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ПІДСУМКИ РОКУ
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Як голова Правл ння ЕПЛ, висловлюю величезну вдячн сть колективу орган зац ї за роботу на
благо довк лля, еколог чної демократ ї, народу України та верховенства права.
ЕПЛ стоїть на передов й цього поступу, а держава Україна - на передов й л н ї руху до демократ ї
та верховенства права в Європ . Зараз перед країною стоїть чимало виклик в. Один з
найсерйозн ших - зовн шн й й стосується нац ональної безпеки. Якщо цей виклик не буде
подолано, демократ я та верховенство права у Зах дн й Європ також опиняться п д загрозою.
Однак варто пам'ятати, що є й внутр шн виклики. Якщо в Україн в дбувається наступ на
демократичн та еколог чн ц нност та принципи верховенства права, її нац ональна
життєздатн сть та безпека також опиняються п д величезною загрозою. На щастя, для народу
України,
для народ в нших європейських країн, ЕПЛ працює. ЕПЛ веде боротьбу. ЕПЛ
перемагає!

ЕПЛІВЦІ ПІД ЧАС
МІЖНАРОДНОЇ ШКОЛИ З
ЕКОПРАВА
л то 2019

ЕПЛ працює довше, ан ж будь-яка природоохоронна група в Європ . Минуло вже 26 рок в в дколи у
професора Св тлани Кравченко зародилася дея створення ЕПЛ разом з студентами-юристами та
асп рантами вона створила цю чудову неприбуткову орган зац ю. В д початку досьогодн м жнародна
п дтримка була ключовою для п дтримки профес йного та креативного колективу орган зац ї.
Т льки команда молодих профес онал в, таких як ЕПЛ, змогла досягнути тих результат в, яких
досягнула ця орган зац я.
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Тор к ЕПЛ забезпечила так перемоги в суд для народу України:
Правоздатн сть: Велика палата Верховного Суду постановила, що представники громадськост ,
так як ЕПЛ, мають право (правоздатн сть) оскаржувати порушення нац онального
еколог чного законодавства державними органами.
Необх дн дозволи: Велика палата постановила, що компан ї не можуть працювати без
в дпов дних дозвол в.
Захист дикої природи: Велика палата постановила, що органи державної влади повинн
виконувати закони, що захищають дику природу та зникаюч види, б знес-структури не
можуть використовувати червонокнижн види для власного прибутку (справа дельф н в).
Незаконна оренда: господарський суд визнав незаконним вид лення в оренду земель для
буд вництва свиноферми, яка загрожує довк ллю та здоров’ю м сцевих мешканц в.
Свобода слова: Верховний Суд ухвалив, що громадяни мають право висловлювати свою точку зору
щодо еколог чних питань не можуть зазнавати пересл дувань з боку б знесу у вигляд позов в «про
в дшкодування моральної шкоди».

Порушення законодавства: Окружний адм н стративний суд постановив, що м ська рада не
може продовжувати порушувати еколог чне законодавство, експлуатуючи см ттєзвалище, яке
знаходиться в неналежному стан .
Незаконн
договори:
апеляц йний
адм н стративний
суд
заблокував
буд вництво
г дроелектростанц ї, яка знищила б р чку та навколишню екосистему, оск льки с льський голова
п дписав догов р на буд вництво без належного голосування депутат в с льської ради.

ПОСИЛАННЯ НА
АНАЛІТИЧНІ ВИДАННЯ ЕПЛ
НА СТОР. 32
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Обстоювання верховенства права - це лише одна частина роботи ЕПЛ. Також орган зац я є
пров дним анал тичним центром поза судами активно адвокатує ключов еколог чн реформи.
Зокрема, орган зац я працювала в таких напрямках:
Правова реформа: доопрацювання проекту закону про реформування еколог чної нспекц ї
та системи еколог чного контролю.
Законодавча робота: приведення українського законодавства, зокрема законодавства у
сфер управл ння в дходами, у в дпов дн сть до європейських стандарт в.
Експертний анал з: проведення експертного анал зу та актив зац я участ громадськост у
плануванн нового см ттєпереробного п дприємства для м ста Львова.
Громадськ слухання: робота над зменшенням недотримання державними органами
законодавчих вимог щодо громадських слухань.
Еколог чна оц нка: захист ун кальних карпатських г рських масив в в д неправильного
розм щення об’єкт в в троенергетики та в дсутност належних оц нок впливу на довк лля для
таких проект в.
М жнародне право: подання скарг до Ком тету з дотримання Оргуської конвенц ї у Женев
щодо порушення державними органами України законодавства про доступ до нформац ї та
м жнародного права.
Китопод бн : робота над реал зац єю проекту з охорони китопод бних у Чорному мор .

ДЖОН І. БОНАЙН,
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ЕПЛ,
ПРОФЕСОР ПРАВА,
ОРЕГОНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
США

Жодна орган зац я, окр м ЕПЛ, не зд йснює такої критично важливої правової роботи в Україн задля
верховенства еколог чного права та участ громадськост ! Часто ЕПЛ є останньою нстанц єю, куди люди
звертаються за допомогою.
МБО «Еколог я-Право-Людина» справд є на передов й боротьби за еколог чну справедлив сть та
демократ ю.
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ГОЛОВНІ ЗДОБУТКИ
СУДОВІ СПРАВИ

3 с чня Велика палата Верховного суду прийняла р шення щодо позову
МБО «Еколог я-Право-Людина», поданого з метою заборонити
використання червонокнижних тварин (дельф н в та морських котик в) з
комерц йною метою. У р шенн м стяться 7 висновк в, як є вкрай
важливими для захисту червонокнижних тварин, для д яльност НУО,
як їх захищають.

ЗУСТРІЧ ЮРИСТІВ ТА
ЕКОАКТИВІСТІВ З
КЕРІВНИЦТВОМ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ У
СПРАВІ ЗАХИСТУ
БОРЖАВСЬКОГО ТА
СВИДОВЕЦЬКОГО ГІРСЬКИХ
МАСИВІВ ВІД ЗАБУДОВИ
л то 2019

1. Представники громадськост можуть оскаржувати д ї або безд яльн сть державних орган в, як
порушують нац ональне природоохоронне законодавство.
2. Д яльн сть без отримання в дпов дних дозвол в, якщо так вимагаються, нав ть за в дсутност порядку
видач таких – заборонена.
3. Стаття 19 Закону України «Про Червону книгу України» забороняє спец альне використання об’єкт в
Червоної книги України з метою отримання прибутку.
4. Державн органи не забезпечують належний захист диких тварин у видовищних заходах.
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5. Спори, у яких громадська орган зац я зам няє орган державної
влади, п дсудн адм н стративним судам.
6. Роль громадських орган зац й є незм нною для побудови
громадянського сусп льства.
7. Тварини є об’єктом права власност народу України на природн
ресурси, що визначає особливий порядок їх використання за плату.
Велика палата ВС п дсумовує, що твердження ТзОВ «Аквадельф» про в дсутн сть у нього дозв льних
документ в у зв’язку з прогалинами у законодавств є необґрунтованим.
Як установлено судом першої нстанц ї та не спростовано судом апеляц йної нстанц ї, в дпов дач не
отримав в дпов дних дозв льних документ в.
Отже, Велика палата ВС визначила, що в дсутн сть установленого чинним законодавством спец ального
порядку видач дозвол в не надає права суб’єктам господарювання зд йснювати д яльн сть з
використання диких тварин без в дпов дних дозвол в, оск льки це заборонено законодавством.
Цей висновок можна см ливо поширювати на нш в дносини щодо спец ального використання
природних ресурс в без отримання належних на це дозвол в.

ЮРИСТКОНСУЛЬТ ЕПЛ
СОФІЯ ШУТЯК РАЗОМ З
ПРЕДСТАВНИКАМИ
БІЛИКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
БІЛЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ,
ХАРКІВ
кв тень 2019
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Верховний Суд захистив право мешканця с. Милост в Р вненської област п.
Богдана, якого агроп дприємство намагалося звинуватити в поширенн
неправдивої нформац ї, п дрив д лової репутац ї та зобов’язати в дшкодувати
моральну шкоду в розм р 10 000 грн.
У своєму р шенн Верховний Суд остаточно п дтвердив, що громадськ сть має
право в льно висловлювати оц ночн судження, захищаючи своє право на
безпечне для життя та здоров’я довк лля, та повн стю п дтримав р шення
апеляц ї про в дмову в задоволенн позову.
П. Богдан звернувся до ЕПЛ по правову допомогу ще у 2015 роц , п сля того, як
разом з ншими мешканцями с. Милост в зазнав значних збитк в в д
обприскування пестицидами орендованих п дприємством паїв, з якими
межує його присадибна д лянка.
ЕПЛ допомагало п. Богдану готувати скарги до контролюючих та правоохоронних орган в, надавало
експертну правову та консультац йну допомогу. А п сля обговорення ц єї проблеми в еф р м сцевого
телеканалу довелося захищати не лише право мешканц в на безпечне довк лля, а й право на в льне
вираження ними своїх погляд в та переконань.
У 2019 Р. НАДАНО 269
КОНСУЛЬТАЦІЙ ЕКОЛОГОПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Така судова практика є вкрай важливою, адже в умовах в дсутност об’єктивного державного
еколог чного контролю надання проблем розголосу може бути одним з найефективн ших способ в
захисту права на безпечне для життя здоров’я довк лля громадськ сть не повинна боятися говорити
про так проблеми публ чно.
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27 лютого 2019 року Тлумацький районний суд Івано-Франк вської област задоволив позовн вимоги
м сцевого жителя, який бореться проти спорудження чергової свиноферми ТзОВ “Даноша” в сел
Грушка, Тлумацького району, Івано-Франк вської област . Так, суд погодився з аргументами позивача
щодо незаконност надання 5,5 га земл (пасовищ) в оренду для спорудження чергової свиноферми та
скасував Наказ управл ння Держгеокадастру в Івано-Франк вськ й област № 9-485/15-15-СГ в д 07
серпня 2015 року «Про затвердження документац ї з землеустрою та передачу в оренду земельної
д лянки», та догов р оренди земл в д 11 серпня 2015 року, укладений м ж ФГ Горд йчук та управл нням
Держгеокадастру в Івано-Франк вськ й област .
15 кв тня 2019 року Сх дний апеляц йний господарський суд в дмовив у задоволенн апеляц йної скарги
Товариства з обмеженою в дпов дальн стю «С льськ традиц ї» та залишив у сил р шення
господарського суду Полтавської област в д 30.11.2018 у справ №917/1879/17.
Громада Б лик вської селищної ради подала позов про роз рвання договору оренди земл через грубе
порушення еколог чних норм. ТОВ «С льськ традиц ї» зд йснюючи господарську д яльн сть, що
становить п двищену еколог чну небезпеку, не дотримувалось вимог природоохоронного
законодавства, а саме, не дотримувалось к лькост утриманих на свиноферм тварин в дпов дно до
дозв льних документ в, не забезпечувало належної очистки гнойових сток в на свинокомплекс . Факт
негативного впливу д яльност в дпов дача на навколишнє природне середовище, забруднення земель
та водних ресурс в п дтверджено також результатами досл джень проб ґрунт в.
Cуд д йшов висновку, що в дпов дач порушував умови договору оренди земл № 3 в д 20.04.2011 р., а
також вимоги природоохоронного законодавства України, Земельного кодексу України, що є п дставою
для роз рвання договору оренди земл № 3 в д 20.04.2011 р. з чим 15 кв тня 2019 року погодився Сх дний
апеляц йний господарський суд.

УПРОДОВЖ РОКУ
ПРАЦЮВАЛИ НАД 12
СУДОВИМИ СПРАВАМИ
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Льв вський окружний адм н стративний суд визнав протиправними д ї
Департаменту м ського господарства Дрогобицької м ської ради щодо
експлуатац ї пол гону твердих побутових в дход в (см ттєзвалище), що
знаходиться у с. Брониця. Також суд зобов’язав Департамент м ського
господарства утриматися в д вчинення д й, пов’язаних з експлуатац єю
пол гону та зд йснити його рекультивац ю.
Р шення прийнято за позовом одного з мешканц в с. Брониця. Причиною
звернення до суду стала тривала експлуатац я пол гону всупереч вимогам
еколог чних норм та всупереч приписам контролюючих орган в про їх
усунення.
Дрогобицьке м ське см ттєзвалище вже понад 10 рок в експлуатується
Департаментом м ського господарства Дрогобицької м ської ради з
порушенням природоохоронного законодавства, що неодноразово
встановлювалося контролюючими органами п д час зд йснення перев рки, та
не заперечувалося самим Департаментом. Проте виконання припис в про їх
усунення Департамент гнорує. Окр м того, п сля см ттєвої кризи у Львов ,
см ттєзвалище почало стр мко розростатися. Не дочекавшись в дпов дної
реакц ї в д Броницької с льської ради, мешканц вир шили д яти самост йно.
ПРЕДСТАВНИЦІ ЕПЛ ВИВЧАЛИ
ДОСВІД УПРАВЛІННЯ
КОМУНАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ
У СЛОВЕНІЇ
травень 2019

МБО «Еколог я-Право-Людина» п дтримала так вимоги мешканця с. Брониця Дрогобицького району
Льв вської област та виступила в дан й справ третьою особою на сторон позивача. Суд п дтримав
позовн вимоги в повному обсяз .
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На р чц Б лий Черемош у селищ Голошино не буде чергової ГЕС, яка б знищила природу р чки. 02
травня 2019 року суд п дтвердив, що ФОП Миронюк не м г отримати земельної д лянки у користування
для буд вництва г дроспоруд на т й п дстав , що Голошинська с льська рада не мала права
розпоряджатися цими землями та зобов’язав привести д лянку у попередн й стан.
П дставою звернення до суду стало те, що с льський голова
Голошинської с льської ради, не виносивши на голосування
питання про передачу в оренду земельної д лянки, вир шив, що
депутати не проти такого р шення, на п дстав чого
було
укладено оскаржуван договори.
Р шення суду апеляц йної нстанц ї вступило в силу з моменту
його прийняття, а отже р. Б лий Черемош захищена в д її забудови
малою ГЕС, та збережено її природний стан.

ПРАЦЮВАЛИ НАД 133
ДОСЛІДЖЕННЯМИ У СФЕРІ
ДОВКІЛЛЯ ТА
ПРАВОЗАХИСТУ

ЗАКОНОДАВЧА РОБОТА
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ЕПЛ продовжила роботу над розробкою та адвокатуванням проекту
закону про реформу системи еколог чного контролю. 5 кв тня 2019 року
в
Орхуському
центр
М нприроди
пройшло
обговорення
законопроект в, як стосуються створення Державної природоохоронної
служби України (Держекобезпеки) на зам ну Державн й еколог чн й
нспекц ї України.У заход взяли участь представники громадськост , як
виступили
з заявою щодо реформи еколог чного контролю.
Громадськ сть не п дтримує реформу у тому вигляд , в якому вона є на
сьогодн , оск льки реформа повинна починатися з усунення недол к в у
порядку зд йснення контролю та усунення корупц йних ризик в, а не з
пере менування контролюючого органу. Була п дготована заява в д
громадськост , яку п дтримали близько 100 ос б та орган зац й.

ЗУСТРІЧ З
ПРЕДСТАВНИКАМИ
ЄВРОКОМІСІЇ, НАРОДНИМИ
ДЕПУТАТАМИ Й
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ
ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ТА МОНІТОРИНГУ,
ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО
УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
вересень 2019

ЕПЛ продовжувала працювати над законопроектом про еколог чний контроль та просувати прийняття
нших законопроект в в р зних сферах охорони довк лля. Зокрема, у вересн в оф с РПР була проведена
Зустр ч з народними депутатами ком тету еколог чної пол тики та природокористування з обговорення
законопроекту. Також були проведен численн особист та скайп обговорення законопроекту.
Еколог чна громадськ сть та св дом громадяни оч кують на нов європейськ закони щодо поводження з
мун ципальними в дходами, небезпечними в дходами, в дходами електричного та електронного
обладнання, в дходами упаковки, в дходами батарей та батарейок, щодо захоронення в дход в, щодо
в дход в видобувної промисловост . Без цих законодавчих акт в та п дзаконних акт в європейська
система поводження з в дходами не запрацює в Україн , до України не прийдуть нвестиц ї та еколог чно
св домий б знес в сфер в дход в.
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АНАЛІЗ ПОЛІТИК, АНАЛІТИКА
3 лютого 2019 року МБО “Еколог я-Право-Людина” над слала до М нприроди зауваження та
пропозиц ї до зв ту з оц нки впливу на довк лля (ОВД) планованої д яльност з буд вництва
механ ко-б олог чного комплексу у м. Львов з перевантаження та переробки твердих
побутових в дход в в рамках процедури громадського обговорення. ЕПЛ, з залученням
експерт в та з врахуванням досв ду ноземних фах вц в, проанал зувала зв т з ОВД та виявила
в ньому ряд недол к в, а також подала свої пропозиц ї щодо територ альної та техн чної
альтернатив побудови МБК для м. Львова.
У рамках проекту «Актив зац я європейських еколог чних процедур ОВД та СЕО в Україн » ЕПЛ
розробила анал тичний документ, який м стить результати анал зу проблем, як виникають
на практиц п д час проведення слухань, та рекомендац ї щодо їхнього вир шення.
Громадськ слухання є нев д’ємною частиною процедури оц нки впливу на довк лля, яка
дозволяє виявити врахувати думку громадськост щодо планованої д яльност , що може
мати значний вплив на довк лля.
Хоча процедура проведення таких слухань детально описана у чинному законодавств , на
практиц все ж трапляються проблемн моменти, як заважають ефективн й участ
громадськост у процедур ОВД. До прикладу, громадськ сть намагається заблокувати
проведення слухань, або ж представник уповноваженого органу допускає порушення
встановленої процедури проведення слухань.

ОДНЕ З ЧИСЛЕННИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЕПЛ, ЯКІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕЛА У
2019 Р.

ПРЕДСТАВНИЦІ ЕПЛ У
РЕГІОНАЛЬНОМУ
ЛАНДШАФТНОМУ ПАРКУ
«ДИКАНСЬКИЙ»
ос нь 2019

АДВОКАТУВАННЯ
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ЕПЛ розробила адвокатувала комплексн пропозиц ї щодо подальшого реформування л сової галуз .
Експерти орган зац ї продовжують боротьбу за збереження ун кального карпатського масиву Боржава.
21 лютого у Льв вському прес-клуб був проведений бриф нг, який мав
на мет дати в дпов дь на питання «Чи буде втрачена одна з перлин
Карпат?» яка роль у цьому Закону України «Про оц нку впливу на
довк лля»? Як в домо, у грудн 2017 року турецьк нвестори з ТзОВ
«Воловець Атлас Енердж » виявили бажання поставити на полонин
Боржава в трову електростанц ю.
Одразу з’явилося багато питань, зокрема, щодо м стобуд вної
документац ї та в дведення земель для цих потреб. Чому п д час
розробки детальних план в територ ї не врахували особливу
природоохоронну ц нн сть Боржави, а також не провели належних
громадських слухань? Кр м того ц каво, чому с льськогосподарськ земл
в двели п д ВЕС без проведення оц нки впливу на довк лля? Чому
мовчать, що на частину земель товарного с льськогосподарського
виробництва укладен серв тути? На ц питання шукали в дпов д
учасники бриф нгу.
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Наприк нц 2014 року ЕПЛ подала звернення до Ком тету з дотримання Оргуської конвенц ї стосовно
порушень Україною гарантованих Конвенц єю прав громадськост в результат передач Юз вської та
Олеської площ великим ноземних корпорац ям для видобутку вуглеводн в. У зверненн до Ком тету
ЕПЛ стверджувала, що уряд України порушив право на доступ до еколог чної нформац ї, оск льки ус
запити ЕПЛ щодо надання нформац ї про угоди, проекти таких угод чи їх п дписан верс ї були в дхилен
розпорядниками нформац ї. На думку комун канта, посилання орган в державної влади на
конф денц йн сть умов угоди, самої угоди та будь-який документ в, пов’язаних з угодою, виходячи з
зм сту запитуваної нформац ї та сусп льного нтересу у її розкритт , суперечило вимогам статт 4
Оргуської конвенц ї.
13 березня 2019 року у Ком тет з дотримання, що зас дає у Палац Нац й у Женев , в дбулося слухання у
справ № 118 проти Україниза участ представниц ЕПЛ. Заслухавши пояснення представник в
комун канта та уряду та отримавши в дпов д на довгий список детальних запитань, Ком тет оголосив
таке:
1. Ком тет не закриє провадження у справ , як того просить уряд, розгляне порушення, що мали м сце у
2013-2014 роках;
2. Через в дпов дн дипломатичн канали Ком тет з дотримання оф ц йно звернеться до уряду України з
проханням надати тексти Юз вської та Олеської угод, оск льки їх вивчення суттєво полегшить
розум ння Ком тетом зм сту та юридичної природи цих документ в, що у свою чергу полегшить
вир шення питання про порушення (чи не порушення) Україною своїх зобов’язань за конвенц єю;
3. Ком тет планує детально проанал зувати юридичний зв’язок УРП та дозвол в на користування
надрами, у зв’язку з чим поставить ряд додаткових запитань уряду та комун канту;

У 2019 Р. ЕПЛ СТВОРИЛА
АККАУНТ В ІНСТЕГРАМІ ТА
КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМІ.
ТЕМАТИКА - ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЄВИХ ПРАВ
ГРОМАДЯН. ТАКИМ ЧИНОМ
МИ РОЗШИРЮЄМО ВЛАСНІ
ІНФОРМАЦІЙНІ КАНАЛИ
ПРО ВАЖЛИВІ ЕКОЛОГІЧНІ
ТЕМИ!

АКЦІЯ-ПІКЕТ БІЛЯ
МІНПРИРОДИ
ІЗ ЗАКЛИКОМ НАВЕСТИ ЛАД З
ВІДХОДАМИ Й РЕФОРМУВАТИ
ДЕРЖАВНУ ЕКОЛОГІЧНУ
ІНСПЕКЦІЮ
березень 2019
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4. Ком тет, попри звичайну практику, також розгляне питання про можливе
порушення Конвенц ї у зв’язку з прийняттям у 2018 роц урядового р шення про
надання згоди на переуступку прав за Юз вською площею новому нвестору;
5. Для цього Ком тет також звернеться до уряду з проханням надати додатков
угоди, шляхом яким в дбувається в дпов дна переуступка.
ЕПЛ намагалася стимулювати прийняття ключових закон в у сфер управл ння
в дходами, ставши сп в-орган заторами акц ї “Україна – не см ттєвий пол гон!”,
яка в дбулася у в второк, 26 березня.
23 кв тня 2019 року п д Льв вської обласною державною адм н страц єю в дбувся
нформац йний п кет “Н – новим греблям! Так – в льним р чкам!», присвячений
проблематиц буд вництва малих ГЕС на карпатських р чках Льв вщини.
Орган затори п кету «ГО “Туристично-спортивний клуб “Ман вц ”, МБО «Еколог яПраво-Людина», «Бюро еколог чних розсл дувань» вимагали не допустити
масове буд вництва малих ГЕС на Стрию, Опор , Дн стр та Св ч .
Буд вництво малих ГЕС призводить до незворотних зм н в екосистемах р чок
перетворюючи їх на каскад смердючих ставк в, робить неможливим проживання
окремих вид в риб, псує ун кальн карпатськ ландшафти, призводить до
неможливост розвивати водн види туризму та спорту. В цьому достатньо
переконатись на досв д функц онування снуючих малих ГЕС. На думку учасник в,
кер вництво област повинно д яти в нтересах держави України, її мешканц в та її
природи – а не в нтересах приватних нвестор в, як хочуть “нажитись” на
зеленому тариф .
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17 липня, МБО «Еколог я-Право-Людина» та Реан мац йний Пакет Реформ провели експертну дискус ю
«Чи безпечна в трова енергетика для дикої природи?». Використання енерг ї в тру є еколог чно
дружньою технолог єю, «зеленою енерг єю», однак зведення в трових електростанц й здатне призвести
до негативних насл дк в для природи та людини. Експерти М жнародної благод йної орган зац ї
«Еколог я-Право-Людина» промодерували обговорення питань з ус ма зац кавленими сторонами.
7 серпня 2019 у прим щенн Українського
кризового мед а-центру пройшов бриф нг на
тему “Екоподаток повинен працювати на
довк лля, а не на забруднювач в”.
Представники громадськост заявили, що дея
повернення еколог чного податку назад на
п дприємство є докор нно неправильною.
Громадськ сть виступила однозначно проти
повернення податку на п дприємства та
навела вагом аргументи на користь нших
р шень.
Держава обов’язково повинна д яти в
нтересах ус х її громадян, а не в нтересах
забруднювач в!

ГОТУЄМОСЯ ДО ПЕРШОЇ
ЗУСТРІЧІ З НОВООБРАНИМИ
ДЕПУТАТАМИ З
ЕКОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
вересень 2019
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ЕКОЛОГ ЕПЛ КАТЕРИНА
ПОЛЯНСЬКА НА ВАРТІ
ЗАХИСТУ КИТОПОДІБНИХ У
ЧОРНОМУ МОРІ
серпень 2019

За ф нансової п дтримки Фонду Голдмана ЕПЛ працювала над реал зац єю проекту «Збереження
китопод бних в Україн », який передбачає:
1. Анал з причин скорочення чисельност китопод бних в Україн з подальшими рекомендац ями щодо
подолання виявлених проблем;
2. Розробка та в дстоювання зм н до правил рибальства та
правил нав гац ї, а також пропозиц й щодо приведення України у
в дпов дн сть до її зобов'язань у рамках Угоди про збереження
китопод бних Чорного моря, Середземного моря та сум жного
Атлантичного району (ACCOBAMS);
3. Актив зац я д алогу м ж рег ональними органами влади,
рибалками та вченими щодо найкращих шлях в реал зац ї
запропонованих р шень;
4. Розробка наукового обґрунтування для розширення
нац онального
природного
парку
«Джарилгацький»
як
середовища снування китопод бних.
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У жовтн 2019 р. ЕПЛ розпочала проект
“Посилення
громадського
контролю
за
управл нням комунальними л сами”, в рамках
якого
зд йснюватиметься
д яльн сть,
спрямована на те, щоб зробити публ чною та
доступною для громадськост нформац ю про
ус
п дприємства
в
структур
«Черн г облагрол с».
Також проводитиметься оц нка ведення
л сового
господарства
комунальними
л согосподарськими
п дприємствами
Черн г вської област та розроблятимуться
рекомендац ї щодо покращення управл ння
комунальними л сгоспами для вс єї України.

Це призведе до п двищення прозорост та
якост управл ння комунальними л сами не
т льки в Черн г вщин , але й взагал в Україн .

ЕПЛ УПРОДОВЖ 2019 Р.
ОРГАНІЗУВАЛА І ПРОВЕЛА 8
ЗАХОДІВ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ
ТА СПРЯМУВАННЯ. ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ У ПОНАД 60 ЗАХОДАХ!
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ЕПЛ розпочала реал зац ю проекту “Громадський
контроль
за
реформуванням
системи
еколог чного врядування у Льв вськ й област ”.
Мета ц єї н ц ативи – налагодити ефективну
комун кац ю й сп впрацю м ж рег ональними та
м сцевими журнал стами Льв вської област та
громадськими актив стами для висв тлення
тематики реформування системи еколог чного
врядування, п двищити як сть екожурнал стики у
рег он .
Кр м того метою є забезпечити активну участь
громадськост
у контрол
за реал зац єю
еколог чних трансформац й та стимулюванн цих
процес в.

ТРЕНІНГ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ:
ЯК ВИЯВЛЯТИ ФАКТИ
ЗЛОВЖИВАНЬ ТА
КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ
весна 2019

Працюючи у такому формат з представниками ЗМІ та громадськост , ЕПЛ спод вається п двищити
усв домлення м сцевими громадами важливост еколог чної складової для здорового та безпечного
життя, подолати корупц йн елементи у прийнятт владних р шень з довк ллєвої тематики.
Команда ЕПЛ прагне п двищити компетенц ю журнал ст в в еколог чн й сфер посилити сп впрацю з
громадськими актив стами для ефективного просування еколог чних зм н на обласному р вн .
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КАРПАТСЬКИМИ СТЕЖКАМИ...
ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОЇ
ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ З ЕКОПРАВА
червень 2019
ЕПЛ працює дек лька рок в над темою
безпечної для довк лля в трової енергетики
та захисту природних територ й.
Ми
виступаємо
за
розвиток
в дновлювальних джерел енерг ї, однак в н
має бути конструктивним та спрямованим
виключно на збереження довк лля. Наша
позиц я представлена в анал тичн й записц
“Чи безпечн ВЕС для дикої природи”.
ЕПЛ брала участь у нарадах при М н стерств
еколог ї щодо питань нац ональних та
м жнародних
вимог
до
збереження
б ор зноман ття
пд
час
планування
буд вництва, використання та демонтажу
ВЕС, формуванн плану д й на 2019-2022
роки.
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ЕПЛ розпочала реал зац ю проекту, що має на мет стотно
зменшити к льк сть в дход в в д б знесу й ор єнтувати людей на
максимальну переробку в дход в. Ми прагнемо вкоренити в
св домост громадян та орган в м сцевого самоврядування
концепц ю «нуль в дход в».
ЕПЛ сп льно з партнерами започаткувала «адресну» роботу з
б знесом, аби залучити його до р зноман тних н ц атив «нуль
в дход в».
Це в свою чергу може принести додатков м джев переваги для
таких еко-св домих п дприємц в та зменшити навантаження на
довк лля. Важливим компонентом проекту є п лотна н ц атива з
запоб гання утворенню в дход в, налагодження збору та
переробки орган чних в дход в в д б знесу у Львов . Фокусгрупами серед б знесу у м ст та област є:
1. Заклади харчування м. Львова та област ,
2. Готел та туристичн комплекси,
3. Торгов мереж , мереж супермаркет в.

ТРЕНІНГ «НУЛЬ ВІДХОДІВ ДЛЯ
БІЗНЕСУ», ЛЬВІВ
грудень 2019

У результат реал зац ї проекту, серед цих ц льових груп буде обрано Екол дера, дан якого будуть
включен до «Зеленого туристичного пос бника», нформац я про його усп хи в сфер поводження з
в дходами буде поширена у промоц йних роликах. ЕПЛ також надаватиме ресурсну, правову та
нформац йну п дтримку тим органам м сцевого самоврядування, як будуть готов до запровадження
концепц ї «нуль в дход в» та налагодження системи «плати за те, що викидаєш».
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ОСВІТА ТА ПРОСВІТА
У 2019 р. ЕПЛ продовжила п дготовку щом сячних дайджест в СЕО.
Був виданий пос бник «Виявлення територ й, придатних для оголошення об’єктами
природно-запов дного фонду. Інструктивн та методичн матер али.
Пос бник присвячений питанням методолог ї виявлення територ й, придатних для
оголошення об’єктами природно-запов дного фонду (ПЗФ). У виданн м стяться
рекомендац ї з вибору д лянок, перспективних для створення територ й та об’єкт в
ПЗФ в ус х рег онах України, та п дготовки клопотань щодо створення об’єкт в ПЗФ.
Пос бник розрахований на державних службовц в, науковц в, як залучен до процесу
створення об’єкт в ПЗФ, а також нших ос б, як ц кавляться питаннями ПЗФ.
У лютому розпочався онлайн курс з м жнародного еколог чного права та управл ння,
присвячений питанням охорони б ор зноман ття. У 2019 роц наша команда
вир шила модиф кувати курс, започаткований у 2015 р., поєднавши еколог чне право
та управл ння природними територ ями. Курс є безкоштовним.
Слухач курсу сам висловили бажання щодо участ та були в д бран на конкурсн й
основ .

ЗАГАЛОМ ЕПЛ ПРАЦЮВАЛА
НАД 6 ПУБЛІКАЦІЯМИ ТА 7
АНАЛІТИЧНИМИ
ДОКУМЕНТАМИ
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ЕПЛІВЦІ Й УЧАСНИКИ ЛІТНЬОЇ
МІЖНАРОДНОЇ ШКОЛИ З
ЕКОПРАВА, КАРПАТИ
л то 2019

Навчання в дбувалося у в ддаленому доступ , через спец альний веб- нтерфейс та складається з шести
модул в, як охоплюють загальн основи м жнародного еколог чного права та управл ння,
м жнародний досв д у регулюванн складних задач з менеджменту природних територ й, огляд
ситуац ї в Україн , а також окрем аспекти м жнародно-правового регулювання проблем втрати
б олог чного р зноман ття, менеджменту л с в, бол т, лук в, вартост екосистемних послуг, мереж
природоохоронних територ й св ту та захисту тварин.
Теми модул в було обрано розробниками з врахуванням
обмежених часових, людських ресурс в, їхньої важливост та
актуальност на сьогодн для активної молод , яка долучається або
хоче бути долученою безпосередньо до охорони природи.
Частину нформац ї слухач вивчають самост йно, частину –
слухають на спец альних веб нарах.
Перший вступний веб нар курсу розм щений на канал ЕПЛ.
ЕПЛ продовжила просв тницьку роботу про європейськ п дходи
до управл ння в дходами, як незабаром повинн запрацювати в
Україн , п дготувала поширила низку нформац йних статей та
в деоролик в про 5 ступен в управл ння в дход в:
1. Запоб гання.
2. П дготовка до повторного використання.
3. Переробка.
4. Інша утил зац я (напр. в дновлення енерг ї).
5. Л кв дац я (захоронення) в дход в.
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28 лютого 2019 року у Києв М жнародна благод йна орган зац я “Еколог я-Право-Людина” (ЕПЛ) в оф с
Реан мац йного Паректу Реформ провела трен нг, присвячений посиленню громадського контролю за
використанням кошт в фонд в охорони навколишнього природного середовища.
На трен нгу висв тлювалися питання:
– з чого почати, якщо є бажання контролювати використання кошт в;
– як користуватися в дкритими базами даних та анал зувати тендери;
– як є види порушень та яка буває за них в дпов дальн сть;
– що треба робити у раз виявлення порушень.
6 березня 2019 року у м. Льв в М жнародна благод йна орган зац я «Еколог я-Право-Людина» (ЕПЛ)
провела трен нг для представник в громадськост та орган в м сцевого самоврядування про
процедуру стратег чної еколог чної оц нки (СЕО). Вона була введена 12 жовтня 2018 року Законом
України «Про стратег чну еколог чну оц нку» на виконання Угоди про асоц ац ю з ЄС та Протоколу про
стратег чну еколог чну оц нку до Конвенц ї ЕСПО.
ЕПЛ
оприлюднила
нструкц ю
з
громадського контролю за використанням
кошт в фонд в охорони навколишнього
природного
середовища.
Інструкц я
покликана
допомогти
ус м,
хто
занепокоєний
неефективним
використанням кошт в з фонд в охорони
навколишнього природного середовища та
р зноман тними порушеннями у процес
цього використання.

ПРОТЯГОМ РОКУ НА
СТОРІНЦІ ЕПЛ У ФЕЙСБУК
ПОШИРЕНО БЛИЗЬКО 500
ДОПИСІВ! ОХОПЛЕННЯ
АУДИТОРІЇ ПРИ ЦЬОМУ
СТАНОВИЛО ПОНАД 2 МЛН.
ОСІБ!

ТРЕНІНГ ЗІ СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
весна 2019

Інструкц я має на мет розказати, як механ зми є для громадськост долучитися до розпод лу кошт в та
вчасно запоб гти зловживанням, проконтролювавши надходження кошт в на реальну охорону
природи. Кр м цього, нструкц я м стить вказ вки, куди варто звертатися, якщо було виявлено
порушення у процес розпод лу кошт в чи їхнього освоєння. Інструкц я розрахована на широке коло
читач в.
Експерти ЕПЛ кр м того провели веб нар щодо громадського контролю
за використанням кошт в навколишнього природного середовища.
23 кв тня 2019 року МБО «Еколог я-Право-Людина» провела трен нг з
стратег чної еколог чної оц нки. У трен нгу взяли участь близько 30
представник в громадськост та орган в м сцевого самоврядування, як
отримали нов знання про те, що таке процедура стратег чної
еколог чної оц нки, для чого та у яких випадках вона проводиться. У
ход заходу експерти розпов ли про сферу застосування СЕО, етапи ц єї
процедури, її учасник в та їхню роль на кожному з етап в.
На початку травня 2019 р. команда ЕПЛ та ГО “Еколог чн н ц ативи”
їздила переймати досв д впровадження сучасного управл ння
в дходами до Словен ї, до м. Любляна. Zero Waste тур до м. Любляни та
околиць орган зувала в дома в Європ орган зац я Zero Waste Europe,
яка має позитивний досв д впровадження стратег ї “нуль в дход в” у
багатьох м стах Європи.
У рамках туру учасники мали можлив сть ознайомитися з орган зац єю системи поводження з
в дходами у Люблян , в дв дати завод механ ко-б олог чної переробки см ття, ознайомитися з
стратег єю попередження та зменшення обсяг в утворення в дход в, розд льного збору в дход в у
туристичному м ст Блед.
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ЕПЛ орган зувала невелике опитування серед жител в
Львова стосовно найб льш актуальних еколог чних проблем
м ста. Учасники онлайн опитування мали можлив сть
висловитися щодо проблем м ста у сфер забруднення
атмосферного пов тря, в дход в, водопостачання та
канал зування, зелених насаджень, а також свого бачення
щодо покращення ситуац ї з енергоефективн стю та
п двищенням еколог чної св домост б знесу у Львов .
Кр м того вл тку 2019 р. ЕПЛ провела опитування громадян
України щодо ставлення до проблеми поводження з
в дходами.

ЗАГАЛЬНЕ МІНІМАЛЬНЕ
ОХОПЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЯМИ В
ЗМІ ЕКСПЕРТІВ ЕПЛ ТА
ЗГАДКАМИ ПРО ПОЗИЦІЮ
ОРГАНІЗАЦІЇ З ТОГО ЧИ
ІНШОГО ПИТАННЯ
СЯГНУЛО У 2019 Р. 1 300 000
ОСІБ!

ЕПЛІВСЬКИЙ ДЕСАНТ В
МІНІСТЕРСТВІ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА РЕСПУБЛІКИ
БІЛОРУСЬ
червень 2019
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У червн ЕПЛ провела три в дкритих веб нари про стратег чну еколог чну
оц нку.
Ця європейська процедура запрацювала в Україн з жовтня 2018 року. Вона
вимагає оц нювати негативн насл дки реал зац ї державних або м сцевих
план в, стратег й, програм на довк лля та здоров’я людей.
СЕО може застосовуватися, наприклад, при розробц програм транспортної
мереж чи енергетики.
Стратег чна еколог чна оц нка надає громадськост можлив сть оф ц йно
висловлювати свою думку та впливати на к нцевий зм ст таких програм чи
план в.
П д час веб нар в учасники д зналися коли вимагається проведення
процедури СЕО, її етапи, а також роль громадськост у цьому процес .
Участь у веб нарах взяли представники орган в м сцевого самоврядування
та громадськост , як бажають роз братися у деталях нового механ зму та
навчитися правильно його використовувати на користь соб , громад та
довк ллю.
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У рамках проекту «Актив зац я європейських еколог чних
процедур ОВД та СЕО в Україн » ЕПЛ розробила лист вки для
громадськост про те, що таке стратег чна еколог чна оц нка та
оц нка впливу на довк лля, коли вони в дбуваються та як їхн
етапи.
Ц лист вки, як концентрують свою увагу на участ громадськост у
СЕО та ОВД, були представлен для ус х бажаючих. Орган зац я
закликала громадськ сть ознайомлюватись з лист вками та
поширювати їх серед зац кавлених стор н задля забезпечення
належної реал зац ї права на участь громадськост у процедурах
ОВД та СЕО.

ЕПЛ розпочала сп льний проект з РЛП «Знес ння». Це об’єкт
природно-запов дного фонду, створений у Львов у 1991 роц на
площ 312 га. Це дало можлив сть поєднати типову для м ських
парк в функц ю в дпочинку з туризмом, а також з охороною та
вивченням природно- сторичного довк лля.
Ми створили тут "стежку здоров’я", а також розрахували варт сть екосистемних послуг, як надає парк
м сцевим мешканцям. Проект реал зовувався у рамках «Програми еколог чних громадських
н ц атив для Сходу та Заходу України, фаза 2», що впроваджується Фондом розвитку громадських
орган зац й «Зах дноукраїнський ресурсний центр» сп льно з М нприроди України за ф нансової
п дтримки М н стерства закордонних справ Чеської Республ ки.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "СТЕЖКИ
ЗДОРОВ'Я" У ПАРКУ
"ЗНЕСІННЯ"
жовтень 2019
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7
листопада
2019
року
Касац йний
адм н стративний суд в склад Верхового Суду, у
партнерств з ЕПЛ, за ф нансової п дтримки
Європейського
Союзу,
орган зував
дуже
корисний та важливий зах д для судд в,
науковц в та природоохоронної громадськост .
На заход обговорювалися актуальн питання
доступу до правосуддя та судової практики у
спорах, що пов’язан з захистом еколог чних
прав та захистом довк лля.

ЕПЛІВЦІ НА МІЖНАРОДНОМУ
ФОРУМІ «СУДОВИЙ ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ
ПРАВ»
листопад 2019
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ПУБЛІКАЦІЇ
Мертва деревина. Нав що вона потр бна л су?
Інструкц я для громадськост щодо зд йснення контролю за
використанням кошт в фонду охорони навколишнього природного
середовища

Пос бник «Кращ європейськ практики управл ння в дходами»

Постатейний коментар до Закону України «Про стратег чну еколог чну
оц нку»

Зв т про анал з обласних програм поводження з в дходами
Пол с -бр ф (анал тична записка)
еколог чного мон торингу

щодо

реформування

Сер я нфограф к в на тему управл ння в дходами

системи

ПРЕДСТАВНИЦЯ ЕПЛ НАТАЛІЯ
КУЦЬ (У ЦЕНТРІ) НА
КОНФЕРЕНЦІЇ ООН З ПИТАНЬ
ЗМІНИ КЛІМАТУ "COP 25: ЧАС
ДО ДІЙ"
грудень 2019

УЧАСТЬ У КОАЛІЦІЯХ, МЕРЕЖАХ,
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
ЕПЛ є членом Європейського еколог чного бюро (EEB) – найб льшої мереж еколог чних неурядових
орган зац й у Європ . На сьогодн членами EEB є понад 150 орган зац й з понад 30 країн, включаючи
ус країни Європейського Союзу.
14 травня пройшла зустр ч правової робочої групи EEB. На ц й зустр ч ЕПЛ
презентувала практичний досв д отримання запит в на нформац ю. Ц кавим
фактом для ноземних країн стало те, що в Україн надавати нформац ю про
стан довк лля у в дпов дь на публ чн запити зобов’язанн також суб’єкти
господарювання.
15 травня в дбувся трен нг з стратег чного правового захисту довк лля. На
ньому презентували не лише питання стратег чних судових справ, але й
механ зми, як Україна зможе використовувати у майбутньому. Одним з таких
є подача позов в до Європейського суду з правосуддя у раз порушення
країною законодавства ЄС. Як у випадку ЄСПЛ, для звернення до цього суду
необх дно вичерпати нац ональн механ зми судового захисту. Ц каво, що
найб льше скарг до Європейського суду з правосуддя надходить саме з
питань порушення еколог чного законодавства, саме тому суд є дуже
скрупульозним при розгляд питання про в дкриття провадження у цих
справах.
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ЕПЛ та Еколог чн н ц ативи в рамках навчального в зиту до м.
Брюссель в дв дали орган зац ю Worms (Хробаки), яка пропагує
ндив дуальне
та
групове
компостування.
Ця
ораг нзац я
п дтримується м сцевою владою м ста Брюссель.
На сьогдн 80 % орган чних в дход в Брюсселя спалюються на
см ттєспалювальному завод .
Проте команда з 8 прац вник в намагається зм нити цю практику.
Worms добилися встановлення 165 громадських компостер в у м ст ,
що нал чує б льше 1 млн жител в.
Вони утримуються самими жителями, а готовий компост
використовується на потреби жител в чи об’єкти, що сп льно
використовуються цими жителями (удобрення для клумб, сад в,
парк в, грядок).
Команда ЕПЛ також в дв дала завод ВЕВАТ, який переробляє
батарейки.
Технолог ї та п дходи у переробц батарейок дуже ц кав для України,
оск льки у нас нема п дприємств з переробки батарейок тому їх
експортують в нш країни.
В дпов дно, важливо знати, що експортован
переробляються еколог чно безпечно.

батарейки д йсно

ОЛЕНА КРАВЧЕНКО ТА ОЛЬГА
МЕЛЕНЬ-ЗАБРАМНА У ШТАБКВАРТИРІ EEB
весна 2019
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У травн 2019 р., ЕПЛ в рамках проекту ЄС «Українське
громадянське сусп льство за європейське поводження з
в дходами» провела конференц ю «Приєднання України
до М наматської конвенц ї про ртуть та її впровадження –
пр оритет для збереження здоров’я та довк лля» у м.
Львов .
На конференц ї розглядалися питання:
- Ртуть як глобальний забруднювач, насл дки впливу ртут
на здоров’я людей та довк лля
- Св товий та європейський досв д впровадження
М наматської конвенц ї про ртуть
- Поводження з ртутьвм сними в дходами в Україн
- Сучасн технолог ї поводження з ртутьвм сними
в дходами
- Виклики на шляху приєднання України до М наматської
конвенц ї про ртуть та її ефективного впровадження

КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРИЄДНАННЯ
УКРАЇНИ ДО МІНАМАТСЬКОЇ
КОНВЕНЦІЇ ПРО РТУТЬ ТА ЇЇ
ВПРОВАДЖЕННЯ – ПРІОРИТЕТ
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА
ДОВКІЛЛЯ»
весна 2019

18-19 червня 2019 р. в М н стерств природних ресурс в та охорони навколишнього середовища
Республ ки Б лорусь проходив м жнародний б огеограф чний сем нар з оц нки достатност
Смарагдової мереж для охорони вид в та оселищ “Second Emerald Network Biogeographical Seminar for
Belarus, the Republic of Moldova and Ukraine”, орган зований Секретар атом Бернської конвенц ї, Радою
Європи та Європейським еколог чним агентством.
Пройдено оц нку для амф б й, рептил й, риб, частини комах, рослин, ссавц в, комах та оселищ.
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Міжнародна конференція з питань реформ в Україні (Ukraine Reform
Conference) – щорічна міжнародна подія, присвячена експертному
обговоренню впровадження реформ в Україні, яка цього року відбувається
в Торонто, Канада з 2 по 4 липня. У попередні роки Конференція
відбувалася у інших країнах-партнерах по впровадженню реформ: 2017
року – у Лондоні, 2018 – у Копенгагені.
Спец ально до конференц ї коал ц я Реан мац йного пакету реформ за
участ ЕПЛ та нших представник в громадянського сусп льства
розробили принципи впровадження реформ в Україн (принципи
Торонто) та пол с бр фи про реформ, як стосуються сфер охорони
довк лля, верховенства права, розвитку та захисту громадянського
сусп льства, децентрал зац ї та н.
Одним з принцип в Торонто, який був розроблений ЕПЛ, є
попередження запод яння шкоди довк ллю, що повинен лягати в основу
впровадження реформ не лише у сфер охорони довк лля, але й в нших
секторальних реформах.
На запит Незалежного нституту з досл дження еколог чних питань (Н меччина) ЕПЛ провела
досл дження стану участ громадськост у процес прийняття р шень щодо кл матичних питань в
Україн . Було проведено комплексн опитування р зних груп зац кавлених стор н (органи влади,
громадськ сть, б знес) п дготований анал тичний зв т з рекомендац ями щодо посилення участ
громадськост в кл матичних питаннях.

У 2019 Р. ЕПЛ Й НАДАЛІ
НАЛАГОДЖУВАЛА СПІВПРАЦЮ
З РІЗНИМИ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ
СТОРОНАМИ. ЗАГАЛОМ
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦЮЄ ІЗ
41 ЗМІ, 14 НУО, 31 ОРГАНОМ
ВЛАДИ ТА ІН.
ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
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НАТАЛІЯ КУЦЬ НА
ЛІСАБОНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
ос нь 2019

6-8 вересня в м ст Порту в дбулася Animal Politics
Foundation World Conference: “Eco-Crisis: Turning the Tide”, в
як й взяли участь представники ЕПЛ. Тут з бралися
представники 27 країн: з Марокко, Туреччини, Груз ї,
Молдови, Серб ї, Дан ї, Ірланд ї, України, Єгипту, Чех ї,
Швец ї, Великої Британ ї, Іспан ї, Алжиру, Аргентини,
Бельг ї, Босн ї та Герцоговини, Франц ї, К пру, Словен ї,
Палестини, Ф нлянд ї, Грец ї, Ливану, США, Португал ї та
Н дерланд в.
Учасники конференц ї – представники недержавних
орган зац й, наукових установ, а також пол тичних парт й
з захисту прав тварин.
Головне питання, довкола якого вирували жвав дискус ї
– еколог чна криза та знищення б ор зноман ття на
планет . Представники р зних держав робили допов д , у
яких розпов дали про їхн й «внесок» у знищення
б ор зноман ття в їхн х країнах й д лилися досв дом
щодо захисту та збереження останн х остр вц в дикої
природи, а також захисту тварин в д жорстокост .
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