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Керівнику підприємства,
відповідальному менеджеру
за екологічну безпеку

Шановний колего!
Ситуація, коли посилення відповідальності бізнесу поряд з відсутністю систем фінансування екологічної модернізації викликають безліч питань нам добре знайома.
Так, як само, як і посилення маніпуляцій на цьому фоні, як і неправомірні дії контролюючих органів, як і деякі процедури, які часто замість турботи про довкілля
є інструментом тиску на бізнес.
Інформую, для захисту інтересів підприємств, що знижують тиск на довкілля і екомодернізують виробництва у 2019 році створено професійне об’єднання, що має на меті
– сприяти екотрансформації суб’єктів господарювання, запобігаючи порушенням
і маніпуляціям!
Професійна асоціація екологів України є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує менеджерів природоохоронної діяльності підприємств для сприяння сталому розвитку
та зміцненню процесу екомодернізації в Україні, підвищення рівня правової допомоги,
що надається фахівцями, підвищення ролі та авторитету екологів-практиків в суспільстві та задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації.
Кожен член Асоціації отримує юридичний, експертний, інформаційний, консультативний супровід екологічного напрямку діяльності.

Ми спільно вирішуємо основні завдання:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Моніторинг, аудит та допомога в екологізації підприємствам різних галузей в Україні
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
Розробка законів та інших нормативно-правових актів, що усуватимуть прогалини
природоохоронного законодавства
Організація та проведення громадських експертиз проєктів законів, програм, рішень
та інших документів і нормативних актів
Популяризація кращих доступних технологій для сталого розвитку
Сприяння організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення екологічної
освіти, розвитку екологічної професії та підвищення кваліфікації екологів
Організація та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, зустрічей
та інших інформаційно-освітніх заходів
Взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями для обміну досвідом
Надання учасникам Асоціації методичної та інформаційної допомоги
Сприяння поширенню екологічних знань серед населення
Сприяння працевлаштуванню екологів

1. Ми дбаємо, щоб перспективні зміни законодавства сприяли сталому розвитку,
а не поглиблювали економічну кризу!
2. Ми формуємо правдивий порядок денний в інформаційному полі, щоб протидіяти
засиллю хайпових тем і маніпулятивних проявів!
3. Ми навчаємо, щоб кожен член ПАЕУ ставав більш ресурсо- та енергоефективним

Запрошуємо до вступу в Професійну Асоціацію Екологів України!
Нам точно по дорозі, якщо:
• ваше підприємство прагне щороку знижувати тиск на довкілля;
• ваше підприємство дотримується діючого законодавства, а також бачить прогалини
і готове долучатися до необхідних змін;
• ви, як і ми, бачите проблему з рівнем знань, кадровий голод, глибокого розумієте
першопричини проблем!

З повагою,
Людмила Циганок

Президент Професійної
асоціації екологів України

