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Відомості про результати діяльності за  2019-2020 р. 
 
 

Проведені навчальні заходи 
 

Дистанційний курс «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень» 
Практикум «Все для еколога на підприємстві-2019» (Київ, Харків, Львів,Одесса)  
Семінар-практикум «Перевірки бізнесу Держекоінспекцією. Практичні аспекти та 
рекомендації» 
IV Всеукраїнський ЕCOFORUM-2019 екологів підприємств «ECOBUSINESS в Україні-
2019»(Дніпро, Львів, Одеса) 
Дистанційний курс «Екологічне право. Екологічна безпека. Вищий рівень» 
Тренінг «Судова практика в екологічних спорах: ВАШЕ джерело права» 
Семінар-практикум «ПЕРЕВІРКИ БІЗНЕСУ ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЄЮ: ПРАКТИЧНІ 
АСПЕКТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ» 
Тренінг «Природоохоронна діяльність підприємства: судова практика, промислова безпека та 
ОВД. Розгляд реальних справ» 
 
 

Випуск щомісячне видання для менеджерів природоохоронної діяльності 
«ECOBUSINESS. Екологія підприємства» , серед тем якого: 

 
1. Екологічний податок -2019 в Україні 
2. Судова справа: відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в 
атмосферу 
3. 10 аспектів, які треба знати про приписи органів державного нагляду  
4. Нова держполітика у сфері промислового забрудення: чого очікувати бізнесу 
5. Waste revolution: прогноз для України 
6. Пробіли законодавства:які перешкоди слід подолати при оформленні дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
7. Акценти в оновленій Екологічній стратегії: забезпечення безпеки чи сприяння сталому 
розвитку?  
8.Модернізуватися ніколи не пізно: чеський кейс впровадження інтегрованого дозволу  
9. Примусова модернізація: що заважає водній галузі України досягти стандартів ЄС? 
 
 

Запуск співтовариства ГС «ПАЕУ» Professional Association of Ecologists of 
Ukraine 

 
Основною метою Асоціації є об’єднання представників екологічної спільноти для 

сприяння збереження безпечного для існування живої та неживої природи навколишнього 
природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорони, 
раціонального використання і відтворення природних ресурсів; сприяння розвитку 



екосвідомості та розвитку екологічної професії, задоволення і захист прав та законних 
інтересів членів Асоціації, а також сприяння їх неформальному спілкуванню. 
 
Для досягнення своєї мети Асоціація ставить перед собою такі завдання: 

 сприяння екологічній безпеці в Україні; 
 сприяння гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського 

Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних 
країн; 

 сприяння професійному розвитку екологів: вдосконаленню системи їх підготовки та 
підвищенню кваліфікації; 

 сприяння підвищенню ролі екологічної безпеки в суспільстві; 
 
Для виконання завдань Асоціація в порядку, встановленому чинним законодавством України: 

 бере участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів; 
 організовує та проводить громадські експертизи проектів законів, програм, рішень та 

інших документів та нормативних актів; 
 сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення екологічної освіти, 

розвитку екологічної професії та підвищенню кваліфікації екологів; 
 
Professional Association of Ecologists of Ukraine- це більше, ніж просто асоціація: ми працюємо 
задля синхронізації інтересів бізнесу, держави, суспільства і Природи. 
 
 

Ми є організатором першого в Україні проекту-визнання «ECОtransformation–
2019» (ЕКО-оскар) 
 


