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Вих. № 3488 від 18.09.19 

щодо вступу до ПАЕУ 

                                                                                                     Керівнику підприємства       

 

Шановний колего! 

 
             Цим листом інформую Вас, що саме на замовлення керівників та власників бізнесу нами у 

2019 році створено Професійну асоціацію екологів України (ПАЕУ). Запрошую долучитися і Ваше 

підприємство. 

            Впевнена, Ви, як відповідальний керівник погодитеся, Асоціації не створюються там, де 

держава ефективна. Головне наше завдання - об'єднати зусилля, щоб вирішити проблеми, які 

самотужки не вирішуються.  

  

            Ми забезпечуємо нашим членам оперативний експертний (галузевий), юридичний, 

методичний, лабораторний та інформаційний супровід у екологічній сфері. 

 

            Серед численних професійних об’єднань лише ПАЕУ:  

• Об’єднує більше 7000-ну експертну спільноту з усієї України, різних галузей 

промисловості та наукових установ, державних органів та  консолідує зусилля задля 

вирішення наболілих проблем. 

• Надає кожному члену іміджеві переваги на ринку, оскільки акцентує ринку - «ми 

екологізуємося», а тому долучаємося до процесів екотрансформації, відповідально 

ставимося до довкілля, рухаємося у ногу з світовими трендами, опікуємося майбутнім. 

• Може брати участь у статусі «третьої особи», а також, за потреби, представляти 

інтереси підприємства у судах, адже еколог, юрист, керівник чи власник підприємства 

не завжди можуть повноцінно відстояти інтереси підприємства у екологічних 

перевірках. 

• Забезпечує співпрацю з експертами Асоціації – це кращі екологи-професіонали, які 

мають багаторічний досвід взаємодії з органами виконавчої влади, вміють заздалегідь 

виявляти екологічні маніпуляції та корупційні ризики. 

• Готує щомісячне практичне видання з прикладної екології «ECOBUSINESS» 

(Екологія підприємства) – зі зразками документів, роз’ясненнями, моніторингом 

законодавства, що дає  можливість бути в курсі всіх змін та отримувати своєчасні 

роз’яснення складних питань 

• Є постійним майданчиком дискусій, форумів, обміну досвідом та презентацій рішень.  

ПАЕУ є медіатором процесу взаємодії між сторонами «держава-бізнес-наука- 

громадськість». 

• ПАЕУ надає унікальну навчальну програму учасникам, яка підвищує рівень 

прикладних екологічних знань як екологів підприємства, так і усіх дотичних до сфери 

екологічної безпеки фахівців підприємства (юристів, бухгалтерів, технічних 

спеціалістів та ін.).  

 

Погодьтесь, що в такій Асоціації Ви дійсно матимете можливість реалізувати ініціативи Вашої 

галузі. Переконана: щоб жити якісно, треба самому стати частиною змін. Долучайтесь! 

                                                                                     
З повагою,  

Президент ПАЕУ                                                                                                 Людмила Циганок 

 

 

З питань вступу: Анна Приступа, тел. 099-370-4227,  096-740-3028, sales@ecolog-ua.com 


