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ПРО РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» - неприбуткова громадська ана-
літична організація, яка проводить незалежні дослідження та навчально-інформаційні за-
ходи у сфері екологічної політики та права, впроваджує інноваційні проекти в Україні та 
регіоні (Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія). 

Центр заснований у 2006 році.

Робота Центру здійснюється в рамках трьох програм:

- Європейські інтеграційні процеси.
- Права людини і довкілля.
- Соціально-трудові виклики.

Головними елементами нашої роботи є аналітика, посилення потенціалу та інновації.

Загальним пріоритетом програми «Європейські інтеграційні процеси» є екологічний 
вимір відносин Європейського Союзу із східними сусідами (головним чином відносини 
Україна-ЄС). Наближення східноєвропейських країн до Європейського Союзу повинно 
нести максимум вигод у сфері охорони довкілля й уникати погіршення існуючих екологіч-
них стандартів, політики та практики.

Програма «Права людини і довкілля» об’єднує три пріоритети: (1) розвиток національ-
ної екологічної політики; (2) сприяння імплементації та дотриманню міжнародних екологіч-
них угод; (3) оцінка національної практики, включаючи судову, з питань охорони довкілля. 
Дослідження у сфері національної екологічної політики мають за мету виявити та оцінити 
недоліки і проблеми у системі охорони довкілля, екологічної політики в Україні та регіоні. 
Моніторинг та оцінка виконання стратегій та планів у сфері охорони довкілля є необхідни-
ми для їх ефективної реалізації. Імплементація міжнародних угод у сфері охорони довкіл-
ля є важливим елементом покращення природоохоронної практики та політики. 

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» розпочав реалізацію програми 
«Соціально-трудові виклики» у 2013 році, імплементація якої сприятиме впровадженню між-
народних трудових стандартів у національне законодавство. Пріоритетними питаннями є 
використання потенціалу Східного партнерства для просування реформ та реагування 
на соціально-трудові виклики і впровадження реформ в окремі соціально-трудові сфери. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ У 2012-2013 РОКАХ

І. Ми сприяємо врахуванню екологічних питань в євроінтеграційному порядку 
денному України

Моніторинг виконання екологічного виміру реалізації Європейської політики сусід-
ства в Україні, включаючи Порядок денний асоціації та Дорожню карту Східного парт-
нерства, допомагає визначити прогрес та основні проблеми з їх реалізацією

У 2012 році у рамках діяльності Робочої групи 3 «Довкілля, зміна клімату та енергетична 
безпека» Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного парт-
нерства ми розпочали ініціативу проведення моніторингу виконання екологічної складової 
Порядку денного асоціації Україна-ЄС та Дорожньої карти Східного партнерства. Така 
ініціатива фінансово була підтримана Міжнародним фондом «Відродження». 

Протягом 2012-2013 років було проведено експертний семінар «Методологія прове-
дення моніторингу екологічної складової Порядку денного асоціації» (12 жовтня 2012 року, 
м.Львів), на якому була обрана методологія проведення моніторингу. Дана ініціатива та-
кож була представлена, як і попередні результати моніторингу, під час Зустрічі Робочої 
групи 3 Національної платформи (7 лютого 2013 року, м.Київ). 

Оцінка екологічної складової двостороннього 
співробітництва між Україною та ЄС / Під ред. 

Андрусевич Н. – Львів. – 2013-202 с.
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На основі проведеного моніторингу були підготовлені моніторинговий звіт «Оцінка еко-
логічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС» та резюме ан-
глійською мовою «Assessment of the Environmental Component of the EU-Ukraine Bilateral 
Cooperation». Моніторинг охопив такі питання: 

- Порядок денний асоціації Україна-ЄС (виконання Стратегії державної екологічної 
політики України та Національного плану дій з охорони навколишнього природного се-
редовища; подальша розробка та імплементація українського законодавства, страте-
гій та планів у сфері навколишнього природного середовища, зокрема, щодо оцінки 
впливу, стратегічної оцінки, доступу до інформації щодо навколишнього природного 
середовища та участі громадськості; Конвенція про стійкі органічні забруднювачі; Ор-
гуська конвенція; Конвенція про охорону ріки Дунай; Рамкова конвенція ООН про змі-
ну клімату; Кіотський протокол; Конвенція про охорону біологічного різноманіття; Водна 
конвенція; Конвенція Еспо; Віденська конвенція про охорону озонового шару; Конвенція 
про транскордонне забруднення на великі відстані; Конвенція про охорону дикої фло-
ри та фауни і природних середовищ існування в Європі; Конвенція про збереження 
мігруючих видів диких тварин; впровадження Кіотського протоколу через діалог в рам-
ках Спільної Робочої групи Україна-ЄС; Конвенція про захист Чорного моря від забруд-
нення).
- Дорожня карта Східного партнерства (адаптація екологічного законодавства Укра-
їни до законодавства Європейського Союзу; багатосторонній вимір Дорожньої карти 
Східного партнерства (довкілля)). 

Висновки та рекомендації на національному рівні були представлені під час кругло-
го столу «Оцінка екологічних реформ в контексті двосторонніх відносин Україна-ЄС» (29 

Прес-конференція «Прогрес 
у реалізації екологічних 
пріоритетів двостороннього 
співробітництва між Україною 
та ЄС» (червень 2013 року,
 м. Київ)



7РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»                           ЗВІТ ЗА 2012-2013 РОКИ

квітня 2013 року) та під час прес-конференції «Прогрес у реалізації екологічних пріоритетів 
двостороннього співробітництва між Україною та ЄС» (20 червня 2013 року, м.Київ). 

Представники Європейської Комісії, представництва України при Європейської Сою-
зі, європейських аналітичних центрів та громадських організацій мали можливість взяти 
участь в організованій в рамках проекту панельній дискусії «Екологічні проблеми євро-
пейської інтеграції: як Україна та інші країни Східного партнерства приймають екологічні 
стандарти?» (11 червня 2013 року, м.Брюссель, Бельгія). 

Об’єднання зусиль неурядових організацій допомагає посиленню євроінтеграційних 
процесів у державі, в тому числі у сфері охорони довкілля

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» бере активну участь у роботі Фо-
руму громадянського суспільства Східного партнерства. Зокрема, ми брали участь у Чет-
вертому Форумі громадянського суспільства Східного партнерства (29-30 листопада 2012 
року, м.Стокгольм, Швеція), робочих зустрічах Робочої групи 3 (8-9 листопада 2012 року, 
м.Тбілісі, Грузія; 8 липня 2013 року, м.Кишинів, Молдова), участь у підготовці моніторинго-
вого звіту щодо впровадження Флагманської ініціативи Східного партнерства з належного 
екологічного врядування (питання оцінки впливу на навколишнє середовище). 

До лютого 2013 року голова правління Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і до-
вкілля» Наталія Андрусевич була координатором Робочої групи «Довкілля, зміна клімату 
та енергетична безпека» Національної платформи Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства та, відповідно, була членом Керівного комітету Національної плат-
форми Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. В цей період коор-

 Панельна дискусія «Екологічні 
проблеми європейської 

інтеграції: як Україна та інші 
країни Східного партнерства 

приймають екологічні 
стандарти?» (червень 2013 року, 

м.Брюссель, Бельгія).
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динування було проведено два засідання Робочої групи 3, готувались внески до щорічних 
звітів Європейської комісії щодо імплементації в Україні Європейської політики сусідства 
та відгуки на вже оприлюднені звіти, координувалась підготовка позиційних документів. 

Реагування на актуальні екологічні проблеми за допомогою інструментів Східного 
партнерства підвищує інформованість та сприяє вирішенню проблем у сфері охорони 
довкілля

Національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 
сформулювала свої пропозиції, зокрема, щодо питань довкілля до Дорожньої карти Схід-
ного партнерства (двосторонній та багатосторонній виміри). 

Нагальні проблеми у сфері охорони довкілля та енергетики були висвітлені у так званих 
внесках Національної платформи до звіту Європейської Комісії щодо імплементації Єв-
ропейської політики сусідства в Україні у 2012 році та відгуках на такі звіти за 2011 та 2012 
роки.

Від імені Національної платформи у відповідні державні органи була надіслала заява 
щодо такого актуального на цей момент питання як необхідність впровадження в Україні 
системи оцінки впливу на довкілля. 

На основі проведеного моніторингу впровадження екологічної складової Порядку ден-
ного асоціації та Дорожньої карти Східного партнерства був підготовлений та надісла-
ний у відповідні органи державної влади аналітичний документ «Реалізація екологічних 
зобов’язань України в рамках двосторонніх відносин Україна-ЄС: Роль органів державної 
влади України».

Зустріч РГ3 Національної 
платформи Форуму 
громадянського суспільства 
Східного партнерства 
(березень 2012 року, м.Львів)
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ІІ. Ми сприяємо впровадженню ефективної системи оцінки впливу на довкілля  
та стратегічної екологічної оцінки в Україні

Незалежний аналіз та конкретні законодавчі пропозиції допомагають законодавчим 
органам у формулюванні основних принципів і положень щодо оцінки впливу на довкілля

Впровадження європейської моделі оцінки впливу на довкілля є ключовим елементом 
нашої позиції щодо реформи цієї сфери в Україні. 

Наше бачення шляхів вирішення проблем у сфері оцінки впливу на довкілля було сфор-
мульовано в аналітичному документі, який разом з конкретними пропозиціями був пред-
ставлений народним депутатам України.

Наші експерти брали участь у розробці концепції та проектів нової системи оцінки впли-
ву на навколишнє середовище в Україні, включаючи проекти законів України. Запропоно-
вана концепція була обговорена з представниками усіх ключових міністерств та відомств 
у рамках семінару у вересні 2012 року, організованого двома проектами технічної до-
помоги ЄС. Після реєстрації відповідного законопроекту у Верховній Раді ми надали свої 
зауваження та пропозиції усім ключовим комітетам. 
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Оцінка впливу на довкілля була також предметом аналітичного документу «Спору-
дження енергоблоків №3-4 Хмельницької АЕС: роль Верховної Ради України». Документ 
був представлений нашими колегами під час спеціального заходу у лютому 2013 року у 
приміщенні Верховної Ради України, а також попередньо обговорений на круглому столі 
у грудні 2012 року з усіма відповідними центральними органами виконавчої влади та інши-
ми зацікавленими сторонами. 

У 2012-2013 роках ми також активно лобіювали європейську модель оцінки впливу на 
довкілля в рамках роботи Національної платформи Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства, а також Форуму громадянського суспільства Східного партнер-
ства. Були прийняті підготовлені за нашої участі позиційні документи: «Заява щодо необхід-
ності впровадження системи оцінки впливу на довкілля» та «Відсутність належної системи 
оцінки впливу на довкілля в Україні стримує інтеграцію України в ЄС». 

Інформування та навчальні заходи сприяють підвищенню потенціалу зацікавлених 
осіб щодо питань оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки 

Наше бачення та пропозиції щодо оцінки впливу на довкілля в Україні ми представляли 
на численних заходах. Зокрема, на міжнародній конференції з питань удосконалення Ди-
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рективи ЄС з оцінки впливу на довкілля у контексті її впровадження в країнах Східної Євро-
пи, Кавказу та Центральної Азії (м.Вроцлав, Польща, травень 2013 р.), на щорічній зустрічі 
антиядерного руху України (м.Київ, жовтень 2013 року), на круглому столі з питань впрова-
дження європейських стандартів оцінки впливу на довкілля в Україні (м.Львів, вересень 2013 
року).

Ми також почали працювати над питаннями, пов’язаними із впровадженням стратегіч-
ної екологічної оцінки в України. У жовтні 2013 року ми виступили спів-організаторами на-
ціонального семінару для представників органів виконавчої влади, місцевих адміністрацій 
та представників неурядових організацій «Імплементація в Україні Протоколу про страте-
гічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у тран-
скордонному контексті» (м.Київ). 



12  ЗВІТ ЗА 20012-20013 РОКИ                       РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»                                  

ІІІ. Ми сприяємо дотриманню україною міжнародних угод з охорони довкілля

Незалежний аналіз та постійний моніторинг міжнародних угод з охорони довкілля до-
помагає виявити наявні проблеми з імплементацією 

У 2012-2013 рр. ми приділяли значну увагу ефективній реалізації Оргуської конвенції, 
Конвенції Еспо, Протоколу про стратегічну екологічну оцінку та інших міжнародних угод у 
сфері охорони довкілля. 

Ми брали участь у роботі Робочих та Цільових груп, що функціонують у рамках Оргусь-
кої та Еспо конвенцій. Зокрема, ми координуємо позицію Європейського ЕКО Форуму як 
постійного спостерігача при Робочій групі Конвенції Еспо та Протоколу про СЕО.

Головним питанням, над яким ми працюємо, є підвищення ефективності механізмів до-
тримання, створених в рамках згаданих конвенцій. Зокрема, ми були спів-організаторами 
семінару з питань ефективності механізму дотримання Оргуської конвенції (м.Відень, 
Австрія, травень 2012 року), у якому брали участь усі ключові експерти та представники 
держав регіону ЄЕК ООН. За результатами був підготовлений дискусійний документ, який 
пройшов обговорення з членами Комітету з питань дотримання Оргуської конвенції. 

               

 Практика Комитета по вопросам 
соблюдения Орхусской конвенции (2004-
2011) / Под. ред. А. Андрусевич, Т. Алге, 
К. Конрад, З. Козак. – Львов. – 2012. – 238с.
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За допомогою публікацій та тренінгів ми підвищуємо потенціал зацікавлених осіб для 
підвищення рівня імплементації та дотримання міжнародних екологічних угод

У рамках спільного проекту з нашими колегами з Європейського ЕКО Форуму ми під-
готували друге видання «Практики Комітету з питань дотримання Оргуської конвенції (2004-
2011)». Ця публікація містить усі тлумачення Оргуської конвенції Комітетом з питань дотри-
мання та спрямована не лише на поширення цієї практики, але й на встановлення одно-
взірцевої практики застосування Конвенції в усіх країнах. 

Протягом 2012-2013 років ми продовжували проведення навчальних заходів з питань засто-
сування Оргуської та Еспо конвенції. Так, у рамках нашої роботи як контактного юридичного 
центру Європейського ЕКО Форуму для країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, ми 
були спів-організаторами тренінгу для громадських організацій Ірландії щодо використання 
механізму дотримання Оргуської конвенції (м.Женева, Швейцарія, березень 2013 року), а 
також брали участь у навчальних заходах з питань Оргуської конвенції та механізму її до-
тримання для урядовців, суддів, громадських організацій та експертів в Ірландії (м.Дублін, Ір-
ландія, листопад 2013 року). Така увага до підвищення можливостей застосування Оргуської 
конвенції до Ірландії викликана приєднанням цієї країни до Конвенції у 2013 році. 

Наші експерти брали участь у розробці  тренінгів з питань застосування Оргуської кон-
венції для Оргуських центрів та суддів країн Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та 
Балкан (м.Відень, Австрія, червень 2013 року; м.Астана, Казахстан, червень 2013 року). 
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Ми сприяємо використанню громадськістю механізмів контролю за дотриманням 
міжнародних угод з питань довкілля

Як Контактний юридичний центр Європейського ЕКО Форуму ми продовжували нада-
вати допомогу особам у процесі звернення до міжнародних органів в рамках Оргуської 
конвенції та Конвенції Еспо. Наші експерти були залучені до справ щодо України, Казах-
стану, Іспанії, Білорусі, Австрії, Великобританії. У 2012-2013 роках особлива увага зверта-
лась на виконання рішень Нарад Сторін обох конвенцій, зокрема, рекомендацій краї-
нам, які були визнані порушниками. 

У цей період особливо багато справ, що були подані та розглядались у рамках між-
народних механізмів з питань дотримання, стосувались питань ядерної енергетики. Зо-
крема, будівництво ядерних реакторів та продовження строків експлуатації АЕС -  у 2013 
році Комітет з питань виконання Конвенції Еспо уперше відкрив провадження за заявою від 
громадськості. Справа стосується дотримання Україною своїх зобов’язань за Конвенцією 
Еспо в процесі прийняття рішення щодо продовження строків експлуатації АЕС. 
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ІV. Ми проводимо незалежний аналіз та інформування щодо актуальних
      питань екологічної політики та права України, ЄС та світу

Аналіз та інформування зацікавлених осіб про останні новини екологічної політики і 
права в Україні, Європейському Союзі та світі дозволяє підвищити рівень поінформова-
ності серед зацікавлених осіб

Протягом 2012-2013 рр. ми підготували 65 інформаційно-аналітичних оглядів «Екологічна 
політика та право». Кожний випуск – це огляд головних подій у сфері охорони довкілля, 
екологічної політики та права в Україні, Європейському Союзі та на міжнародному рівні. 
Наші огляди отримують усі зацікавлені особи: депутати, працівники Мінприроди, експер-
ти, представники НУО, міжнародних органзіацій та установ, уряди низки держав.

Починаючи з вересня 2013 року, після опитування читачів огляду, його формат було змі-
нено. Тепер щотижня готуються та розповсюджуються інформаційні огляди українською 
мовою, а щомісяця – аналітичні огляди українською та англійською мовами. 

Восени-взимку 2013 року ми охопили такі тематичні питання – євроінтеграція у сфері до-
вкілля: особистий вибір львів’ян та нові перспективи; модель оцінки впливу на довкілля; ви-
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рішення трудових спорів у проекті Трудового кодексу; екологічна політика після Вільнюсу: 
втрачені можливості; оцінка транскордонного впливу на довкілля та ядерні проекти. 

На початку кожного року ми готуємо підсумковий аналітичний огляд основних тенден-
цій та подій у сфері екологічної політики і права в Україні та світі. 

Незалежний аналіз актуальних проблем екологічної політики та права допомагає ви-
явити основні загрози та проблеми і запропонувати шляхи їх вирішення

У 2012 році ми провели оцінку передвиборчих програм політичних партій та окремих 
кандидатів на виборах до Верховної Ради України у 2012 році з точки зору наявності в їх пе-
редвиборчих обіцянках екологічних питань. Основні висновки лягли в основу аналітичного 
документу «Екологічна складова передвиборчих програм політичних партій та кандидатів 
у депутати на виборах до Верховної Ради України у 2012 році» та відповідної інформацій-
ної кампанії. 

У 2013 році ми провели пілотне дослідження у Львові щодо ставлення львів’ян до питань 
довкілля, їх думки щодо екологічної політики, інформування з екологічних питань. На основі 
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дослідження була розроблена інфографіка, що показує ставлення львів’ян до довкілля у 
порівнянні з результатами аналогічного дослідження, що регулярно проводиться для гро-
мадян ЄС.  

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» у 2013 році спільно з низкою ана-
літичних центрів та громадських організацій України під егідою Громадської Ради при Мі-
ністерстві закордонних справ та за підтримки Фонду Еберта брав участь в підготовці та 
представленні «Рекомендацій щодо оновлення Маастрихтської стратегії ОБСЄ в еконо-
міко-довкільному вимірі». Така ініціатива експертного середовища з метою необхідності 
перегляду Маастрихтської стратегії, беручи до уваги головування України в ОБСЄ у 2013 
році, мала на меті оцінити нові виклики та підходи до них, виробити рекомендації та дати 
поштовх подальшому міжнародному обговоренню. У цій ініціативі Ресурсно-аналітичний 
центр «Суспільство і довкілля» відповідав за питання забезпечення сталого розвитку. До-
кумент був підготовлений українською та англійською мовою, а результати аналізу пред-
ставлені на паралельному заході в рамках ІІ Підготовчого засідання Економіко-Довкільного 
форуму ОБСЄ (16 квітня 2013 року). 
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V. Ми сприяємо розробленню концепції нової моделі вирішення трудових 
спорів в україні

Створення концепції нової моделі вирішення трудових спорів в Україні сприятиме ре-
формуванню національного законодавства щодо захисту трудових прав, впроваджен-
ню демократичних засад у порядок розгляду трудових спорів та зростанні ролі учасни-
ків соціального діалогу в їх вирішенні

Протягом 2012-2013 років в Україні реалізовувався Шведсько-український проект у сфе-
рі вирішення трудових спорів на основі співпраці Національної служби посередництва 
Швеції та Національної служби посередництва і примирення України за сприяння Швед-
ського агентства з питань розвитку і співробітництва (SIDA). Ресурсно-аналітичний центр 
«Суспільство і довкілля» у рамках цього проекту здійснював експертну роботу. Зокрема 
експертом Ресурсно-аналітичного центру розроблено і підготовлено термінологічну базу 
концепції нової моделі, класифікацію трудових спорів за предметом спору – на спори 
про права та спори про інтереси, особливості судового порядку вирішення спорів про 
права та визначення конкретної юридичної відповідальності за порушення законодавства 
про трудові спори.

5 грудня 2013 року у м. Києві офіційно презентовано концепцію нової моделі вирішення 
трудових спорів, що стало одним із перших кроків наближення України до європейських 
стандартів із вирішення трудових спорів. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА КОМУНІКАЦІЯ

У 2012-2013 роках Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» продовжував 
впровадження програми інституційного розвитку, спрямованої на підвищення професій-
ного, технічного та інституційного потенціалу Центру. Реалізація програми відбувається за 
підтримки Фонду підтримки аналітичних центрів Інституту відкритого суспільства. 

Ми подавали наш Річний звіт за 2011 рік на конкурс річних звітів, що проводився Творчим 
центром ТЦК у 2012 році. Хоча ми й не отримали перемогу, наша участь підвищила візуа-
лізацію роботи нашого 

Центру серед громадськості. 
Ми підтримуємо роботу нашої веб-сторінки www.rac.org.ua та активно використовує-

мо Facebook для візуалізації роботи нашого Центру та розповсюдження інформації про 
наші продукти та заходи.

У 2012 році ми увійшли до спеціальної Експертної групи з екологічних прав при Консуль-
тативній раді при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. 

У 2013 році Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» став асоційованим чле-
ном Європейського екологічного бюро.

З метою підвищення здатності Центру ефективно працювати наш колектив брав участь 
у низці навчальних заходів з питань медіа, співпраці з державними органами, тематичних 
семінарів:

-   Тренінг «Співпраця неурядових організацій з парламентом» (м. Київ, травень 2012 
року). У вересні 2012 року Вестмінстерський консорціум у співпраці з Лабораторією 
законодавчих ініціатив, Центром європейської інтеграції, Могилянською школою жур-
налістики та РАЦ «Суспільство і довкілля» провели аналогічний тренінг у м. Львові;
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-   Тренінг «Вступ до зеленої економіки: концепції та застосування» (он-лайн навчання, 
весна-літо 2013 року);

-   Екологічна літня школа (літо 2012 року);
-   Конференція з обговорення дослідження з аналізу політики в Україні (березень 2013 

року);
-   Семінар для представників працівників органів виконавчої влади, місцевих адміні-

страцій та представників неурядових організацій «Імплементація в Україні Протоколу 
про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє се-
редовище у транскордонному контексті» (жовтень 2013 року);

-   Семінар «Індикатори зеленого росту ОЕСР» (березень 2013 року);
-   Спільний семінар «Участь громадськості у процесі прийняття рішень з ядерних пи-

тань» (березень 2013 року). 

Тренінг «Співпраця неурядових 
організацій з парламентом» 
(вересень 2012 року, м. Львів)
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

2012 2013

Видатки, грн. 404 652 746 616

у т.ч.:

Адміністративні 82 711 92 926

Програмні 321 941 653 690

Доходи, грн. 581 968 716 902
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НАША КОМАНДА

Наталія Андрусевич  Голова правління

Андрій Андрусевич  Член правління

Зоряна Козак   Член правління

Олеся Хоронжук   Бухгалтер

Оксана Хомік   Офіс-менеджер

Вікторія Гураш   Перекладач 

Ольга Хомякова   Молодший аналітик

Ніколь Ламот   Волонтер

Дезері Ходиш   Волонтер

Девін Ейклс   Волонтер

Джон Бієрсак   Волонтер

© РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР “СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ“





КОНТАКТИ

Ресурсно-аналітичний центр 
«Суспільство і довкілля»
Поштова адреса:      вул. ак. Сахарова, 42
             офіс 509
          79012
            м. Львів
            Україна
Телефон/факс:        +38 032 242 22 84
Електронна пошта:       office@rac.org.ua
Веб-сторінка:       www.rac.org.ua
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