
 

  

Анонс 

 
Дискусійний майданчик 

 
Повоєнне відновлення України має бути зеленим 

 
– у цьому впевнені численні екологічні організації та експерти в галузі захисту довкілля та клімату. Це 
також офіційна позиція Української національної платформи Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства. 
 
Що конкретно це означає: 

- як саме екологічна складова має інтегруватися до галузевих та регіональних стратегій та 

планів,  

- які перешкоди виникають на цьому шляху, 

- як подолати перешкоди та що можна зробити вже сьогодні? 

Відповіді на ці питання пропонує дослідження, підготовлене колективом експертів з Робочої групи 3 
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в 
рамках ініціативи «Зелене відновлення: відбудова заради кращого майбутнього». 
 
А як переконати тих, хто ухвалює рішення про відбудову, в необхідності дослухатися до цих 
рекомендацій?  
Відповідь на це питання пропонуємо шукати разом.  

 
Запрошуємо до обговорення на дискусійному майданчику. 

У програмі: 
- Місце, де хочеться жити – погляд місцевих мешканців на повоєнну відбудову. 

- Презентація основних висновків дослідження  

- Регіональна інтеграція екологічної політики   

- Уроки війни та галузеві плани відновлення  

- Екологічне законодавство на підтримку зеленого відновлення  

- Роль Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у просуванні принципів зеленого 

відновлення. 

Захід відбудеться 30 січня 2023 року, з 11.00 до 13.00 на платформі zoom - 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsf-uhrjguHNy7_a1aNlfN1j7y29Czhucu 
 
У дискусії беруть участь автори дослідження, члени Робочої групи 3 УНП ФГС СхП, представники 
профільних державних органів та громадських об’єднань. 

 
 
Ініціатива впроваджується в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП у 2021-2023 рр.», який 
реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. 
 
Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-
csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в 
рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства (ФГС СхП). 
 

http://eap-csf.org.ua/2022/12/09/pozytsijnyj-dokument-unp-povoienne-vidnovlennia-ukrainy-maie-buty-zelenym/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsf-uhrjguHNy7_a1aNlfN1j7y29Czhucu


 

  

Форум громадянського суспільства Східного партнерства (https://eap-csf.eu/) - унікальна багаторівнева 
регіональна платформа громадянського суспільства, спрямована на просування європейської інтеграції, 
сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства - Вірменії, 
Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП, ФГС СхП намагається 
посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму у публічному дискурсі та політиці 
шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних свобод. ФГС СхП - це позапартійна доброчесна 
неурядова організація. 

 
Контактна інформація 

Українська національна платформа  
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

eap-csf.org.ua 
unp.eap@gmail.com 

www.facebook.com/unp.eap.csf  
 
 

Міжнародна благодійна організація  
«Інформаційний центр «Зелене досьє» 

greendossier@gmail.com 
www.dossier.org.ua 

https://www.facebook.com/GreenDossier 
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