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ЗВІТ
ПРОФЕСІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ ЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ
У липні 2019 року створене перше фахове професійне об’єднання екологів-практиків і керівників екологічних та юридичних служб промислових підприємств, топменеджерів, які здійснюють загальне управління
компанією або екологічними аспектами її діяльності.

ЗАСНОВНИКИ
ПРОФЕСІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ ЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ:
1. ТОВ «Екобізнес груп», діяльність якого:
• щомісячний журнал «ECOBUSINESS. Екологія підприємства»;
• департамент конференцій (тренінги, форуми, курси для екологів), консультаційні послуги та ін.);
• проєкт ЕКОтрансформація.
2. Група компаній «МЕДІА-ПРО» (холдинг професійної періодики b2b).
На загальних зборах учасників Громадської спілки «ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ»:
• затверджено Статут ГС ПАЕУ;
• затверджено Положення про членство в Асоціації;
• Президентом ГС ПАЕУ обрано Циганок Людмилу Василівну.

МІСІЯ ПАЕУ
Створення та розвиток потужної платформи взаємодії всіх, хто прагне якісного довкілля

ВІЗІЯ ПАЕУ
Провідна сила досвідчених екологів помножена на необхідність модернізації економіки та природоохоронні зобов’язання України задля економіки нового типу — екологічної.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПАЕУ
1. Розробка законів та інших нормативно-правових актів, що усуватимуть прогалини природоохоронного законодавства
2. Організація та проведення громадських експертиз проєктів законів, програм, рішень та інших
документів і нормативних актів
3. Сприяння організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення екологічної освіти, розвитку екологічної професії та підвищення кваліфікації екологів
4. Здійснення представництва та захист законних професійних та інших спільних інтересів
учасників Асоціації в органах центральної та місцевої влади, інших державних і недержавних
установах та організаціях
5. Організація та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, зустрічей та інших інформаційно-освітніх заходів
6. Взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями
7. Сприяння розвитку всіх сфер господарювання згідно цілей сталого розвитку
8. Надання учасникам Асоціації методичної та інформаційної допомоги
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9. Сприяння поширенню екологічних знань серед населення
10. Сприяння працевлаштуванню екологів
11. Сприяння екологічній та харчовій безпеці в Україні
12 липня 2019 року проведено брифінг «Екологічні маніпуляції: ціна для України» та підписано Меморандум про співпрацю з провідними асоціаціями:
1. ГС «Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами»
2. ГС «Біоенергетична асоціація України»
3. ГС «Українська вітроенергетична асоціація»
4. ГС «Асоціація сонячної енергетики України»
5. ГО «Центр енергетичної безпеки України»
6. Асоціація «Свинарі України»
7. Асоціація «Союз птахівників України»
8. ГС «Енергетична асоціація «Українська Воднева Рада»
9. МГО «Інститут сталого розвитку»
10. Асоціації звірівників України

11. Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація»
12. Міжнародна торгова палата
13. Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»
14. Асоціація західноукраїнських забудовників
15. Асоціація виробників цементу України «Укрцемент»
16. Всеукраїнське об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного
комплексу «Федерація металургів України»
17. Об’єднання підприємств «Укрметалургпром»
18. Всеукраїнським братством бджолярів України
19. Європейська електромобільна асоціація «АВЕРЕ Україна»
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4 вересня у Києві проведено робочу зустріч експертів Професійної асоціації екологів України (ПАЕУ) та
Комітету з питань екологічної політики та природокористування ВРУ.
Серед питань, які порушували експерти асоціації:
1. Визначити курс розвитку країни — екологічний, бренд «Україна — екологічна держава».
2. Встановити адекватні показники якості довкілля, які нам гарантує ст. 50 Конституції України —
нормативи безпеки як для здоров’я людини (поріг небезпеки), так і для екосистем (критичний рівень),
що враховуватимуть дуже важливі параметри, наприклад — можливість одночасної шкідливої дії
декількох речовин, кумулятивний ефект.
3. Розробити сучасну систему моніторингу та прості і зрозумілі методики замірів сучасними приладами
вітчизняного виробництва. Без системи моніторингу навіть діагноз екосистемі поставити складно.
4. Утворити екологічну службу на підприємстві, підпорядковану керівникові підприємства, або ввести
у штат посаду еколога за сумісництвом. Асоціація готова надати до комітету з екологічної політики
відповідний законопроєкт.
5. Удосконалити нормативно-правову базу та регуляторну політику у сфері поводження з відходами.
6. Вирішити законодавчо неврегульовані питання якості водних ресурсів та питної води.
7. Розробити пакет необхідних законодавчих і управлінських рішень для зменшення забруднення
атмосферного повітря з урахуванням регіональних особливостей.
8. Розробити державну програму економічного стимулювання кредитування у державних та
комерційних банках територіальних громад на впровадження проєктів зеленої енергетики.
9. Створити Офіс міжнародних проєктів і програм на базі Міністерства енергетики та охорони
навколишнього середовища з метою активізації діяльності, а також надання допомоги бізнесу і ГО
щодо залучення ресурсів МТД та інвесторів до проєктів зеленої енергетики, енергоефективності та
енергозбереження.
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19 вересня 2019 року у Києві підписано меморандум про співпрацю між ГС «Професійна асоціація екологів
України», провідними вишами та НДІ України щодо обміну інформацією і провадження правової, освітньої та
наукової діяльності у сфері прикладної екології.

ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського
Національний Авіаційний Університет
Національний транспортний університет (НТУ)
Державна Екологічна академія (післядипломної освіти та управління)
ГО Асоціація експертів із оцінки впливу на
навколишнє природне середовище
Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН України
Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Інститут відновлюваної енергетики НАН
України
Інститут біології і медицини ім. Тараса Шевченка

•
•
•
•
•
•
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Інститут екології економіки і права
Інститут фізики Національної академії наук
України
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.
М. Францевича НАН України
Національний університет харчових технологій
Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України
Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії
наук України
Науковий Центр Аерокосмічних Досліджень Землі Інституту Геологічних Наук
Національної Академії Наук України
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л. М. Литвиненка НАН України

1 жовтня 2019 року в Києві проведено засідання експертів ПАЕУ, на якому було визначено робочі Комітети
ГС ПАЕУ та їх структурні першочергові завдання.
Визначено віцепрезидентів ГС ПАЕУ, голів комітетів та склад учасників Комітетів:
• Віцепрезидент ПАЕУ — Людмила Хоміч;
• Віцепрезидент ПАЕУ — Валентин Щербина.

№
З/П
1

ГОЛОВА КОМІТЕТУ, СКЛАД
СТРУКТУРНІ ПЕРШОЧЕРГОВІ
УЧАСНИКІВ
ЗАВДАННЯ
КОМІТЕТ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ:

Голова Комітету — Лілія Козак, еколог АТ
«Укргазвидобування»

2

Підготовка пропозицій стосовно внесення змін до
законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
Склад учасників:
Наталія Павленко, еколог АТ «Укргазвидобу- Аналіз законодавства Європейського Союзу з метою адаптації національного законодавства до вивання»
мог ЄС.
Ольга Сютікова, біотехнолог
Удосконалення системи нарахування та викориЛюдмила Хоміч, віцепрезидент ПАЕУ
Вадим Бельський, генеральний директор ТОВ стання екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
«Проектно-екологічний консалтинг»

КОМІТЕТ З ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ВОДНОГО ВРЯДУВАННЯ:

Голова Комітету — Наталія Закорчевна, місцевий представник Консорціуму країн-чненів ЄС
в Україні, проекту EUWI+

3

Склад учасників:
Євген Кунь, голова ГО «Сіті Ап»
Павло Гвозденко, Держводагентство
Мар’яна Гінзула, головний еколог КП «Плесо»
Надія Соломатіна, провідний інженер-еколог
хімічного підприємства
Ольга Бабій, віцепрезидент Укрводоканалекологія
Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру

КОМІТЕТ З ОХОРОНИ НАДР:

Голова Комітету — Іван Паламарчук, заслужений природоохоронець України
Склад учасників:
Людмила Хоміч, юрист, віцепрезидент ПАЕУ
Петро Дригулич, еколог «Нафтогаз України»
Ігор Прищепо, засновник ТОВ «Екоренсінг»
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Реалізація Водної стратегії.
Впровадження системи водовідведення з поступовим припиненням скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних
вод установленим нормативам та стандартам.
Підвищення ефективності водокористування.

Підвищення ефективності надрокористування.
Спрощення процедури отримання спеціальних дозволів.
Відкриття геологічної інформації.
Забезпечення ефективного контролю в галузі охорони та використання надр.
Зміна повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування що надання надр у користування.
Розподіл рентних платежів за користування надрами

КОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ:

Склад учасників:
Наталія Атамась, відділ популяційної екології

Адаптація українського природоохоронного законодавства вимогам ЄС.
Виконання міжнародних зобов’язань України.
Розширення співробітництва з питань запобігання
транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища.
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КОМІТЕТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ:

Склад учасників:
Тарас Казанцев, біофізик, GIS- аналітик
Юлія Рудченко-Веселовська, еколог
Оксана Юрченко, президент асоціації «Свинарі
України»
Тетяна Васильківська, голова Братства «Бджолярі України»
Іван Паламарчук, заслужений природоохоронець
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Впровадження системи правових, організаційних,
економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель.
Запобігання необґрунтованому вилученню земель
сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб.
Захист від шкідливого антропогенного впливу.
Відтворення і підвищення родючості ґрунтів.
Підвищення продуктивності земель лісового фонду.
Забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ:

Голова комітету — Косоуров Кирило, Голова
правління Асоціації підприємств в сфері поводження з небезпечними відходами
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Структурні першочергові завдання:
Впровадження системи обліку та звітності, системи
моніторингу у сфері управління відходами, чіткої та
прозорої системи обліку небезпечних відходів від
Склад учасників:
утворювача до кінцевого утилізатора.
Валентин Щербина, віцепрезидент ПАЕУ, гол.
Запровадження механізму декларування утворюваеколог Національної поліції України
них відходів.
Ганна Натоптана, заступник директора з пиСтимулювання заміщення первинних природних ретань екології «Ірбіс-Юг»
сурсів шляхом використання відходів виробництва
Юлія Бойко, еколог ПАТ «Дніпропетровський
чи побічних продуктів.
завод прокатних валків»
Удосконалення системи поводження з небезпечниМарина Тимошенко, головний експерт Ексми відходами та розвиток інфраструктури управлінпертного Центру ПАЕУ
ня відходами.
Всеволод Савенко, експерт з поводження з
Впровадження системи розширеної відповідальновідходами (розробка НПА та законодавчих
сті виробника.
актів)
Сергій Волков, координатор ISWA YPG в Укра- Запровадження передліцензійної перевірки для
юридичних осіб, що звертаються по ліцензію з повоїні
дження з небезпечними відходами.
Армен Полатьян, Генеральний директор ПП
Запровадження якісних критеріїв при державних
«Обухівміськвторресурси»
закупівлях послуг з утилізації небезпечних відходів.
Євген Федоренко, координатор проєкту
Імплементація Директиви про відходи №2008/98/ЄС
ГЕФ-ЮНІДО «Екологічне обґрунтування поводження та остаточного видалення поліхлорова- та Директиви №1999/31/ЄС.
Ратифікація Мінаматської конвенції по ртуті.
них дифенілів (ПХД) в Україні»
Посилення адміністративної та кримінальної відпоІгор Прищепо, засновник ТОВ «Екоренсінг»
Вадим Бельський, Генеральний директор ТОВ відальності за порушення законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами.
«Проектно-екологічний консалтинг»
Ольга Сютікова, біотехнолог, біофізик

КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙ:

Голова комітету — Антипов Владислав, Генеральний директор ТОВ «Центр екології і
розвитку нових технологій»

Склад учасників:
Тетяна Годовська, директор Експертний центр
«Укрекобіокон»
Юлія Бойко, еколог ПАТ «Дніпропетровський
завод прокатних валків»
Головчук Юлія, еколог Хайдельбергцемент
Досенко Віктор, зав.відділом, Ін-т Богомольця
Ганна Натоптана, головний еколог «Ірбіс-Юг»
Ігор Прищепо, засновник ТОВ «Екоренсінг»
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Впровадження екологічних інновацій в економіку та
раціональне природокористування.
Екологічна модернізація промислових підприємств.
Впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього природного середовища і
здоров’я населення вимоги до процесів, товарів та
послуг, які відповідатимуть європейським нормам/
вимогам.
Реалізація результатів сучасних та фундаментальних екологічних досліджень в економіці та при взаємодії між науковцями та державними органами.
Розроблення системи управління екологічними ризиками.
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КОМІТЕТ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОТВОРЧОСТІ:

Голова комітету з екологічного права та законотворчості — Людмила Хоміч, юрист, віцепрезидент ПАЕУ
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Склад учасників:
Валентин Щербина, віцепрезидент ПАЕУ
Тамара Буренко, начальник управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного розвитку Держенергоефективності
Надія Соломатіна, провідний інженер-еколог
хімічного підприємства
Юлія Бойко, еколог ПАТ «Дніпропетровський
завод прокатних валків»
Марина Тимошенко, Головний експерт Експертного Центру
Юлія Рудченко-Веселовська, еколог
Іван Проданик, АО «Екобезпека»

Надання пропозицій щодо внесення змін до чинного
природоохоронного законодавства.
Надання пропозицій/ зауважень про проєктах природоохоронних нормативних документів.
Вдосконалення природоохоронного законодавства
та підвищення рівня його дотримання, включаючи наближення законодавства України до права
(acquis) Європейського Союзу.

КОМІТЕТ З ОХОРОНИ ЛАНДШАФТНОГО ТА БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ, РОЗВИТКУ ЕКОМЕРЕЖІ:

Голова комітету — Валентин Щербина, віцепрезидент ПАЕУ

Розроблення пропозицій щодо розширення екологічної мережі, мережі ПЗФ та Смарагдової мережі,
а також збереження унікальних природних ландСклад учаників:
шафтів.
Іван Паламарчук, заслужений природоохороРозроблення переліку екосистемних послуг та менець України
тодик з оцінки їх вартості.
Лариса Карєлова, ВГО «Природа. Наука. ТехРозроблення законодавчих актів з охорони лісових
нології»
екосистем та екосистемного підходу до використанТарас Казанцев, біофізик, GIS-аналітик
ня лісових ресурсів.
Євген Василенко, еколог АТ «УкргазвидобуСприяння розробленню кадастру об’єктів тваринновання», фахівець з геоінформатики та аналізу
го і рослинного світу.
даних
Роман Третяк, професор Державної екологічної Моніторинг зелених насаджень у межах міст та інакадемії, керівник НДЦ екологічної безпеки та ших населених пунктів, інвентаризація фауни урбаприродокористування, к.е.н., землевпорядник, нізованих ландшафтів.
Підтримка проєктів відновлення в урбанізованих
юрист, оцінювач
Вадим Бельський, Генеральний директор ТОВ ландшафтах, близьких до природних екосистем.
Аудит сучасного фактичного стану природоохорон«Проектно-екологічний консалтинг»
них територій, залучення даних дистанційного зондування землі та геопросторового моделювання.
10
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КОМІТЕТ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА):

Склад учасників:
Впровадження/розширення відновлювальних джеІгнатьєв Станіслав, Інститут сталого розвитку
рел енергії (зелена енергетика).
Іван Гайдуцький, експерт
Юрій Шафаренко, директор департаменту відновлюваних джерел енергії
Георгій Гелетуха, Голова біоенергетичної асоціації України
Андрій Конеченков, Голова вітроенергетичної
асоціації України
Ярослав Блюм, директор інституту харчової
біотехнології

КОМІТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ:

Склад учасників:
Демкура Тарас, віцепрезидент ICC

Підвищення екологічної обґрунтованості і ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
Поліпшення екологічних характеристик продукції.
Впровадження екологічного аудиту.
Запровадження системи зелених закупівель.

8

12

13

КОМІТЕТ СЕО І ОВД:

Склад учасників:
Розроблення критеріїв оцінки впливу на довкілля та
Дмитро Дядін, розробник проектної документа- показників допустимого впливу на довкілля для різції, експерт ОВД, моніторинг
них галузей економіки.
Віра Смоляр, директор «НДЦ екологічної безпеки та природокористування» (розробка звітів
СЕО та ОВД)
Володимир Філін, експерт ОВД
Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру
Вадим Бельський, генеральний директор ТОВ
«Проектно-екологічний консалтинг»

КОМІТЕТ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (+
ПІДКОМІТЕТ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ):

Голова комітету - Карпенко Олександр, засновник та керівник стартапу «Єдиний енергооблік», директор «Енвімонітор», експерт з
якості повітря
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Впровадження системи арбітражних випробувань.
Розроблення програми моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище.
Створення реєстрів/баз відкритих даних екологічної
інформації.
Склад учасників:
Формування комплексного моніторингу стану наЮрій Дашковський, голова наглядової ради
вколишнього природного середовища як систему
ПрАТ «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (ПрАТ виявлення, фіксування, узагальнення, зберігання,
оброблення та підготовки релевантної інформації
«Украналіт»)
про діяльність підприємства в природоохоронній
Володимир Косілов, керівник лабораторії
сфері.
«Public Lab»
Впровадження системи кадастрів природних ресурОлена Турос, заступник директора з науково-практичної роботи ДУ»Інститут громадсько- сів.
Упровадження технологій електронного урядування
го здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»
Дмитро Кухарєв, директор та засновник компа- в екологічній сфері.
нії «CityClime»
Олексій Болдирєв, заступник голови ради молодих вчених, редактор Wikipedia.ua

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ ЗІ ЗМІНОЮ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЇ ДО НЕЇ:

Голова комітету з питань боротьби зі зміною
клімату та адаптації до неї – Олександр Дячук, Інститут економіки та прогнозування НАН
України

Склад учасників:
Тамара Буренко, начальник управління моніторингу та інформатизації Департаменту стратегічного розвитку Держенергоефективності
Лілія Козак, еколог АТ «Укргазвидобування»
Наталія Павленко, еколог АТ «Укргазвидобування»
Людмила Хоміч, віцепрезидент ПАЕУ
Ольга Сютікова, біотехнолог
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Напрацювання пропозицій для забезпечення зниження викидів парникових газів.
Впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів.

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ,
З ЯКИМИ СПІВПРАЦЮЄ ГС ПАЕУ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Верховна рада України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики
та природокористування
Кабінет Міністрів України
Міністерство енергетики та охорони довкілля
Державна екологічна інспекція
Державне агентство водних ресурсів
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Державна служба геології та надр України
Департаменти екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій
Підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища місцевих органів
державної влади.
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25 жовтня 2019 року Президент ГС ПАЕУ взяла участь у пресконференції платформи Global 100% RE
Ukraine щодо поточної ситуації у секторі ВДЕ і потенційних законодавчих змін в системі підтримки цієї галузі
та висловила глибоку стурбованість щодо положень проєкту Закону № 2236-2. Ретроспективні зміни до законодавства, що погіршують умови розвитку відновлюваної енергетики та обмежують права інвесторів — неприпустимі.
Відповідний відкритий лист направили в Міністерство енергетики та захисту довкілля України та Комітет
ВРУ з питань енергетики та ЖКП.
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9 грудня в Оргуському центрі у м. Києві відбулося засідання експертів Комітету з охорони водних ресурсів
та водного врядування Професійної асоціації екологів України (ПАЕУ).

СЕРЕД ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ ПРОГОВОРЕНО
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ З ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
ТА ВОДНОГО ВРЯДУВАННЯ НА 2020 РІК:
1. Законодавче врегулювання бюджетного
розподілу на відновлення водних ресурсів.
2. Розробка та затвердження Водної Стратегії
України, як того вимагає положення в Угоді
про асоціацію з ЄС.
3. Оновлення Положень про Басейнові управління водних ресурсів та Басейнові Ради.
4. Розробка та впровадження ефективних
економічних механізмів управління водними
ресурсами та стимулювання сталого водокористування, зокрема, в частині залучення
коштів для створення планів управління річковими басейнами. Указ Президента України № 381/2017 «Про додаткові заходи щодо
розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження
об’єктів природно-заповідного фонду» не
відповідає вимогам Водної рамкової директиви щодо фінансування Планів та не забезпечує впровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами.

5. Законодавче закріплення відповідальності
за впровадження Планів Управління Річковими Басейнами та досягнення «доброго»
стану вод районів річкових басейнів.
6. Розробка Положення «Про Фонд сталого
використання водних ресурсів України» та
джерел його наповнення з метою фінансування заходів для досягнення «доброго»
стану вод районів річкових басейнів.
7. Удосконалення системи державного обліку
водних ресурсів (поверхневих і підземних),
оцінки екологічного стану водних об’єктів і
відповідальності за погіршення «доброго»
стану.
8. Сприяння затвердженню нових цільових
показників до Протоколу про воду та здоров’я, а також Плану їх впровадження, що
було підтримано усіма учасниками на зустрічі високого рівня під час проведення
Національного Діалогу про водну політику
5 листопада 2019 р.

У ГРУДНІ ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙ І ВИЗНАЧЕНО
НАПРЯМИ РОБОТИ НА 2020-2022 РОКИ:
1. Реформування екологічного податку.
2. Реформування системи державний нагляд у сфері охорони навколишнього природного
середовища.
3. Впровадження Директиви 2010/75/ЄС Про промислові викиди (інтегроване запобігання та
контроль забруднення).
4. Впровадження Директиви 2008/50/ЄС Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря.
5. Впровадження Директиви 2003/87/ЄС Про заснування схеми для зменшення викидів в
атмосферу парникових газів.
6. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
7. Поводження із промисловими відходами.
8. Скиди зворотних стоків в водні об’єкти.
9. Процедури «Оцінка впливу на довкілля» (ОВД) та «Стратегічна екологічна оцінка» (СЕО).
10. Використання державних коштів за природоохоронними статтями (код програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету — 24ХХХХХ та код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету – 05ХХ).
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ЗА 2019 РОКУ ГС ПАЕУ ОПРАЦЬОВАНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІН ТА ЗАУВАЖЕНЬ
ТАКИХ ПРОЄКТІВ ЗАКОНІВ:
•
•
•

Проєкт наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)...»
Проєкту Закону України «Про регулювання господарської діяльності з використання озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів» від 29.08.2019 № 0874
Проєкту Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» від 29.08.2019 № 0875.

ЗА ПІДТРИМКИ ГС ПАЕУ ВІД ЗАСНУВАННЯ ДО КІНЦЯ 2019 РОКУ
ВІДБУЛИСЬ ТАКІ ЗАХОДИ:
14 липня Проведено челендж-виклик «ЕКОлідери: заради спільних вершин», ініційований PAEU та командою проєкту «ECOBUSINESS» (гора Говерла).
«Правильно окреслена проблема — перший крок до її вирішення. Під час челенджу ми будемо аналізувати
найгостріші проблеми та шляхи їх вирішення. А, ініціюючи такий челендж, ми прагнемо символічно продемонструвати рух до нового типу економіки — екологічний. Він, як і рух до найвищої вершини в Україні, непростий,
вимагає злагодженої роботи, взаємодопомоги, дуже сильної мотивації та здоров’я», — зазначила перед початком підйому біля підніжжя гори президент Professional Association of Ecologists of Ukraine Людмила Циганок.
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6 вересня 2019 року у місті Києві проведено курс підвищення кваліфікації для менеджерів природоохоронної діяльності «Управління відходами на підприємстві», підготований провідними експертами PAEU.
Головний експерт курсу Валентин Щербина поділився своїми напрацюваннями у сфері управління відходами підприємства, роз’яснив учасникам курсу базові поняття, що зазначені в Директивах ЄС: підстави утворення відходів, принципи віднесення відходів до різних класів небезпечності, зазначив проблеми поводження з
відходами та окреслив можливості їх подолання.
Учасники курсу отримали сертифікати про успішне проходження курсу, що видається за сприяння Professional
Association of Ecologists of Ukraine.

20 вересня в Одесі відбувся IV Всеукраїнський ЕCOFORUM–2019 екологів підприємств «ECOBUSINESS
в Україні–2019», в рамках якого практики та найкращі експерти галузі обмінювалися досвідом і актуальною
інформацією.
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18 жовтня у Харкові відбувся IV Всеукраїнський Еcoforum–2019 екологів підприємств.
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25 жовтня в Києві презентовано новий етап щорічного проєкту «ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ-2019», спрямованого на популяризацію позитивних змін, кращих реалізованих підприємствами зелених ініціатив та проєктів,
які знижують негативний вплив на довкілля.

7 листопада в Києві відбулась стратегічна ЕКОконференція «ЕКОлогічний діагноз та рецепти».
Для діалогу запросили тих, хто не з теорії, а власноруч реалізуючи природоохоронні завдання, знає, які проблеми потребують особливої уваги, хто може і повинен допомогти, як уникнути популізму і досягти реально
відчутних змін.
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16 грудня відбувся Форум стейкхолдерів зелених змін «ЕКОтрансформація-2019».
Лідери екосфери (влада, бізнес, суспільство, наука) окреслили вектори сталого розвитку для бізнесу, найкращі експерти роз’яснили, де взяти кошти на модернізацію, як проблеми перетворити в можливості, про шлях
України до чистої енергії, про зелені міста. Також презентовано найкращі реалізовані проєкти підприємствами
різних сфер та галузей, вручено відзнаки — Еко-оскари!
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ДЛЯ НОТАТОК
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Запрошуємо на веб-сторінку ГС ПАЕУ
https://paeu.com.ua/
На порталі регулярно розміщуються новини про зміни
законодавства, ініціативи спілки, заходи.

Долучайтесь до нашої сторінки у facebook
https://www.facebook.com/PAEUkr
На сторінці публікуються оперативні новини
про роботу Асоціації, інформація про зміни
законодавства, новини членів ПАЕУ, корисні
навчальні та методичні матеріали

Україна, м. Київ, вул. Попудренка, 1А
(офісний центр «The Space Coworking»)
0800 217 021 (безкоштовно в межах України)
Прес-служба pr@paeu.com.ua
Для звернень info@paeu.com.ua
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