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Про надання матеріалів до екологічного 
інформаційного вісника “ЕКОНАБАТ” 
 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН України (далі – НЕНЦ) від 18 листопада №209 “Про 
екологічний інформаційний вісник “ЕКОНАБАТ”, з метою виявлення, фіксації та 
подальшого притягнення до відповідальності російського агресора за спричинені 
в Україні злочинні дії: масове знищення рослинного та/або тваринного світу, 
отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть 
спричинити екологічну катастрофу (екоцид), НЕНЦ ініціює створення 
екологічного інформаційного вісника “ЕКОНАБАТ”. 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) рекомендує освітянській спільноті, учнівській молоді закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти, студентам закладів вищої освіти, 
громадянам області долучитися до участі у створенні та діяльності екологічного 
інформаційного вісника “ЕКОНАБАТ”. 

Матеріал до вісника: 
− має включати короткий опис та фото або відео про екологічні загрози 

та екозлочини, спричинені агресором (російською федерацією) із зазначенням 
дати, часу і локації фіксування; 

− має включати (за можливістю) дані про орієнтовну суму завданих 
збитків; 

− має формуватися за категоріями: 
• повітря 
• ґрунти 
• вода 
• ліси та ПЗФ (природно заповідний фонд) 
• біорізноманіття 

Керівникам закладів освіти 
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• небезпечні військові відходи 
• інше. 
Звертаємо увагу, що матеріали до екологічного інформаційного вісника 

“ЕКОНАБАТ” подаються державною – українською мовою з урахуванням вимог 
сучасного українського правопису. Обсяг: до однієї сторінки разом зі світлинами. 
Форма подачі: довільна, але з дотриманням мінімальних вимог: 

- в текстовому редакторі Word; 
- без посилань на хмарні сховища. 
З міркувань безпеки наголошуємо, що збір матеріалу здійснювати: 
- після офіційного дозволу органів влади 
-  при обов’язковому супроводі учнівської молоді відповідальними 

особами закладів освіти. 
 
Надіслані матеріали будуть опубліковані в екологічному інформаційному 

віснику “ЕКОНАБАТ” та використані для пошуку можливих оптимальних шляхів 
усунення або мінімалізації наслідків ворожої агресії.  

Після відповідного аналізу, окремі матеріали будуть запропоновані до банку 
доказів для притягнення винуватців екоциду (рф) до відповідальності у інстанціях 
відповідного рівня. 

 
Матеріали надсилати на електронну адресу: alina_sh@nenc.gov.ua. 
Контактні особи: від НЕНЦ – Цюнь Людмила, тел. (098) 597-08-80; від КЗО 

“ОЕНЦДУМ” - Майборода Інна, тел. (095)-77-97-543. 
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