується на результатах підготовки Технічних вимог до інформаційно-

аналітичного рішення в рамках проекту SPARCS). 

• стаття «Рішення з організації збору даних енергоефективності (на прикладі проекту 

SPARCS)» на конференції «Сталий розвиток – XXI століття: управління, технології, 

моделі (наукове читання І. Недіна)» у колективній монографії.  

Використання та розповсюдження результатів проєкту: 

Залучення в мережах 

• 17.04.2021 – Проект SPARCS, представлений під час обговорення проекту План дій 

«Зелене місто» для Києва в рамках однойменного проекту (обговорення систем 

моніторингу енергоспоживання); 

• 05.2021 – Проект SPARCS, представлений під час серії семінарів 

«Енергоменеджмент громадських будівель» в рамках «Транскордонної мережі 

енергетично сталих університетів» (HUSKROUA/1702/6.1/0075, NET4SENERGY) 

• 23.06.2021 – Проект SPARCS презентовано під час регіонального форуму «Наука. 

Бізнес. Інновація» у Слов'янську. 

• 11.07.2021 – Проект SPARCS, представлений Євгеном Бовсуновським під час 

обговорення проекту Плану дій «Зелене місто» в рамках однойменного проекту 

(обговорення ДУЕ); 

• 07-08.2021 – проект SPARCS, представлений Анастасією Невмержицькою під час 

українських сесій «Фокус-групових дискусій» в рамках проекту «ClimVis Europe»; 

• 14.09.2021 – Проект SPARCS презентував Олег Бондаренко під час вебінару «Smart 

Cities & Integrated City Development» в рамках проекту «Ukrainian Vibes - European 

Public Sphere»; 

• 21-22.10.202 – Проект SPARCS представлений Євгеном Бовсуновським в рамках 

Національного бізнес-форуму ECOBUSINESS FORUM-2021 «ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА: як 

досягти балансу» (сформовано резолюцію, що відповідає цілям SPARCS); 

• 09.12.2021 – Проект SPARCS презентував Євген Бовсуновський в рамках семінару-

презентації «Індекс енергетичної прозорості України 2021: зростання чи падіння?» 

https://www.youtube.com/watch?v=qfWoHiurnQ4
https://www.sparcs.info/index.php/what-is-new/news/technical-requirements-integrated-information-analytical-solution-citywide-energy
https://9922dac3-967f-46d7-a171-70a3fd248a04.filesusr.com/ugd/b93fb2_f01012a644a04fe9a3de90b4e981a92b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qfWoHiurnQ4&t=590s
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(поданно пропозиції щодо врахування наявності даних про середнє споживання 

енергоресурсів (відповідно до ЗУ «Про енергоефективність»). 

За новинами слідкуйте на нашому сайті чи на офіційному сайті проекту. 

 

ClimVis Europe 

 

Проєкт ClimVis Europe фінансувався Шведським інститутом та впроваджувався за 

координації SEI Tallinn - Stockholm Environment Institute. Проєкт має на меті зробити 

кліматичну інформацію більш доступною для широкого кола користувачів – зокрема й для 

широкої громадськості – за допомогою сайту, де буде зібрана, стрктурована та пояснена 

вся необхідна кліматична інформація. На сайті будуть представлені кліматичні дані у 

різних просторових масштабах – від європейського до місцевого/регіонального масштабу. 

Учасники проекту націлені на розробку платформи для візуалізації європейських 

кліматичних даних, яка буде безкоштовною, легкодоступною, багатомовною, візуально 

привабливою, інтерактивною, добре зрозумілою, надійною (буде забезпечено контроль 

якості даних) та актуальною (щоденні оновлення). З огляду на наші дослідження, такий 

загальноєвропейський інструмент на сьогодні відсутній, але вкрай необхідний для оцінки 

минулих, сучасних та майбутніх кліматичних змін. Такі дані необхідні, наприклад, для 

мінімізації кліматичних ризиків, підтримки стійкого планування та сприяння заходам щодо 

адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату. 

НЕЦУ було проведено опитування зацікавлених сторін (за допомогою Гугл-форми): 

для виявлення потреб потенційних користувачів, в якому взяли участь більше 30-ти осіб. 

Проведено обговорення у фокус-групах: було проведено чотири засідання загалом із 

двома фокус-групами (стейкхолдери та викладачі навчальних закладів. Мета цих 

обговорень – дізнатися потреби та болі користувачів кліматичної інформації у вибраних 

https://necu.org.ua/proyekty/sparcs/#1604667437099-001d90eb-1d65
https://www.sparcs.info/index.php/
https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/climvis/
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фокус-групах та провести скрінінг зацікавлень та побажань майбутніх користувачів нашої 

платформи, щоб при створенні сайту врахувати думки всіх реципієнтів та зробити 

платформу корисною, доступною та легкою у користування для всіх користувачів. 

Взято учать у інтернаціональному обговоренні учасників проекту, де підвелися 

підсумки проведених робіт і визначилася стратегія майбутніх дій. Підготовлено основу для 

наповнення та дизайну технічної реалізації платформи. 

 

Ukrainian Vibes – European Public Sphere 

 

З квітня по жовтень 2021 року в рамках німецької волонтерської програми – ASA, 

НЕЦУ спільно з двома партнерськими організаціями було створено проект – Ukrainian 

Vibes – European Public Sphere (Українські вібрації – Європейська Громадська Сфера), що 

присвячений об’єднанню людей у відкритих дискусіях щодо сталого розвитку та 

майбутнього Європи. 

Проект складався з двох фаз. 

У першій фазі проект – Ukrainian Vibes – European Public Sphere надав молодим 

європейцям (14-21 рік) можливість взяти участь в обговореннях на важливі для сучасного 

суспільства теми. Фаза складалася з чотирьох онлайн воркшопів на теми:  Демократія, 

Сталий розвиток, Європейська інтеграція, Наша Європа – створи своє майбутнє. Під час 

програми воркшопів молоді учасники навчалися, ділилися та зміцнювали свої знання у 

різних сферах, для побудови Європи, в якій вони хочуть жити! Воркшопи включали 

відкриті дискусії з експертами та інтерактивні групові завдання. 
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Друга фаза проекту представляла собою серію з трьох вебінарів: вебінар І 

Інклюзивна демократія, Громадянська участь та Інновації, вебінар ІІ Розумні громадяни, 

мудрі рішення – Сталий розвиток, вебінар ІІІ Європа та Україна. 

Фокус заходів змістився з освітнього формату на формат дискусії,  відкритого діалогу 

між європейськими громадянами.Цільова аудиторія цієї фази не була обмежена, 

долучитися до вебінару могли всі бажаючі європейці від 16 років. На кожному вебінарі 

учасники мали змогу обрати одну з трьох тематичних груп, та обговорити конкретні 

питання обраної теми. 

Основним завданям обох фаз було зібрати думки, ідеї, та рішення учасників та 

експертів, щодо майбутнього Європи, опублікувати та представити їх на Конференції про 

майбутнє Європи, створити електронний каталог ідей та передати його зацікавленим 

сторонам ЄС. 

У проекті взяли участь молоді представники різних країн ЄС: України, Німеччини, а 

також інших держав, зацікавлені в темах Демократії, Сталого Розвитку та Євроінтеграції 

України. 

 

Ініціатива «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка 
перспективи досягнення в Україні – 2» 

 

Ініціатива «Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка 

перспективи досягнення в Україні –2» 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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Мета ініціативи – аналіз перспектив та встановлення ключових показників довкільної 

та кліматичної стійкості України в контексті досягнення цілей Східного партнерства після 

2020 року з врахуванням можливостей «зеленого» відновлення після пандемії, 

спричиненої COVID-19. 

Ініціатива реалізована протягом липня–жовтня 2021 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 оновлений аналітичний документ «Довкільна та 

кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні – 2», 

а також окремий аналітичний документ, що містить основні тези дослідження. Оновлений 

документ розкриває екологічні аспекти нової політики Східного партнерства після 2020 

року, висвітлює її зв’язок із Європейським зеленим курсом, демонструє переваги та 

виклики, які постають перед нашою державою для досягнення однієї із ключових цілей 

Східного партнерства – довкільної та кліматичної стійкості. 

Нові цілі Східного партнерства створюють для України додаткові можливості для 

вирішення екологічних проблем, інтеграції питань охорони довкілля в інші сфери 

державної політики, виконання міжнародних зобов’язань та для поглиблення співпраці 

України з Європейським Союзом на додаток до двостороннього діалогу у сфері охорони 

довкілля. Україна отримає нові фінансові механізми, допомогу ЄС у модернізації 

економіки, реформуванні інституційної системи державного екологічного управління, 

зменшенні вуглецевого сліду та виконанні національно визначеного внеску до Паризької 

угоди, у посиленні верховенства права, захисті прав людини, боротьбі із корупцією. 

Авторами спрогнозовані три сценарії досягнення Україною довкільної та кліматичної 

стійкості на наступні 5 років (амбітний, мінімальний та поміркований), а також визначені 

ключові індикатори для відстеження динаміки її досягнення, які дозволять здійснювати 

ефективний моніторинг з боку громадянського суспільства. 

Документи був презентований на публічній дискусії, присвяченій підсумкам 6-го 

Саміту Східного Партнерства, що відбувся у грудні 2021 р. Захід проходив онлайн із 

трансляцією на ФБ-сторінці НЕЦУ. Окрім широкого представлення громадського сектора 

та експертного середовища участь в заході взяли представники Міндовкілля та Делегації 

ЄС в Україні. Представляючи дослідження, автори відзначили, що вимога пришвидшити 

темпи зеленого переходу стає не просто нагальною, а визначальною для цивілізаційного 

https://www.facebook.com/NECU.official/videos/1343236336132236
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вибору України. Проте, перескочити процес екологічної інтеграції в усі рівні політики 

розвитку все рівно не вдасться. Пріоритезація довкільних та кліматичних цілей є суттєвою 

можливістю в активізації інновацій. Під час дискусії було наголошено що підсумкова 

декларація Саміту Східного партнерства спонукає країни регіону, в тому числі і Україну до 

зеленого переходу в економіці відповідно до сучасних європейських трендів визначених 

Європейським зеленим курсом. Водночас автори дослідження відмічають низьку 

ефективність екологічної політики, що, зокрема зумовлено слабкою інституційною 

спроможністю державної системи ОПНС та Міндовкілля, відповідального центрального 

органу в системі виконавчої влади. Як наслідок, заходи з підготовки комплексної реформи 

системи управління навколишнім природним середовищем відсутні в Національному 

плані дій з охорони НПС до 2025 р., хоча містяться в Стратегії екополітики. Тим часом, 

чинна структура державного екологічного управління залишається нестабільною і не 

зможе подолати сучасні виклики, які стоять перед Україною в екологічній та довкіллєвій 

сфері. Іншою ключовою проблемою на національному рівні є недофінансованість 

довкільної сфери, при цьому відсутні моніторинг ефективності природоохоронних заходів 

та цілісний підхід до вирішення екологічних проблем. 

 

Ініціатива «СЕО стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого 
розвитку» 

 

Ініціатива «СЕО стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого розвитку 

«Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства», який адмініструє Інститут економічних досліджень та 
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політичних консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного 

партнерства та Європейською Комісією. 

Ініціатива реалізована протягом липня–жовтня 2021 року за участі МБО ІЦ «Зелене 

досьє», Національного екологічного центру України, МБО «Екологія-Право-Людина», ГО 

«Зелений фронт». 

СЕО, стратегічна екологічна оцінка, – це інструмент, який громади можуть 

використовувати для розумного та довгострокового планування збалансованого розвитку 

своїх територій. 

Об’єднані територіальні громади (ОТГ) України тільки розпочинають свою діяльність. 

Однією з перших і основних законодавчих вимог до них є розробка до 2027 року стратегій 

сталого розвитку на основі просторового планування та проведення СЕО цих стратегій. 

Громади, особливо новостворені великі, поки не мають достатньо досвіду стратегічного 

планування, відчувають брак інформації та знань, але вже мають величезну 

відповідальність за подальший розвиток своїх територій. Наша ініціатива направлена 

допомогти місцевим громадам та регіональним структурам знайти правильні шляхи 

розвитку. Задля цього ми провели опитування зацікавлених сторін, консультації та дискусії 

в трьох областях України і наразі пропонуємо для вивчення наші висновки та 

рекомендації, зроблені спільно з 75 учасниками консультацій. 

За підсумками ініціативи підготовлено аналітичний документ та рекомендації для 

використання в діяльності зі стратегічного планування розвитку громад розроблено в 

рамках ініціативи «СЕО стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого 

розвитку». Користуватися документом можуть керівники, депутати та представники 

виконавчих структур органів місцевого самоврядування, керівники та співробітники 

департаментів регіонального розвитку ОДА, агенцій регіонального розвитку та 

регіональних підрозділів держземкадастру, представники громадських організацій, 

активісти громад, а також відповідальні працівники відповідних центральних органів 

виконавчої влади. 

Документи був презентований на публічній дискусії 17 грудня 2021 р. із трансляцією 

на YouTube сторінці ІЦ «Зелене досьє».  

 

https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/ceo_publication.pdf
https://youtu.be/FiTQjdkRNuI
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КАМПАНІЯ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ БУЗЬКОГО ҐАРДУ 

Бузький Ґард – серце Гранітно-степового Побужжя, заповідне урочище на Південному Бузі, в районі 

сучасного м. Южноукраїнськ, де річка прорізаючи скелясті породи утворює дивовижні пороги. Це одна з 

найдавніших ділянок суші Євразії, яка не поринала у морські глибини вже протягом 60 млн. років, на якій 

сформувалися унікальні угруповання флори і фауни. 

Для збереження цієї унікальної території з набуттям незалежності України був створений 

Регіональний Ландшафтний Парк «Гранітно-Степове Побужжя», а згодом, наприкінці 2000-х, 

Національний природний парк «Бузький Гард». Між цими подіями у територія була визнана одним із семи 

природних чудес України завдяки поєднанню її непересічної природної та культурної цінності. Згодом 

територія стала частиною Смарагдової мережі, що об’єднує європейські території особливого 

природоохоронного інтересу відповідно до Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі. 

Дивовижна геологічна історія території обумовила значну кількість унікальних об’єктів живої 

природи – реліктів та ендеміків. Тут було виявлено значну кількість видів рослин і тварин 

середземноморських та гірсько-альпійських за походженням, виявлено 86 представників флори і фауни, 

занесених до Червоної книги України та Європейського Червоного списку. 

Територія Гранітно-степового Побужжя надзвичайно багата на археологічні пласти: палеоліт, 

мезоліт, неоліт, мідний і залізний віки, епоха бронзи, черняхівська та трипільська культури, свідоцтва 

поселень кімерійців, савроматів, скіфів, ольвіополітів, давніх слов’ян, римлян. Але особливу цінність 

представляє культурна спадщина козацьких часів. Бог (нині – Південний Буг) славився серед запорожців як 

друга за значенням річка після Дніпра-Славутича, а на території Бузького Ґарду розміщувалось одне з 

найважливіших поселень козацької доби – адміністративний центр Буго-Гардової паланки, найбільшої за 

розмірами серед восьми територіальних одиниць Запорозької республіки. Першим паланковим отаманом 

тут був князь Дмитро Вишневецький – легендарний Байда. Тепер ця території охороняється на 

державному рівні – вона є пам’яткою культури національного значення за № 140001-Н «Історичний 

ландшафт центру Буго-Ґардівської паланки Війська Запорізького». 

Проте ні дивовижна природні цінність, ні виняткове історичне значення не гарантують 

збереження цієї унікальної та надзвичайно важливої для України території. Причина тому – 

Южноукраїнський енергокомплекс, а саме Ташлицька ГАЕС. Для цілей цього проекту радянських часів 

безпосередньо в руслі Південного Бугу створено Олександрівське водосховище, під водами якого вже 

затоплено частину унікальних територій, і ще частину планується затопити теперішнім проектом 

підняття рівня до відмітки +20,7 м. 

В квітні 2021 р. в Єдиному реєстрі ОВД було оприлюднено Звіт з ОВД будівництва 

Ташлицької ГАЕС (номер реєстраційної справи 2018416564). Зауважимо, що повідомлення 

про плановану діяльність було опубліковано ще у квітні 2018 р. Здавалося б 3 роки було 

достатньо, щоб провести необхідні дослідження стану довкілля, достовірно оцінити 

впливи на довкілля та остаточно відмовитись від підняття рівня Олександрівського 
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водосховища. Але вийшло все навпаки. Загалом можна засвідчити, що опублікований звіт 

з ОВД не містив ні оцінки стану довкілля, ні достовірних оцінок. Врешті, після потужної 

громадської кампанії та публічного висвітлення проблеми збереження Бузького Ґарду 

Міндовкілля відмовило НАУК «Енергоатом» у видачі висновку з ОВД, який би схвалював 

реалізацію даного проєкту. Проте, боротьба за збереження української святині не 

завершена, так як принципове рішення про неможливість подальшого підняття рівня 

Олександрівського водосховища не ухвалено. Також показовим є той факт, що Звіт було 

оприлюднено саме в період карантинних обмежень, коли проведення громадських 

слухань було неможливе. 

 

Позиція НЕЦУ щодо проєкту добудови Ташлицької ГАЕС є наступною. 

Зарегулювання Південного Бугу на сьогодні вже перевищило допустимі норми. Річка є 

найбільш зарегульованою серед великих річок України. Сумарний об’єм штучних водойм 

в його басейні становить близько 1,5 куб.км, що істотно перевищує об’єм стоку 

Південного Бугу в маловодні роки, яких дедалі стає більше. Відповідно до Водного 

кодексу України, за таких обставин площі водосховищ не тільки не можна збільшувати, 

а необхідно зменшувати, щоб покращити протічність річки. 

Підвищення рівня Олександрівського водосховища до 20,7 м призведе до 

зарегулювання Південного Бугу ще на 51 млн. куб.м. Безповоротні втрати води на 

випаровування збільшуються ще на 1,5 млн. куб.м, а Южно-Українська АЕС додатково 

може споживати ще7 млн. куб.м води. За таких обставин небезпеки підсилюються: 
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води стає менше, а здатність річки до самоочищення знижується внаслідок 

затоплення порогів. 

Дуже дивно, як проект підняття рівня Олександрівського водосховища до 20,7 м 

може розглядатися в сучасних умовах. Він порушує основи міжнародного та 

національного законодавства: Водний кодекс України, закони України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», 

«Про Червону книгу України», «Про екологічну мережу України», «Про охорону 

культурної спадщини», Бернську, Боннську та Оргуську конвенції а також багато інших. 

Всі ці нормативні акти – не забаганки юристів чи екологів, а затверджені державою 

вимоги здорового глузду. Усі вони були порушені і за підняття рівня водосховища до 

позначки 16 м, і за попереднього підняття рівня до 14,7 м, і за попереднього – до 10 м. 

Саме ці поетапні порушення призвели до сьогоднішніх проблем Південного Бугу, нестачі 

води для пересічних громадян в басейні річки. 

Ще більшу цінність має для громадян України історичний ландшафт з порогами 

та островами, який і є тим самим Бузьким Ґардом – біосферним центром Гранітно-

степового Побужжя. Саме ландшафт буде змінений у разі затоплення порогів і 

островів. Це фактично останній історичний ландшафт, пов’язаний з історією 

Запорозької Січі, однієї із ключових ланок у збереженні української державності попри всі 

випробування долі. Зберегти його і надалі – наш обов’язок перед наступними 

поколіннями. 

Вважаємо, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів має 

зобов’язати НАЕК «Енергоатом» разом із Міністерством енергетики України 

представити альтернативні рішення щодо покриття пікових навантажень у 

південно-західній частині об’єднаної енергосистеми України, а також для забезпечення 

надійного базисного режиму роботи ЮУ АЕС, які не лише не будуть передбачати підйом 

рівня Олександрівського водосховища до відмітки + 20,7 м, але й будуть містити 

стратегію зниження його рівня до відмітки + 8 м, яка є відносно безпечною з екологічної 

точки зору. 

Вбачаємо недоцільним впровадження подібних проектів, що мають значний і 

довготривалий вплив на довкілля. Вважаємо, що на даному етапі, потрібно накласти 

мораторій на розбудову Ташлицької ГАЕС до розробки вищезазначених альтернативних 

рішень. 
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Для збереження Бузького Ґарду було створено окремий розділ на сайті НЕЦУ2, де 

було акумульовану всю інформацію щодо Бузького Ґарду та боротьби за його збереження.  

НЕЦУ було надіслано численні запити і звернення до органів влади, банків та 

європейських структур щодо недопущення підйому рівня Олександрівського 

водосховища. Були надіслані заперечення щодо неможливості проведення громадських 

слухань в умовах карантину, зауваження до звіту з ОВД, які обґрунтовують неможливість 

впровадження планованої діяльності. 

 

Безпрецедентними стало ініційоване НЕЦУ звернення3 до Президента України, 

депутатів Верховної Ради, Прем’єр-міністра України, міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів, міністра культури та інформаційної політики, а також голови 

представництва ЄС в Україні, яке підтримали низка відомих українців підтримала. 

Звернення наголошується, що Бузькому Ґарду загрожує повне знищення через затоплення 

водами Олександрівського водосховища внаслідок реалізації проекту добудови 

Ташлицької ГАЕС як частини Південноукраїнського енергокомплексу. Потрібно зазначити, 

що чимало представників влади відгукнулося на звернення, що свідчить про можливість 

підтримки владою збереження Бузького Ґарду.  

Члени НЕЦУ активно висвітлювали проблематику збереження Бузького Ґарду у ЗМІ – 

виступали в теле та радіо ефірах, надавали коментарі для новин та друкованої преси. Було 

записано низку відео з персональними виступами на захист Бузького Ґарду. 

 
2 https://necu.org.ua/kampaniyi/gard/ 
3 https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/210629_21-35_zvernennya_gard.pdf 

https://necu.org.ua/kampaniyi/gard/
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/210629_21-35_zvernennya_gard.pdf
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Разом з партнерськими організаціями було організовано низку заходів на захист 

Бузького Ґарду.  

21 квітня відбувся попереджувальна акція4 на острову Ґардовому «Мене вбив не 

російській солдат, мене вбиває «Енергоатом», ініційований ветеранами АТО/ООС. Метою 

якої звернути увагу громадськості та влади до проблеми із можливим затопленням 

історичної пам’ятки «Бузький Гард». 

 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=Vp2-Jdw0dKc 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp2-Jdw0dKc
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13 травня в Миколаєві був проведений форум «Енергонезалежність України без 

втрати культурної та природної спадщини». Ідея Форуму – досягнення 

енергонезалежності України можливе без знищення довкілля та історичних пам’яток, 

використовуючи новітні технології. 

 

Зусиллями організаторів та учасників форуму вдалось просто неможливе (попри 

короткий період часу, відсутність фінансування, карантинні обмеження) – об’єктивно та 

всебічно розглянути загрози реалізації й альтернативи застарілому радянському проєкту 

Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища. «Енергоатом» та Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України повинні були попіклуватися про те, щоб 

провести справжні громадські слухання. 

До форуму доєднались фахівці різних галузей, громада м. Южноукраїнську та 

м. Миколаєва, депутати Верховної Ради України, обласні депутати з екокомісії, ексміністр 

екології Остап Семерак, обласне управління екології, Національний природний парк 

«Бузький Гард», РЛП «Гранітно-степове Побужжя», спортсмени скелелазіння і багато 

інших небайдужих українців. 

Всі учасники форуму одноголосно зазначили, що проєкт має значні наслідки для 

довкілля, Південного Бугу та нашої історії, і не може бути виправданий нічим. А також 

зазначили, що він має реальні альтернативи! 

Підсумком кампанії із збереження Бузького Ґарду у 2021 року можна вважати 

відмову у надані Висновку з ОВД Міндовкілля, в якій обґрунтовані об’єктивні причини 

неможливості реалізації діяльності, зокрема ті, що зазначали у своїх зауваженнях експерти 

НЕЦУ. 
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ЗВЕРНЕННЯ ТА ЗАЯВИ НЕЦУ 

Найважливіші заяви, звернення та декларації НЕЦУ у 2021 році 

 

✓ Пропозиції та зауваження до Стратегії розвитку Зони відчуження на 2021 – 2030 роки, 

направлені до Державного агентства України з управління Зоною відчуження, 04.01.2021.  

 

 

 

✓ Звернення до Віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України Ольги Стефанішиної. щодо Закону України «Про Внутрішній водний 

транспорт», 04.01.2021 

 

https://necu.org.ua/zauvazhennya-neczu-do-proyektu-strategiyi-rozvytku-zony-vidchuzhennya-na-2021-2030-roky/
https://necu.org.ua/zvernennya-neczu-shhodo-zakonu-ukrayiny-pro-vnutrishnij-vodnyj-transport-do-vicze-premyer-ministerky-z-pytan-yevropejskoyi-ta-yevroatlantychnoyi-integracziyi-ukrayiny-olgy-stefanishynoyi/
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✓ Звернення НЕЦУ до Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України щодо 

відсутності публічного обговорення проєкту організації території Чорнобильського 

радіаційно-екологічного біосферного заповідника, 25.02.2021 

 

 

 

✓ Повторне звернення до Європейського інвестиційного банку щодо ймовірного 

фінансування проекту добудови Ташлицької ГАЕС, 12.04.2021 

 

 

 

https://necu.org.ua/zvernennya-neczu-do-yeib/
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✓ Звернення до Міндовкілля щодо неможливості проведення громадського обговорення 

проекту добудови Ташлицької ГАЕС в умовах карантину, 19.04.2021 

 

 

 

✓ Звернення НЕЦУ, яке підтримали ряд відомих українців, до Президента України, 

депутатів Верховної Ради, Прем’єр-Міністра України, Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів, Міністра культури та інформаційної політики, а також Голови 

представництва ЄС в Україні, з вимогою захистити Бузький Ґард, 03.07.2021 

 

 

 

https://necu.org.ua/zvernennya-do-vysokoposadovcziv-iz-zaklykom-zahystyty-buzkyj-gard/
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✓ За участі НЕЦУ підготовлено Звернення Робочої групи 3 Української національної 

платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства екологічного виміру 

регіональної політики, 28.04.2021 

 

 

✓ НЕЦУ долучився до Звернення Робочої групи 3 Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП) та Робочої групи 

5 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) щодо 

національних кліматичних цілей, 30.06.2021 

 

http://eap-csf.org.ua/2021/06/30/zvernennia-robochykh-hrup-z-pytan-ekolohii-proievropejskykh-hromadskykh-platform-unp-fhs-skhp-ta-us-phs-shchodo-natsionalnykh-klimatychnykh-tsilej/
http://eap-csf.org.ua/2021/06/30/zvernennia-robochykh-hrup-z-pytan-ekolohii-proievropejskykh-hromadskykh-platform-unp-fhs-skhp-ta-us-phs-shchodo-natsionalnykh-klimatychnykh-tsilej/
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ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ 

В 2021 р. значна частина заходів продовжувала відбуватися онлайн, враховуючи 

обмеження спричинені пандемією. Проте, частішими ставала «живі» зустрічі, що особливо 

цінні для підвищення ефективності діяльності Висвітлимо ключові заходи організовані 

НЕЦУ та проведені за участі представників організації у 2021 р. 

 

22-23 лютого Національний екологічний центр України та Українська національна 

платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства провели тренінг 

«Стратегічна екологічна оцінка — громадський інструмент контролю за розробкою 

документів державного планування». Тренер: Дмитро Іванов, голова Канівського 

відокремленого підрозділу НЕЦУ. По завершенню занять слухачі отримали чітке розуміння 

стратегічної екологічної оцінки як одного з базових інструментів досягнення цілей 

збалансованого розвитку та як процедури, встановленої законом; знання правових основ, 

цілей, ключових принципів та методів реалізації СЕО; навички застосовування отриманих 

знань під час проведення кампаній громадських обговорень звітів із СЕО конкретних 

проєктів документів державного планування, зокрема, складання зауважень та 

пропозицій до обсягу СЕО та самого звіту. 

 

 

25-27 лютого вперше в онлайн форматі відбулася традиційна Зимова сесія 

Міжнародної Карпатської школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та 
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зміни клімату», організована за участі НЕЦУ. Сесія була присвячена обговорення 

проблемних питань розвитку гірських регіонів Центральної та Східної Європи, захисту 

природних екосистем та суспільного здоров’я в умовах поширення вірусної інфекції. За 

підсумками випущено збірник матеріалів сесії.  

 

 

31 березня в рамках фестивалю DOCUDAYS відбулася програма RIGHTS NOW!: 

захистимо свої права, з дискусією на тему «Будівництво Каховської ГЕС-2: катастрофа 

неминуча?». Серед експертів дискусію були Руслан Гаврилюк та Дмитро Іванов, які 

представили екологічні ризики несе будівництво та експлуатація Каховської ГЕС-2та чому 

громадськість виступає проти цього проєкту. 

 

 

https://docuspace.org/project/budivnictvo-kakhovskoi-ges-2--katastrofa-neminucha
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23 квітня проведено VІІ Наукові читання пам’яті Сергія Таращука (в онлайн-форматі 

внаслідок карантину) на базі Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. 

Миколаєва. У зустрічі взяли участь близько 40 учасників. Координатор події – Ганна 

Коломієць. Вперше в історії Читань було цільове фінансування – від Управління екології та 

природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації. 

За підсумками читань видано збірку тез доповідей. Після пом’якшення карантину, 22 

травня було проведено екскурсію у національний природний парк «Бузький Гард». 

Учасники Читань пройшли 4 км по схилах р. Південний Буг, почули розповіді про 

цікавинки НПП від директора та співробітників НПП, а також розглянули настільну гру-

путівник «Світ Гарду».  

 

 

 

13 травня у м. Миколаєві в умовах певних послаблень карантинних обмежень 

відбувся Всеукраїнський науковий форум «Енергонезалежність України без втрати 

природної та історичної спадщини», присвячений проблемі затоплення Бузького Ґарду. У 

форумі взяли участь більше 60 учасників –енергетики, зокрема представники 

Південноукраїнського енергокомплексу, науковці, історики, екологи, інші фахівці з різних 

регіонів України та представники влади всіх рівнів (депутати Верховної Ради України, 

представники Міндовкілля, Миколаївської ОДА та обласної ради тощо). Форум був 

розділений на три тематичні блоки: енергетичний, екологічний та історичний.  

НЕЦУ був представлений на енергетичній (Олег Бондаренко) та екологічній панелі 

(Олег Деркач), координував організацію та проведення Форуму (Інна Тимченко), багато 

членів НЕЦУ взяли участь у дискусіях (Ганна Коломієць, Дмитро Іванов, Георгій 

Веремійчик, Руслан Гаврилюк, Антоніна Галкіна та інші). 

https://necu.org.ua/vii-naukovi-chytannya-pamyati-sergiya-tarashhuka/
https://necu.org.ua/energonezalezhnist-ukrayiny-bez-vtraty-kulturnoyi-ta-pryrodnoyi-spadshhyny/
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Науковий висновок щодо наслідків затоплення Бузького Ґарду сформував академік 

НАН України Яків Дідух: «Про це затоплення говорять близько 30 років. Проекти та їх 

обґрунтування вже давно застаріли – весь світ і вся Європа пішли далі. Найголовніше – це 

потрібно зберегти природу. Якщо ми це робимо, ми знищуємо унікальні об’єкти 

назавжди. Потрібно зрозуміти це. Для людини потрібно берегти природу для наших 

нащадків. Ці бузькі пороги – єдині в Європі унікальні системи. Сьогодні ми це 

недооцінюємо. У нас в Україні проблеми екології на другому або на третьому місці, тому 

ми повинні зробити все, щоб зберегти це унікальне місце». 
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Між блоками передбачена можливість відкритого спілкування з гостями – 

громадськість зможе поставити питання та отримати змістовну фахову відповідь. 

 

Всі учасники форуму одноголосно зазначили, що проєкт має значні наслідки для 

довкілля, Південного Бугу та нашої історії, і не може бути виправданий нічим. А також 

зазначили, що він має реальні альтернативи! 

 

Протягом 08 – 29 червня щовівторка було проведено чотири сесії воркшопу проекту 

«Ukrainian Vibes» (модератор Юлія Христинченко), під час яких учасники мали змогу 

поглибити та розширити свої знання у сферах Демократії, Сталого Розвитку, Європейської 

Інтеграції та Партнерства, а також поділитися думками та обмінятися досвідом з 

представниками з багатьох інших країн, щоб будувати Європу, у якій вони хочуть жити. 
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22 червня 2021 року в Українському кризовому медіа-центрі  відбувся брифінг на 

тему «Будівництво міжнародного річкового шляху Гданськ-Херсон Е40 загрожує 

унікальній екосистемі Полісся, його туристичному потенціалу, запасам питної води». 

На брифінгу йшлося про загрози, які нависли над Поліссям: руйнування його 

унікальної екосистеми; втрати безцінних запасів питної води; осушення боліт та як 

наслідок виникнення пожеж, а також плюндрування заповідних територій внаслідок 

реалізації проєкту Е40.  

«На жаль, урядові структури не завжди «поспішають» порадитись з громадськістю, 

коли ухвалюються стратегічні рішення розвитку країни. Прикладом такої практики є якраз 

історія розвитку проєкту річкового шляху Е40. Проєкт не пройшов процедури стратегічної 

екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля (ОВД), не схвалений на експертному рівні в 

Україні, проте Мінінфраструктури на міжнародному рівні заявляє, що Україна має намір 

впроваджувати Проєкт Е40. Вже деякі роботи виконані – проведено днопоглиблення річки 

Прип’ять (на підтримання глибини 1,6 м). Ці роботи були виконані без ОВД та без дозволу 

на виконання робіт на землях водного фонду. Спроби НЕЦУ через суд зобов’язати 

Адміністрацію морських портів України (АМПУ), яка є замовником робіт днопоглиблення 

Прип’яті, дотриматися вимог Закону не мали успіху. Державні контролюючі органи 

порушення Закону АМПУ «не помітили», попри неодноразові звернення НЕЦУ» – 

наголосив експерт з питань зміни клімату НЕЦУ Георгій Веремійчик. 

 

 

4 серпня 2021 року за ініціативи УНП ФГС СхП було проведено онлайн-семінар 

«Ключові проблеми запровадження стратегічної екологічної оцінки як основного 

http://eap-csf.org.ua/2021/08/10/hromadam-potribno-bilshe-znan-pro-stratehichnu-ekolohichnu-otsinku/
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інструменту досягнення збалансованого розвитку місцевих громад». Організатором 

заходу виступив Національний екологічний центр України. Науковці, експерти, 

представники громадського сектору та учасники УНП обговорили наявні перепони, що 

заважають місцевим громадам розробляти плани власного розвитку із урахуванням 

інтересів довкілля та здоров’я мешканців. 

Про важливість та практику публічної складової на всіх етапах проведення СЕО йшла 

мова у доповіді кандидата технічних наук Інна Тимченко «Участь громадськості в 

процедурі СЕО проектів містобудівної документації на прикладі планування будівництва 

об’єктів ВДЕ». Зокрема, вона проаналізувала проблеми, що стоять на шляху ефективної 

участі громадськості у справі захисту своїх екологічних інтересів: це непоінформованість, 

правова неосвіченість, відсутність належної комунікації із владою та експертною 

спільнотою. 

Під час дискусії були окреслені інші проблеми на шляху громад до збалансованого 

розвитку. Зокрема, це конфлікт інтересів всередині органів влади як замовників та 

розробників СЕО, відсутність незалежної експертної оцінки Звіту з СЕО, відсутність 

сертифікованих спеціалістів з розробки звітів, низький рівень аналітичних інструментів та 

відсутність наукового підходу до розробки стратегій тощо. 

 

Застосування громадами стратегічної екологічної оцінки як процедури та інструменту 

досягнення сталого розвитку в Україні заважають відсутність знань та досвіду, методичних 

матеріалів та налагодженої комунікації з владою, і це предмет для подальшої роботи 
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екологічних активістів, – наголосив голова Національного екологічного центру України 

Руслан Гаврилюк. 

Робочі групи з проблематики довкілля Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства та Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС восени планують ряд спільних заходів для 

поглиблення практики ефективного застосування стратегічної екологічної оцінки під час 

розробки громадами стратегій власного розвитку. 

 

Протягом 07 – 21 вересня проведено другий раунд із трьох сесій воркшопу проекту 

«Ukrainian Vibes» (модератор Юлія Христинченко), під час яких учасники мали змогу 

поділитися ідеями та рішеннями для майбутнього Європи у сферах Демократії, Сталого 

розвитку та Європейської інтеграції з особливим акцентом на Україну. 

 

 

16-17 жовтня у Києві в готелі «Голосіївський» відбулася звітно-виборча конференція 

Національного екологічного центру України, що зокрема включала відзначення 30-річчя 

організації. На конференції були присутні делегати від відокремлених підрозділів НЕЦУ, 

члени Ради та ревізійної комісії НЕЦУ минулого скликання, засновники та інші визначні 

постаті в історії організації, інші члени організації та запрошені гості. Для тих, хто не зміг 

бути присутнім особисто, було підключено онлайн-трансляцію засідання за допомогою 

платформи Zoom, де колеги могли також ділитися своїми думками і брати участь у 

голосуванні. Загалом, у роботі конференції взяли участь більше 40 осіб.  
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Початок конференції був присвячений ювілейній 30-й річниці НЕЦУ. Ми з великою 

пошаною і гордістю приймали вітання від засновників нашої організації та шановних 

гостей, такий як Тетяна Гардашук, Іван Заєць, Леонтій Сандуляк, а також Микола 

Біляшівський, Олег Деркач, Юрій Масікевич, Віктор Мельничук. Під час першої половини 

засідання ми згадували історію зародження та становлення НЕЦУ, укріплення наших 

позицій як провідної громадської екологічної організації України, згадували людей, які 

внесли свій величезний незабутній вклад у розвиток нашого центру і нашої країни, 

дякували всім, хто своєю підтримкою, добрим словом і порадами допомагали і все ще 

допомагають НЕЦУ боротися за чисте довкілля України. 

  

Другий день конференції (17 жовтня) був присвячений обговоренню стратегічних 

напрямів діяльності НЕЦУ. Учасники конференції розглянули зміни до Стратегії НЕЦУ із 

завданням її доопрацювання новоствореній Раді протягом наступних місяців. Також були 

розглянуті проблемні питання в довкільній сфері як на національному рівні, так і 

регіональному, які знаходяться у фокусі діяльності відокремлених підрозділів. 

Розглядаючи проблеми функціонування природно-заповідних об’єктів Конференцією було 

прийнято звернення щодо передачі територій ПЗФ, які наразі є їх складовими без 

вилучення, в постійне користування. Для більш ефективного функціонування території 
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ПЗФ, кращого збереження природних комплексів, відтворення рідкісних видів, виконання 

державних зобов’язань перед світовою спільнотою щодо збереження біорізноманіття 

рекомендуємо передати в постійне користування національним паркам території ПЗФ без 

вилучення. 

  

 

27 жовтня у прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбулася відбувся 

брифінг «Новий міністр захисту довкілля? Громадськість вимагає обговорення критеріїв 

та плану дій майбутнього очільника міністерства». Серед спікерів заходу був голова 

НЕЦУ Руслан Гаврилюк, який сформулював консолідовану позицію громадськості щодо 

вимог до майбутнього міністра. Зокрема, Руслан Гаврилюк закцентував увагу на тому, що 

громадськість вже не один рік висловлює критерії до міністра екології, проте, не отримує 

потрібної кандидатури: “Якщо Україна хоче стати частиною Європейського Союзу, я на 

цьому наголошую, ми маємо мати сильного міністра, який мав би повноваження на рівні 

заступника голови Кабінету Міністрів України для координації реформ, які б відповідали 
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зеленій трансформації ЄС, що передбачена Європейським зеленим курсом. Міністр 

повинен мати кроссекторальний вплив в Уряді, координувати енергетичний перехід, 

реформи в сільському господарстві, в торгівлі тощо, щоб трансформація України 

відбувалася навколо екологічних критеріїв, навколо збалансованого майбутнього України, 

відповідала європейським цінностям. Міністром має бути вольова особа, яка буде мати 

власну, сильну позицію, підкріплену фаховою освітою і розумінням проблеми, досвідом, 

гарною репутацією, в якої відсутній корупційний шлейф, яка буде користуватися довірою у 

суспільстві. І хотілося б дійсно, щоб ця людина задекларувала свою позицію перед 

призначенням. Від імені українських проєвропейських екологічних громадських 

організацій, що об’єднані в платформи громадянського суспільства, які діють в рамках 

Угоди про асоціацію та ініціативи Східного партнерства, вимагаємо від Верховної Ради 

України, як від органу влади, який буде призначати міністра, врахувати зазначені 

громадськістю критерії і обрати відповідну кандидатуру на посаду міністра. 

 

 

16 грудня відбулася публічна дискусія, організована Робочою групою 3 «Довкілля, 

зміни клімату та енергетична безпека» УНП ФГС СхП, присвячена підсумкам 6-го Саміту 

Східного Партнерства, що відбувся напередодні. Захід проходив онлайн (із трансляцією на 

ФБ-сторінці Національного екологічного центру України). Окрім широкого представлення 

громадського сектора та експертного середовища участь в заході на запрошення РГ3 

взяли представники Міндовкілля та Делегації ЄС в Україні. 

Проект нової політики Східного партнерства став предметом дослідження, 

проведеного РГ3 в рамках ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного 

партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні – 2». За її підсумками оновлено 
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однойменний аналітичний документ, який розкриває екологічні аспекти нової політики 

Східного партнерства, переваги, а також виклики, які постають перед нашою державою 

для досягнення однієї із її ключових цілей – довкільної та кліматичної стійкості, у 

порівнянні з цілями Європейського зеленого курсу ЄС. Авторами також визначені 

індикатори для відстеження даної цілі та розроблені 3 сценарії її досягнення, які 

дозволять здійснювати ефективний моніторинг з боку громадянського суспільства. 
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ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НЕЦУ 

Протягом 2021 року НЕЦУ було підготовлено та оприлюднено наступні аналітичні, 

наукові та просвітні видання, публікації 

 

 

 

 

1) Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської 

Школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та 

зміни клімату». 25-27 лютого 2021 р.– Косів: Наукове 

товариство імені Шевченка, 2021. – 196 с. Електронний 

доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Матеріали VII Наукових читань пам'яті Сергія Таращука 

(м.Миколаїв, 23-24 квітня 2021 р.) – Миколаїв, 2021 

(Видавець Торубара В.В.).– 180 с. ISBN 978-617-7472-73-4. 

Електронний доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/zymova-shkola-2021_fin.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/zymova-shkola-2021_fin.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GgzBAMpSQgQuyAZ3LxhkycbDWh1TfjOS/view?usp=sharing
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3) Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) стратегій розвитку 

громад: шляхи подолання проблем : аналітичний 

документ / Тамара Малькова, Олена Кравченко, Дмитро 

Іванов, Руслан Гаврилюк, Олег Перегон, Олександр 

Богданіс, Федір Барулін ; Українська національна 

платформа Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства. – Київ, 2021. – 19 с. Електронний доступ. 

 

 

 

 

 

 

4) Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства 

— оцінка перспективи досягнення в Україні» – 2 : 

аналітичний документ / Наталія Андрусевич, Руслан 

Гаврилюк, Анна Голубовська-Онісімова, Олена Кравченко, 

Наталія Куць, Тамара Малькова; Українська національна 

платформа Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства. — Київ, 2021. — 64 с. Електронний доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/ceo_publication.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/ecr_2021_web_final.pdf
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5) Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства — оцінка перспективи 

досягнення в Україні» – 2. Основні тези: аналітичний документ / Наталія Андрусевич, 

Руслан Гаврилюк, Анна Голубовська-Онісімова, Олена Кравченко, Наталія Куць, Тамара 

Малькова; Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства. — Київ, 2021. — 16 с. Електронний доступ. 

 

 

 

Окрім того наші експерти написали такі просвітницькі, аналітичні та наукові статті: 

1) Інна Тимченко разом із Надя Кельм та Дар’я Ширяєва Дамба на Південному Бузі 

знищує нацпарк, а річка починає «цвісти». Енергоатом знову хоче затопити нові 

ділянки 

2) Віталій Цокур  Суди проти стратегічних прав на безпечне довкілля?  

3) Георгій Веремійчик СЕО Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України: 

позиція НЕЦУ 

4) Георгій Веремійчик Потенціал Полісся для екотуризму – величезний 

5) Інокентій Горобцов, Євген Бовсуновський Важливість збору даних енергоспоживання 

та енергоефективності 

6) Inokentii Horobtsov, Olegh Bondarenko, Yevhen Bovsunovskyi Technical Requirements for 

the Integrated Information-Analytical Solution of Citywide Energy Data Collection in the 

City of Lviv 

7) Havryliuk R., Savchenko S. (2021) Water Resources Assessment. In: Leal Filho W., Azul A.M., 

Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Clean Water and Sanitation. Encyclopedia of the UN 

https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/ecr_2021_short_web_final.pdf
https://texty.org.ua/articles/104084/damba-dlya-vyrobnyctva-elektroenerhiyi-na-pivdennomu-buzi-znyshuye-nacpark-a-richka-pochynaye-cvisty-enerhoatom-znovu-hoche-zatopyty-novi-dilyanky/
https://texty.org.ua/articles/104084/damba-dlya-vyrobnyctva-elektroenerhiyi-na-pivdennomu-buzi-znyshuye-nacpark-a-richka-pochynaye-cvisty-enerhoatom-znovu-hoche-zatopyty-novi-dilyanky/
https://texty.org.ua/articles/104084/damba-dlya-vyrobnyctva-elektroenerhiyi-na-pivdennomu-buzi-znyshuye-nacpark-a-richka-pochynaye-cvisty-enerhoatom-znovu-hoche-zatopyty-novi-dilyanky/
https://necu.org.ua/sudy-proty-strategichnyh-prav-na-bezpechne-dovkillya/
https://necu.org.ua/pozycziya-naczionalnogo-ekologichnogo-czentru-ukrayinyshhodo-seostrategiyi-rozvytku-vnutrishnogo-vodnogo-transportu-ukrayiny-na-period-do-2031-roku-ta-planu-zahodiv-yiyi-realizacziyi-shhodo-seo-strat/
https://necu.org.ua/pozycziya-naczionalnogo-ekologichnogo-czentru-ukrayinyshhodo-seostrategiyi-rozvytku-vnutrishnogo-vodnogo-transportu-ukrayiny-na-period-do-2031-roku-ta-planu-zahodiv-yiyi-realizacziyi-shhodo-seo-strat/
https://necu.org.ua/potenczial-polissya-dlya-ekoturyzmu-velycheznyj/
https://necu.org.ua/vazhlyvist-zboru-danyh-energospozhyvannya-ta-energoefektyvnosti/
https://necu.org.ua/vazhlyvist-zboru-danyh-energospozhyvannya-ta-energoefektyvnosti/
https://www.sparcs.info/index.php/what-is-new/news/technical-requirements-integrated-information-analytical-solution-citywide-energy
https://www.sparcs.info/index.php/what-is-new/news/technical-requirements-integrated-information-analytical-solution-citywide-energy
https://www.sparcs.info/index.php/what-is-new/news/technical-requirements-integrated-information-analytical-solution-citywide-energy
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Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-

70061-8_102-1 

8) Тимченко І.В. Гаврилюк Р.Б., Томченко О.В. Аналіз зміни русла річки Південний Буг (у 

межах Миколаївської області) під впливом антропогенних та природних факторів за 

даними супутникового моніторингу  // Український географічний журнал. — 2021, №4. 

— С. 65-71. https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.065 

9) V. Mykhaylenko, R. Havryliuk, M. Blyzniuk, M. Kriipsalu, M. Hoffmann, G. Denafas, 

A. Sholokhova, W. Hogland, N. Nauchu, D. Gulevets. Acquiring practice in environmental 

and social impact assessment: case study of Lviv city dumpsite, Ukraine. Environmental 

problems. 2021; Volume 6, Number 3 : pp.154-167 

https://doi.org/10.23939/ep2021.03.154 

10) Проблемні аспекти оцінки впливу на довкілля рекультивації Грибовицького 

сміттєзвалища. В. Михайленко, Н. Научу, Д. Гулевець, Р. Гаврилюк, М. Близнюк // 

Матеріали XХII Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. 

Суспільство» (м. Київ, Україна, 2021 р.) / Укладач Д.Е. Бенатов. —К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 2021. – С. 308–310. https://doi.org/10.20535/EHS.2021.233528 

11) Using of the corine global land cover service for mapping of ecosystems according to the 

MAES classification (on the example of the Uzh river basin, Transcarpathia) / R. Havryliuk, 

S. Savchenko, V. Hulevets // Academician Leo Berg – 145: Collection of Scientific Articles / 

Eco-TIRAS International Association of River Keepers, Leo Berg Education Foundation, The 

City of Bender Museum ; ответственный редактор: И. Д. Тромбицкий ; редакционный 

совет: И. К. Тодераш [и др.]. – Бендер: Eco-TIRAS, 2021 (Tipogr. “Arconteh”) – pp. 442-

447. 

12) Экологические проблемы верхнего Днестра / Г.Процив, В.Мельничук, С.Люшняк // 

Academician Leo Berg – 145: Collection of Scientific Articles / Eco-TIRAS International 

Association of River Keepers, Leo Berg Education Foundation, The City of Bender Museum ; 

ответственный редактор: И. Д. Тромбицкий ; редакционный совет: И. К. Тодераш [и 

др.]. – Бендер: Eco-TIRAS, 2021 (Tipogr. “Arconteh”) – pp. 489-493. 

13) Проект континентального річкового шляху Е40 (Гданськ – Херсон) – джерело загроз 

для заповідних територій Полісся. Г.К.Веремійчик // Матеріали VІI Наукових читань 

пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 23-24 квітня 2021 р.) — Миколаїв: 2021 

(видавець Торубара В.В.). —С. 33–39. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-70061-8_102-1
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70061-8_102-1
https://doi.org/10.15407/ugz2021.04.065
https://doi.org/10.23939/ep2021.03.154
https://doi.org/10.20535/EHS.2021.233528
https://www.eco-tiras.org/books/academician_Leo_Berg%20%E2%80%93%20145_web.pdf
https://www.eco-tiras.org/books/academician_Leo_Berg%20%E2%80%93%20145_web.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GgzBAMpSQgQuyAZ3LxhkycbDWh1TfjOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgzBAMpSQgQuyAZ3LxhkycbDWh1TfjOS/view?usp=sharing
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14) Сучасний екологічний стан водних об’єктів та прибережних територій міста 

Миколаєва в контексті їх перспективного використання. І.В. Тимченко, О.М. Деркач, 

Р.Б. Гаврилюк // Матеріали VІI Наукових читань пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 

23-24 квітня 2021 р.) — Миколаїв: 2021 (видавець Торубара В.В.). —С. 159–162. 

15) Впровадження екосистемного підходу в гідроенергетику. Р.Б. Гаврилюк, 

С.А. Савченко, Д.В. Гулевець, І.В. Тимченко // Матеріали VІI Наукових читань пам’яті 

Сергія Таращука (м. Миколаїв, 23-24 квітня 2021 р.) — Миколаїв: 2021 (видавець 

Торубара В.В.). — С. 154–159. 

16) Бахтов В.О., Коломієць Г.В., Ширяєва Д.В. Екологічна гра-путівник «Світ Гарду» // 

Матеріали VІI Наукових читань пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 23-24 квітня 2021 

р.) — Миколаїв: 2021 (видавець Торубара В.В.). – С.166-168. 

17) Картування екосистем басейну річки Уж (Закарпаття). С.А. Савченко, Р.Б. Гаврилюк, 

В.В. Гулевець, Д.В. Гулевець // Матеріали зимової сесії Міжнародної Карпатської 

Школи «Захист вразливих екосистем в умовах пандемії та зміни клімату». 25-27 

лютого 2021 р.– Косів: Наукове товариство імені Шевченка, 2021. – С. 87–88. 

18) Solution for energy efficiency data collection (SPARCS project example). Horobtsov I.V., 

Khrystynchenko Y.K., Bovsunovskyi Y.O., Bondarenko O.O., Terletsky M.O. // Матеріали 

VII Міжнародної науковопрактичної конференції / Національний університет “Києво-

Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2021. —с. 209–215. 

19) Інтерактивні методи навчання в питаннях дослідження дендрофлори м. Миколаєва. 

І.В. Тимченко, М.В. Грубий // Матеріали ХIV Миколаївських міських екологічних читань 

«Збережемо для нащадків» (м. Миколаїв, 18 листопада 2021 р.) – Миколаїв. – С.59-61. 

20) Ширяєва Д.В., Винокуров Д.С., Бойко Г.В., Деркач О.М., Дідух Я.П., Коломієць Г.В., 

Куземко А.А., Мойсієнко І.І., Мосякін С.Л., Ходосовцев О.Є. 2021. Загроза існуванню 

рідкісних видів флори та оселищ долини Південного Бугу за умови чергового підняття 

рівня Олександрівського водосховища. – Укр.ботан.журн., 2021, 78(2), С.145-153.  

21) Kolomiiets’ H. Adventive Plants of National Nature Park Buzkiy Gard During Climate Change 

// Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable 

Development: New Challenges of the Century [Electronic resource], September, 9–11, 

2021. – Mykolaiv : PMBSNU, 2021. – P. 41 

22) Коломієць Г.В. Рудеральні біотопи національного природного парку «Бузький Гард» та 

тенденції поширення у них заносних видів // Природно-заповідна справа та 

управління природоохоронними територіями на Миколаївщині: матеріали наук.-

https://drive.google.com/file/d/1GgzBAMpSQgQuyAZ3LxhkycbDWh1TfjOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgzBAMpSQgQuyAZ3LxhkycbDWh1TfjOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgzBAMpSQgQuyAZ3LxhkycbDWh1TfjOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GgzBAMpSQgQuyAZ3LxhkycbDWh1TfjOS/view?usp=sharing
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/zymova-shkola-2021_fin.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/zymova-shkola-2021_fin.pdf
https://9922dac3-967f-46d7-a171-70a3fd248a04.filesusr.com/ugd/b93fb2_f01012a644a04fe9a3de90b4e981a92b.pdf
https://9922dac3-967f-46d7-a171-70a3fd248a04.filesusr.com/ugd/b93fb2_f01012a644a04fe9a3de90b4e981a92b.pdf
https://mega.nz/file/ijJwiT4Q#0iKEBMrFj0eSf8hef4gFtrJiXPqCmLEl_2U-E7MMyI4
https://mega.nz/file/ijJwiT4Q#0iKEBMrFj0eSf8hef4gFtrJiXPqCmLEl_2U-E7MMyI4
https://ukrbotj.co.ua/pdf/78/2/ukrbotj-2021-78-2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/354338800_Proceedings_of_the_International_Forum_on_Climate_Change_and_Sustainable_Development_New_Challenges_of_the_Century
https://www.researchgate.net/publication/354338800_Proceedings_of_the_International_Forum_on_Climate_Change_and_Sustainable_Development_New_Challenges_of_the_Century
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практ. конф. до 25-річчя заснування природного заповідника «Єланецький степ» та 

дня працівника природно-заповідної справи, м. Миколаїв, 8-9 липня 2021 р., 

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної 

адміністрації. – М.: «А-ВЕСТА», 2021. – С.57-61. 

23) Shyriaieva D., Kolomiets H., Vynokurov D., Kuzemko A. Grasslands of the Buzkyi Gard 

National Nature Park (Ukraine): inventory, mapping, and management \\ European 

Vegetation Survey (Working Group of the International Association for Vegetation Science) 

online conference, 6–7 September 2021 - P.58. DOI: 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5171736 
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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) Сюжет ТСН про стан забрудненості снігу в Києві  за участі Євгена Бовсуновського. 

2) Про проект AirZoom в сюжеті Kyiv Live за участі Олега Бондаренка. 

3) Про «розумний» смітник встановлений в NauHub у сюжеті телеканалу «Київ» за участі 

Інокентія Горобцова. 

4) Сюжет «Чим ми дихаємо?» на каналі Kyiv Live участі Олега Бондаренка. 

5) Ефір на Українському радіо «Нічна Вахта: Атомна енергетика в Україні та світі» за участі 

Олега Бондаренка. 

6) Коментар Олега Деркача у матеріалі Голосу України, присвяченого 25-річчю 

Природного заповідника «Єланецький Степ». 

7) На телеканалі «Суспільне. Миколаїв» Інна Тимченко заступниця голови Миколаївської 

філії НЕЦУ взяла участь в спеціальному проекті Суспільного «Українською вільно» до 

дня української мови та писемності. 

8) Про Інну Тимченко в статті «Чи складе південь мовний іспит?»  

9) Інна Тимченко про природні цінності та туристичну привабливість  мису Аджигол:   

- в публікації порталу koblevo.news «В ста километрах от Коблево появится еще одно 

туристическое место». 

- в публікації Суспільного «Мис Аджигол: на Миколаївщині облаштовують нову 

туристичну локацію». 

- в публікації Громадського радіо «Зелений туризм»: у Миколаєві презентували 

маршрут, який є частиною Смарагдової мережі. 

- в публікації порталу nikvesti «Мыс Аджигол: на Николаевщине обустраивают новую 

туристическую локацию». 

https://www.youtube.com/watch?v=mowOw1Frj3E
https://www.youtube.com/watch?v=JUWvWUhu1HM
https://www.youtube.com/watch?v=QkxHgyFmH-4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lh7A3knYRSw
https://urps-notices.blogspot.com/2021/09/nichna-vaxta-atomna-energhetyka-v-ukrajini-ta-sviti.html
http://www.golos.com.ua/article/350524
https://www.facebook.com/watch/?v=220877523349906
http://www.golos.com.ua/article/351647
https://koblevo.news/2021/08/03/42892/
https://suspilne.media/152443-mis-adzigol-na-mikolaivsini-oblastovuut-novu-turisticnu-lokaciu/
https://hromadske.radio/publications/zelenyy-turyzm-u-mykolaievi-prezentuvaly-marshrut-iakyy-ie-chastynoiu-smarahdovoi-merezhi
https://nikvesti.com/ru/news/public/226109
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- в публікації Голосу України «Миколаївщина: Екологічний відпочинок пропонує 

Аджигол». 

10) Інна Тимченко про збереження степів півдня України та зелений туризм: 

- в публікації Голосу України «Миколаївщина: Місце сили — Тилігул». 

- в публікації Суспільного «Місце сили – Тилігул»: на Миколаївщини відбувся 

екопросвітницький захід». 

11) Члени НЕЦУ про загрозу затоплення Бузького Гарду: 

- в публікації Голосу «Місце козацької слави та незайманої природи може опинитися 

під водою» (Інна Тимченко).  

- інтерв'ю з Інною Тимченко на телеканалі "Суспільне. Миколаїв" Плани з добудови 

Ташлицької ГАЕС. 

- прямий ефір на телеканалі "Суспільне. Миколаїв" на тему чим може бути небезпечне 

підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі, чи можливий консенсус між 

енергетичною забезпеченістю країни та збереженням історичної та природної 

спадщини України (Руслан Гаврилюк та Інна Тимченко). 

- публікація на Суспільному «У Миколаєві підписали Резолюцію, розглянувши проєкт 

добудови Ташлицької ГАЕС» (Інна Тимченко). 

- радіоефір на Суспільному «Бузький Гард»: економічна доцільність чи історична 

пам'ять? 21 квітня на острові Гардовий відбувається попереджувальна акція проти 

затоплення Бузького Гарду» (Інна Тимченко).  

- публікація на Суспільному «Випробувальний пуск гідроагрегату №3 Ташлицької ГЕС. 

Біля підприємства мітингували люди» (Інна Тимченко). 

- публікація на миколаївському порталі Новини N «Последствия будут необратимыми»: 

в Николаевской области вновь заговорили о затоплении «Бугского Гарда» (Інна 

Тимченко). 

- публікація на порталі Гард City «Бузький Гард у небезпеці: активісти просять 

громадськість долучитися до порятунку» (Інна Тимченко). 

- публікація на Суспільному «На Миколаївщині відбувається попереджувальна акція 

проти можливого затоплення історичної пам’ятки» (Інна Тимченко). 

- ефір на Суспільне Миколаїв за участі Ганни Коломієць «Протест проти затоплення 

«Бузького Гарду». 

- сюжет на Olta TV за участі Інни Тимченко «Захистимо Бузький Гард: акція на захист 

унікальних територій Миколаївщини». 

http://www.golos.com.ua/article/350887
http://www.golos.com.ua/article/349651
https://suspilne.media/154069-misce-sili-tiligul-na-mikolaivsini-vidbuvsa-ekoprosvitnickij-zahid/
http://www.golos.com.ua/article/345564
https://www.youtube.com/watch?v=0c84ocaKCRY
https://www.youtube.com/watch?v=VX1ztWyApZc
https://suspilne.media/130183-u-mikolaevi-pidpisali-rezoluciu-rozglanuvsi-proekt-dobudovi-taslickoi-gaes/
https://www.facebook.com/suspilne.mykolaiv/photos/a.1533165590324779/2564452090529452/?type=3
https://suspilne.media/191884-viprobuvalnij-pusk-gidroagregatu-no3-taslickoi-ges-bila-pidpriemstva-mitinguvali-ludi/
https://novosti-n.org/news/-Posledstvyya-budut-neobratymimy-v-Nykolaevskoj-oblasty-vnov-zagovoryly-o-zatoplenyy-Bugskogo-Garda--214467
https://thegard.city/articles/139531/vryatuemo-buzkij-gard
https://suspilne.media/124319-na-mikolaivsini-vidbuvaetsa-poperedzuvalna-akcia-proti-mozlivogo-zatoplenna-istoricnoi-pamatki/
https://www.youtube.com/watch?v=AIJSPDyzAps&t=2s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kSii9p5crTw
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- сюжет на TPK MAPT за участі Інни Тимченко «Ветерани АТО прикували себе до скелі на 

знак протесту проти затоплення Бузького Гарду». 

- сюжет на Телеканалі Прямий за участі Інни Тимченко «ВЕТЕРАНИ АТО ПРИКУВАЛИ 

СЕБЕ ЛАНЦЮГАМИ ДО ОСТРОВА ЗАРАДИ ПОРЯТУНКУ БУЗЬКОГО ГАРДУ». 

- сюжет на телеканалі ICTV за участі Інни Тимченко «На Миколаївщині хочуть збільшити 

потужність АЕС: чому екологи проти». 

12) Руслан Гаврилюк про проблему видобутку окупантами підземних вод під Азовським 

морем та водозабезпечення Криму: 

- сюжет телеканалу Крим Реалії «Чи є прісна вода в Азовському морі для Криму?». 

- сюжет Радіо Свобода «Якщо план Путіна виконають, на Азовське море чекає 

«екологічна катастрофа». 

- сюжет телеканалу Крим Реалії «Воду в Крим – цистернами?». 

- сюжет телеканалу ДІМ «Пресная вода в Азовском море. Разбираемся». 

- публікація телеканалу ДІМ «Прісна вода з Азовського моря: геолог розвінчав надії 

окупаційної влади Криму». 

- ефір новин та телеканалі Україна 24. 

- сюжет 4 Каналу «Окупанти пробивають дно Азовського моря в пошуках прісної води». 

- сюжет на 5 Каналі «Вода в Крим: чи готова українська влада дати воду в окупований 

півострів». 

13) Про активізацію зсувів в Криму в прямому ефірі телеканалу Крим Реалії (Руслан 

Гаврилюк). 

14) Руслан Гаврилюк про паводки в Карпатах: 

- в ефірі новин ТСН. 

- в публікації на порталі LigaNet. 

15) Руслан Гаврилюк про екологічний стан Дніпра: 

- в публікації видання Kyiv Post. 

- в публікації 5 Каналу «НЕ ТІЛЬКИ ПЕСТИЦИДИ: ЧИМ ЗАБРУДНЮЄТЬСЯ ДНІПРО І ХТО 

НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СТАН РІЧКИ – ЕКОЛОГ». 

- в ефірі 5 Каналу, сюжет «Дніпро гине». 

- в публікації на порталі ЛІГА.net «Хімія замість води. Ми зняли Дніпро з дрона: на відео 

видно, що це більше не річка». 

- в ефірі Українського радіо, авторська програма Людмили Тягнирядно «Активізація» - 

«Цвітіння Дніпра: екологи та громадські активісти б'ють на сполох». 

https://www.youtube.com/watch?v=GGzfZlHa7Uw
https://www.youtube.com/watch?v=DYtFh8zBouw
https://www.youtube.com/watch?v=DYtFh8zBouw
https://youtu.be/iyCQp2N1leg
https://www.radiosvoboda.org/a/krym-voda-azovske-more/31095459.html
https://www.youtube.com/watch?v=Xivcl4XStGY
https://youtu.be/mgDPStAxOPM
https://kanaldom.tv/uk/presnaya-voda-iz-azovskogo-morya-geolog-razvenchal-nadezhdy-okkupaczionnoj-vlasti-kryma/
https://www.youtube.com/watch?v=O-hlj7slA5s
https://youtu.be/VVhvDR6Hz5s
https://www.youtube.com/watch?v=bNxqOs9iw3c
https://www.youtube.com/watch?v=k_ijDyjX77o
https://www.youtube.com/watch?v=9-QKQm_gGPQ
https://ua-news.liga.net/society/articles/rozbir-lyudi-v-strahu-kidali-avto-i-tikali-z-rechami-chomu-znovu-zatopilo-prikarpattya
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/study-dnipro-river-on-verge-of-ecological-catastroph
https://www.5.ua/suspilstvo/ne-tilky-pestytsydy-chym-zabrudniuietsia-dnipro-i-khto-nese-vidpovidalnist-za-stan-richky-ekoloh-248477.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Nyv_bYA6lYA
https://www.liga.net/ua/incidents/articles/himiya-vmesto-vody-my-snyali-dnepr-s-drona-na-video-vidno-chto-eto-bolshe-ne-reka?fbclid=IwAR388uJ4kgfOB6cT_4vlSRL5R8ETflkFqDBUu7GnzIYGfR3w8KGNA5m0Y8g
https://www.youtube.com/watch?v=ebUAIehIGGg
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- в публікації на порталі Рубрика «Фосфати та пестициди вбивають Дніпро: екоактивісти 

визнали стан річки катастрофічним». 

16) Про екологічні проблеми гідроенергетики під час заходу Докудейс «Каховська ГЕС-2. 

Катастрофа неминуча» (Руслан Гаврилюк, Дмитро Іванов). 

17) Про екологічний стан водойм в Україні в публікації «З річками та без пляжу: де 

купатися у Кропивницькому?» на порталі gre4ka.info (Руслан Гаврилюк). 

18) Про екологічні загрози Дністровського гідровузла коментарі Руслана Гаврилюка в 

публікації журналіста Ilie Gulca на порталі Reporting Democracy «MOLDOVA AND THE 

DNIESTER RIVER – DAMMED BY UKRAINE». 

https://rubryka.com/article/phosphates-pesticides-dnipro
https://www.youtube.com/watch?v=HGR9ijTVL1E&t=12s
https://gre4ka.info/statti/64689-z-richkamy-ta-bez-pliazhu-de-kupatysia-u-kropyvnytskomu
https://balkaninsight.com/2021/11/04/moldova-and-the-dniester-river-dammed-by-ukraine/
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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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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).  

 

Stockholm Environment Institute (Centre in Tallinn) 

 

SEI Tallinn проводить прикладні дослідження, залучає зацікавлених сторін і нарощує 

потенціал у регіоні Балтійського моря та ЄС. Сфери знань включають екологічне 

управління, оцінку впливу політики, збереження природи, міське біорізноманіття, 

адаптацію до клімату, відновлювані джерела енергії, транспорт, ефективне використання 

ресурсів, управління відходами, показники сталого розвитку, оцінку екосистемних послуг, 

управління водними ресурсами та аналіз ринкових інструментів . 

До 2016 року SEI Tallinn використовував паралельну назву Естонського інституту 

сталого розвитку (Estonian Institute for Sustainable Development.). 

 

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.  

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

концентруючи зусилля українських громадських організацій. 
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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 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 1595695 

Витрачено коштів в т. ч.  

Заробітна плата, включаючи податки та ЄСВ 296210     

Гонорари, оплата експертів 1146422 

Обладнання 62673 

Адміністративні витрати 38096 

Інформаційно-просвітницька та освітня 

діяльність 

23390 

Поїздки 14220 

Медіа підтримка 
 

Конференції, семінари, зустрічі 
 

Інші витрати 14684 

Разом витрачено 1595695 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

⮚ Національний екологічний центр України (НЕЦУ) 

⮚ Країна походження: Україна 

⮚ Адреса: вул. Симона Петлюри, 7–9, оф. 63, м. Київ, 01032 

⮚ 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/ 

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

https://twitter.com/NECU_saveplanet  

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