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За останній рік в Україні сталося багато хорошого і поганого. Екологам вдалося значно зменшити продажі первоцвітів, врятувати кількох ведмедів, створити
п’ять нових заказників в одній тільки Київській області. Водночас, незважаючи на
значний опір громадськості, владі вдалося подовжити терміни експлуатації старих
ядерних реакторів та узгодити будівництво ще двох нових. Деталі екологічних здобутків Національного екологічного центру України читайте в цьому буклеті.

www.necu.org.ua

Кампанія зі збереження степів 
Досягнення: На рівні Мінприроди та частини органів місцевого
самоврядування визнано існування проблеми заліснення степів та
необхідність їх охорони.
Детальніше: З 2009 року
Державний комітет лісового господарства України ініціює збільшення лісистості. Новий ліс висаджують переважно на природних
степових ділянках, оскільки вони
нікому не належать, і їх найпростіше отримати для заліснення.
На думку екологів, така діяльність
знищує степи, яких в Україні залишилося біля 3% (загалом степова зона становить 40% України). На останніх степових територіях зосереджена третина усіх видів, занесених до Червоної книги
України. З метою зупинити знищення степового біорізноманіття, започаткована
всеукраїнська громадська кампанія «Збережемо українські степи».
Цього року вдалося зупинити висадку лісу в окремих ділянках степів Луганської області, а на Донеччині степи навіть включили у генплан області — це майже унеможливлює отримання цих ділянок під заліснення. Завдяки листам та новинам від НЕЦУ степовою проблемою перейнялися органи Державного комітету
із земельних питань у 12 областях та Криму.

http://pryroda.in.ua/step/

Кампанія „Першоцвіт”
Досягнення: Продаж червонокнижних
першоцвітів зменшився вп’ятеро порівняно
з 2005 роком.
Детальніше: Завдяки спільним інформаційним кампаніям, до яких долучилися багато природоохоронних організацій України,
та роботі активістів, Міністерства внутрішніх
справ цього року вдалося значно зменшити
кількість червонокнижних квітів, що їх незаконно збирають в карпатських та кримських
горах та продають навесні.
НЕЦУ проводив рейди, публікував статті
та розмістив агітаційні плакати у метро з проханням не купувати першоцвіти.

http://pryroda.in.ua/vesna/
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Створення нових об’єктів природно-заповідного фонду
Досягнення: Внаслідок наукової та лоббістської роботи НЕЦУ у Київській
області були створені п’ять заказників.
Детальніше: Після семи років докладання зусиль науковців та природоохоронних організацій, серед яких і Національний екологічний центр України,
Київська обласна рада присвоїла природоохоронний статус урочищам «Ковалівський яр», «Бориспільські
острови», «Кілов-Рудяків»
та іншим, загальною
площею 10 000 га.
Створення заказників обгрунтували активісти НЕЦУ.
Заказник «Ковалівський яр», наприклад, розташований
на північно-західній
околиці Василькова
і займає схили яру, по
дну якого стікає невелика річка, притока
Стугни. Головна цінність урочища — рослини типчаково-ковилового степу, якого
на Київщині уже майже не лишилося. Робота над оголшенням цієї території природно-заповідним обєктом тривала 8 років.
Триває робота зі створення національного природного парку «Подесіння»,
який має захистити унікальні береги Десни, де проходять міграційні шляхи перелітних європейських птахів. Завдяки вимогам екологів Державне управління
охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області визнало
необхідність створення НПП та розпочало роботу над цим.
Крім того, НЕЦУ активно лоббіює створення близько 100 інших об’єктів природно-заповідного фонду.

Показ екофільмів та екочитання
Досягнення: Започаткували покази фільмів та проведення відкритих лекцій
на екологічні теми.
Детальніше: Спільно з екоклубом «Зеленя хвиля», НЕЦУ відкрив «Зелений кінотеатр», де можна переглядати екологічні фільми та відвідувати екологічні лекції. Кожної другої середи вчені та екологи-активісти проводять лекції
та покази фільмів, після чого можна попити чаю та поспілкуватися на запропоновану тему.
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Захист тварин
Досягнення: До львівського зоопарку передали ведмедя, над яким знущалися у готелі
Детальніше: Дізнавшися, що власники готелю у Кам’янці-Подільському утримують у тісних
клітках ведмедя задля розваги відвідувачів, члени НЕЦУ повідомили про цей факт в екологічну інспекцію та розпочали медіа-кампанію: публікували статті, допомагали знімати передачі, надавали
коментарі. Під тиском громадськості екоінспекція
протягом місяця забрала ведмедя та направила
на утримання у львівський зоопарк.
Сьогодні члени НЕЦУ продовжують виявляти
місця незаконного утримання ведмедів та добиваються їхнього переведення у місця із належними умовами утримання.

Ядерна програма
Досягнення: Понадпроектний
термін експлуатації реактора №1
Рівненської атомної електростанції зменшено на 10 років.
Детальніше:
Найстаріший
в Україні працюючий ядерний реактор — №1 РАЕС — був побудований у 1980 році, і термін його
роботи сплив за тридцять років —
у 2010. Влада планувала подовжити понадпроектний термін
його роботи ще на 30 років. НЕЦУ
виступив з різкою критикою цих
намірів, адже потреби у такій кількості електроенергії немає, а зношені частини реактора можуть становити небезпеку. Членам НЕЦУ вдалося відвідати саму АЕС, щоб безпосередньо передати критичні зауваження.
На жаль, повні вимоги НЕЦУ — взагалі не подовжувати термін роботи старих реакторів, та закрити їх — не були враховані. Втім, Державна комісія ядерного регулювання дозволила реактору працювати 20 років — на 10 років менше від запланованого атомним лобі.
Проблема старіння та загроза подовження термінів експлуатації ядерних реакторів існує і на інших атомних електростанціях України: починаючи з 2010 року,
в Україні щороку спливатиме термін експлуатації одного-двох ядерних реакторів. НЕЦУ продовжує кампанію по боротьбі із подовженням термінів роботи старих реакторів.
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Основний результат: Населення Хмельницької області не хоче добудови
двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС
Детальніше: Мешканці Острогу, що знаходиться у 9 кілометрах від Хмельницької атомної електростанції, дуже критично сприйняли пропозицію добудови енергоблоків №3 та №4 ХАЕС, а жителі міста Хмельницький самі ініціювали
громадські слухання, навіть незважаючи на те, що у Хмельницькому ця процедура не повинна була проходити (місто не входить у 30-кілометрову зону навколо
ХАЕС). На слуханнях хмельничани виступили проти добудови реакторів.
Це відбулося після активної роботи НЕЦУ в області: відвідування ХАЕС,
надання критичних зауважень, проведення прес-конференцій та публікування статей із роз’ясненням.
Добудова енергоблоків №3 та №4 на ХАЕС була запланована з 2006 року
на старих фундаментах, що були зведені чверть століття тому і з того часу стояли під відкритим небом. НЕЦУ виступає проти добудови реакторів, тому що
це небезпечно та економічно недоцільно.
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Запобігання змінам клімату
Досягнення: Завдяки вимогам НЕЦУ Мінприроди та Державне агентство
екологічних інвестицій розсекретили конфіденційну екологічну інформацію.
Детальніше: Протягом 2008-2010 років НЕЦУ спільно з іншими громадськими організаціями активно проводив кампанію проти засекречування екологічної інформації у системі Міністерства природи та охорони навколишнього природного середовища України. У жовтні 2010 року Мінприроди видало
наказ про розсекречення всіх категорій інформації, що стосуються довкілля,
що стало одним з найбільш значущих практичних кроків держави щодо реалізації положень Оргуської конвенції в Україні. Зокрема, діяльність НЕЦУ сприяла відкритості інформації про екологічні проекти, які реалізуються в рамках
міжнародних договорів (проекти спільного впровадження та за схемою зелених інвестицій). Це дає можливість попередити негативні для навколишнього
середовища та неефективні проекти. Також за участі НЕЦУ було значно покращено роботу українського реєстру вуглецевих одиниць, що дає можливість дізнатися про скорочення викидів парникових газів та процес торгівлі
квотами.
Основний результат: НЕЦУ приймає участь у міжнародних переговорах
ООН зі зміни клімату та представляє позицію екологічних організацій про скорочення викидів в Україні.
Детальніше: Представники НЕЦУ приймають участь у міжнародних кліматичних переговорах і представляють міжнародній спільноті та українській
делегації обґрунтування технічної та економічної можливості в Україні взяти на себе значно більші зобов’язання по скороченню викидів парн икових
газів, ніж заявлено урядом. Амбітніші зобов’язання України по скороченню викидів є економічно доцільним та
с тимулюватиму ть
підвищення енергоефективності в країні.
сприятиме
енергетичній незалежності
та меншому забрудненню атмосферного
повітря. НЕЦУ сподівається, що ці пропозиції будуть прийняті
українською стороною під час розвитку
національного законодавства та підготовки пост-кіотської
угоди.
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Досягнення: Більше людей дізналося про
проблеми змін клімату
Детальніше: Завдяки інформаційній роботі
та акціям, які проводив НЕЦУ спільно з іншими
екологічними організаціями, ще більше людей
дізналися про проблеми зміни клімату. Так, під
час наших кампаній громадяни висловлювали
свої екологічні побажання, прибирали сміття
в парках та долучилися до міжнародної акції
«Година Землі».

Удосконалення законодавчих актів
Основний результат: Чиновники дослухалися до критики та пропозицій
НЕЦУ до проекту Екологічної стратегії України до 2020 року.
Детальніше: Завдяки активній роботі членів НЕЦУ над проектом Екологічної стратегії України до 2020 року, у кінцевому прийнятому Кабінетом міністрів
України документі було враховано ряд зауважень екологів.
Серед основних — відповідно до рекомендацій НЕЦУ в тексті Екостратегії
було внесено план вводу диференційного податку на автотранспорт. Такий
податок працює в усіх країнах Європи за принципом «забруднювач платить»
і полягає в тому, що машини з великими об’ємами двигунів та, відповідно,
з великими викидами парникових газів платять значно більший щорічний збір
за авто. Це спонукає людей купувати середньолітражні машини і таким чином сприяє загальному скороченню викидів парникових газів.
Були також прийняті пропозиції НЕЦУ щодо необхідності створення інфраструктури захоронення та переробки небезпечних побутових відходів, таких як ртутні
лампочки, батарейки та інше. Зараз ці відходи знаходяться на звалищах просто
неба і спричиняють забруднення земель та підземних вод. Особливо небезпечно
коли ці відходи спалюються разом з іншими на сміттєспалювальних заводах.

Шкідливе будівництво
Основне досягнення: Компанія «Нібулон» відмовилася від будівництва зернового терміналу у захисній зоні Чернечої гори у Каневі.
Детальніше: Від місцевих мешканців НЕЦУ дізнався про те, що компанія «Нібулон» планує збудувати зерновий термінал та річковий порт у Каневі, просто
під Чернечою горою, де похований Тарас Шевченко. Члени НЕЦУ підтримали
жителів Канева під час проведення громадських слухань та надали додаткові
аргументи, які вплинули на хід слухань: зокрема, про те, що зернові термінали
не можна будувати у межах міста, адже вони виробляють шкідливі викиди.
Пізніше НЕЦУ звернувся із листом в Європейський банк реконструкції та
розвитку, від якого «Нібулон» отримав кредит, та дізнався, що гроші саме на
термінал у Каневі не виділялися.
Черкаська обласна адміністрація, до якої звернулися активісти, заявила,
що підтримує заборону будівництва, за яку уже висловилася Канівська міська
рада. Це стало крапкою у справі будівництва зернового терміналу у Каневі.
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Приєднуйтесь! 
Національний екологічний центр України є незалежною організацією і не отримує коштів з українського бюджету, від політичних партій чи бізнесу. Тому для нас
важлива ваша підтримка. Ви можете стати нашим волонтером, заповнивши анкету на сайті НЕЦУ, або допомогти нам фінансово.

КОНТАКТИ
Наш веб-сайт: necu.org.ua
Телефон: 044 353 78 41
Факс: 044 238 62 59
Електронна пошта: necu@i.kiev.ua
Поштова адреса: а/с 306,
01032, м.Київ-32, Україна

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах!
twitter.com/ecocenter
facebook.com/ecocentre
vkontakte.ru/club9054936

Використано фотографії: І. Сіренко, О. Василюка, Greenpeace.

