
ПРОТОКОЛ 

установчих зборів Громадської екологічної ради при Дніпропетровській обласній 

державній адміністрації 
 

06.02.2017         м. Дніпро 

вул. Лабораторна, 69 

 

Учасники: представники громадських організацій – кандидатів на вступ до складу 

Громадської екологічної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації на 2017-2019 

роки 

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ – ДРУЗІ ЗЕМЛІ» – Ангурець 

Олексій Володимирович; 

2. Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнської Екологічної Ліги – Грицан 

Юрій Іванович; 

3. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ОСЕРЕДОК МГО 

"КОЗАЦТВО ЗАПОРОЗЬКЕ" "ОКРЕМИЙ ПРИРОДО-ПРАВОЗАХИСНИЙ ОКРУГ 

МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КОЗАЦТВО ЗАПОРОЗЬКЕ" – 

Горобець Вячеслав Володимирович; 

4. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕКОЮА» – Колосовська Любов Олександрівна; 

5. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА 

ПРИДНІПРОВ’Я» – Матвій Ігор Петрович; 

6. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕРХНЯ СІЧ» – Жирко Євгеній Вікторович; 

7. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕКОЛОГІЧНА РАДА ДНІПРА» – Богачева Лілія 

Володимирівна; 

8. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЕКОЛОГІЧНА РАДА КРИВОРІЖЖЯ» – Горьовий 

Едуард Георгійович; 

9. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «САМАРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ» – 

Костинюк Сергій Валерійович; 

10. Дніпродзержинська громадська екологічна організація «Голос Природи» – 

Колішевський Євген Сергійович; 

11. Громадська організація «Громадська безпека» – Доброскок Олексій Олексійович; 

12. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДСЬКА ВЗАЄМОДІЯ» – Лампіка Тетяна 

Вікторівна; 

13. Громадська організація «Партіот 2015» – Наумов Володимир Володимирович; 

14. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 

КІММЕРІЯ» – Барановський Борис Олександрович; 

 

1) Слухали: Ангурець О.В. привітав представників організацій-кандидатів на вступ до 

нового складу Громадської екологічної ради. Запропонував обрати головою 

установчих зборів себе, секретарем Горобця В.В., лічильну комісію у складі 

Лампіка Т.В., Матвій І.П. 

Інших пропозицій не надходило. 

Голосували: «за» - 14; «проти» - 0; «утримались» - 0 

Постановили: Обрати головою установчих зборів Ангурця О.В., секретарем 

Горобця В.В., лічильну комісію у складі Лампіка Т.В., Матвій І.П. 

 

2) Слухали: Ангурець О.В. запропонував почати збори зі знайомства.  

Виступили:  
Ангурець О.В. – ГО «Зелений світ – Друзі Землі». Організація одна з найстаріших в 

Україні, входить в найбільшу міжнародну екологічну федерацію Друзі Землі (Friends 

of the Earth). Я за фахом біолог-еколог, займаюсь громадським рухом більше 18 років. 

Напрямки роботи – кампанія з біобезпеки з 1999 по 2010 роки, енергетичні питання, 



моніторинг, великі забруднювачі, зелена економіка. Ініціатор створення громадської 

ради в 2014 році. Не все виконали, що планували, але структура показала свою 

ефективність у тематичному вирішенні питань. Вважаю, що громадські ради повинні 

бути тематичними. 

Колосовська Л.О. – ГО «Екоюа». Організація існує більше 4 років, була заснована 

після вбивства еколога Володимира Гончаренка. Основний профіль діяльності – 

сміття. Координуємо найбільшу в Україні мережу зі збору батарейок. У складі 

національної комісії беремо участь у розробці законодавства щодо поводження з 

твердими побутовими відходами. В рамках Громадської екологічної ради плануємо 

продовжувати займатись темою відходів. 

Барановський Б.О. – ГО «Еколого-просвітницьке товариство Кіммерія». Організація 

існує близько 2 років. До цього працював ще в двох організаціях – «Товариство 

охорони природи» та «Світ води». Брав участь у депутатських комісіях, більше 10 

років був керівником експедиції на Дніпрі. Займаюся питаннями біорізноманіття. 

Горобець В.В. – Громадська організація «Міжрегіональний осередок МГО "Козацтво 

Запорозьке" "Окремий природо-правозахисний округ міжнародної громадської 

організації "Козацтво Запорозьке". Активіст, журналіст, блогер. Організація 

займається протидією підпалам, браконьєрству, незаконному розміщенню сміття, 

організовує рейди в лісах.  

Горьовий Е.Г. – ГС «Екологічна рада Криворіжжя». Організація заснована 2 роки тому. 

Є однією з найвпливовіших в Кривому Розі. Займаємось проблемою шахтних вод, 

роботою з громадою, працюємо з україно-німецькою групою з цього питання. Із 

результатів – внесені зміни в розпорядження Кабміну щодо скидання шахтних вод в 

р. Інгулець, розроблена програма моніторингу атмосферного повітря в Кривому Розі, 

розроблено регламент взаємодії між різними структурами при перевищенні ГДК у 

повітрі, домоглися, щоб дані з автоматизованих постів були відкриті для 

громадськості.  

Доброскок О.О. – ГО «Громадська безпека». Є офіційними партнерами швейцарсько-

українського проекту DESPRO. Займаємось правоохоронною діяльність, контролем 

державної екологічної політики, допомагаємо формуванню об’єднаних територіальних 

громад. 

Грицан Ю.І. – ДОО Всеукраїнської екологічної ліги. Організації 18 років, національній 

– 20 років. Під патронатом ще дві організації - молодіжна «Екологічна ініціатива» і 

дитяча «Екологічна варта». Займаємось екологічною просвітою – співпрацюємо з 

бібліотеками та іншими закладами, розвитком природно-заповідного фонду області. 

Підтримуємо Українське товариство охорони природи, зоозахисні організації. 

Наумов В.В. – ГО «Патріот 2015». Організація була створена для захисту прав 

учасників бойових дій, в тому числі й екологічних прав. Займаємось розвитком 

екологічної освітньої програми для шкіл м. Кам’янське. 

Костинюк С.В. – ГО «Самарське самоврядування». Організація була створена в 2015 

році. Працює в усіх напрямках захисту прав людей. Підтримуємо закриття звалищ, 

організацію суботників, волонтерську допомогу. Працюємо здебільшого в 

Самарському районі. 

Жирко Є.В. – ГО «Верхня січ». Організація була створена 7 років тому. Пріоритетом 

діяльності є виховання молоді і громадян в патріотичному дусі і національній 

самосвідомості. Екологічна просвіта є важливою частиною. 

Колішевський Є.С. – ДГЕО «Голос Природи». З 1999 року займаємося екологічними 

питаннями. Основний напрям діяльності – енергозбереження, адаптація населених 



пунктів до зміни клімату, сприяння та контроль виконання Угоди мерів. Хотілося б 

сприяти цьому процесу на рівні області.  

Лампіка Т.В. – ГО «Громадська взаємодія». Організація є засновником спілки 

«Екопатруль». Займається взаємодією з правоохоронними органами, ДСНС. Я є 

головою громадської ради при екологічній інспекції, більше 2 років громадський 

інспектор, маю великий досвід роботи з підприємствами, беру участь в групі 

вирішення проблеми небезпечних відходів на національному рівні. 

Матвій І.П. – ГО «Молодіжна екологічна ліга Придніпров’я». Організації більше 20 

років. Займаємось розвитком екологічного руху серед молоді, захистом зелених 

насаджень. В складі Громадської ради хотіли б брати участь у розробці концепції 

поводження з твердими побутовими відходами і взаємодією територіальних громад з 

органами влади. 

Богачева Л.В. – ГО «Екологічна рада Дніпра». Починала участь у громадському русі з 

намагань захистити зелені насадження, прибрати сміття, МАФи. Пізніше підняли 

питання відновлення на рівні міста комунального підприємства чи іншої структури, 

яка буде займатися моніторингом. Також займаємось питанням паспортизації і 

передачі на баланс міста зелених зон. Входжу до робочої групи міської ради по 

розробці програми поводження з зеленими насадженнями. Наша програма 

поводження з твердими побутовими відходами у місті була прийнята за основу. 

Головним напрямком діяльності бачимо сприяння створенню системи моніторингу, 

котра надасть можливість автоматизувати подачу дозвільної документації. 

 

3) Слухали: Плєшаков А.О. Дуже приємно, що Громадська екологічна рада 

оновлюється, приходять нові організації, активно виступає молодь. Без громадськості 

важко працювати і облдержадміністрації, оскільки громадськість безпосередньо бере 

участь у процесах і може відстежувати те, що не може адміністрація. Хотілося б, щоб 

громадські організації, які сьогодні є на зборах, увійшли до складу ради, активно 

працювали і докладали максимум зусиль для збереження екологічного середовища 

України. Щоб виробництва у нашому регіоні виконували природоохоронне 

законодавство, а нові будувалися за європейськими стандартами. 

 

4) Слухали: Ангурець О.В. зазначив, що на жаль зараз рівень розвитку громадянського 

суспільства не є задовільним. Однією з основних причин цього є неспроможність 

людей сідати за один стіл і домовлятися між собою. Через це знижується рівень 

сприйняття населенням громадських активістів. Кожен має свій власний досвід і 

напрямок роботи, але ми будемо діяти справді ефективно лише тоді, коли зможемо 

домовитися, розробити спільну позицію. Сподіваюся, що новим складом ми 

збережемо згуртованість, якої досягла Громадська екологічна рада за два роки роботи.  

Головні напрямки роботи Громадської екологічної ради: 

- Системна робота спільно з облдержадміністрацією з розробки програмних 

документів. На сьогодні створена екологічна програма – можливо перший документ із 

залученням активістів, екологів на етапі розробки. У ній були закладені ефективні 

механізми, поставлені адекватні цілі, звітування відбувається у показниках, а не 

витрачених коштах. Потрібно вносити корективи, доробляти. Також розпочався 

процес створення детальних документів. Розроблена програма поводження з твердими 

побутовими відходами, потрібно розробляти такі програми по іншим напрямкам. Є 

напрацювання щодо програми з біоенергетики. Потрібен постійний зворотній зв'язок 

ефективності роботи. 

- Екологічний моніторинг. 

- Контроль використання екологічного фонду на екологічні цілі. 

- Розчищення річок. Необхідно контролювати ефективність, планувати заходи з 



урахуванням зміни клімату. 

- Відходи. 

- Екологічне виховання.  

- Контроль законодавчої діяльності. Робота із правоохоронними органами.  

- Заповідання. Робота у регіонах. 

- Питання зелених зон.  

- Електронне управління. 

 

5) Слухали: Ангурець О.В. запропонував розпочати голосування за новий склад 

Громадської екологічної ради. Голосування індивідуальне, таємне. До складу 

Громадської екологічної ради будуть обрані організації, за які буде віддано 50% + 1 

голос. 

 

Результати голосування: 

ГО «ВЕРХНЯ СІЧ» -13 голосів; 

ДГЕО «Голос Природи» - 14 голосів; 

ГО «ЕКОЛОГІЧНА РАДА ДНІПРА» - 13 голосів; 

ГС «ЕКОЛОГІЧНА РАДА КРИВОРІЖЖЯ» - 14 голосів; 

ГО «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ – ДРУЗІ ЗЕМЛІ» - 14 голосів; 

ГО «МОЛОДІЖНА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА ПРИДНІПРОВ’Я» - 14 голосів; 

ГО «ЕКОЮА» - 14 голосів; 

МО МГОК З «ОКРЕМИЙ ПРИРОДО-ПРАВОЗАХИСНИЙ ОКРУГ МГО КЗ» - 14 голосів; 

ГО «САМАРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ» - 13 голосів; 

ДОО Всеукраїнської екологічної ліги – 14 голосів; 

ГО «ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА» - 14 голосів; 

ГО «Патріот 2015» - 14 голосів; 

ГО «Громадська взаємодія» - 13 голосів; 

ГО «ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО КІММЕРІЯ» - 14 голосів. 

 

До складу Громадської екологічної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації на 

2017-2019 роки входить 14 організацій. 

 

 

 

 

Голова           О.В. Ангурець 

 

 

 

 

 

Секретар          В.В. Горобець 


