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ВСТУП 
 
 
 
 
 

На сучасному етапі екологічні проблеми виходять далеко за рамки націона-
льних кордонів і мають транскордонний, регіональний чи навіть глобальний 
характер. Окрім того, частина природних ресурсів та інших об'єктів навколиш-
нього середовища знаходяться поза межами дії національної юрисдикції (Світо-
вий океан, Антарктика та ін.). Найефективнішим засобом для вирішення таких 
проблем є міжнародна співпраця держав, що, зокрема, проявляється в прийнятті 
та реалізації міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. 

Міжнародні договори є головним джерелом міжнародного права. В Україні 
вони є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, пе-
редбаченому для норм національного законодавства (ст.19.1 Закону України 
"Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 року). Якщо міжнародним 
договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено 
інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, 
то застосовуються правила міжнародного договору (ст.19.2 Закону України "Про 
міжнародні договори України" від 29 червня 2004 року).  

Україна є стороною близько 70 міжнародно-правових актів універсально-
го (глобального), регіонального та двостороннього характеру. Україна має 
намір ратифікувати ще ряд міжнародних договорів у сфері охорони довкілля, 
зокрема, Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку 
впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, Протокол із 
стійких органічних забруднювачів, Протокол з важких металів, Протокол про 
зменшення викидів сірки, Протокол про обмеження викидів летких органіч-
них сполук або їх транскордонного переміщення до Конвенції про транскор-
донне забруднення повітря на великі відстані. Ратифіковані міжнародно-
правові угоди є частиною національного законодавства України, проте їх 
практична реалізація на національному рівні часто потребує вдосконалення, 
зокрема, подальшої імплементації у національне законодавство. Рівень обі-
знаності про міжнародні договори України у сфері охорони довкілля є, на 
жаль, досить низьким навіть серед юристів. 

Метою цього Довідника є надання базової інформації зацікавленим осо-
бам (екологічним неурядовим організаціям, органам державної влади та 
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місцевого самоврядування, навчальним закладам тощо) про чинні міжнарод-
но-правові договори України у сфері охорони довкілля.  

Інформація подається у довідниковій формі і містить такі дані про кожен 
міжнародно-правовий акт: повна і коротка назва акту, дата і місце прийнят-
тя, дата набрання чинності, дата ратифікації/приєднання України, дата на-
брання чинності для України, сторони міжнародно-правового акту, поправки 
і протоколи до міжнародно-правового акту, автентичні тексти, застереження 
України, коротка характеристика міжнародно-правового акту, його імплемен-
тація на національному рівні, органи, що діють у рамках міжнародно-
правового акту, корисна інформація.  

Довідник містить інформацію про 46 міжнародно-правових актів глобаль-
ного та регіонального характеру, стороною яких є України, та коротку довід-
ку про двосторонні договори України у сфері охорони довкілля. Довідник 
також містить інформацію про дві міжнародні декларації з охорони навколи-
шнього середовища (Стокгольмську, 1972 р. та Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) у 
зв'язку з важливістю цих актів у сфері міжнародно-правового регулювання 
охорони довкілля. До Довідника увійшли міжнародно-правові договори, зго-
да на обов'язковість яких для України була надана до 1 листопада 2008 року. 
Міжнародно-правові акти подано у хронологічному порядку. 

Довідник підготовлено та видано Ресурсно-аналітичним центром "Суспі-
льство і довкілля" в рамках проекту "Підвищення інформованості про міжна-
родні інструменти у сфері охорони довкілля, стороною яких є Україна" за 
фінансової підтримки Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив.  

Сподіваємось, що це видання стане корисним у вирішенні екологічних 
проблем за допомогою міжнародних інструментів у сфері охорони довкілля, а 
також сприятиме практичній реалізації та підвищенню обізнаності про чинні 
міжнародні договори України у сфері охорони довкілля.  
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Як користуватись Довідником  
 
 
 
 
Назва міжнародного договору –повна назва документу, яка, як правило, 
відповідає офіційному перекладу українською мовою. 
 
1. Коротка назва – якщо міжнародно-правовий акт має вживану, часто 
використовувану та загальноприйняту коротку назву, то вона вказується у 
цьому пункті. Іноді коротка назва може містити абревіатуру, зокрема, англій-
ською мовою.  
 
2. Дата і місце прийняття – у цьому пункті вказується дата і місце підпи-
сання міжнародно-правового документу, як це зазначається безпосередньо у 
тексті такого акту.  
 
3. Дата набрання чинності – у цьому пункті вказується дата, з якої міжна-
родний договір є чинним. Порядок набрання чинності вказується безпосере-
дньо у самому договорі. Джерело – офіційні веб-сторінки депозитарія або 
секретаріату відповідного договору.  
 
4. Дата ратифікації/приєднання України – дата, коли Україна надала згоду 
на обов'язковість для неї міжнародного договору. Може бути у формі ратифікації, 
затвердження, прийняття, приєднання. Вказується дата прийняття відповідного 
нормативно-правового акту (наприклад, закону про ратифікацію).  
 
5. Дата набрання чинності для України – дата, коли міжнародний дого-
вір набрав чинності для України. Для договорів, щодо яких згода на обов'яз-
ковість була надана до набрання чинності самим договором, такою датою є 
дата набрання чинності договору. Для угод, до яких Україна приєдналась 
після набрання ними чинності, така дата визначається у порядку передбаче-
ному самою угодою з моменту подання Україною ратифікаційних документів 
депозитарію (а не з моменту прийняття відповідного національно-правового 
акту). Для більшості договорів, включених у Довідник, джерелом інформації 
є офіційні веб-сторінки депозитарія або секретаріату відповідного договору.  
 
6. Сторони (станом на) – вказується кількість сторін даного міжнародно-
правового акту та подається їх перелік в алфавітному порядку. В дужках 
вказується дата, станом на яку подається перелік сторін. Сторонами є дер-
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жави чи інші суб'єкти міжнародного права, які погодились на обов'язковість 
для них договору і для яких договір є чинним. У Довіднику використані зага-
льновживані назви держав з метою полегшити читачу їх пошук в алфавітно-
му переліку. Водночас, для деяких держав з метою уникнення неправильно-
го розуміння у дужках подається повна офіційна назва (або її продовження). 
Наприклад: Конго (Республіка) та Конго (Демократична Республіка), Корея 
(Республіка) та Корейська Народно-Демократична Республіка.  
 
7. Поправки, протоколи – якщо до міжнародно-правового акту були прийняті 
поправки, протоколи, додаткові угоди тощо, у цьому пунктів вказується їх повна 
назва та рік прийняття, незалежно від того, чи набрали вони чинності чи ні.  
 
8. Автентичні тексти – вказуються автентичні (офіційні) мови міжнародно-
правового акту, які зазначені безпосередньо в його тексті. Такі автентичні 
тексти мають однакову силу і є рівнозначними при тлумаченні.  
 
9. Застереження України – якщо Україною було зроблено застереження 
до міжнародно-правового акту, про це зазначається у цьому пункті. Застере-
ження означає односторонню письмову заяву, зроблену при підписанні, 
ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні 
до нього, якою висловлюється бажання виключити або змінити юридичну 
дію певних положень договору щодо їхнього застосування до України. Іноді в 
міжнародно-правовому акті вказується, що застереження до нього чи його 
частини не допускаються.  
 
10. Коротка характеристика – коротка характеристика основних поло-
жень міжнародно-правового акту, яка включає мету договору, огляд основ-
них зобов'язань держав за договором.  
 
11. Імплементація на національному рівні – коротка довідка про осно-
вні національні нормативно-правові акти, що були прийняті на реалізацію 
даної міжнародно-правової угоди, або які регулюють питання, охоплені сфе-
рою дії даного міжнародно-правового акту.  
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту – якщо в 
рамках міжнародно-правового акту діють спеціально створені органи, то їх 
назва вказується у даному пункті.  
 
13. Корисна інформація – посилання в Інтернеті, де можна знайти інформа-
цію про дану міжнародно-правову угоду. Як правило, це офіційні веб-сторінки 
міжнародно-правових договорів, які підтримуються їх секретаріатами.  
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ДОГОВІР ПРО АНТАРКТИКУ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Договір про Антарктику  
 
2. Дата і місце прийняття  
1 грудня 1959 року, м. Вашингтон (США) 
 
3. Дата набрання чинності 
23 червня 1961 року  
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
17 вересня 1992 року  
 
5. Дата набрання чинності для України 
28 жовтня 1992 року  
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
47 сторін: 
Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Великобританія, Венесуела, 
Гватемала, Греція, Данія, Еквадор, Естонія, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Колумбія, Корея 
(Республіка), Корейська Народно-Демократична Республіка, Куба, Монако, Нідерланди, Німеччина, 
Нова Зеландія, Норвегія, Папуа-Нова Гвінея, Перу, Північноафриканська Республіка, Польща, Росія, 
Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Україна, Уругвай, Фінляндія, Франція, Чехія, 
Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
- Мадридський протокол про охорону навколишнього середовища, 1991 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, іспанський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає  
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10. Коротка характеристика 
Договір про Антарктику встановлює міжнародно-правовий режим Антарк-

тики. Його сфера дії поширюється на район південніше 60-ї паралелі півден-
ної широти, включаючи усі шельфові льодовики.  

Держави забезпечують використання Антарктики тільки в мирних цілях 
(ст.1). Забороняються будь-які заходи військового характеру, зокрема, ство-
рення військових баз і укріплень, проведення військових маневрів, випробу-
вання будь-яких видів зброї. Забороняються будь-які ядерні вибухи і вида-
лення в цьому районі радіоактивних матеріалів (ст.5.1). 

 Договір гарантує свободу наукових досліджень в Антарктиці і співробіт-
ництво (ст.2). Для сприяння такому співробітництву договірні сторони пого-
джуються проводити обмін інформацією стосовно планів наукових робіт в 
Антарктиці, проводити обмін науковим персоналом в Антарктиці між експе-
диціями і станціями, проводити обмін даними і результатами наукових спо-
стережень в Антарктиці та забезпечувати вільний доступ до них (ст.3.1). 

Кожна договірна сторона, представники якої мають право брати участь у 
нарадах, передбачених у ст.9 цього Договору, мають право призначати спо-
стерігачів для проведення будь-якої інспекції (ст.7.1) у всі райони Антаркти-
ки, включаючи всі станції, установки та устаткування в цих районах, а також 
усі морські й повітряні судна в пунктах розвантаження і вантаження вантажу 
або персоналу в Антарктиці (ст.7.2, 7.3).  

Представники договірних сторін збираються на наради з метою обміну 
інформацією, взаємних консультацій з питань заходів, що сприяють здійс-
ненню принципів і цілей цього Договору, включаючи заходи щодо викорис-
тання Антарктики тільки в мирних цілях, сприяння науковим дослідженням в 
Антарктиці, сприяння здійсненню прав інспекції, питань, що стосуються здій-
снення юрисдикції в Антарктиці, охорони і збереження живих ресурсів у 
Антарктиці (ст.9.1).  

Кожна з договірних сторін зобов'язується докладати відповідних зусиль, 
сумісних зі Статутом ООН, щоб в Антарктиці не проводилась будь-яка діяль-
ність, що суперечить принципам або цілям цього Договору (ст.10).  

Жодне положення Договору не повинно тлумачитись як: 
(а) відмова будь-якої з договірних сторін від раніше заявлених прав або 

претензій на територіальний суверенітет в Антарктиці; 
(b) відмова будь-якої з договірних сторін від будь-якої основи для претен-

зії на територіальний суверенітет в Антарктиці або скорочення цієї основи, 
яку вона може мати в результаті її діяльності чи діяльності громадян в Анта-
рктиці або з інших причин; 

(с) таке, що завдає шкоди позиції будь-якої з договірних сторін щодо ви-
знання або невизнання нею права чи претензії, або основи для претензії 
будь-якої іншої держави на територіальний суверенітет в Антарктиці (ст.4.1).  
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11. Імплементація на національному рівні 
3 липня 1992 року Розпорядженням № 121/92-рп Президент 

України доручив Міністерству закордонних справ України внести Кабінету 
Міністрів України пропозиції щодо участі України в Договорі про Антарктиду 
1959 року, а Академії наук України розробити програму досліджень Антарк-
тиди з обґрунтуванням наукових та економічних інтересів та перспективних 
напрямків діяльності України в цій частині світу. 28 липня 1992 року Кабі-
нет Міністрів України Постановою № 425 схвалив пропозицію Міністер-
ства закордонних справ про приєднання України до Договору про Антарктику 
1959 року і внесення її на розгляд Верховної Ради України. 17 вересня 
1992 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 2609-XII 
про приєднання від імені України до Договору про Антарктику 1959 року. 

З метою правового регулювання проведення досліджень в Антарктиці Ка-
бінетом Міністрів України було ухвалено низку постанов: 

– Постанову від 17 жовтня 1995 року № 830 "Про розвиток до-
сліджень в Антарктиці", якою визначено інституційно-організаційні пи-
тання здійснення таких досліджень; 

– Постанову від 4 липня 1996 року № 719 "Про затвердження 
Державної програми досліджень України в Антарктиці", якою затвер-
джено Державну програму досліджень України в Антарктиці; 

– Постанову від 11 грудня 1996 року № 1483 "Про проведення 
наукових досліджень в Антарктиці", якою уточнено забезпечення діяль-
ності української антарктичної станції "Академік Вернадський". 

Кабінет Міністрів України Розпорядженням від 13 березня 2001 
року № 422-р схвалив Державну програму проведення досліджень 
в Антарктиці на 2002-2010 роки, розроблену Міністерством освіти і науки 
України. На Український антарктичний центр (зараз – Національний антарк-
тичний науковий центр) покладено функції органу управління Програмою та 
надано право вносити за погодженням з Міністерством освіти і науки зміни 
до Програми в межах затверджених обсягів фінансування на підставі звітів 
про виконання окремих завдань Програми. 

31 березня 2003 року Кабінет Міністрів України Розпорядженням 
№ 181-р підтримав пропозицію Міністерства освіти і науки України щодо 
набуття Україною статусу Консультативної сторони Договору про Антарктику. 

В Україні відсутні спеціалізовані закони, прямо спрямовані на виконання 
міжнародних зобов'язань, що передбачені у Договорі про Антарктику. Але 17 
квітня 2003 року за № 0810 зареєстровано проект Закону України "Про 
антарктичну діяльність", який знаходиться на розгляді у Верховній Раді 
України. 2 березня 2004 року постановою № 1561-IV Верховної Ради України 
законопроект прийнято за основу і скеровано на доопрацювання. 3 жовтня 
2006 року постановою № 194-V Верховної Ради України законопроект повто-
рно скеровано на доопрацювання. 
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Див. також Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про 
Антарктику, Конвенція про збереження живих морських ресурсів Антарктики. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

Секретаріат 
Консультативна нарада Договору про Антарктику  

 
13. Корисна інформація 
www.ats.aq – веб-сторінка Секретаріату Договору про Антарктику 
www.scar.org – веб-сторінка Наукового комітету з арктичних досліджень  
http://www.uac.gov.ua – веб-сторінка Національного антарктичного науково-
го центру (колишній Український антарктичний центр)  
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ПРОТОКОЛ  
ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО  
СЕРЕДОВИЩА ДО ДОГОВОРУ  
ПРО АНТАРКТИКУ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Мадридський протокол  
 
2. Дата і місце прийняття  
4 жовтня 1991 року, м. Мадрид (Іспанія) 
 
3. Дата набрання чинності 
14 січня 1998 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
22 лютого 2001 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
24 червня 2001 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
33 сторони: 
Австралія, Аргентина, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Великобританія, Греція, Еквадор, Індія, 
Іспанія, Італія, Канада, Китай, Корея (Республіка), Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норве-
гія, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Російська Федерація, Румунія, США, Україна, 
Уругвай, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Чилі, Швеція, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, іспанський, російський, французький 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Протокол прийнятий для цілей охорони навколишнього середовища Ан-
тарктики та екосистем, що пов'язані з нею і залежать від неї. 

Протокол передбачає, що діяльність у районі дії Договору про Антарктику 
повинна плануватися і здійснюватись таким чином, щоб обмежити негативні 
впливи на навколишнє середовище Антарктики та екосистем, які залежать 
від неї та пов'язані з нею, а також, щоб уникнути негативних впливів на 
характер клімату та погоди, на якість повітря та води, значних змін в атмос-
ферному, наземному, льодовому або морському середовищах, шкідливих 
змін у розподілі, кількості чи продуктивності видів або популяцій видів фауни 
і флори, небезпеки для видів або популяцій таких видів (ст.3).  

Діяльність у районі дії Договору про Антарктику повинна плануватись та 
здійснюватись на основі інформації, достатньої для проведення попередніх 
оцінок і внесення обґрунтованих висновків про її можливі впливи на навко-
лишнє середовище Антарктики та екосистем, а також на значимість Антарк-
тики для проведення наукових досліджень. Діяльність також повинна здійс-
нюватись таким чином, щоб надавати пріоритетне значення науковій діяль-
ності і зберегти значимість Антарктики як району проведення таких дослі-
джень.  

Сторони консультуються і співпрацюють із договірними сторонами інших 
чинних міжнародних документів у рамках системи Договору про Антарктику 
та їхніми відповідними органами з метою забезпечити досягнення цілей і 
дотримання принципів цього Протоколу (ст.5).  

Протокол забороняє будь-яку діяльність, що пов'язана з мінеральними 
ресурсами, за винятком наукових досліджень (ст.7).  

Протоколом впроваджується проведення оцінки впливу на навколишнє 
середовище, що передує прийняттю рішень щодо будь-якої діяльності в ра-
йоні впливу (ст.8). Кожна сторона забезпечує застосування встановлених у 
Додатку I процедур оцінки впливу. 

Кожна сторона щорічно звітує про кроки, які вона здійснює для реалізації 
даного Протоколу (ст.17.1). 

Додаток ІІ до Протоколу містить положення щодо збереження антаркти-
чної флори і фауни. 

Додаток ІІІ до Протоколу містить положення щодо видалення і управлін-
ня ліквідацією відходів із району дії Договору про Антарктику.  

Додаток IV до Протоколу містить положення щодо запобігання забруд-
нення морського середовища, а саме щодо скидання нафти, скидання сміття, 
скидання шкідливих рідких речовин, скидання стічних вод.  
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Додаток V до Протоколу містить положення щодо охорони і управління 
районами, саме Антарктичних районів, що особливо охороняються, і Антарк-
тичних районів, що особливо управляються.  

 
11. Імплементація на національному рівні 

Імплементація Протоколу про охорону навколишнього середовища до До-
говору про Антарктику здійснюється на рівні підзаконних нормативно-
правових актів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року 
№ 908 "Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань 
України у зв'язку з приєднанням до Протоколу про охорону навко-
лишнього середовища до Договору про Антарктику" затверджено 
Порядок надання дозволу на провадження діяльності фізичних та 
юридичних осіб у районі дії Договору про Антарктику. Цей порядок 
визначає механізм розгляду заяв на отримання дозволу на провадження 
діяльності у районі дії Договору про Антарктику, матеріалів з оцінки впливу 
запланованої діяльності на навколишнє середовище Антарктики та загальних 
вимог до порядку видачі, зупинення та анулювання дозволів, контролю за 
дотриманням умов дозвільної діяльності. Будь-яка діяльність у районі дії 
Договору про Антарктику, крім забороненої Протоколом та Договором про 
Антарктику, провадиться на підставі дозволу, що видається Міністерством 
освіти і науки України, провадження діяльності без дозволу забороняється. 
Міністерство освіти і науки України визначено уповноваженим органом з 
питань виконання вимог Протоколу про охорону навколишнього середовища 
до Договору про Антарктику (п.2 Постанови № 908). 

4 березня 2004 року Наказом Міністерства освіти і науки України 
№ 176 затверджено Положення про Комісію з розгляду заяв про 
отримання дозволу на провадження діяльності в районі дії Догово-
ру про Антарктику. Комісія є постійно діючим дорадчим органом при Мініс-
терстві освіти і науки України, до складу якої входять представники мініс-
терств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної та галу-
зевих академій наук, Українського антарктичного центру, а також учені і 
фахівці-практики з питань вивчення Антарктики. У разі позитивного виснов-
ку Комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України видати дозвіл на 
провадження діяльності у районі дії Договору про Антарктику. На Українсь-
кий антарктичний центр Міністерства освіти і науки України покладено орга-
нізаційне забезпечення діяльності Комісії з розгляду заяв про отримання 
дозволу на провадження діяльності в районі дії Договору про Антарктику 
(п. 2 Наказу № 176). Указом Президента України від 23 грудня 
2004 року № 1524/2004 йому надано статус національного наукового 
центру, який іменується Національним науковим антарктичним центром, 
пріоритетними напрямами діяльності якого є: розроблення та виконання 
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програм проведення наукових досліджень в Антарктиці; координація роботи, 
пов'язаної з участю України у проведенні міжнародних наукових досліджень 
в Антарктиці; забезпечення подальшого розвитку діяльності антарктичної 
станції "Академік Вернадський"; підготовка та проведення комплексних мор-
ських експедицій у Південній півкулі. 
 
Див. також Договір про Антарктику, Конвенція про збереження живих мор-
ських ресурсів Антарктики. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Комітет з охорони навколишнього середовища 
 
13. Корисна інформація 
www.ats.aq – веб-сторінка Секретаріату Договору про Антарктику 
www.scar.org – веб-сторінка Наукового комітету з арктичних досліджень  
http://www.uac.gov.ua – веб-сторінка Національного антарктичного науково-
го центру (колишній Український антарктичний центр)  
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МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ  
ЩОДО ВТРУЧАННЯ У ВІДКРИТОМУ МОРІ  
У ВИПАДКАХ АВАРІЙ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ  
ДО ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОЮ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття 
29 листопада 1969 року, м. Брюссель (Бельгія) 
 
3. Дата набрання чинності 
6 травня 1975 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
17 грудня 1993 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
17 грудня 1993 року 
 
6. Сторони (станом на 30 вересня 2008 року) 
86 сторін: 
Австралія, Ангола, Аргентина, Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бельгія, Бенін, Болгарія, 
Бразилія, Вануату, Великобританія, Габон, Гайана, Гана, Грузія, Данія, Джібуті, Домініканська 
Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Естонія, Єгипет, Ємен, Індія, Іран, Ірландія, Ісландія, 
Іспанія, Італія, Камерун, Катар, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, Ліберія, Ліван, Маврикій, 
Мавританія, Марокко, Маршалові острови, Мексика, Монако, Намібія, Нігерія, Нідерланди, Нікара-
гуа, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Панама, 
Папуа-Нова Гвінея, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, 
Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Словенія, Суринам, 
США, Танзанія, Тонга, Трінідад і Тобаго, Туніс, Україна, Фіджі, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чилі, 
Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
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7. Поправки, протоколи 
– Протокол, 1973 рік 

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Конвенція прийнята у рамках Міжнародної морської організації (ІМО). Ме-
та Конвенції – захист від серйозних наслідків морських аварій, внаслідок яких 
виникає небезпека забруднення моря і узбережжя нафтою. 

Стаття 1 Конвенції закріплює за сторонами Конвенції право вживати у ві-
дкритому морі такі заходи, які можуть стати необхідними для запобігання, 
зменшення або усунення серйозної і реально загрожуючої їх узбережжю або 
пов'язаним з ним інтересам небезпеки забруднення або загрози забруднення 
моря нафтою внаслідок морської аварії або дій, пов'язаних з такою аварією. 
Однак ніякі заходи не повинні вживатись на підставі цієї Конвенції щодо 
будь-якого військового корабля або іншого судна, що належить державі чи 
експлуатується нею і використовується у даний час для урядових некомер-
ційних цілей (ст.1.2).  

Стаття 3 Конвенції визначає умови, яких повинні додержуватись держави 
при здійсненні права вживати заходів, визначених статтею 1 Конвенції.  

Заходи, які вживає держава, повинні бути співрозмірними дійсно вчиненій 
або загрожуючій шкоді (ст.5.1). Будь-яка сторона, яка на порушення поло-
жень цієї Конвенції вжила заходів, що завдали шкоди іншим, повинна випла-
тити компенсацію у розміри шкоди, завданої заходами, що перевищують ті, 
які були розумно необхідні для досягнення цілі, згаданої в статті 1 (ст.6). 

 
11. Імплементація на національному рівні 

Діяльність, пов'язана з використанням суден для перевезення вантажів, а та-
кож для інших господарських і наукових цілей, регулюється Кодексом торго-
вельного мореплавства України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР. 
У ньому визначені питання управління безпекою мореплавства, що конкретизо-
вані у Положенні про систему управління безпекою судноплавства на 
морському і річковому транспорті, затвердженому Наказом Міністерс-
тва транспорту України від 20 листопада 2003 року № 904. 

Положення визначає порядок організації робіт з попередження аварійних 
подій на морському і річковому транспорті; завдання, функції, органи, суб'єкти і 
об'єкти системи управління безпекою судноплавства; встановлює форми конт-
ролю за виконанням заходів, пов'язаних із безпекою судноплавства. Оперативне 
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реагування на виникнення аварійної події та розслідування обставин і причин її 
виникнення передбачає отримання інформації про аварійну подію, попередню 
оцінку та класифікацію аварійної події, організацію та проведення пошукових та 
аварійно-рятувальних робіт, її розслідування, оцінку стану безпеки на об'єктах 
управління, де сталася аварійна подія, аналіз, облік та передачу інформації про 
неї, підготовку і впровадження заходів попередження. 

Розслідування аварій регулюється Положенням про класифікацію, 
порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суд-
нами, затвердженому Наказом Міністерства транспорту та зв'язку 
України 29 травня 2006 року № 516. 

За наслідками аварійні морські події поділяються на: 
– дуже серйозні аварії – аварії, що спричинили сильне забруднення на-

вколишнього природного середовища самим судном або в результаті пошко-
дження судном підводних трубопроводів, берегових споруд тощо. Сильним 
забрудненням навколишнього природного середовища вважається розлив 
нафти або нафтопродуктів у кількості, що перевищує 1,0 куб. м; покриття 
плівкою (нафтовою, масляною та іншого походження) більше 1/3 від поверх-
ні водного об'єкта при його видимій площі до 6 кв. км або більше 2 кв. км 
поверхні водного об'єкта при його видимій площі більше 6 кв. км унаслідок 
пошкодження судна під час його експлуатації або у зв'язку з нею; 

– серйозні аварії, що спричинили забруднення навколишнього природ-
ного середовища самим судном або в результаті пошкодження судном підво-
дних трубопроводів, берегових споруд тощо; 

– морські інциденти (серйозні інциденти) – це аварійні морські події, внаслі-
док яких може бути заподіяна шкода навколишньому природному середовищу; 

– інциденти – це аварійні морські події, внаслідок яких судном пошко-
джено берегові споруди, не призвело до забруднення навколишнього при-
родного середовища. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Немає 
 
13. Корисна інформація 
www.imo.org – веб-сторінка Міжнародної морської організації  
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ,  
ЩО МАЮТЬ МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ,  
ГОЛОВНИМ ЧИНОМ ЯК СЕРЕДОВИЩА  
ІСНУВАННЯ ВОДОПЛАВНИХ ПТАХІВ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Рамсарська конвенція, Конвенція про водно-болотні угіддя 
 
2. Дата і місце прийняття  
2 лютого 1971 року, м. Рамсар (Іран) 
 
3. Дата набрання чинності 
21 грудня 1975 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
29 жовтня 1996 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
15 листопада 1997 року 
 
6. Сторони (станом на 19 вересня 2008 року) 
158 сторін: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські острови, 
Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Боснія і Герцего-
вина, Ботсвана, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, В'єтнам, Великобританія, Венесуела, Вірменія, 
Габон, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, 
Домініканська Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель-Сальвадор, Естонія, Єгипет, Ємен, 
Замбія, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-
Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, Колумбія, Коморські 
острови, Конго (Демократична Республіка), Конго (Республіка), Корея (Республіка), Коста-Ріка, 
Кот-д'Івуар, Куба, Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, М'янма, 
Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Малаві, Малай-
зія, Малі, Мальта, Марокко, Маршалові острови, Мексика, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, 
Намібія, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єд-
нані Арабські Емірати, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південноаф-
риканська Республіка, Польща, Португалія, Республіка Сейшельські острови, Російська Федерація, 
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Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Томе і Прінсіпе, Сенегал, Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Словаччина, 
Словенія, Судан, Суринам, США, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Таїланд, Танзанія, Того, Трінідад і 
Тобаго, Туніс, Туреччина, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фін-
ляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська Республіка, Чилі, 
Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 

– Паризький протокол, 1982 рік 
– Ріджинські поправки, 1987 рік 

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, французький, німецький, російський  
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Рамсарська конвенція створює правові рамки національних дій і міжнаро-
дної співпраці для охорони і раціонального використання водно-болотних 
угідь і їх ресурсів.  

Під "водно-болотними угіддями" розуміють райони маршів, боліт, драго-
вин, торфовищ або водойм – природних або штучних, постійних або тимча-
сових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, включаю-
чи морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шість мет-
рів (ст.1.1). Водоплавними визнаються птахи, які екологічно залежать від 
водно-болотних угідь (ст.1.2). 

Конвенцією створюється Список водно-болотних угідь міжнародного зна-
чення (ст.2.1). Водно-болотні угіддя для Списку відбираються із врахуванням 
їх міжнародного значення з точки зору екології, ботаніки, зоології, лімнології 
або гідрології (ст.2.2). Межі кожного водно-болотного угіддя точно опису-
ються та наносяться на карту, вони можуть включати прибережні річкові та 
морські зони, суміжні із водно-болотними угіддями, і острови або морські 
акваторії із глибиною більше шести метрів під час відпливу, що розташовані 
в межах водно-болотних угідь, особливо там, де вони важливі як середовища 
існування водоплавних птахів (ст.2.1). 

Угіддя для внесення їх до Списку водно-болотних угідь міжнародного 
значення визначаються самими договірними сторонами (ст.2.1).  

При підписанні Конвенції або при передаванні на зберігання документа 
про ратифікацію або приєднання договірна сторона визначає для внесення 
до Списку принаймні одне водно-болотне угіддя (ст.2.4). Договірна сторона 
має право додавати до Списку додаткові водно-болотні угіддя, розширювати 
межі угідь, що вже внесені до Списку, викреслити із Списку або зменшити 
межі водно-болотних угідь (ст.2.5). Внесення водно-болотного угіддя до 
Списку не завдає шкоди виключним суверенним права договірної сторони, на 
чиїй території розташоване угіддя (ст.2.3).  
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Внесення водно-болотного угіддя до Списку накладає на договірні сторони 
певні зобов'язання по відношенню до даних угідь. А саме, договірні сторони: 

– Визначають та здійснюють своє планування таким чином, щоб сприяти 
захисту водно-болотних угідь та раціональному використанню водно-
болотних угідь на своїх територіях (ст.3.1); 

– Забезпечують якнайшвидше отримання інформації, якщо змінюється 
або може змінитись екологічний характер її водно-болотного угіддя, внесено-
го до Списку, та передають таку інформацію до організації або Уряду, які 
відповідають за діяльність постійно діючого Бюро, вказаного у ст.8 (ст.3.2); 

– Сприяють збереженню водно-болотних угідь і водоплавних птахів че-
рез створення природних резерватів на водно-болотних угіддях і забезпечу-
ють належний нагляд за ними (ст.4.1); 

– Виключаючи угіддя із Списку, договірна сторона повинна, наскільки це 
можливо, компенсувати виникаючу втрату ресурсу водно-болотного угіддя, і, 
зокрема, створити додаткові природні резервати для захисту водоплавних 
птахів (ст.4.2); 

– Заохочують дослідження і обмін даними і публікаціями, що стосуються 
водно-болотних угідь, їх флори та фауни (ст.4.3), управлінськими засобами 
збільшують чисельність водоплавних птахів (ст.4.4) та сприяють підготовці 
відповідних фахівців (ст.4.5). 

Договірні сторони консультуються одна з одною з приводу виконання 
обов'язків щодо цієї Конвенції, особливо у випадках, коли водно-болотне 
угіддя розміщується на території більше ніж однієї договірної сторони або 
там, де водна система розподілена договірними сторонами (ст.5.1).  
 
11. Імплементація на національному рівні 

З метою збереження унікальних природних комплексів водно-болотних 
угідь, які згідно з критеріями Рамсарської конвенції мають природоохоронну, 
рекреаційну, наукову, естетичну цінність та міжнародне значення головним 
чином як місця оселень водоплавних птахів, Кабінет Міністрів України 
Постановою від 23 листопада 1995 року № 935 затвердив Перелік 
водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення головним 
чином як місця оселень водоплавних птахів. До цього переліку вхо-
дять, наприклад, дельта р. Дніпра, Шацькі озера, озеро Сасик. 

З метою забезпечення виконання Рамсарської конвенції Кабінет Мініст-
рів України Постановою від 8 лютого 1999 року № 166 затвердив 
Положення про водно-болотні угіддя загальнодержавного значен-
ня, що у подальшому втратила свою чинність у зв'язку з прийняттям нового 
нормативно-правового акту – Порядку надання водно-болотним угід-
дям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення, затвер-
дженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 
року № 1287. Цей Порядок визначає процедуру надання водно-болотним 
угіддям статусу міжнародного значення відповідно до критеріїв Рамсарської 
конвенції. Визначення водно-болотних угідь, що можуть бути заявленими для 
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надання їм статусу водно-болотних угідь міжнародного значення, здійсню-
ється Міністерством охорони навколишнього природного середовища України 
за поданням наукових установ, громадських організацій, інших заінтересова-
них підприємств, установ, організацій та громадян. Міністерство погоджує 
питання щодо надання йому статусу водно-болотного угіддя міжнародного 
значення з центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого 
перебуває це угіддя, користувачами (власниками) земельної ділянки та інших 
природних ресурсів, органом місцевого самоврядування, після чого відповідні 
матеріали разом з проектом відповідного рішення подаються для погодження 
до Кабінету Міністрів України. Після чого матеріали скеровуються Бюро Кон-
венції для розгляду питання про внесення водно-болотного угіддя до Списку 
водно-болотних угідь міжнародного значення. 

22 грудня 2002 року Міністерство екології та природних ресурсів 
України Наказом № 524 затвердило Структуру, зміст та порядок 
ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення. 
Паспорт затверджується відповідними структурними адміністративно-
територіальними органами Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України та ведеться адміністраціями установ природно-
заповідного фонду, у межах яких знаходяться ці угіддя, а у разі їх знахо-
дження за межами територій природних заповідників, біосферних заповідни-
ків і національних природних парків – відповідальними підрозділами (за по-
годженням з користувачами (власниками) земельних ділянок та інших при-
родних ресурсів), які включають щорічно в плани своєї роботи організацію 
робіт щодо контролю за станом збереження водно-болотних угідь міжнарод-
ного значення. Паспорти заповнюються протягом року після внесення водно-
болотного угіддя до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення і 
періодично, через 2 роки, на підставі проведених досліджень, до Паспорта 
вносяться відповідні записи. 

Охорона і користування природними ресурсами водно-болотних угідь (їх ді-
лянок) міжнародного значення, що перебувають у межах територій і об'єктів 
природно-заповідного фонду, земель водного та лісового фонду, здійснюються 
відповідно до законодавства (зокрема Земельного кодексу України, Закону 
України "Про природно-заповідний фонд"", Закону України "Про тва-
ринний світ", Закону України "Про рослинний світ"). 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція договірних сторін 
– Бюро 
– Постійний комітет 
– Науково-технічна група 

 
13. Корисна інформація 
http://www.ramsar.org – веб-сторінка Рамсарської конвенції  
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СТОКГОЛЬМСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ  
З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Стокгольмська декларація 
 
2. Дата і місце прийняття  
16 червня 1972 року, м. Стокгольм (Швеція) 
 
3. Дата набрання чинності 
Не потребує 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
Не потребує 
 
5. Дата набрання чинності для України 
Не потребує 
 
6. Сторони  
-  
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Стокгольмська декларація з навколишнього середовища є базовим актом 
для міжнародного права навколишнього середовища. Вона – не міжнародний 
договір, а політико-правовий документ (так зване "м'яке право"). Стокгольм-
ська декларація була прийнята на Стокгольмській конференції з навколиш-
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нього середовища. День відкриття конференції (5 червня 1972 року) прийня-
то вважати Всесвітнім днем охорони довкілля (щодо цього питання на кон-
ференції було прийнято окрему резолюцію). Проведення Стокгольмської 
конференції у 1972 році стало переломним моментом у розвитку міжнародно-
правової охорони навколишнього середовища, початком нового етапу розви-
тку міжнародно-правової охорони довкілля. На думку більшості дослідників у 
1972 р. покладено початок формування нової галузі міжнародного права – 
міжнародного права навколишнього середовища. 

Стокгольмська декларація складається із преамбули та 26 статей-
принципів. Декларація починається із визнання права людини жити у сприя-
тливому довкіллі і обов'язку його охороняти (Принцип 1). Декларація визна-
чила основні напрямки та принципи міжнародно-правової охорони довкілля у 
таких сферах як раціональне використання природних ресурсів, збереження 
флори та фауни, попередження забруднення довкілля (включаючи моря), 
зв'язок між охороною довкілля та соціально-економічним розвитком, демо-
графічні питання, управління охороною довкілля, наукові дослідження та 
освіта. Окрім визначення природоохоронних завдань і напрямків співпраці, 
Стокгольмська декларація вперше закріпила ряд міжнародно-правових прин-
ципів: принцип суверенного права держав розробляти свої природні ресурси 
та відповідальності за завдання шкоди довкіллю інших держав (Принцип 21), 
принцип співробітництва у вирішенні екологічних проблем (Принцип 24). 
Принципи (положення) Стокгольмської декларації призвели до виникнення 
нових міжнародно-правових норм, принципів та інститутів галузі, хоча цей 
процес інколи затягувався на роки. 

Проведення Стокгольмської конференції спонукало до ряду наукових 
міжнародних досліджень, які вийшли у 1972 р. Два таких дослідження мали 
значний вплив на розвиток міжнародного права навколишнього середови-
ща – "Межі росту" (анг: Limits to Growth, дослідження було виконане на 
замовлення Римського клубу) та звіт "Тільки одна Земля" (анг: Only one 
Earth, спеціально розроблений на замовлення ООН та представлений на 
Стокгольмській конференції). Так, звіт "Тільки одна Земля" вперше підняв 
питання взаємозв'язку між охороною навколишнього середовища та розви-
тком (зокрема, теза про те, що людство повинно взяти на себе зобов'язан-
ня з управління планетою). 

 
11. Імплементація на національному рівні 
Не потребує  
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Немає 
 
13. Корисна інформація 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentID=97 – 
повний звіт про Конференцію з навколишнього середовища 1972 року 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ВСЕСВІТНЬОЇ 
КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
16 листопада 1972 року, м. Париж (Франція) 
 
3. Дата набрання чинності 
17 грудня 1975 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 жовтня 1988 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
12 січня 1989 року 
 
6. Сторони (станом на 30 листопада 2007 року) 
185 сторін: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа і Барбуда, Аргентина, 
Афганістан, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Боснія 
і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, Вануату, Ватикан, Вели-
кобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, 
Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Ель-
Сальвадор, Еритрея, Естонія, Ефіопія, Єгипет, Ємен, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, 
Ірак, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Каме-
рун, Канада, Катар, Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, Кірибаті, Колумбія, Коморські острови, Конго 
(Демократична Республіка), Конго (Республіка), Корейська Народно-Демократична Республіка, 
Корея (Республіка), Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, 
Ліван, Лівія, Люксембург, М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія (Колишня Югосла-
вська Республіка), Малаві, Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, Марокко, Маршалові 
острови, Мексика, Мікронезія, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, Непал, Нігер, Нігерія, 
Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, 
Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південноафриканська Республіка, 
Польща, Португалія, Російська Федерація, Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе і Прінсі-
пе, Саудівська Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-
Люсія, Сент-Кітс і Невіс, Сербія, Сирія, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, Судан, Суринам, 
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США, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Таїланд, Танзанія, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, Туніс, Туреч-
чина, Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, 
Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська Республіка, Чилі, Чорногорія, 
Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета цієї Конвенції полягає у сприянні охороні, збереженню та популяри-
зації культурної і природної спадщини. 

Згідно з Конвенцією "культурна спадщина" – це пам'ятки (твори архітектури, 
монументальної скульптури і живопису, елементи та структури археологічного 
характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну 
цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки); ансамблі (групи ізольованих чи 
об'єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв'язок з пейзажем яких є видатною 
універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки); визначні місця 
(твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи 
археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, 
естетики, етнології чи антропології) (ст.1). 

Згідно з Конвенцією "природна спадщина" – це природні пам'ятки, ство-
рені фізичними й біологічними утвореннями або групами таких утворень, що 
мають видатну універсальну цінність з точки зору естетики чи науки; геоло-
гічні й фізіографічні утворення й суворо обмежені зони, що є ареалом видів 
тварин і рослин, які зазнають загрози й мають видатну універсальну цінність 
з точки зору науки чи збереження; природні визначні місця чи суворо обме-
жені природні зони, що мають видатну універсальну цінність з точки зору 
науки, збереження чи природної краси (ст.2).  

Кожна сторона Конвенції з метою забезпечення цілей Конвенції прово-
дить загальну політику для охорони, збереження і популяризації природної і 
культурної спадщини (ст.5). Кожна сторона Конвенції зобов'язується не вда-
ватися до будь-яких навмисних дій, що могли б завдати прямо чи посередньо 
шкоди культурній і природній спадщини, яка розміщена на території інших 
держав – сторін цієї Конвенції (ст.6.2).  

Конвенцією створюється Міжурядовий комітет з охорони всесвітньої культур-
ної і природної спадщини (ст.8). Сторони Конвенції подають Комітету перелік 
цінностей культурної і природної спадщини, що розміщені на їх території і мо-
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жуть бути включені у Список всесвітньої спадщини, якщо вони мають видатну 
універсальну цінність відповідно до встановлених критеріїв (ст.11).  

Конвенцією створюється Фонд охорони всесвітньої культурної і природної 
спадщини, що має видатну універсальну цінність і називається Фондом все-
світньої спадщини (ст.15). Стаття 15 Конвенції також визначає види надхо-
дження коштів до Фонду. Будь-яка держава – сторона цієї Конвенції може 
звертатися з проханням про надання міжнародної допомоги на користь цін-
ностей культурної чи природної спадщини, що мають видатну універсальну 
цінність і розміщені на її території (ст.19). Конвенція визначає умови і форми 
надання такої міжнародної допомоги.  
  
11. Імплементація на національному рівні 

Базовими законодавчими актами, що спрямовані на виконання зобов'я-
зань, передбачених Конвенцією про охорону всесвітньої культурної і природ-
ної спадщини, є закони України "Про охорону культурної спадщини" 
від 8 червня 2000 року № 1805-III, "Про природно-заповідний фонд 
України" від 16 червня 1992 року № 2456-XII, "Про охорону архео-
логічної спадщини" від 18 березня 2004 року № 1626-IV. 

В Україні розроблено програмні документи, що визначають правові осно-
ви у цій сфері: 

– Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми 
збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-
2010 роки" від 20 квітня 2004 року № 1692-IV, згідно з яким збереження і 
примноження культурних цінностей належать до пріоритетних напрямів політики 
держави у сфері культури, а охорона культурної спадщини є міжнародно-
правовим зобов'язанням нашої держави перед світовою спільнотою, 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 року 
№ 1330, якою затверджено Комплексну програму паспортизації 
об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки. 

Окрім того, проблеми культурної і природної спадщини в Україні неодно-
разово були предметом розгляду Верховною Радою України, зокрема: 

– Постанова Верховної Ради України від 27 листопада 2003 року 
№ 1351-IV "Про інформацію Кабінету Міністрів України про сучасний стан та 
перспективи охорони об'єктів культурної спадщини України, а також пам'яток 
історії та культури Українського народу, що знаходяться за її межами", 

– Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 2002 року № 140-IV 
"Про інформацію Кабінету Міністрів України про здійснення державної полі-
тики щодо виконання законів України "Про природно-заповідний фонд Украї-
ни" і "Про охорону культурної спадщини" та про дотримання посадовими 
особами вимог чинного законодавства стосовно Національного заповідника 
"Хортиця" й інших історико-культурних заповідників і об'єктів природно-
заповідного фонду". 
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Україною прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів, що 
конкретизують порядок здійснення збереження, охорону й управління пам'я-
тками культурної і природної спадщини: 

– Порядок видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної 
спадщини як пам'ятки, затверджений Наказом Міністерства культу-
ри і туризму України від 5 грудня 2005 року № 900. Цей Порядок ви-
значає процедуру оформлення та видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта 
культурної спадщини як пам'ятки. Свідоцтво видається Державною службою 
охорони культурної спадщини або іншими органами охорони культурної спа-
дщини (у разі делегування їм цих повноважень Міністерством культури і 
туризму України) власникові пам'ятки або вповноваженому ним органу після 
занесення об'єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих 
пам'яток України; 

– Порядок укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної 
спадщини, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2001 року № 1768, що регулює порядок укладення охоронного 
договору, який встановлює режим використання пам'ятки культурної спадщини 
чи її частини, у тому числі території, на якій вона розташована; 

– Порядок визначення категорій пам'яток для занесення об'єк-
тів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'я-
ток України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2001 року № 1760. Об'єкти культурної спадщини заносять-
ся до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за рішенням Кабінету 
Міністрів України – щодо об'єктів національного значення, або за рішенням 
відповідного центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культу-
рної спадщини – щодо об'єктів місцевого значення. До облікової документації 
на об'єкт культурної спадщини входить його паспорт, що повинен містити: 
історичні дані про об'єкт, відомості про його сучасний стан, функціональне 
використання, роль у навколишньому середовищі, територію, а також про 
ландшафт, твори мистецтва, результати попередньої оцінки антропологічної, 
археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи 
художньої цінності, про основні археологічні, іконографічні, архівні та бібліо-
графічні матеріали, наявність науково-проектної документації, місце її збері-
гання та зони охорони. 

Ведеться робота щодо реєстрації відповідних пам'яток культурної і при-
родної спадщини: 

– Законом України від 23 вересня 2008 року № 574-VI затвер-
джено Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають 
приватизації. До таких, наприклад, належать: Бахчисарайський палацово-
парковий комплекс, комплекс Львівського музею архітектури та побуту, за-
мок XVII-XVIII сторіччя у с. Підгірці; 
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– Перелік пам'яток історії, монументального мистецтва та архе-
ології національного значення, які заносяться до Державного ре-
єстру нерухомих пам'яток України, Додаток до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1761, наприклад, Поле 
битви між козацькими військами на чолі з І. Виговським і царською армією; 

– Список історичних населених місць України (міста і селища 
міського типу), затверджений Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26 липня 2001 року № 878. 

В Україні запроваджена кримінальна відповідальність за знищення, руй-
нування або пошкодження пам'яток – об'єктів культурної спадщини та само-
вільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці (ст. 298 Кри-
мінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III) та 
адміністративна відповідальність за порушення правил охорони і викорис-
тання пам'яток історії та культури (ст. 92 Кодексу України про адмініст-
ративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073 – Х). 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Комітет всесвітньої спадщини 
– Секретаріат 

 
13. Корисна інформація 
http://whc.unesco.org – веб-сторінка про всесвітню спадщину 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ  
ЗАБРУДНЕННЮ МОРЯ СКИДАМИ 
ВІДХОДІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Лондонська конвенція 1972 року 
 
2. Дата і місце прийняття  
29 грудня 1972 року, м. Москва (Росія), м. Вашингтон (США), м. Лондон 
(Великобританія), м. Мехіко (Мексика) 
 
3. Дата набрання чинності 
6 березня 1976 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
5 лютого 1976 року (дата здачі документу про ратифікацію) 
 
5. Дата набрання чинності для України 
6 березня 1976 року 
 
6. Сторони (станом на 31 жовтня 2008 року) 
85 сторін: 
Австрія, Азербайджан, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Афганістан, Барбадос, Бельгія, Білорусь, Болгарія, 
Болівія, Бразилія, Вануату, Великобританія, Габон, Гаїті, Гватемала, Гондурас, Греція, Данія, Домінікансь-
ка Республіка, Екваторіальна Гвінея, Єгипет, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-
Верде, Канада, Кенія, Кірибаті, Китай, Кіпр, Конго (Демократична Республіка), Корея (Республіка), Коста-
Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Лівія, Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Науру, Нігерія, Нідерлан-
ди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Панама, Папуа-Нова 
Гвінея, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, Сейшельські 
острови, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сербія, Словенія, Соломонові острови, Суринам, США, 
Сьєрра-Леоне, Танзанія, Тонга, Туніс, Угорщина, Україна, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чилі, 
Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Ямайка, Японія 
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7. Поправки, протоколи 
– Поправки 1978 року 
– Поправка 1980 року 
– Поправка 1989 року 
– Поправка 1993 року 
– Поправка 1995 року 
– Поправка 2006 року 
– Протокол 1996 року  

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, іспанський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Конвенції – сприяти ефективній боротьбі з усіма джерелами забруд-
нення моря та вжиттю усіх можливих заходів для попередження забруднення 
моря скидами відходів та інших матеріалів, які можуть складати небезпеку 
для здоров'я людини, завдати шкоди живим ресурсам та життю в морі, за-
вдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам 
використання моря (ст.І). 

Конвенція забороняє скид небезпечних відходів та матеріалів, включених 
до Додатку І (зокрема, радіоактивні та з високим рівнем радіації, так званий 
"чорний список"). Для відходів та матеріалів, включених до Додатку ІІ (зок-
рема, що містять свинець, цинк, ціаніди та ін.), необхідний спеціальний до-
звіл, для видачі якого кожна держава призначає спеціальний орган, а для 
скиду інших відходів – загальний дозвіл. Такі органи не лише видають до-
зволи, але й ведуть облік характеристик та кількості усіх матеріалів, на які 
наданий дозвіл, місця, часу та методу їх скиду. Спеціальний та загальний 
дозвіл видається лише після ретельного вивчення факторів, вказаних у до-
датку ІІІ (ст.IV, VI). Скид – це будь-яке умисне видалення в море відходів чи 
інших матеріалів з суден, літаків, платформ чи інших штучних конструкцій у 
морі, а також умисне захоронення в морі самих суден, літаків, платформ чи 
конструкцій (ст.ІІІ(1)).  

Держава повинна забезпечити виконання вимог Конвенції суднами та лі-
таками, які зареєстровані чи завантажені на її території, а також платформа-
ми, що знаходяться під її юрисдикцією (ст.VII). 

Конвенція не застосовується до видалення відходів, що виникають у про-
цесі видобутку мінеральних ресурсів морського дна (ст.ІІІ(1)). Окрім того, 
скид відходів дозволяється для забезпечення безпеки людей, суден, літаків 
чи платформ у надзвичайних ситуаціях (наприклад, негода) (ст.V).  
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У 1996 р. був прийнятий Протокол до Конвенції, який заміняє Конвенцію 
(для держав, що є його сторонами). Він вводить новий підхід у регулювання 
питання скидів відходів у море – підхід, що базується на принципі перестороги. 
Це передбачає необхідність вжити усіх належних превентивних заходів, якщо є 
підстава вважати, що такі відходи чи матеріали ймовірно завдадуть шкоди, 
навіть якщо немає конкретних доказів причинно-наслідкового зв'язку між ски-
дами та їх наслідками (ст.3). Протокол закріплює жорсткіший режим скиду 
відходів у море шляхом встановлення загальної заборони скидів будь-яких 
відходів у море та їх спалювання (включаючи заборону експорту в інші країни 
для захоронення чи спалювання на морі), за винятком тих відходів, які прямо 
зазначені у ньому (ст.4). Україна не є стороною Протоколу 1996 року.  
 
11. Імплементація на національному рівні 

Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря є предметом 
регулювання низки кодексів України. Зокрема, Водний кодекс України від 
6 червня 1995 року № 213/95-ВР передбачає, що у внутрішні морські 
води та територіальне море забороняється скидати з суден і плавучих засо-
бів, платформ та інших морських споруд і повітряних суден хімічні, радіоак-
тивні та інші шкідливі речовини, а також радіоактивні або інші відходи, мате-
ріали, предмети та сміття, які можуть спричинити забруднення моря 
(ст. 102). Аналогічна заборона щодо скидання з повітряних суден шкідливих 
для здоров'я людей, навколишнього природного середовища речовин або 
інших відходів і матеріалів передбачена у Повітряному кодексі України 
від 4 травня 1993 року № 3167-XII (ч. 4 ст. 54). 

В Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення 
вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруд-
нення і засмічення. Згідно з ст. 591 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х адміністративна 
відповідальність настає за: 

– забруднення і засмічення територіальних і внутрішніх морських вод вна-
слідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеціально уповноважених на те 
державних органів або з порушенням встановлених правил, 

– проведення навантажувальних та розвантажувальних робіт, що мо-
жуть призвести до забруднення територіальних і внутрішніх морських вод, 
без дозволу органів державного контролю в галузі охорони навколишнього 
природного середовища, якщо одержання такого дозволу передбачено зако-
нодавством України, 

– неповідомлення адміністрації найближчого порту України про прове-
дене внаслідок крайньої необхідності без належного на те дозволу скидання 
у море шкідливих речовин з судна або іншого плавучого засобу, повітряного 
судна, платформи чи іншої штучно спорудженої у морі конструкції, а у випа-
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дках скидання з метою поховання – і органу, який видає дозволи на таке 
скидання, одразу після здійснення або в ході здійснення такого скидання. 

Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря від забруд-
нення та засмічення здійснюється відповідно до правил, що затверджуються 
Кабінетом Міністрів України, інших актів законодавства. 19 лютого 1996 
року Кабінет Міністрів України Постановою № 269 затвердив Пра-
вила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря 
України від забруднення та засмічення, 29 березня 2002 року при-
йнято їхню нову редакцію згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України № 431. Ці Правила встановлюють вимоги щодо запобігання забру-
дненню та засміченню внутрішніх морських вод і територіального моря Укра-
їни підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, грома-
дянами України, а також іноземними юридичними і фізичними особами та 
особами без громадянства, українськими та іноземними суднами, які перебу-
вають у цих водах. Правила передбачають охорону внутрішніх морських вод 
і територіального моря України від забруднення та засмічення як із суден, 
так і береговими об'єктами. Для забезпечення виконання вимог чинного 
законодавства України щодо охорони навколишнього природного середови-
ща та безпечного мореплавства 27 травня 2005 року Наказом № 257 
Міністерство транспорту та зв'язку України затвердило Правила 
технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд. 
  
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Нарада договірних держав 
– Секретаріат (ІМО) 
– Експертні та наукові робочі групи 

 
13. Корисна інформація 
http://www.londonconvention.org – веб-сторінка Лондонської конвенції 1972 
року. 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ 
ВИДАМИ ДИКОЇ ФАУНИ І ФЛОРИ,  
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ  
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Конвенція CITES 
 
2. Дата і місце прийняття  
3 березня 1973 року, м. Вашингтон, округ Колумбія (США) 
 
3. Дата набрання чинності 
1 липня 1975 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
14 травня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
29 березня 2000 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
173 сторони: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Афганістан, Багамські 
острови, Бангладеш, Барбадос, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Ботсвана, Бразилія, 
Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, Вануату, Великобританія, Венесуела, Габон, Гайана, 
Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Доміні-
ка, Домініканська Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель-Сальвадор, Еритрея, Естонія, Ефіо-
пія, Єгипет, Ємен, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, 
Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, 
Колумбія, Коморські острови, Конго (Демократична Республіка), Конго (Республіка), Корея (Республі-
ка), Коста-Рика, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Лівія, Ліхтенштейн, 
Люксембург, М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Республі-
ка), Малаві, Малайзія, Малі, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намі-
бія, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані 
Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південноафри-
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канська Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Марино, 
Сан-Томе і Прінсіпе, Саудівська Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і 
Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Соломонові 
острови, Сомалі, Судан, Суринам, США, Сьєрра-Леоне, Таїланд, Танзанія, Того, Тринідад і Тобаго, 
Туніс, Туреччина, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Фран-
ція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська Республіка, Чилі, Чорногорія, Швейца-
рія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 

Боннська поправка, 1979 рік 
Габоронська поправка, 1983 рік 

  
8. Автентичні тексти 
Англійський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Конвенція CITES встановлює правила та обмеження щодо міжнародної 
торгівлі видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнен-
ня. Торгівля означає експорт, реекспорт, імпорт та інтродукцію з моря 
(ст.І(c)). Реекспорт – це експорт будь-якого зразка, що раніше був імпорто-
ваний. Інтродукція з моря означає ввезення в державу зразків будь-якого 
виду, що виловлені в морському середовищі, яке не знаходиться під юрисди-
кцією будь-якої держави (наприклад, Світовий океан). Експорт таких зразків 
(інтродукованих з моря) не вважається реекспортом.  

Усі види, торгівля якими регулюється, поділені та три категорії, відповід-
но до Додатків І, ІІ та ІІІ. До Додатка I занесені всі види, що знаходяться під 
загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє 
існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів особливо суворо 
регулюється з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживан-
ня, й дозволяється лише у виняткових випадках (ст.ІІ(1)). Додаток II вклю-
чає: (a) всі види, які на даний час не обов'язково перебувають під  
загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгі-
вля зразками таких видів не буде суворо регулюватися з метою уникнення 
такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та (b) інші види, які 
мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею зразками деяких 
видів, згаданих у підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефекти-
вний контроль (ст.ІІ(2)). Включення/виключення видів до Додатків І та ІІ 
відбувається лише за рішенням Конференції Сторін. Додаток III включає всі 
види, які за визначенням будь-якої сторони підлягають регулюванню в ме-
жах її юрисдикції з метою попередження чи обмеження експлуатації та щодо 
яких існує необхідність співробітництва інших сторін з контролю за торгів-
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лею. Іншими словами, держави самостійно (в односторонньому порядку) 
включають/виключають види до/з Додатку ІІІ шляхом повідомлення (як 
правило на Конференції Сторін). Види, які включаються до переліку Додатку 
І чи ІІ автоматично виключаються з Додатку ІІІ.  

Конвенція регулює міжнародну торгівлю зразками видів. Зразок означає 
(ст.І(b)):  

а) будь-яку тварину чи рослину, живу або мертву;  
б) щодо тварин: для видів, занесених до Додатків I і II, будь-яку легко 

впізнавану частину чи похідне від нього; а для видів, занесених до Додатка 
III, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього, що вказані в 
Додатку I у зв'язку з цими видами; 

в) щодо рослин: для видів, занесених до Додатка I, будь-яку легко впіз-
навану частину чи похідне від нього; а для видів, занесених до Додатків II і 
III, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього, що вказані в 
Додатку III у зв'язку з цими видами.  

Для виконання вимог Конвенції щодо регулювання торгівлі видами кожна 
держава призначає два органи (ст.ІХ): "науковий орган" та "адміністратив-
ний орган". Держави на практиці можуть призначати різні наукові/адмініс-
тративні органи для окремих видів. Ці органи, відповідно, надають наукові 
висновки та дозволи (або сертифікати) для цілей торгівлі видами, що регу-
люються Конвенцією. Окрім того, наукові органи контролюють як дозволи на 
експорт, які видаються державою, так і фактичну торгівлю зразками, вклю-
ченими до Додатку ІІ. 

Режим торгівлі видами, що включені до Додатку І, практично забороняє 
комерційну торгівлю такими видами (ст.ІІІ). Для експорту зразка такого виду 
необхідний дозвіл на експорт, який видається лише за виконання ряду умов 
(наприклад, висновок наукового органу держави, яка експортує, про те, що 
такий експорт не загрожує виживанню цього виду) та лише після видачі 
дозволу на імпорт. Дозвіл на імпорт видається державою імпорту і, зокрема, 
може бути виданий, тільки якщо даний зразок не буде використаний голо-
вним чином у комерційних цілях. Реекспорт та інтродукція з моря вимагають 
видачі сертифікату.  

Торгівля видами, що включені до Додатку ІІ, вимагає попереднє отри-
мання дозволу (сертифікату) на експорт (реекспорт, інтродукцію з моря) 
(ст.ІV). Держави можуть в односторонньому порядку вимагати отримання 
дозволу і на імпорт таких видів (зокрема, це практика ЄС).  

Регулювання торгівлі видами, що включені до Додатку ІІІ, охоплює лише ек-
спорт та імпорт таких видів. Експорт вимагає отримання дозволу (умови видачі 
якого є менш жорсткими), а імпорт – отримання сертифікату про походження та 
дозволу на експорт (якщо він потрібен у державі експорту) (ст.V).  

Дозволи і сертифікати повинні містити певну інформацію і відповідати 
вимогам (форма прийнята Конференцією сторін), термін їх дії не може пере-
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вищувати 6 місяців. Для кожної партії зразків необхідний окремий дозвіл чи 
сертифікат.  

Конвенція передбачає ряд винятків та спеціальних положень щодо торгівлі 
видами, які нею регулюються (ст.VII). Такі винятки та особливості стосуються 
транзиту (дозвільний режим не застосовується) зразків, які є особистими або 
предметами домашнього вжитку (за певних умов виключені з дозвільного 
режиму), передача в тимчасове користування на некомерційній основі, дару-
нок між науковими установами (дозвільний режим не застосовується), право 
держав не застосовувати дозвільний режим до пересувних цирків, виставок, 
інше. Важливим є особливість регулювання торгівлі видами, вирощеними у 
неволі. Занесені до Додатка I зразки видів тварин, виведених у неволі в коме-
рційних цілях, та занесені до Додатка I види рослин, штучно вирощених у 
комерційних цілях, вважаються зразками видів, занесених до Додатка II.  

У випадку експорту чи реекспорту в державу або імпорту з держави, яка 
не є стороною цієї Конвенції, аналогічна документація, яка видана компетен-
тними органами такої держави та, в основному, відповідає вимогам цієї Кон-
венції щодо дозволів та сертифікатів, може прийматися замість таких дозво-
лів та сертифікатів будь-якою стороною (ст.Х). 

Конвенція передбачає ряд загальних зобов'язань (ст.VIII), зокрема, вжит-
тя державами відповідних заходів для забезпечення виконання положень 
Конвенції та заборони торгівлі зразками з порушенням положень Конвенції. 
Ці заходи включають покарання за торгівлю чи володіння такими зразками 
або ж те й інше; та конфіскацію та повернення таких зразків державі, що 
експортує. Держави повинні вести журнали торгівлі зразками видів, занесе-
них до Додатків I, II і III.  
 
11. Імплементація на національному рівні 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року 
№ 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних 
зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 
під загрозою зникнення" затверджено низку організаційно-інституційних 
заходів з питань імплементації зазначеної Конвенції. Зокрема, визначено 
адміністративні органи України з питань виконання вимог Конвенції. Ними є: 

– Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 
щодо видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції (за 
винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції), з правом видачі 
відповідних дозволів та сертифікатів, та 

– Державний комітет рибного господарства України щодо осетрових ви-
дів риб і виробленої з них продукції з правом видачі відповідних дозволів та 
сертифікатів. 
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Також передбачена вимога про здійснення експорту-імпорту зразків видів 
дикої фауни і флори (включаючи транзитне перевезення та реекспорт) лише 
за дозволами та сертифікатами, що видаються адміністративними органами 
України з питань виконання вимог Конвенції. 

16 квітня 2002 року Наказом № 147/110 Міністерства екології та 
природних ресурсів України і Міністерства аграрної політики Украї-
ни затверджені Правила видачі дозволів та сертифікатів на ввезення 
в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, 
які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зник-
нення. Правила визначають порядок видачі дозволів та сертифікатів на 
ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків дикої фауни і флори, які є 
об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Дозволи та серти-
фікати на ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин і рослин, 
які є об'єктами регулювання Конвенції, є спеціальними документи, що вида-
ються Адміністративним органом України з питань виконання вимог Конвенції 
та засвідчують право юридичних і фізичних осіб на переміщення зразків 
через митний кордон України. 

25 липня 2007 року Постановою № 953 Кабінету Міністрів Украї-
ни затверджено Порядок видачі дозволів на імпорт та експорт зразків 
видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, 
реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами 
регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фа-
уни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Порядок ви-
значає процедуру видачі: 

– дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, які є 
об'єктами регулювання Конвенції. Дозволи видаються на імпорт чи експорт 
зразків, включених до Додатка I Конвенції, а також на експорт зразків, види 
яких включено до Додатків II і III Конвенції, 

– сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зра-
зків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції. Сертифі-
кати видаються на реекспорт чи інтродукцію з моря зразків, які є об'єктами ре-
гулювання Конвенції. Сертифікати на пересувну виставку видаються для багато-
разового переміщення через митний кордон України зразків, які є частиною 
цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенції. 

Порядком передбачено і строковий характер як дозволів, так і сертифіка-
тів. Наприклад, строк дії дозволів чи сертифікатів для зразків, які є частиною 
цирку або пересувної виставки, 12 місяців (за умови, що здійснюється одно-
разовий імпорт чи експорт, а також у разі реекспорту зразка). 

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середо-
вища України від 31 березня 2008 року № 165 "Про введення тимчасо-
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вого обмеження на спеціальне використання китоподібних Чорного та 
Азовського морів" заборонено спеціальне використання (вилучення з природ-
ного середовища існування) з будь-якою метою, крім випадків збирання рештків 
загиблих дельфінів з науково-дослідною метою, строком на три роки видів кито-
подібних, занесених до Червоної книги України: білобочки (Delphinus delphis); 
афаліни (Tursiops truncatus); азовки (Phocoena phocoena). 

Державний контроль за переміщенням через кордон об'єктів дикої фауни 
й флори, у тому числі зразків CITES, регулюється Положенням про еколо-
гічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон і у 
зоні діяльності регіональних митниць і митниць, що затверджене 
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середо-
вища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року № 204. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція сторін 
– Секретаріат 
– Постійний комітет 
– Комітет з питань тварин 
– Комітет з питань рослин 

 
13. Корисна інформація 
http://www.cites.org – веб-сторінка Конвенції  
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МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ 
ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЮ  
З СУДЕН 1973 РОКУ ЗІ ЗМІНАМИ  
ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ 1978 РОКУ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
MARPOL 73/78 
 
2. Дата і місце прийняття 
2 листопада 1973 року, м. Лондон (Великобританія) 
 
3. Дата набрання чинності 
2 жовтня 1983 року (для Додатку І)1 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
21 вересня 1993 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
25 січня 1994 року 
 
6. Сторони (станом на 31 жовтня 2008 року) 
146 сторін2: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські 
острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Бразилія, 
Бруней, В’єтнам, Вануату, Великобританія, Венесуела, Габон, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, 
                                                           
1 На момент прийняття Протоколу 1978 року Конвенція не набрала чинності, тому Протокол практично 
замінив Конвенцію, відповідно дата набрання чинності Конвенції – це дата набрання чинності Протоколу, 
і з цього часу повна нова назва Конвенції - Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 
1973 року зі змінами згідно Протоколу 1978 року. Конвенція містить факультативні Додатки (ІІІ, IV, V, 
VI), дата набрання чинності Конвенції для кожного такого додатку є іншою. Окрім того, у зв’язку із 
змінами Протоколу 1978 року Додаток ІІ набрав чинності 6 квітня 1987 року. 
2 Ця цифра відображає кількість держав, що є сторонами Протоколу 1978 року. Водночас, кількість 
сторін для факультативних додатків є іншою, оскільки до кожного з них держави приєднуються 
окремо. Україна є стороною перших п’яти додатків (шостий додаток був прийнятий у 1997 р.). 
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Гвінея, Гондурас, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, 
Екваторіальна Гвінея, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, 
Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кенія, Кирибаті, Китай, Кіпр, 
Колумбія, Коморські острови, Конго, Корейська Народна Демократична Республіка, Корея (Респуб-
ліка), Кот д’Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Люксембург, М’янма, Маврикій, 
Мавританія, Мадагаскар, Малаві, Малайзія, Мальдиви, Мальта, Марокко, Маршалові острови, 
Мексика, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччи-
на, Нова Зеландія, Норвегія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Острови Кука, Пакистан, Панама, 
Папуа- Нова Гвінея, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Російська Феде-
рація, Румунія, Самоа, Сан Томе і Прінсіпе, Саудівська Аравія, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-
Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, 
Соломонові острови, Суринам, США, Сьєрра-Леоне, Таїланд, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, Тувалу, 
Туніс, Туреччина, Угорщина, Україна, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська 
Республіка, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
  
7. Поправки, протоколи 
– Протокол 1978 року (замінив Конвенцію) 
– Протокол 1997 року (ввів Додаток VI щодо попередження забруднення 
повітря з суден) 
– Поправки: 1984 (щодо Додатку І), 1985 (щодо Додатку ІІ), 1985 (до Прото-
колу І щодо звітування про інциденти), 1987 (розширення спеціальної зони), 
1989 (щодо Додатку ІІ), 1989 (щодо Північного моря як спеціальної зони), 
1990 (механізм гармонізованої системи досліджень та сертифікатів), 1990 
(щодо кодексу IBC), 1990 (щодо кодексу BCH), 1990 (щодо Додатків І та V), 
1991 (Карибське море як спеціальна зона), 1992 (щодо Додатку І), 1994 
(щодо Додатків І, ІІ, ІІІ та V), 1995 (щодо Додатку V), 1996 (щодо Протоколу 
І), 1997 (щодо Додатку І), 1999 (щодо Додатку І), 2000 (щодо Додатку ІІІ), 
2001 (щодо Додатку І), 2003 (щодо Додатку І), 2004 (щодо Додатку ІV), 2004 
(щодо Додатків І та ІІ), 2005 (щодо Додатку VI та спеціальної зони Північно-
го моря), 2006 (щодо Додатку І), 2006 (води Південної Африки як спеціальна 
зона), 2007 (щодо Додатку І) 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, іспанський, російський та французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

MARPOL 73/78 – основна міжнародна угода, що регулює питання щодо 
забруднення з суден. Метою Конвенції є запобігання забрудненню морського 
середовища скидами шкідливих речовин або стоків, що містять такі речовини 
(ст.1). Шкідливі речовини - будь-які речовини, які при попаданні в море 
здатні створити небезпеку для здоров'я людей, завдати шкоди живим ресур-
сам, морській флорі і фауні, погіршити умови відпочинку або перешкодити  
іншим  видам  правомірного використання моря, і включають будь-які речо-
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вини, що підлягають контролю відповідно до Конвенції. Скид - означає будь-
яке скидання з судна, якими б причинами воно не викликалося (ст.2). Кон-
венція не застосовується до військових суден та суден, що використовуються 
з урядовою і некомерційною метою (ст.3). 

Держави повинні заборонити порушення правил, встановлених у Конвен-
ції та видавати і визнавати міжнародні свідоцтва для суден (ст.ст.4,5). Будь-
яке судно, під час перебування в портах або віддалених від берега терміна-
лах, що знаходяться під юрисдикцією якої-небудь держави, підлягає перевір-
ці на наявність дійсного свідоцтва, якщо в цієї Сторони не буде очевидних 
підстав думати, що стан судна або його устаткування значною мірою не від-
повідає зазначеним у свідоцтві даним. У цьому випадку або у випадку, якщо 
судно не має дійсного свідоцтва, держава забезпечує невихід у море такого 
судна доти, поки воно не зможе вийти в море, не представляючи надмірної 
загрози для морського середовища (ст.5).  

Правила щодо попередження забруднення, які встановлюються Конвенці-
єю, містяться у шести додатках до неї. Перші два є обов’язковими, інші – факу-
льтативні. Додаток І стосується попередження забруднення моря нафтою і 
містить 26 правил і шість власних доповнень (додатків). Додаток І складається 
із чотирьох частин: перша частина містить загальні положення (зокрема, щодо 
сфери застосування, видачі Міжнародних свідоцтв про запобігання забруднен-
ню нафтою, інспектування танкерів), друга частина забороняє скид нафти та 
нафтопродуктів у море (із певними винятками), а вісім морських районів ви-
знаються спеціальними зонами, у яких діє жорсткіший режим скиду нафти 
(зокрема, Чорне море), третя частина встановлює вимоги щодо мінімізації 
забруднення з танкерів внаслідок пошкоджень дна та бортів, четверта частина 
містить положення щодо планів реагування на аварії, що мають наслідком 
забруднення моря нафтою. Додаток ІІ містить правила контролю над забруд-
ненням під час перевезення отруйних рідких речовин наливом. Додаток ІІІ 
містить правила щодо запобігання забруднення шкідливими речовинами, пе-
ревезеними морем в упаковці, вантажних контейнерах, знімних танках або в 
автодорожніх чи залізничних цистернах. Додаток IV містить правила запобі-
гання забруднення стічними водами з суден. Додаток V містить правила запо-
бігання забруднення сміттям з суден (наприклад, забороняється захоронення у 
море з суден будь-якого пластику). Додаток VI – правила щодо попередження 
забруднення атмосферного повітря з суден (зокрема, ліміти вмісту окислів 
сірки та азоту в вихлопних газах).  
 
11. Імплементація на національному рівні 

19 лютого 1996 року Кабінет Міністрів України Постановою № 269 
затвердив Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального 
моря України від забруднення та засмічення, 29 березня 2002 року при-
йнято їхню нову редакцію згідно з Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 431. Ці Правила передбачають охорону внутрішніх морських вод і територі-
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ального моря України від забруднення та засмічення як із суден, так і береговими 
об’єктами. Заборонено скидання із суден у внутрішні морські води та територіаль-
не море України вантажів, які містять забруднюючі речовини у концентраціях, що 
перевищують нормативи гранично допустимих концентрацій основних забрудню-
ючих речовин, крім вод після охолодження суднових механізмів. Забруднюючі 
речовини, в тому числі води, що їх містять, та сміття, повинні накопичуватися на 
суднах у спеціальних місткостях і можуть здаватися тільки на судна-збирачі, пла-
вучі приймальні споруди, а під час перебування судна у порту – на берегові при-
ймальні споруди. У разі будь-якого скидання із суден у внутрішні морські води та 
територіальне море України забруднюючих речовин, а також у разі виникнення 
загрози такого скидання або втрати, капітан судна зобов’язаний терміново повід-
омити про це адміністрацію найближчого порту України, вжити заходів до макси-
мального зменшення скидання або втрати та до ліквідації забруднення. 

Операції зі шкідливими забруднювальними речовинами на суднах, морсь-
ких установках і приймальних спорудах підлягають реєстрації згідно з Пра-
вилами реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, 
морських установках і в портах України, затвердженими Наказом 
Міністерства транспорту України від 10 квітня 2001 року № 205. 
Реєстрація операцій в залежності від типу шкідливої речовини і виду об’єкта, 
на якому ці операції виконують, здійснюється в журналах реєстрації операцій 
зі шкідливими речовинами, у машинних або суднових журналах, або в диспе-
тчерських журналах. За невиконання цього обов’язку передбачена адмініст-
ративна відповідальність (ст. 62 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х). 

Україною ухвалено низку нормативно-правових актів, що висувають ін-
формаційні вимоги щодо безпечного морського перевезення вантажів. Заса-
дничі вимоги встановлені у Законі України "Про перевезення небезпе-
чних вантажів" від 6 квітня 2000 року № 1644-III, що деталізовані у 
підзаконних нормативно-правових актах. Згідно з п. 4.1. Положення про 
порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його 
безпечного морського перевезення, затвердженого Наказом Мініс-
терства транспорту України 14 грудня 1998 року № 497, особливі 
властивості і транспортні характеристики вантажу, безпечні умови його пе-
ревезення, виконання вантажних і складських операцій з вантажем повинні 
бути відомі учасникам транспортного процесу. Тому морське перевезення 
вантажів без надання інформації про вантаж є неприпустимим. Інформація 
про вантаж подається у Декларації про небезпечні вантажі та Декларації про 
вантажі (крім небезпечних), а також доданих до неї документах. 

Законодавство України передбачає у виняткових випадках можливість 
звільнення судна від виконання вимог міжнародних конвенцій, коли таке 
звільнення є єдиним, передбаченим міжнародними конвенціями засобом 
продовжувати експлуатацію судна за призначенням. Проте, таке звільнення 
не допускається у разі зниження екологічної безпеки (п.4.1. Інструкції про 
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звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час 
конвенційної сертифікації суден України, затвердженої Наказом 
Міністерства транспорту України від 27 вересня 2000 року № 524). 

З метою забезпечення безпеки мореплавства та запобігання забруднен-
ню із суден, усі судна, що перебувають в українських морських портах, під-
лягають обов’язковому контролю, порядок проведення якого передбачений 
Правилами контролю суден з метою забезпечення безпеки море-
плавства, затвердженими Наказом Міністерства транспорту України 
17 липня 2003 року № 545. Зокрема, перевірці підлягають питання до-
тримання екіпажем правил експлуатації щодо безпеки мореплавства та за-
побігання забрудненню із судна. Іноземні судна під час перебування в украї-
нських портах підлягають контролю державою порту у разі отримання інфо-
рмації про невідповідність судна вимогам міжнародних конвенцій, забруд-
нення судном довкілля. Головна державна інспекція України з безпеки суд-
ноплавства здійснює державний нагляд за безпекою судноплавства, одним з 
основних її завдань є контроль за дотриманням законодавства і міжнародних 
договорів України з безпеки судноплавства та здійснення заходів щодо запо-
бігання забрудненню довкілля із суден (п. 3 Положення про Головну 
державну інспекцію України з безпеки судноплавства, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1998 ро-
ку № 2098). 

3 липня 1995 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову 
№ 484 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодуван-
ня збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та 
інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод 
України". У розвиток вказаної Постанови Міністерство охорони навколиш-
нього природного середовища та ядерної безпеки України Наказом від 
26 жовтня 1995 року № 116 затвердило Положення про порядок обчис-
лення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок 
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіа-
льних і внутрішніх морських вод України. Обчислення розміру відшкоду-
вання збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів, інших пла-
вучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод, проводиться в доларах 
США на підставі кількості забруднюючих речовин, скинутих у водне середовище, 
та такс, затверджених Кабінетом Міністрів України. 
 
12. Органи, що діють в рамках міжнародно-правового акту 
- Конференція сторін 
- Комітет з охорони морського середовища ІМО (MEPC) 
 
13. Корисна інформація 
http://www.imo.org/ – веб-сторінка Міжнародної морської організації 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ ВІЙСЬКОВОГО 
АБО БУДЬ-ЯКОГО ВОРОЖОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ 
НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
18 травня 1978 року, м. Женева (Швейцарія) 
 
3. Дата набрання чинності 
5 жовтня 1978 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
13 червня 1978 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
5 жовтня 1978 року 
 
6. Сторони (станом на 17 серпня 2008 року) 
73 сторони: 
Австралія, Австрія, Алжир, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Афганістан, Бангладеш, Бельгія, Бенін, 
Білорусь, Болгарія, Бразилія, В'єтнам, Великобританія, Вірменія, Гана, Гватемала, Греція, Данія, 
Домініка, Єгипет, Ємен, Індія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Казахстан, Канада, Китай, Кіпр, 
Корейська Народно-Демократична Республіка, Корея (Республіка), Коста-Ріка, Куба, Кувейт, Лаос, 
Литва, Маврикій, Малаві, Монголія, Нігер, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Нова Зеландія, Нор-
вегія, Пакистан, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Польща, Російська Федерація, Румунія, Сан-Томе і 
Прінсіпе, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, США, 
Таджикистан, Туніс, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Фінляндія, Чеська Республіка, Чилі, 
Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
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8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький  
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Конвенції – попередити використання військового або будь-якого 
ворожого використання засобів впливу на природне середовище шляхом 
заборони умисного управління природними процесами, які можуть призвести 
до таких наслідків як урагани, буревії, зміна клімату, цунамі та ін. І Додатко-
вий протокол 1977 р. до Женевських конвенцій 1949 р. також частково регу-
лює використання засобів впливу на довкілля (під час збройних конфліктів).  

Конвенція зобов'язує держави не вдаватись до військового або будь-
якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, які 
(засоби) мають широкі, довгострокові чи серйозні наслідки, в якості методів 
руйнування, завдання шкоди чи нанесення збитків іншій державі-стороні 
Конвенції (ст.І(1)). Окрім того, держави зобов'язані не допомагати, сприяти 
чи спонукати інші держави чи міжнародні організації до дій, що суперечать 
цьому (ст.І(2)). Таким чином, заборона використання діє за умови одночас-
ного дотримання трьох умов: використання має бути ворожим, призводить 
до руйнувань чи шкоди іншій державі, використання таких засобів має широ-
кі, довгострокові чи серйозні наслідки. Широкі слід розуміти як такі, що по-
ширюються на значну територію. Довгострокові – кілька місяців або одну 
пору року і більше. Серйозні – якщо вони завдають значної шкоди (чи пору-
шень) стану здоров'я людини, природі, економічним природним ресурсам.  

Засоби впливу на природне середовище – будь-які засобі для зміни (шля-
хом управління природними процесами) динаміки, складу чи структури Зем-
лі, включаючи її біоту, літосферу і атмосферу, чи космічного простору (ст.ІІ). 
Конвенція не забороняє використання таких засобів у мирних цілях.  

Якщо держава вважає, що інша сторона Конвенції порушує свої зобов'язання, 
вона може повідомити про це Раду Безпеки ООН, яка може провести розсліду-
вання наданих фактів (ст.V). Співробітництво держав у рамках Конвенції відбу-
вається через спеціально утворений Консультативний комітет експертів.  

Держави повинні вжити усіх заходів, які вважають необхідними, для за-
борони і попередження діяльності під її юрисдикцією чи контролем, яка су-
перечить положенням Конвенції. Зокрема, це виявляється у введенні кримі-
нального покарання за такі дії.  

Кожні вісім років сторони повинні збиратись на конференцію для оцінки 
виконання Конвенції. Такі конференції проводились у 1984 та 1992 рр. у м. 
Женева (Швейцарія).  
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11. Імплементація на національному рівні 
Спеціальних законодавчих актів щодо попередження використання 

військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на 
природне середовище шляхом заборони умисного управління природними 
процесами, в Україні не ухвалювалося. Проте Україна прийняла низку 
законодавчих актів, що встановлюють засади попередження впливу, що 
розглядається даною Конвенцією, на навколишнє природне середовище. 

Низка законів регулює окремі питання попередження будь-якого во-
рожого використання засобів впливу на природне середовище шляхом 
заборони умисного управління природними процесами. Так, з метою 
запобігання використанню ядерних матеріалів, обладнання та техноло-
гій у воєнних цілях створюється державна система гарантій, що включає 
комплекс технічних та організаційних заходів і застосовується щодо 
всього ядерного матеріалу, який використовується в мирних цілях у 
межах території України, під її юрисдикцією або знаходиться під її конт-
ролем (ст. 67 Закону України "Про використання ядерної енергії 
та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР). 
Додержання вимог екологічної безпеки, встановлені для розміщення, 
проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуата-
ції об'єктів щодо обмеження негативного впливу на навколишнє приро-
дне середовище хімічних, фізичних і біологічних факторів, а також інші 
вимоги, передбачені законодавством України, повною мірою поширю-
ються на військові та оборонні об'єкти, а також об'єкти органів внутрі-
шніх справ та державної безпеки (ст. 58 Закону України "Про охоро-
ну навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 
року № 1264-XII). Законодавство України передбачає не лише вимогу 
з дотримання вимог екологічної безпеки, але вказує на те, що жодні 
надзвичайні обставини, накази чи розпорядження командирів і началь-
ників не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій щодо 
навколишнього середовища (ст. 1 Закону України "Про Збройні Си-
ли України" від 6 грудня 1991 року № 1934-XII). 

В Україні передбачена і кримінальна відповідальність за екологічні зло-
чини. Така відповідальність встановлена у Розділі VIII "Злочини проти до-
вкілля" Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року 
№ 2341-III. Також у Розділі XX у ст. 441 передбачена кримінальна відпо-
відальність за вчинення екоциду – масового знищення рослинного або 
тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчи-
нення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Крім того 
встановлена кримінальна відповідальність за вчинення з метою ослаблення 
держави дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, 
поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій (ст. 113). 
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12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту  
– Конференція сторін з питань розгляду дотримання 
– Консультативний комітет експертів 

 
13. Корисна інформація 
-  
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ  
МІГРУЮЧИХ ВИДІВ ДИКИХ ТВАРИН 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Боннська конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
23 червня 1979 року, м. Бонн (Німеччина) 
 
3. Дата набрання чинності 
1 листопада 1983 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
19 березня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
1 листопада 1999 року 
 
6. Сторони (станом на 1 серпня 2008 року) 
109 сторін: 
Австралія, Австрія, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Бангладеш, Бельгія, 
Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Буркіна-Фасо, Великобританія, Габон, Гамбія, Гана, Гвінея, 
Гвінея-Бісау, Гондурас, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Еквадор, Еритрея, Європейське Співтоварист-
во, Єгипет, Ємен, Ізраїль, Індія, Іран, Ірландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, 
Камерун, Кенія, Кіпр, Конго (Демократична Республіка), Конго (Республіка), Коста-Ріка, Кот-
д'Івуар, Куба, Латвія, Литва, Ліберія, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, Маврикій, Мавританія, 
Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Малі, Мальта, Марокко, Молдова, 
Монако, Монголія, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Острови Кука, 
Пакистан, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, 
Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Томе і Прінсіпе, Саудівська Аравія, Сейшельські острови, Сенегал, 
Сербія, Сирія, Словаччина, Словенія, Сомалі, Таджикистан, Танзанія, Того, Туніс, Уганда, Угорщи-
на, Узбекистан, Україна, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чад, Чеська Республіка, 
Чилі, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка 
 
7. Поправки, протоколи 

– Низка поправок до Додатків І та ІІ (переліки видів), прийнятих Кон-
ференціями сторін 
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– Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 
птахів, 1999 рік 

– Угода про збереження кажанів в Європі, 1994 рік 
– Угода про збереження дрібних китоподібних Балтійського та Північно-

го морів, 1994 рік 
– Угода про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря 

та прилеглої акваторії Атлантичного океану, 2001 рік 
– Угода про збереження тюленів у затоці Ваддензе, 1991 рік 
– Угода про збереження альбатросів та буревісників, 2004 рік 
– Угода про збереження горил та середовищ їх існування, 2008 рік 
– Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження журавля білого 

(стерха), 1993 рік 
– Меморандум про взаєморозуміння про заходи щодо збереження крон-

шнепу тонкодзьобого, 1994 рік 
– Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження та управління се-

редньоєвразійською популяцією дрофи, 2001 рік 
– Меморандум про взаєморозуміння про заходи щодо збереження мор-

ських черепах атлантичного узбережжя Африки, 1999 рік 
– Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження та управління 

морських черепах та середовищ їх існування у Індійському океану та Півден-
но-Східній Азії, 2001 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження та відновлення 
бухарського оленя, 2002 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння про заходи щодо збереження оче-
ретянки прудкої, 2003 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння про заходи щодо збереження захід-
но-африканських популяцій африканського слона, 2005 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння про збереження, відновлення та 
стале використання сайги, 2005 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження морських черепах 
та середовищ їх існування в районі тихоокеанських островів, 2006 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння між Республікою Аргентина та Рес-
публікою Чилі щодо збереження хлефаги, 2006 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження мігруючих ви-
дів лугових птахів та середовищ їх існування у південній частині Півден-
ної Америки, 2007 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння про заходи щодо збереження схід-
но-атлантичних популяцій тюленя-монаха середземноморського, 2007 рік 

– Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження та управління дю-
гонями та середовищами їх існування у всьому ареалі, 2007 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, іспанський, німецький, російський, французький 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Боннської конвенції – збереження мігруючих видів державами ареа-
лу, приділяючи особливу увагу мігруючим видам, статус збереження яких є 
несприятливим. Це єдина глобальна конвенція, спрямована на збереження 
та охорону мігруючих видів. 

Основні зобов'язання щодо охорони окремого виду поширюються голо-
вним чином на держави ареалу. Держава ареалу означає щодо певного міг-
руючого виду будь-яку державу (за певних умов і будь-яку іншу сторону), 
яка здійснює юрисдикцію над якою-небудь частиною ареалу цього мігруючо-
го виду, або державу, під прапором якої судна займаються добуванням тва-
рин цього мігруючого виду за межами національної юрисдикції. Ареал озна-
чає всю територію суші або акваторії, на якій мешкають тварини певного 
мігруючого виду, а також яку вони пересікають або над якою вони переліта-
ють під час міграцій.  

"Мігруючий вид" означає всю популяцію або географічно ізольовану части-
ну популяції будь-якого виду диких тварин або будь-якого таксону цих тварин 
нижчого рангу, значна частина якої циклічно і передбачливо пересікає один 
або більше кордонів національної юрисдикції (ст.1(а)). Згідно з Конвенцією, усі 
мігруючі види поділяються на такі, чий статус збереження є сприятливим або 
несприятливим. Останні у свою чергу поділені на дві категорії: види, які знахо-
дяться під загрозою зникнення, та інші види. Види, які знаходяться під загро-
зою зникнення, включені до Додатку І Конвенції. Інші види із несприятливим 
статусом збереження включені до Додатку ІІ Конвенції.  

Загальні зобов'язання за Конвенцією включають (ст.ІІ): a) сприяти здійсненню 
досліджень щодо мігруючих видів і співпрацювати при цьому; б) докладати зусиль 
щодо забезпечення негайної охорони мігруючих видів, які включені до Додатка І; 
в) докладати зусиль щодо укладання угод про збереження та регулювання вико-
ристання мігруючих видів, які включені до Додатка II. 

Держави забороняють добування видів, які знаходяться під загрозою 
зникнення (включені до Додатку І) (ст.ІІІ). Добування означає добування, 
полювання, рибальство, відлов, порушення спокою, навмисне вбивство або 
намагання здійснити такі дії. Винятки допустимі лише у випадках, коли: 

a) добування проводиться в наукових цілях; 
б) добування здійснюється з метою сприяння відтворенню або виживан-

ню виду, який знаходиться під загрозою зникнення; 
в) добування здійснюється з метою задоволення потреб традиційних ко-

ристувачів такого виду; або 
г) цього потребують надзвичайні обставини. 
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Водночас, такі винятки повинні бути точні за своїм змістом, обмежені те-
риторіально і в часі. Таке добування не повинне мати негативних наслідків 
для цього виду. 

Окрім того, держави докладають зусиль до зменшення негативного впли-
ву на такі види, охорону середовищ їх існування. 

Щодо видів, статус збереження яких є несприятливим (Додаток ІІ), дер-
жави укладають спеціальні додаткові угоди, спрямовані на їх збереження та 
регулювання використання (ст.IV). Таких угод було укладено на сьогодні сім 
(див. перелік вище). У цьому відношенні, Боннська конвенція є рамковою. 
Конвенція лише визначає орієнтовані рамки таких угод (ст.V), наприклад, 
вимогу щодо повного охоплення ареалу мігруючого виду щодо якого вона 
укладена. Кожна така угода є міжнародним договором. Окрім того, у рамках 
Конвенції було прийнято низку меморандумів про взаєморозуміння, які не є 
міжнародними угодами, а погодженими планами дій (співпраці) щодо збере-
ження чи регулювання окремих мігруючих видів.  

Секретаріат Конвенції постійно веде облік держав ареалів мігруючих ви-
дів, які включені до Додатків I і II, використовуючи отриману від держав 
інформацію. Зміни до переліку видів (Додатки І та ІІ) приймає Конференція 
сторін. Жоден вид ще не був виключений з Додатку І. Більшість мігруючих 
видів, включених до додатків – це ссавці та птахи (лише одна комаха).  
 
11. Імплементація на національному рівні 

Вимоги, що спрямовані на збереження диких тварин, передбачені у Законі 
України "Про тваринний світ" від 13 грудня 2001 року № 2894-III, 
вони також поширюються і на мігруючі види диких тварин. Згідно з цим Зако-
ном під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і 
відтворення тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, 
яка може вплинути на середовище існування диких тварин та стан тваринного 
світу, повинно забезпечуватися додержання основних вимог і принципів, зок-
рема, збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тва-
ринного світу в стані природної волі, недопустимість погіршення середовища 
існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин. 

Серед основних вимог і принципів є додержання науково обґрунтованих 
нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу, забезпечення 
невиснажливого їх використання, а також відтворення. На розвиток цього 
підходу прийнято Положення про порядок установлення лімітів вико-
ристання природних ресурсів загальнодержавного значення, за-
тверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 
1992 року № 459, та Інструкцію щодо застосування порядку встано-
влення лімітів використання диких тварин, віднесених до природ-
них ресурсів загальнодержавного значення, затверджену Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 
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ядерної безпеки України 26 травня 1999 року № 116. Ліміти викорис-
тання тварин можуть уточнюватися на відповідний період. Наприклад, з цією 
метою прийнято Наказ Міністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища України "Про затвердження лімітів використання 
водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2008 році" 
від 14 грудня 2007 року № 622. 

Спеціальне використання об'єктів тваринного світу базується на основі 
дозвільного підходу та його платності. Так, прийнято Положення про по-
рядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ре-
сурсів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 10 
серпня 1992 року № 459; Правила видачі дозволів на спеціальне 
використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, від-
несених до природних ресурсів загальнодержавного значення, за-
тверджені Наказом Міністерства охорони навколишнього природ-
ного середовища та ядерної безпеки України 26 травня 1999 року 
№ 115; Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне вико-
ристання диких тварин, затверджений Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 25 січня 1996 року № 123. 

Спеціальне правове регулювання встановлено для охорони, використан-
ня і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тварин. Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення 
рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 
визначаються Законом України "Про Червону книгу України" від 7 
лютого 2002 року № 3055-III. Охорона об'єктів Червоної книги України 
забезпечується, зокрема, шляхом пріоритетного створення заповідників, 
інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної 
мережі на територіях, де перебувають об'єкти Червоної книги України, та на 
шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тваринного світу, урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів 
Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил, вирішення 
питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-
планувальної документації, проведення екологічної експертизи. 

Спеціальне використання об'єктів Червоної книги України здійснюється у 
виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для 
розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також 
для відтворення популяцій за дозволом спеціально уповноваженого центра-
льного органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на 
підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийн-
ятих відповідно до її повноважень (ст. 19 Закону України "Про Червону 
книгу України" від 7 лютого 2002 року № 3055-III). Порядок видачі 
дозволів на добування видів тварин, занесених до Червоної книги України, 
регулюється Інструкцією про порядок видачі дозволів на добування 
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(збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги 
України, затвердженою Наказом Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища України від 1 лютого 1993 року № 3, 
а визначення такс для обчислення розміру компенсації за шкоду, заподіяну 
будь-якими підприємствами, установами, організаціями та громадянами не-
законним добуванням або знищенням – Постановою Кабінету Міністрів 
України "Про розміри компенсації за добування (збирання) та шко-
ду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги 
України" від 1 червня 1993 року № 399, Порядком справляння ком-
пенсації за добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених 
до Червоної книги України, затвердженим Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпе-
ки України 14 червня 1999 року № 129. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція Сторін 
– Наукова рада 
– Постійний комітет 
– Робочі групи (щодо видів, тематичні, регіональні, інші) 
– Секретаріат (ЮНЕП) 

 
13. Корисна інформація 
http://www.cms.int/ – веб-сторінка Конвенції  
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УГОДА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КАЖАНІВ  
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
EUROBATS 
 
2. Дата і місце прийняття  
4 грудня 1991 року, м. Лондон (Великобританія) 
 
3. Дата набрання чинності 
16 січня 1994 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
14 травня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
30 вересня 1999 року 
 
6. Сторони (станом на 1 серпня 2008 року) 
31 сторона: 
Албанія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, 
Люксембург, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Мальта, Молдова, Монако, Нідерланди, 
Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, 
Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція 
  
 
7. Поправки, протоколи 

– Перша поправка, 1995 рік 
– Друга поправка, 2000 рік 

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, французький, німецький 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Угода визнає незадовільним стан збереження кажанів в Європі та в межах 
ареалу у позаєвропейських державах і, особливо, зважаючи на серйозну загрозу 
їхньому існуванню через деградацію біотопів, порушення місць оселень і засто-
сування деяких пестицидів. Сьогодні угода охоплює 45 видів кажанів.  

Стаття ІІІ зобов'язує держави заборонити навмисне добування, відлов 
або вбивство кажанів без дозволу на те її відповідального (компетентного) 
органу, який призначається державою. Кожна держава має визначити в 
межах її виключної територіальної юрисдикції ті місця, які є ключовими для 
збереження кажанів, включаючи місця схованок. Сторони мають вживати 
необхідних заходів з метою збереження кажанів і, зокрема, щодо усвідом-
лення громадськістю важливості збереження цієї групи тварин. Приймаючи 
пестициди до використання, держава має вивчати і оцінювати потенційний 
вплив пестицидів на кажанів і докладати зусиль для того, щоб замінити ви-
сокотоксичні хімікати, якими обробляють дерева, на більш безпечні альтер-
нативні засоби. Держави повинні вживати додаткових заходів, які вони вва-
жають необхідними, щоб запобігти зменшенню чи повному зникненню попу-
ляцій кажанів, визначених нею такими, що знаходяться в небезпеці, і звіту-
ються про це відповідно до статті VI. Кожна із сторін має належним чином 
сприяти виконанню науково-дослідних програм щодо збереження кажанів. 

Угода укладена згідно з параграфом 3 статті IV Боннської Конвенції. На-
зва угоди була змінена рішенням Наради сторін (Поправка 2000 р.). Попере-
дня назва – "Угода про збереження кажанів в Європі". На першій Нараді 
сторін (1995 рік) було прийнято План дій з імплементації угоди та створено 
Дорадчий комітет. 
 
11. Імплементація на національному рівні 

Україною прийнято декілька законів, під дію яких підпадає охорона попу-
ляції кажанів. Зокрема "Про охорону навколишнього природного сере-
довища", "Про природно заповідний фонд", "Про тваринний світ", 
"Про червону книгу". Слід відзначити, що вказані закони регулюють охо-
рону і захист диких тварин загалом, включаючи і кажанів. Спеціальних зако-
нів, об'єктом регулювання яких було б збереження популяцій європейських 
кажанів, в Україні не приймалося. Тому їхнє збереження і охорона здійсню-
ється у рамках згаданих загальних законів. 

Центральними органами виконавчої влади України, відповідальними за 
виконання зобов'язань, передбачених Угодою про збереження популяцій 
європейських кажанів, є Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища України та Міністерство закордонних справ України (п. 4 Перелі-
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ку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобо-
в'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2002 року № 1371). 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Нарада сторін 
– Дорадчий комітет 
– Секретаріат (ЮНЕП) 

 
13. Корисна інформація 
http://www.eurobats.org – веб-сторінка Угоди  
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УГОДА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ  
АФРО-ЄВРАЗІЙСЬКИХ МІГРУЮЧИХ 
ВОДНО-БОЛОТНИХ ПТАХІВ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
AEWA 
 
2. Дата і місце прийняття  
16 червня 1995 року, м. Гаага (Нідерланди) 
 
3. Дата набрання чинності 
1 листопада 1999 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 липня 2002 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
1 січня 2003 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
64 сторони: 
Албанія, Алжир, Бельгія, Бенін, Болгарія, Великобританія, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Греція, 
Грузія, Данія, Джібуті, Естонія, Екваторіальна Гвінея, Європейське Співтовариство, Єгипет, Ізраїль, Ірлан-
дія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кенія, Кіпр, Конго (Республіка), Латвія, Литва, Ліван, Лівія, Люксембург, 
Маврикій, Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Малі, Марокко, Молдова, Монако, 
Нігер, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Південноафриканська Республіка, Португалія, Румунія, 
Сенегал, Сирія, Словаччина, Словенія, Судан, Танзанія, Того, Туніс, Уганда, Угорщина, Узбекистан, 
Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція 
  
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, російський, французький 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних пта-
хів укладена у рамках і на виконання Боннської конвенції (1979 рік). Тому, 
положення Угоди тісно пов'язані та мають відсилання на положення Боннсь-
кої конвенції. Так званою географічною областю Угоди є територія систем 
міграцій афро-євразійських водно-болотних птахів, як визначено в Додатку 1 
до Угоди (практично від крайніх точок Канади та Російської Федерації на 
півночі до крайньої південної точки Африканського континенту, включає 
територію 118 держав).  

Мета Угоди – збереження мігруючих водно-болотних птахів, перелік яких 
міститься у Додатку ІІ до Угоди (усього – 235 видів). Сторони мають вживати 
скоординованих заходів для підтримки сприятливого статусу збереження 
мігруючих видів водно-болотних птахів або для відновлення цього статусу 
(ст.ІІ(1)). При виконанні Угоди сторони дотримуються принципу попере-
дження (перестороги) (ст.ІІ(2)).  

Серед основних зобов'язань – встановити для мігруючих водно-болотних 
птахів, що є об'єктом регулювання Угоди, такий самий суворий режим охо-
рони, як і режим охорони видів, яким загрожує зникнення за Боннською 
конвенцією. Зокрема, це стосується заборони добування таких видів. Окрім 
того, Угода передбачає План дій щодо збереження окремих популяцій мігру-
ючих водно-болотних птахів (План дій та перелік популяцій, який є частиною 
самого Плану дій, регулярно переглядаються Нарадою сторін). План дій – 
невід'ємна частина самої Угоди і передбачає заходи у таких сферах: збере-
ження видів, збереження середовищ існування, регулювання діяльності лю-
дини, дослідження та моніторинг, освіта та інформація, виконання. План дій 
деталізує зобов'язання держав і щодо режиму охорони видів, які регулюють-
ся ним. Зокрема, держави забороняють володіння або використання і торгів-
лю птахами та яйцями таких видів і популяцій, у випадку, якщо вони були 
вилучені з порушенням встановлених заборон.  

Угода передбачає розробку міжнародних планів дій щодо окремих видів. 
На 2007 р. було прийнято вісім таких планів.  
  
11. Імплементація на національному рівні 

Окремі нормативно-правові акти, що присвячені правовому регулюванню 
лише афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів, в Україні не при-
ймалося. Правове регулювання збереження видів мігруючих водно-болотних 
птахів, збереження середовищ їхнього існування, регулювання діяльності 
людини, дослідження та моніторинг, освіта та інформація з питань збере-
ження мігруючих водно-болотних птахів забезпечується законодавством, що 
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встановлює вимоги до охорони, використання і відтворення диких тварин. 
Основними нормативно-правовими актами України у цій сфері є: Закон 
України "Про охорону навколишнього природного середовища", 
Закон України "Про природно-заповідний фонд України", Закон 
України "Про тваринний світ", Закон України "Про Червону книгу 
України", Земельний, Лісовий та Водний кодекси України. 

 
Див. також Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, Конве-
нція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в 
Європі, Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 
головним чином як середовища існування водоплавних птахів. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Нарада сторін 
– Постійний комітет 
– Технічний комітет 
– Секретаріат (ЮНЕП) 

 
13. Корисна інформація 
http://www.unep-aewa.org – веб-сторінка Угоди  
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УГОДА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ КИТОПОДІБНИХ 
ЧОРНОГО МОРЯ, СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ  
ТА ПРИЛЕГЛОЇ АКВАТОРІЇ  
АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ  
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
ACCOBAMS 
 
2. Дата і місце прийняття  
24 листопада 1996 року, м. Монако (Монако) 
 
3. Дата набрання чинності 
1 червня 2001 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
9 липня 2003 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
1 січня 2004 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
21 сторона: 
Албанія, Алжир, Болгарія, Греція, Грузія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліван, Лівія, Мальта, Марокко, Мона-
ко, Португалія, Румунія, Сирія, Словенія, Туніс, Україна, Франція, Хорватія 
 
  
7. Поправки, протоколи 

– Поправка до Додатку 2, 2007 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, російський, французький 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета угоди – досягнення та підтримування сприятливого статусу збере-
ження китоподібних. З цією метою забороняється будь-яке навмисне вилу-
чення китоподібних та вживають всіх необхідних заходів щодо припинення 
таких дій, де це ще не зроблено, а також співпрацюють у створенні та під-
тримуванні мережі територій, що підлягають спеціальній охороні, з метою 
збереження китоподібних (ст.ІІ (1)). Держава може допускати винятки щодо 
заборони навмисного вилучення тільки у надзвичайних ситуаціях, передба-
чених у пункті 6 Додатка 2 (коли китоподібні потрапляють у виключно не-
сприятливі та небезпечні умови) або після консультації з Науковим комітетом 
з метою проведення несмертельних досліджень in situ, спрямованих на під-
тримування сприятливих умов для китоподібних. Про такі винятки держави 
негайно повідомляють Бюро та Науковий комітет (інші сторони повідомля-
ються Секретаріатом). 

Держави вживають заходів щодо збереження, проведення досліджень та 
управління, передбачених у Плані збереження (Додаток 2 до Угоди), які 
спрямовані на вирішення наступних питань: 

a) прийняття та впровадження національного законодавства; 
b) оцінка та управління взаємодією між людьми та китоподібними; 
c) охорона середовищ існування; 
d) дослідження та моніторинг; 
e) посилення спроможності, збір та розповсюдження інформації, на-

вчання та освіта; 
f) реагування на надзвичайні ситуації. 
Вживаючи такі заходи, держави повинні дотримуватись принципу пере-

стороги (ст.ІІ(4)). 
Географічна сфера застосування Угоди (так звана територія Угоди) вклю-

чає всю акваторію Середземного та Чорного морів, їх затоки та моря та по-
в'язані з ними внутрішні води або ті, що сполучають згадані морські аквато-
рії, а також акваторію Атлантичного океану, що прилягає до Середземного 
моря на захід від Гібралтарської протоки (ст.І(1)). Угода застосовується до 
всіх китоподібних, область поширення яких знаходиться повністю або част-
ково в межах території Угоди або які випадково чи іноді заходять на терито-
рію Угоди, перелік яких наведений у Додатку 1. "Китоподібні" означає тва-
рин, включаючи поодинокі особини тих видів, підвидів або популяцій, які 
відносяться до Odontoceti або Mysticeti (ст.І(2)). 
 
11. Імплементація на національному рівні 

Правове регулювання збереження тваринного світу загалом і китоподіб-
них, зокрема, здійснюється за допомогою законів України "Про тварин-
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ний світ" від 13 грудня 2001 року № 2894-III, "Про Червону книгу" 
від 7 лютого 2002 року № 3055-III, згідно з якими рідкісні і такі, що 
перебувають під загрозою зникнення, види тваринного світу, які постійно чи 
тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території 
України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної 
зони, підлягають особливій охороні. Добування об'єктів Червоної книги Укра-
їни здійснюється лише для наукових і селекційних цілях, розмноження, роз-
селення і розведення у штучно створених умовах, для відтворення популяції. 
Спеціальне використання таких видів тваринного світу дозволяється лише за 
наявності необхідного дозволу (Наказ Міністерства природи України 
"Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на добу-
вання (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної кни-
ги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добуван-
ня" від 1 лютого 1993 року № 3. 

З метою охорони та підтримки чисельності української популяції китопо-
дібних, занесених до Червоної книги України, 31 березня 2008 року Міні-
стерство охорони навколишнього природного середовища України 
ухвалило Наказ № 165 "Про введення тимчасового обмеження на 
спеціальне використання китоподібних Чорного та Азовського мо-
рів". Цим Наказом заборонено спеціальне використання (вилучення з при-
родного середовища існування) з будь-якою метою, крім випадків збирання 
рештків загиблих дельфінів з науково-дослідною метою, строком на три роки 
видів китоподібних, занесених до Червоної книги України: білобочки 
(Delphinus delphis); афаліни (Tursiops truncatus); азовки (Phocoena phocoena). 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Зустріч сторін 
– Секретаріат 
– Бюро 
– Координаційні комітети 
– Науковий комітет 

 
13. Корисна інформація 
http://www.accobams.org – веб-сторінка Угоди  
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ  
ДИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ І ПРИРОДНИХ 
СЕРЕДОВИЩ ІСНУВАННЯ В ЄВРОПІ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Бернська конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
19 вересня 1979 року, м. Берн (Швейцарія) 
 
3. Дата набрання чинності 
1 червня 1982 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
29 жовтня 1996 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
1 травня 1999 року  
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
47 сторін: 
Австрія, Азербайджан, Албанія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Буркіна-Фасо, Великобританія, Вірме-
нія, Греція, Данія, Естонія, Європейське Співтовариство, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, 
Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Мальта, 
Марокко, Молдова, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сене-
гал, Сербія, Словаччина, Словенія, Туніс, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, 
Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція 
  
 
7. Поправки, протоколи  
Низка поправок до Додатків прийнятих Постійним комітетом  
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, французький 
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9. Застереження України  
Щодо регулювання чисельності вовка, добування дупеля, використання 
пасток, сіток та капканів для добування і відлову окремих видів 
 
10. Коротка характеристика 

Бернська конвенція має на меті охорону дикої флори та фауни і їхніх при-
родних середовищ існування, особливо тих видів і середовищ існування, 
охорона яких вимагає співробітництва декількох держав, а також сприяння 
такому співробітництву. Особлива увага приділяється видам, яким загрожує 
зникнення, та вразливим видам, включаючи мігруючі види, яким загрожує 
зникнення і які є вразливими (ст.1). Для досягнення мети Конвенції держави 
вживають необхідних заходів для підтримання популяцій дикої флори та 
фауни на такому рівні або для приведення їх до такого рівня, який відпові-
дає, зокрема, екологічним, науковим і культурним вимогам (ст.2). Сфера дії 
Конвенції не обмежується європейським континентом та включає мігруючі 
види, які мають основне середовище існування за межами Європи. Конвенція 
була розроблена у рамках Ради Європи, проте вона відкрита для приєднання 
державами, що не є членами Ради Європи. 

Держави несуть три загальні зобов'язання за Конвенцією: а) здійснювати 
національну політику охорони дикої флори, дикої фауни та природних сере-
довищ існування, б) враховувати у своїй політиці планування забудови і 
розвитку територій та у своїх заходах, спрямованих на боротьбу із забруд-
ненням, необхідність охорони дикої флори та фауни, в) сприяти просвіті та 
поширенню загальної інформації з питань необхідності охорони видів дикої 
флори та фауни і їхніх середовищ існування (ст.3). 

Механізм охорони дикої флори та фауни, втілений у Конвенції, має два 
основні елементи: охорона середовищ існування (глава ІІ) та охорона видів 
(глава ІІІ). Окрім того, Конвенція містить спеціальні положення щодо мігру-
ючих видів (глава IV). Держави повинні забезпечити охорону середовищ 
існування видів дикої флори та фауни, особливо тих, які зазначені у Додат-
ках I (флора) і II (фауна), а також охорону природних середовищ існування, 
яким загрожує зникнення (ст.4). Конвенція передбачає два режими охорони 
видів: для видів флори та фауни, що підлягають особливій охороні (Додатки 
І та ІІ) та для видів фауни, що підлягають охороні (Додаток ІІІ). Щодо видів 
флори – забороняється: зривати, збирати, зрізати чи виривати з корінням 
такі рослини, а у разі необхідності володіння такими видами чи їх продаж 
(ст.5). Щодо видів фауни – забороняється: a) всі форми навмисного вилову, 
утримання та навмисного знищення; б) навмисне зашкодження місцям виве-
дення потомства або відпочинку чи їхнє знищення; в) навмисне порушення 
спокою дикої фауни, особливо у період виведення та вирощування потомст-
ва і зимівлі; г) навмисне знищення яєць або їх вилучення з середовищ існу-
вання диких тварин чи зберігання цих яєць, навіть якщо вони порожні; д) 
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володіння цими тваринами або внутрішня торгівля ними, живими чи мертви-
ми, включаючи чучела тварин і будь-яку частину чи похідні від них, які мож-
на легко розпізнати (ст.6). Конвенція дозволяє використання видів, включе-
них до Додатку ІІІ за умови регулювання з метою забезпечення безпечного 
існування популяцій, наприклад шляхом встановлення періодів заборон на 
полювання (ст.7).  

Конвенція містить також можливі підстави відступу від окремих положень 
щодо охорони видів та середовищ існування, проте лише за відсутності будь-
якого іншого задовільного рішення і якщо відступ від положень не зашко-
джуватиме виживанню відповідної популяції (ст.9). Так, держава може до-
зволити відступ від положень Конвенції в інтересах охорони здоров'я людей 
та громадської безпеки. Про такі рішення держави періодично звітуються 
Постійному комітету. Держави забороняють використання всіх невибіркових 
засобів вилову чи знищення та використання всіх засобів, які можуть призве-
сти до зникнення з певної території популяцій окремого виду або серйозно 
порушити їхній спокій, та зокрема, засобів, зазначених у Додатку IV (ст.8). 

Конвенція також містить спеціальні положення щодо охорони мігруючих 
птахів, співпраці та досліджень, відновлення локальних видів та контролю за 
введенням нелокальних видів (ст.ст.10,11). 

Постійний комітет (головний орган Конвенції) відповідає за здійснення 
нагляду за застосуванням цієї Конвенції, періодично приймає поправки до 
додатків до Конвенції. Він також вповноважений розглядати питання недо-
тримання Конвенції та давати рекомендації державам (наприклад, Україні 
була зроблена рекомендація №111(2004)). Його засідання проводяться, як 
правило, щорічно у грудні.  
 
11. Імплементація на національному рівні 

В Україні прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на ре-
гулювання охорони як об'єктів дикої флори та фауни, так і середовища їх-
нього існування. Основними законодавчими актами є закони України "Про 
охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-
заповідний фонд України", "Про планування і забудову територій", 
"Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про Червону книгу 
України", "Про Загальнодержавну програму формування націона-
льної екологічної мережі України на 2000-2015 роки", Земельний, 
Лісовий та Водний кодекси України. 

Згідно з ст. 26 Закону України "Про рослинний світ" від 9 квітня 
1999 року № 591-XIV та ст. 37 Закону України "Про тваринний світ" 
від 13 грудня 2001 року № 2894-III охорона рослинного і тваринного 
світу забезпечується шляхом: 

– встановлення правил та науково обґрунтованих норм охорони, раціональ-
ного використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу, 
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– встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів рос-
линного і тваринного світу, 

– встановлення особливого режиму охорони видів рослин і тварин, за-
несених до Червоної книги України, 

– охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, 
– формування екологічної мережі, створення державних заповідників, 

заказників і визначення інших природних територій та об'єктів, що підляга-
ють особливій охороні, 

– проведення відповідно до законодавства інших заходів і встановлення ін-
ших вимог щодо охорони об'єктів рослинного і тваринного світу. 

Законодавство України також встановлює вимоги щодо збереження умов 
місцезростання об'єктів рослинного світу та середовища існування, умов 
розмноження, шляхів міграції тварин (ст. 27 Закону України "Про рос-
линний світ" від 9 квітня 1999 року № 591-XIV, ст. 39 Закону України 
"Про тваринний світ" від 13 грудня 2001 року № 2894-III). 

З метою збереження природних комплексів, проведення наукових дослі-
джень і спостережень за станом навколишнього природного середовища, роз-
роблення на їх основі природоохоронних рекомендацій, поширення екологіч-
них знань, сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони 
навколишнього природного середовища та заповідної справи, а також коорди-
нації та проведення наукових досліджень створюються установи природно-
заповідного фонду України. Програма перспективного розвитку заповід-
ної справи в Україні ("Заповідники"), затверджена Постановою Вер-
ховної Ради України від 22 вересня 1994 року № 177/94-ВР, передба-
чає систему заходів, спрямованих на збереження унікальних і типових ланд-
шафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі 
генофонду рослинного і тваринного світу, підвищення ролі заповідних терито-
рій у розробці наукових основ раціонального природокористування та охорони 
природи, розвитку природознавчих наук, здійсненні моніторингу навколишньо-
го природного середовища, підготовці висококваліфікованих фахівців, екологі-
чному та патріотичному вихованні громадян. 

6 липня 2005 року Міністерство охорони навколишнього природно-
го середовища України Наказом № 245 затвердило нормативно-правові 
акти про організацію територій установ природно-заповідного фонду: 

– Положення про Проект організації території природного запо-
відника та охорони його природних комплексів, 

– Положення про Проект організації території біосферного за-
повідника та охорони його природних комплексів, 

– Положення про Проект організації території національного 
природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного викорис-
тання його природних комплексів і об'єктів, 
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– Положення про Проект організації території регіонального 
ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного вико-
ристання його природних комплексів та об'єктів. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Постійний комітет 
– Експертні групи 
– Секретаріат (функції виконує Директорат культури та культурної і 

природної спадщини Ради Європи) 
 
13. Корисна інформація 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/conventions/bern/ – веб-сторінка Конвенції 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ  
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ 
НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
30 листопада 1979 року, м. Женева (Швейцарія) 
 
3. Дата набрання чинності 
16 березня 1983 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
5 червня 1980 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
16 березня 1983 року 
 
6. Сторони (станом на 28 серпня 2008 року) 
51 сторона: 
Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, 
Вірменія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Європейське Співтовариство, Ірландія, Ісландія, Іспанія, 
Італія, Казахстан, Канада, Киргизія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Македонія (Коли-
шня Югославська Республіка), Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, 
Російська Федерація, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, 
Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швейцарія, Швеція 
  
7. Поправки, протоколи 

– Протокол про довгострокове фінансування Спільної програми спосте-
реження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані в 
Європі (ЄМЕП), 1984 рік 

– Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків 
принаймні на 30 відсотків, 1985 рік 
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– Протокол про обмеження викидів окислів азоту або їх транскордонних 
потоків, 1988 рік 

– Протокол про обмеження викидів летких органічних сполук або їх тра-
нскордонного переміщення, 1991 рік 

– Протокол про подальше скорочення викидів сірки, 1994 рік 
– Протокол про важкі метали, 1998 рік 
– Протокол про стійкі органічні забруднювачі, 1998 рік 
– Протокол про боротьбу з підкисленням, евтрофікацією та приземним 

озоном, 1999 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Конвенції – обмеження, скорочення та попередження забруднення 
повітря, включаючи його транскордонне забруднення на великі відстані 
(ст.2). Сама Конвенція має рамковий характер щодо боротьби із викидами 
конкретних забруднюючих речовин (контроль за викидами окремих речовин 
є предметом відповідних протоколів до Конвенції). Конвенція містить лише 
загальні принципи співробітництва держав з питань боротьби із забруднен-
ням повітря, особливо в сфері обміну інформацією щодо національної політи-
ки, наукових розробок, моніторингу, технологій з питань скорочення та кон-
тролю за викидами у атмосферне повітря (ст.3-4). Обмін інформацією вклю-
чає дані про викиди окремих речовин чи їх потоків та наслідків забруднення. 
Держави повинні розробляти національні заходи та стратегії з питань регу-
лювання якості повітря, зокрема, з використанням поняття найкращої досту-
пної технології (ст.6). Одним з центральних елементів Конвенції є реалізація 
Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повіт-
ря на великі відстані в Європі (ЄМЕП). Конвенція також передбачає спеціаль-
ний механізм політичних консультацій між країнами-джерелами забруднення 
повітря на великі відстані та країнами, які є зачепленими таким забруднен-
ням (ст.5). У рамках Конвенції у 1997 р. створений Комітет з імплементації, 
який уповноважений розглядати питання дотримання сторонами зобов'язань 
за Конвенцією. До складу Комітету обираються представники дев'яти країн.  
 
11. Імплементація на національному рівні 

В Україні формується національна політика щодо запобігання забруднен-
ню атмосферного повітря на великі відстані. З цією метою розроблено і при-
йнято декілька програмних документів, які визначають державну політику 
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щодо скорочення викидів певних видів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Так, 1 жовтня 1999 року Постановою № 1825 Кабінет Мініст-
рів України затвердив Програму поетапного припинення викорис-
тання етилованого бензину в Україні, серед першочергових завдань якої 
є здійснення реконструкції установок і введення виробничих потужностей, 
пов'язаних з виробництвом високооктанового неетилованого бензину та 
прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо забезпечення при-
пинення використання етилованого бензину в Україні. У Додатку 2 до Про-
грами наведені Першочергові заходи щодо формування нормативно-правової 
бази, на виконання яких прийнято низку нормативно-правових актів, зокре-
ма, Закон України "Про заборону ввезення і реалізації на території 
України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину" від 
15 листопада 2001 року № 2786-III. 

21 серпня 2000 року Кабінет Міністрів України Постановою 
№ 1291 затвердив Концепцію зменшення обсягів викидів важких 
металів в атмосферне повітря, що передбачає вирішення декількох ос-
новних завдань. А саме: 

– прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення 
зменшення викидів важких металів в атмосферне повітря; 

– зменшення обсягів викидів важких металів підприємствами та іншими об'-
єктами, насамперед за рахунок впровадження малозатратних заходів; 

– розроблення нормативів, стандартів, вимог щодо важких металів та 
продуктів, що їх містять, у викидах в атмосферне повітря з урахуванням 
міжнародних вимог; 

– організація вітчизняного виробництва технологічного та газоочисного 
устаткування, виходячи із сучасного рівня технологій спалювання палива та 
очищення димових газів від пилу з метою забезпечення мінімальних викидів 
важких металів; 

– проведення інвентаризації викидів важких металів та створення банків 
даних щодо викидів таких металів. 

15 жовтня 2003 року Розпорядженням № 610-р Кабінет Міністрів 
України схвалив Концепцію реалізації державної політики щодо 
скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
які призводять до підкислення, евтрофікації та утворення призем-
ного озону, якою визначено напрями, пріоритети та засади реалізації дер-
жавної політики у сфері обмеження та скорочення викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Основними завданнями Концепції є створен-
ня державної системи регулювання скорочення викидів забруднюючих речо-
вин; гармонізація природоохоронного законодавства України із законодавст-
вом ЄС щодо скорочення викидів забруднюючих речовин; організація вітчиз-
няного виробництва сучасного технологічного та газоочисного устаткування, 
яке забезпечує мінімальні обсяги викидів забруднюючих речовин. 
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29 листопада 2001 року Постановою № 1600 Кабінету Міністрів 
України затверджено нову редакцію Державної програми науково-
технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спосте-
режень та базової мережі спостережень за забрудненням навколи-
шнього природного середовища, що передбачає моніторинг забруднен-
ня атмосферного повітря, у тому числі транскордонного. 

Основні вимоги щодо охорони атмосферного повітря встановлені Законом 
України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 
1992 року № 2707-XII, який передбачає обов'язковість стандартизації і 
нормування в галузі охорони атмосферного повітря, заходи щодо охорони 
атмосферного повітря, дотримання вимог під час проектування, будівництва та 
реконструкції підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть вплива-
ти на стан атмосферного повітря, державний облік і моніторинг у атмосферно-
го повітря. Наприклад, згідно з ст. 27 цього Закону проектування, будівництво 
і реконструкція підприємств та інших об'єктів, які впливають або можуть впли-
вати на стан атмосферного повітря, удосконалення існуючих і впровадження 
нових технологічних процесів та устаткування здійснюються з обов'язковим 
урахуванням накопичення і трансформації забруднення в атмосфері, його 
транскордонного перенесення, особливостей кліматичних умов. 

На реалізацію положень Закону України "Про охорону атмосферного пові-
тря" прийнято низку спеціальних нормативно-правових актів, серед яких: 

– Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмос-
ферного повітря, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 грудня 2001 року № 1655, що визначає єдину систему 
ведення в галузі охорони атмосферного повітря державного обліку об'єктів, 
які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і на 
стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферне повітря, видів і ступенів впливу на його стан 
фізичних та біологічних факторів, 

– Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих 
речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулю-
ванню, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 
листопада 2001 року № 1598, зокрема, оксиди азоту, діоксид та інші 
сполуки сірки, оксид вуглецю, свинець та його сполуки, 

– Інструкція про проведення інвентаризації викидів важких ме-
талів в атмосферне повітря, затверджена Наказом Міністерства еко-
логії та природних ресурсів України 9 серпня 2001 року № 298, що 
встановлює вимоги до порядку проведення інвентаризації викидів важких 
металів в атмосферне повітря з метою обліку викидів важких металів та їх 
сполук від стаціонарних джерел забруднення, їх скорочення та запобігання 
несприятливому впливу на здоров'я населення, природні ресурси та довкілля, 
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– Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею 
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій 
та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи, затвердже-
ний Постановою Кабінету Міністрів України від13 березня 2002 року 
№ 302, що встановлює єдиний механізм видачі дозволів на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та прове-
дення їх оплати, 

– Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік 
об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на 
здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів за-
бруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, за-
тверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України 10 травня 2002 року № 177, що встановлює критерії взяття на 
державний облік об'єктів залежно від видів і обсягів забруднюючих речовин, 
що викидаються в атмосферне повітря, та обов'язкові вимоги щодо єдиного 
на території України порядку подання матеріалів для взяття на державний 
облік підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємни-
цької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря із стаціонарних джерел. 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Виконавчий орган 
– Секретаріат 
– Комітет з імплементації 
– Робоча група з питань наслідків 
– Робоча група з питань стратегій та перегляду 
– Керівний орган ЄМЕП 

 
13. Корисна інформація 
http://www.unece.org/env/lrtap/ – веб-сторінка Конвенції 
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ПРОТОКОЛ ДО КОНВЕНЦІЇ  
ПРО ТРАНСКОРДОННЕ ЗАБРУДНЕННЯ  
ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ 1979 РОКУ  
ПРО ДОВГОСТРОКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ 
СПІЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ  
Й ОЦІНКИ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 
ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ В ЄВРОПІ 
(ЄМЕП) 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Женевський протокол щодо ЄМЕП 
 
2. Дата і місце прийняття  
28 вересня 1984 року, м. Женева (Швейцарія) 
 
3. Дата набрання чинності 
28 січня 1988 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
30 серпня 1985 року (дата нотифікації про прийняття) 
 
5. Дата набрання чинності для України 
28 січня 1988 року 
 
6. Сторони (станом на 28 серпня 2008 року) 
42 сторони: 
Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, 
Європейське Співтовариство, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Російська 
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Федерація , Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, 
Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швейцарія, Швеція 
 
7. Поправки, протоколи  

– Поправка до Додатку щодо пропорційності розподілу витрат, 2004 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Протокол прийнятий для забезпечення фінансування Спільної програми 
спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані 
в Європі (ЄМЕП), яке первинно забезпечувалось за рахунок бюджету ЮНЕП. 
Реалізація ЄМЕП передбачена статтею 9 Конвенції про транскордонне забру-
днення повітря на великі відстані 1979 р. Згідно з Протоколом, фінансування 
ЄМЕП призначене для покриття річних витрат міжнародних центрів, які спів-
працюють у рамках ЄМЕП, пов'язаних із виконанням діяльності, передбаченої 
у робочій програмі Керівного органу ЄМЕП. Таких центрів наразі є п'ять, вони 
розміщені у Норвегії (2), Австрії (2) та Росії (1). Програма ЄМЕП має три голо-
вні компоненти: збір даних про викиди, аналіз якості повітря та опадів, мо-
делювання окремих аспектів атмосферного забруднення.  

Держави роблять обов'язкові та добровільні внески (у грошовій формі чи 
в натурі) до Загального цільового фонду Конвенції про транскордонне забру-
днення повітря на великі відстані 1979 р. Розмір обов'язкових внесків визна-
чається відповідно до шкали, що міститься у додатку до Протоколу. Ця шка-
ла була предметом поправок у 2004 році (розмір частки України був зменше-
ний з 2,6% до 0,1234%). 
 
11. Імплементація на національному рівні 

Протокол самостійно визначає механізм та порядок забезпечення фінансу-
вання Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів 
повітря на великі відстані в Європі та не встановлює вимог до держави з роз-
роблення і прийняття спеціального законодавства з розглядуваних питань. 

Виплати, що здійснюються за рахунок державного бюджету, регулюються 
спеціальним законом, що приймається на відповідний рік. Так, 28 грудня 
2007 року прийнято Закон України № 107-VI "Про Державний бюджет 
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України". Сплата внесків або здійснення будь-яких інших виплат, що 
передбачені у зв'язку з умовами членства у міжнародних організаціях, за 
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рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету 
Міністрів України в межах обсягів, визначених на цю мету у Додатку 3 до 
цього Закону, та у порядку, визначеному Законом України "Про міжна-
родні договори України" (ст. 28). 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Див. також Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі 
відстані 1979 р. 
 
13. Корисна інформація 
http://www.emep.int/ – веб-сторінка Програми ЄМЕП  
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ПРОТОКОЛ ПРО СКОРОЧЕННЯ 
ВИКИДІВ СІРКИ АБО ЇХ ТРАНСКОРДОННИХ 
ПОТОКІВ ПРИНАЙМНІ НА 30 ВІДСОТКІВ  
ДО КОНВЕНЦІЇ 1979 РОКУ  
ПРО ТРАНСКОРДОННЕ ЗАБРУДНЕННЯ 
ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Гельсінський протокол про скорочення викидів сірки 
 
2. Дата і місце прийняття  
8 липня 1985 року, м. Гельсінкі (Фінляндія) 
 
3. Дата набрання чинності 
2 вересня 1987 року  
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
12 вересня 1986 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
2 вересня 1987 року 
 
6. Сторони (станом на 28 серпня 2008 року) 
23 сторони: 
Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Литва, Ліхтенштейн, Люксем-
бург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Російська Федерація, Словаччина, Угорщина, Україна, 
Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція 
 
7. Поправки, протоколи  
Немає 
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8. Автентичні тексти 
Англійський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Головна мета і зобов'язання за Протоколом – скорочення щорічних ви-
кидів сірки на національному рівні або їх транскордонних потоків принайм-
ні на 30 відсотків у найкоротші строки й не пізніше 1993 р., беручи рівень 
1980 р. як основу для розрахунків скорочень (ст.2). Кожна сторона інфор-
мує щорічно Виконавчий орган про рівень щорічних викидів сірки на націо-
нальному рівні і про основу, на якій вони були розраховані (ст.4). ЄМЕП 
робить розрахунки балансів сірки, а також транскордонних потоків і осад-
ків сполук сірки за кожний попередній рік (ст.5). Якщо цього вимагає стан 
навколишнього середовища, держави самостійно можуть прийняти рішення 
про подальші скорочення викидів сірки. Виходячи із наданих державами 
даних, усі сторони протоколу виконали свої зобов'язання щодо скорочення 
викидів сірки до 1993 року. 
 
11. Імплементація на національному рівні 

Виходячи з того, що Україна прозвітувала про виконання своїх зобов'я-
зань щодо скорочення викидів сірки до 1993 року за вимогами, передбаче-
ними Протокол, то питання подальшого скорочення викидів сірки регулюєть-
ся законодавством, спрямованим на охорону та раціональне використання 
атмосферного повітря загалом, центральне місце серед якого посідає Закон 
України "Про охорону атмосферного повітря". 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Див. також Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі 
відстані 1979 р. 
 
13. Корисна інформація 
http://www.unece.org/env/lrtap/ – веб-сторінка Конвенції про транскордонне 
забруднення повітря на великі відстані 1979 р. 
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ПРОТОКОЛ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВИКИДІВ 
ОКИСЛІВ АЗОТУ АБО ЇХ ТРАНСКОРДОННИХ 
ПОТОКІВ ДО КОНВЕНЦІЇ 1979 РОКУ  
ПРО ТРАНСКОРДОННЕ ЗАБРУДНЕННЯ  
ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Софійський протокол про NOx 
 
2. Дата і місце прийняття  
1 листопада 1988 року, м. Софія (Болгарія) 
 
3. Дата набрання чинності 
14 лютого 1991 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
3 червня 1989 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
14 лютого 1991 року 
 
6. Сторони (станом на 28 серпня 2008 року) 
32 сторони: 
Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Європейське Співтова-
риство, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, 
Німеччина, Норвегія, Російська Федерація, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Україна, Фінлян-
дія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція 
 
7. Поправки, протоколи  

– Поправка до Додатку, 1996 рік 
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8. Автентичні тексти 
Англійський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Протоколу – скорочення національних викидів окислів азоту (NO та 
NO2) та їх транскордонних потоків із стаціонарних та мобільних джерел. 
Держави несуть головне зобов'язання скоротити (обмежити) рівень щорічних 
таких викидів на кінець 1994 року до рівня 1978 року (ст.2(1)).  

Протягом двох років з моменту набрання чинності Протоколом, держави 
повинні ввести нові норми щодо викидів окислів азоту до стаціонарних та 
мобільних джерел, які б базувались на принципі найкращої доступної еконо-
мічно доцільної технології (ст.2(2)) та із врахуванням положень технічного 
додатку до Протоколу. З метою виконання своїх зобов'язань щодо скорочен-
ня викидів окислів азоту держави впроваджують національні програми та 
стратегії (ст.7), сприяють обміну технологіями (ст.3), створюють умови для 
доступності неетилованого палива (ст.4), проводять дослідження та моніто-
ринг, зокрема, для визначення критичних навантажень (ст.6).  

Серед основних джерел викидів окислів азоту технічний додаток називає: 
стаціонарні (наприклад, теплоелектростанції, котельні, установки спалюван-
ня) і мобільні (головним чином автомобільний транспорт). 

Держави обмінюються інформацією та щорічно звітуються про виконання 
своїх зобов'язань за Протоколом, зокрема, про рівні викидів окислів азоту 
(ст.8). Регулярно проводяться огляди виконання Протоколу сторонами (ст.5). 
ЄМЕП вповноважена проводити розрахунків балансів азоту, а також транс-
кордонних потоків і опадів окислів азоту в межах географічного охоплення 
ЄМЕП (ст.9).  
  
11. Імплементація на національному рівні 

В Україні прийнято нормативно-правові акти, що спрямовані на поступове 
припинення використання етилованого бензину та забезпечення доступності 
неетилованого. Метою Програми поетапного припинення використан-
ня етилованого бензину в Україні, затвердженої Постановою Кабі-
нет Міністрів України від 1 жовтня 1999 року № 1825, є припинення з 
1 січня 2003 року реалізації етилованого бензину та забезпечення не пізніше 
1 січня 2002 року частки неетилованого бензину, що реалізується, на рівні 80 
відсотків. На виконання цієї мети 15 листопада 2001 року прийнято За-
кон України № 2786-III "Про заборону ввезення і реалізації на те-
риторії України етилованого бензину та свинцевих добавок до бен-
зину", а також підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють впрова-
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дження системи роздільного приймання, транспортування, зберігання, відпу-
ску та обліку етилованого та неетилованого бензинів, наприклад, Правила 
роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджені Постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1442. 

Порядок проведення моніторингу окислів азоту регулюється Порядком 
організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосфер-
ного повітря, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 9 березня 1999 року № 343. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Див. також Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі 
відстані 1979 р. 
 
13. Корисна інформація 
http://www.unece.org/env/lrtap/ – веб-сторінка Конвенції про транскордонне 
забруднення повітря на великі відстані 1979 р. 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ЖИВИХ МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ АНТАРКТИКИ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
20 травня 1980 року, м. Канберра (Австралія) 
 
3. Дата набрання чинності 
7 квітня 1982 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 лютого 1994 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
22 травня 1994 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
32 сторони: 
Австралія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Вануату, Великобританія, Греція , Індія, Іспанія, 
Італія, Європейське Співтовариство, Канада, Китай, Корея (Республіка), Намібія, Нідерланди, 
Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Російська 
Федерація, США, Україна, Уругвай, Фінляндія, Франція, Чилі, Швеція, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, французький, російський, іспанський 
 
9. Застереження України  
Немає 
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10. Коротка характеристика 
Метою Конвенції є збереження морських живих ресурсів Антарктики. 

Конвенція застосовується до антарктичних морських живих ресурсів району 
на південь від 60 град. південної широти і до антарктичних морських живих 
ресурсів району, що знаходяться між цією широтою й Антарктичною конвер-
генцією, що є частиною морської екосистеми Антарктики (ст.1.1). 

Для цілей цієї Конвенції термін "збереження" включає раціональне вико-
ристання (ст.2.2.).  

Договірні сторони, незалежно від того, чи є вони учасниками Договору 
про Антарктику чи ні, погоджуються, що в межах дії Договору про Антаркти-
ку вони не будуть здійснювати ніякої діяльності, що суперечить принципам і 
цілям цього Договору (ст.3). Договірні сторони, що не є учасниками Договору 
про Антарктику, визнають особливі зобов'язання і відповідальність держав-
учасниць Консультативних Нарад за Договором про Антарктику в тому, що 
стосується охорони і збереження навколишнього середовища в межах дії 
Договору про Антарктику (ст.5.1).  

Конвенцією утворюється Комісія по збереженню морських живих ресурсів 
Антарктики (ст.7), Науковий комітет по збереженню морських живих ресурсів 
Антарктики (ст.9). Конвенція визначає функції та процедури роботи обох 
органів Конвенції.  

Договірні сторони створюють систему спостереження й інспекції для 
сприяння досягненню мети і забезпечення дотримання положень цієї Конве-
нції (ст.24.1). Конвенція визначає принципи, на основі яких розробляється 
така система (ст.24.2).  

 
11. Імплементація на національному рівні 

4 лютого 1994 року Постановою № 3937-XII Верховна Рада 
України визнала Конвенцію про збереження морських живих ресурсів Анта-
рктики 1980 року обов'язковою для України як однієї з держав-
правонаступниць колишнього Союзу РСР. 

29 жовтня 1994 року у зв'язку з вступом України в члени Комісії по збере-
женню морських живих ресурсів Антарктики Розпорядженням Президента 
України № 160/94-рп Державному комітету України по рибному господарству 
і рибній промисловості доручено представляти інтереси України у цій Комісії. У 
подальшому відповідальними центральними органами виконавчої влади за ви-
конання зобов'язань за цією Конвенцією визнано Міністерство агропромислової 
політики України та Міністерство закордонних справ (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371). 

З метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо 
протидії незаконному, нерегульованому та незареєстрованому промислу риб 
родини нототенієвих (іклачів) Кабінет Міністрів України прийняв По-
станову від 26 вересня 2002 року № 1420 "Про заходи щодо збере-
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ження морських живих ресурсів Антарктики". Згідно з нею Державний 
департамент рибного господарства визнано уповноваженим органом України 
з питань виконання вимог Заходу із збереження 170/XIX "Система докумен-
тації уловів видів Dissostichus", затвердженого XIX сесією Комісії із збережен-
ня морських живих ресурсів Антарктики, з правом видачі форм реєстрації 
уловів (реекспорту) патагонського та антарктичного іклачів та ведення від-
повідного реєстру виданих форм. Переміщення та пропуск через митний 
кордон України продукції з іклачів здійснюється тільки за наявності заповне-
них відповідно до встановлених вимог форм реєстрації уловів, які видаються 
уповноваженим органом України або уповноваженими органами країн похо-
дження товару, а у разі реекспорту – форм реекспорту видів іклачів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 752 
Державний департамент рибного господарства ліквідовано, а Міністерство 
аграрної політики України зобов'язано забезпечити виконання завдань із 
реалізації державної політики у сфері рибного господарства, здійснення дер-
жавного контролю за охороною і відтворенням водних живих ресурсів та 
середовища їх перебування і регулюванням рибальства, державного нагляду 
за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості. 2 листопада 2006 
року Постановою Кабінету Міністрів України № 1523 утворено Державний 
комітет рибного господарства України. 

 
Див. також Договір про Антарктику, Протокол про охорону навколишнього 
середовища до Договору про Антарктику. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Комісія по збереженню морських живих ресурсів Антарктики 
– Науковий комітет по збереженню морських живих ресурсів Антарктики 

 
13. Корисна інформація 
http://www.ccamlr.org/ – веб-сторінка Комісії по збереженню морських живих 
ресурсів Антарктики  
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КОНВЕНЦІЯ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ  
З МОРСЬКОГО ПРАВА 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Конвенція з морського права 1982 року 
 
2. Дата і місце прийняття  
10 грудня 1982 року, м. Монтего Бей (Ямайка) 
 
3. Дата набрання чинності 
16 листопада 1994 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
3 червня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
25 серпня 1999 року 
 
6. Сторони (станом на 7 листопада 2008 року) 
157 сторін: 
Австралія, Австрія, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські острови, 
Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Боснія і Герцего-
вина, Ботсвана, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, В'єтнам, Вануату, Великобританія, Вірменія, Габон, 
Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, 
Данія, Джібуті, Домініка, Екваторіальна Гвінея, Естонія, Європейське Співтовариство, Єгипет, Ємен, 
Замбія, Зімбабве, Індія, Індонезія, Ірак, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, 
Камерун, Канада, Катар, Кенія, Кирибаті, Китай, Кіпр, Коморські острови, Конго (Республіка), Конго 
(Демократична Республіка), Корея (Республіка), Коста-Рика, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Ласо, 
Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Лівія, Люксембург, М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, 
Македонія (Колишня Югославська Республіка), Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, Маро-
кко, Маршалові острови, Мексика, Мікронезія, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, 
Науру, Непал, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, 
Острови Кука, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Південноафриканська 
Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, Румунія, Самоа, Сан-Томе і Прінсіпе, Саудів-
ська Аравія, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, 
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Сербія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, Сомалі, Судан, Суринам, Сьєрра-
Леоне, Танзанія, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Туніс, Уганда, Угорщина, Україна, Уругвай, 
Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Чилі, Чорногорія, Швеція, Шрі-
Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Додаткові угоди (не мають статусу протоколів до Конвенції): 

– Угода про імплементацію частини XI Конвенції Організації Об'єднаних 
Націй з Морського права 1982 року, 1994 рік 

– Угода про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй 
з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження тран-
скордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління 
ними, 1995 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Низка заяв та застережень (при підписанні та ратифікації) 
 
10. Коротка характеристика 

Конвенція з морського права є основоположним міжнародно-правовим 
актом міжнародного морського права. Однією з цілей Конвенції з морського 
права 1982 року є встановлення правового режиму для морів та океанів, 
який би сприяв справедливому та ефективному використанню морських 
ресурсів, збереженню живих ресурсів, а також вивченню, захисту і збере-
женню морського середовища.  

Конвенція містить окрему частину XII – "Захист та збереження морського 
середовища" (ст.ст.192-237), яка складає основу сучасного міжнародно-
правового регулювання охорони морського середовища. Вона закріплює 
загальний обов'язок держав захищати і зберігати морське середовище 
(ст.192) та суверенне право держав на розробку своїх природних ресурсів 
(ст.193). Держави зобов'язані вживати заходів для попередження, скорочен-
ня і збереження під контролем забруднення морського середовища. Зокрема, 
держави мають обов'язок не допускати, щоб діяльність під їх контролем чи 
юрисдикцією завдавала шкоди іншим державам та морському середовищу 
(ст.194). Заходи із попередження, скорочення та збереження під контролем 
забруднення не можуть вести до перенесення шкоди чи небезпеки забруд-
нення в інші райони чи призводити до перетворення одного виду забруднен-
ня в інший (ст.195).  

Частина XII Конвенції регулює також відносини щодо співробітництва 
держав у сфері боротьби із забрудненням морського середовища (зокрема, 
проведення оцінок та моніторингу за станом довкілля, повідомлення та реа-
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гування на надзвичайні ситуації) (ст.ст.204-206). Конвенція містить окремі 
положення щодо джерел забруднення: ті, що знаходяться на суші, діяльність 
на морському дні, діяльність в Районі, захоронення, забруднення із суден, 
забруднення з атмосфери чи через неї (ст.ст.207-212). Окремі розділи части-
ни XII регулюють такі питання, як забезпечення виконання вимог Конвенції 
(зокрема, обов'язки та права прибережних держав, держав прапору, держав 
порту), гарантії (включаючи щодо розслідувань), загальної відповідальності 
держав за невиконання своїх зобов'язань (ст.ст.213-233). Так, держави по-
винні забезпечити, щоб у рамках їх правових систем була можливість отри-
мання швидкого та належного відшкодування чи іншої компенсації за шкоду, 
викликану забрудненням морського середовища фізичними чи юридичними 
особами під їх юрисдикцією (ст.235).  

Питання попередження забруднення морського середовища, раціональ-
ного використання та збереження живих ресурсів містяться практично в усіх 
основних елементах Конвенції. Наприклад, будь-який акт умисного забруд-
нення морського середовища є порушенням права мирного проходу через 
територіальне море (ст.19). Правовий режим виключної економічної зони 
включає низку прав та обов'язків держав щодо використання та збереження 
живих ресурсів, охорони далеко мігруючих видів (перелік – Додаток І), мор-
ських ссавців, анадромних та катадромних видів (ст.ст.61-68). Правовий 
режим відкритого моря включає низку зобов'язань щодо збереження та 
управління живими ресурсами відкритого моря (розділ 2 частини VII Конвен-
ції, ст.ст.116-120). Природоохоронні зобов'язання є частиною правового 
режиму Району (тобто дно та надра морів і океанів за межами національної 
юрисдикції держав), який визнається спільною спадщиною людства (ст.136). 
   
11. Імплементація на національному рівні 

Питання попередження забруднення морського середовища, раціональ-
ного використання та збереження живих ресурсів, що передбачені у Конвен-
ції ООН з морського права, знайшли відображення у національному законо-
давстві України. Серед кодифікованих актів варто назвати Повітряний ко-
декс України від 4 травня 1993 року № 3167-XII, Водний кодекс 
України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР, Кодекс торговельного 
мореплавства України від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР. 

Приділена увага проблемам правового регулювання попередження та 
охорони морських вод від забруднення і засмічення, що висвітлені у Прави-
лах охорони внутрішніх морських вод і територіального моря Укра-
їни від забруднення та засмічення, у редакції Постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 березня 2002 року № 431; Правилах техні-
чної експлуатації портових гідротехнічних споруд, затверджених 
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 травня 
2005 року № 257, Правилах реєстрації операцій зі шкідливими ре-
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човинами на суднах, морських установках і в портах України, за-
твердженими Наказом Міністерства транспорту України від 10 квіт-
ня 2001 року № 205. 

Законодавство України встановлює порядок і умови відшкодування збит-
ків, що заподіяні внаслідок забруднення із суден, зокрема 3 липня 
1995 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 484 "Про 
затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, 
заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших пла-
вучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України", а 
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та 
ядерної безпеки України Наказом від 26 жовтня 1995 року № 116 
затвердило Положення про порядок обчислення розміру відшкоду-
вання та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із су-
ден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрі-
шніх морських вод України. 

З метою охорони морських вод і живих ресурсів запроваджена й адмініст-
ративна відповідальність за забруднення і засмічення територіальних і внут-
рішніх морських вод внаслідок скидів із суден, здійснених без дозволу спеці-
ально уповноважених на те державних органів або з порушенням встановле-
них правил (ст. 591 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х). 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Нарада сторін  
– Секретаріат 
– Комісія з кордонів континентального шельфу 
– Міжнародний орган з морського дна 
– Міжнародний трибунал з морського права 
– Трастовий фонд Міжнародного трибуналу з морського права 

 
 
13. Корисна інформація 
http://www.un.org/Depts/los/ – веб-сторінка Конвенції  
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УГОДА ПРО ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ  
КОНВЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ 
НАЦІЙ З МОРСЬКОГО ПРАВА ВІД 10 
ГРУДНЯ 1982 РОКУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ РИБНИХ 
ЗАПАСІВ ТА ЗАПАСІВ ДАЛЕКО МІГРУЮЧИХ 
РИБ І УПРАВЛІННЯ НИМИ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
4 грудня 1995 року, м. Нью-Йорк (США) 
 
3. Дата набрання чинності 
11 грудня 2001 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
3 червня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
11 грудня 2001 року 
 
6. Сторони (станом на 7 листопада 2008 року) 
72 сторони: 
Австралія, Австрія, Багамські острови, Барбадос, Беліз, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Великобританія, 
Гвінея, Греція, Данія, Естонія, Європейське Співтовариство, Індія, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, 
Італія, Канада, Кенія, Кіпр, Кірибаті, Корея (Республіка), Коста-Ріка, Латвія, Литва, Ліберія, Люк-
сембург, Маврикій, Мальдівські острови, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія, Монако, Намібія, 
Науру, Нідерланди, Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Острови Кука, Палау, Папуа-
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Нова Гвінея, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, Румунія, 
Самоа, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Люсія, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, 
США, Тонга, Тринідад і Тобаго, Угорщина, Україна, Уругвай, Фіджі, Фінляндія, Франція, Чеська 
Республіка, Швеція, Шрі-Ланка, Японія 
  
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Угоди – забезпечити довгострокове збереження та стале викорис-
тання транскордонних рибних запасів і запасів далеко мігруючих риб за до-
помогою ефективного виконання відповідних положень Конвенції з морсько-
го права 1982 р. (ст.2). Сфера дії Угоди включає збереження транскордонних 
рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними головним 
чином за межами районів під національною юрисдикцією (ст.3). Перелік 
видів далеко мігруючих риб наведений у Додатку І до Конвенції з морського 
права 1982 р., а поняття "риби" для цілей Угоди включає молюсків та рако-
подібних, за винятком тих, які належать до "сидячих видів" відповідно до 
визначення у статті 77 Конвенції 1982 р. (ст.1).  

Угода закріплює принципи збереження та управління транскордонними 
рибними запасами і запасами далеко мігруючих риб (ст.5) та передбачає, що 
використання таких запасів має ґрунтуватись на так званих підходах пере-
стороги та застосування найбільш достовірних наявних наукових даних 
(ст.ст.5-6). Принципи щодо збереження та управління ґрунтуються на обо-
в'язку співпраці, закріпленого Конвенцією 1982 р, і зокрема включають:  

– обов'язок вживати заходи щодо забезпечення довгострокової сталості 
транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і сприяння 
меті їх оптимального використання; такі заходи мають ґрунтуватись на най-
більш достовірних наявних наукових даних; 

– застосування обережного підходу (перестороги); 
– обов'язок охороняти біологічне біорізноманіття морського середовища; 
– обов'язок своєчасно збирати та взаємно обмінюватись повними та то-

чними даними щодо риболовної діяльності згідно з Додатком І. 
Угода використовує термін "обережний" підхід (ст.6), проте в сучасній ві-

тчизняній науці уже утвердився термін "пересторога", головним чином у 
контексті принципу перестороги, закріпленого в Декларації Ріо-де-Жанейро 
1992 року та, зокрема, у самій Угоді: відсутність достатньої наукової інфор-
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мації не є підставою для того, щоб відкладати або не вживати заходів щодо 
збереження та управління (ст.6(2)). При здійсненні обережного підходу дер-
жави, зокрема, повинні удосконалювати процес прийняття рішень у галузі 
збереження рибних ресурсів і управління, застосовувати керівні принципи, 
викладені у Додатку II, визначати на основі найбільш достовірної наявної 
наукової інформації опорні критерії щодо конкретних запасів та заходи, яких 
слід вживати у разі їх перевищення.  

Держави прапору та держави порту несуть особливі обов'язки у сфері 
збереження та управління транскордонними рибними запасами і запасами 
далеко мігруючих риб. Так, держави дозволяють використання суден, що 
плавають під їх прапором, для рибальства у відкритому морі тільки у тому 
випадку, якщо вони здатні ефективно нести свою відповідальність за такі 
судна відповідно до Угоди та Конвенції 1982 року (ст.18). Угода передбачає 
механізми міжнародного співробітництва щодо збереження та управління 
транскордонних рибних запасів і запасів далеко мігруючих риб, зокрема 
щодо субрегіональних та регіональних рибогосподарських організацій та 
домовленостей (ст.ст.8-16), процедури міжнародного, субрегіонального та 
регіонального співробітництва у забезпеченні виконання Угоди, наприклад, 
щодо огляду суден у відкритому морі (ст.ст.19-23).  

У 2006 р. у відповідності до ст. 36 Угоди була скликана конференція з метою 
оцінки ефективності Угоди з точки зору забезпечення збереження транскордон-
них рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними. 
  
11. Імплементація на національному рівні 

Спеціальних законів, присвячених регулюванню збереження та охорони 
транскордонних рибних запасів та запасів мігруючих риб, в Україні не при-
ймалося. Але загальні питання щодо збереження та охорони об'єктів тварин-
ного світу регулюються Законом України "Про тваринний світ" від 13 
грудня 2001 року № 2894-III. Його вимоги поширюються і на водні живі 
ресурси, у тому числі мігруючі риби. 

В Україні прийнято декілька підзаконних нормативно-правових актів, що ви-
значають порядок і умови здійснення рибальства з врахуванням вимог щодо 
збереження, раціонального використання та охорони водних живих ресурсів. 

28 вересня 1996 року Кабінет Міністрів України Постановою 
№ 1192 затвердив Тимчасовий порядок ведення рибного господарства 
і здійснення рибальства, що регулює відносини у галузі охорони, викорис-
тання і відтворення водних живих ресурсів, ведення рибного господарства та 
здійснення рибальства у поверхневих, територіальних та внутрішніх морських 
водах, у виключній (морській) економічній зоні і на континентальному шельфі 
України, а також у відкритому морі та в економічних зонах інших держав підпри-
ємствами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комі-
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тету рибного господарства України. Серед основних вимог, на яких ґрунтується 
ведення рибного господарства та здійснення рибальства, є: 

– недопущення погіршення умов існування водних живих ресурсів; 
– забезпечення охорони водних живих ресурсів від браконьєрського та 

іншого використання, що проводиться з порушенням правил; 
– сприяння природному відтворенню водних живих ресурсів шляхом 

проведення біотехнічних та рибницько-меліоративних робіт, спрямованих на 
поліпшення умов їх існування, здійснення заходів щодо штучного відтворен-
ня водних живих ресурсів; 

– виконання встановлених норм, лімітів (квот), термінів і правил викори-
стання водних живих ресурсів; 

– забезпечення управління і контролю у галузі охорони, використання і від-
творення водних живих ресурсів та збереження середовища їх перебування; 

– виконання норм і вимог міжнародного права щодо здійснення рибальства; 
– забезпечення науково обґрунтованого раціонального використання 

водних живих ресурсів. 
Особливості здійснення рибальства у басейні Чорного моря встановлюють-

ся Правилами промислового рибальства в басейні Чорного моря, за-
твердженими Наказом Державного комітету рибного господарства 
України від 8 грудня 1998 року № 164, а загальні правила рибальства – 
Правилами промислового рибальства в рибогосподарських водних 
об'єктах України, затверджені Наказом Державного комітету рибного 
господарства України від 18 березня 1999 року № 33. На їх розвиток 
приймаються спеціальні режими промислового рибальства на конкретний рік. 
Зокрема, 14 березня 2008 року Державний комітет рибного господар-
ства України Наказом № 88 затвердив Режим спеціального промис-
лового рибальства в басейні Азовського моря у 2008 році, Режим 
спеціального промислового рибальства в басейні Чорного моря у 
2008 році. Цими актами встановлюються і заборони щодо вилову певних 
видів риб, наприклад, промисловий вилов осетрових видів риб і їх гібридів у 
басейні Чорного моря забороняється, а прилов цих об'єктів негайно випуска-
ється на місці вилову в водойму незалежно від їх життєздатності. 

З метою належного й ефективного управління охороною рибних ресурсів 
в Україні створена система державних органів, серед них Державний комітет 
рибного господарства України, Державна інспекція охорони, відтворення 
водних живих ресурсів та регулювання рибальства. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Фонд допомоги 
 
13. Корисна інформація 
http://www.un.org/Depts/los/ – веб-сторінка Конвенції з морського права 
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ВІДЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ  
ПРО ОХОРОНУ ОЗОНОВОГО ШАРУ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Конвенція про охорону озонового шару 
 
2. Дата і місце прийняття  
22 березня 1985 року, м. Відень (Австрія) 
 
3. Дата набрання чинності 
22 вересня 1988 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
20 травня 1986 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
22 вересня 1988 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
193 сторони: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Афганіс-
тан, Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, 
Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, 
Вануату, Ватикан, Великобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гвате-
мала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домінікансь-
ка Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель-Сальвадор, Еритрея, Естонія, Ефіопія, Європей-
ське Співтовариство, Єгипет, Ємен, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Ірландія, 
Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, 
Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, Кірибаті, Колумбія, Коморські острови, Конго (Демократична Республі-
ка), Конго (Республіка), Корейська Народно-Демократична Республіка, Корея (Республіка), Коста-
Рика, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, 
Люксембург, М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Респу-
бліка), Малаві, Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, Марокко, Маршальські острови, Мек-
сика, Мікронезія, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, Науру, Непал, Нігер, Нігерія, 
Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, 
Острови Кука, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південноафриканська 
Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Томе і Прінсіпе, 
Саудівська Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і 
Невіс, Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, Сомалі, 
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Судан, Суринам, США, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Таїланд, Танзанія, Того, Тонга, Тринідад і 
Тобаго, Тувалу, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, 
Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська 
Республіка, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
  
7. Поправки, протоколи 

– Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий 
шар, 1987 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Конвенції – захист здоров'я людини та довкілля від наслідків 
руйнування озонового шару (ст.2.1). Конвенція є рамковою і встановлює 
лише загальні міжнародно-правові рамки подолання проблеми руйнуван-
ня озонового шару, вона не встановлює жодних обмежень щодо викидів 
речовин, які руйнують озоновий шар. Вважається, що руйнування озоно-
вого шару викликане надмірним надходженням до атмосфери певних 
інертних газів, особливо хлорфторвуглеців (місять хлор) та галонів (міс-
тять бром). Згідно з Конвенцією "озоновий шар" – це шар атмосферного 
озону над пограничним шаром планети (ст.1.1), тому сфера дії Конвенції 
не поширюється на, так званий, поверхневий озон (який вважається за-
бруднювачем атмосферного повітря).  

Конвенція закріплює чотири загальні зобов'язання держав у цій сфе-
рі: співпрацювати шляхом систематичних спостережень та досліджень з 
метою покращення розуміння проблеми руйнування озонового шару; 
вживати належних законодавчих та адміністративних заходів для обме-
ження негативного впливу діяльності людини на озоновий шар; спів-
працювати з метою виконання самої конвенції; та співпрацювати з ком-
петентними міжнародними органами з питань ефективного виконання 
конвенції (ст.2.2). 

Держави повинні організувати дослідження й наукові оцінки та спів-
працювати безпосередньо або через компетентні міжнародні органи в їх 
проведенні з таких питань, як: фізичні і хімічні процеси, що можуть впли-
вати на озоновий шар; вплив на здоров'я людини та інші біологічні нас-
лідки, що спричиняються змінами стану озонового шару, особливо зміна-
ми ультрафіолетового сонячного випромінювання, що впливає на живі 
організми (УФ-Б); вплив змін стану озонового шару на клімат; а також з 
інших питань, що докладно розглядаються в Додатках I і II. Держави 
зобов'язані проводити спільні або взаємнодоповнюючі програми система-
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тичного спостереження за станом озонового шару та іншими відповідни-
ми параметрами, як це передбачено у Додатку I (ст.3). 

Сторони через Секретаріат передають Конференції Сторін інформацію про 
заходи, які вони вживають для виконання Конвенції і протоколів до неї (ст.5). 

У 1987 р. до Віденської конвенції був прийнятий Монреальський протокол 
щодо речовин, що руйнують озоновий шар, який, разом із Конвенцією, вста-
новлюють складний міжнародно-правовий режим охорони озонового шару. 
 
11. Імплементація на національному рівні 

В Україні відсутній спеціальний закон, що спрямований на регулюван-
ня охорони озонового шару. Але в Україні ухвалено закони, що передба-
чають окремі питання охорони озонового шару. 16 жовтня 1992 року в 
Україні прийнято Закон № 2707-XII "Про охорону атмосферного 
повітря", що спрямований на збереження та відновлення природного 
стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдія-
льності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому 
впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне 
середовище. Згідно з ст. 16 цього Закону підприємства, установи, органі-
зації та громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані відпо-
відно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, скорочувати і в подальшому повністю припи-
нити виробництво та використання хімічних речовин, що шкідливо впли-
вають на озоновий шар. 

У значній мірі регулювання охорони озонового шару здійснюється за 
допомогою підзаконних нормативно-правових актів, основу яких станов-
лять постанови і розпорядження уряду України. Акти Кабінету Міністрів 
України встановлюють: 

– утворення спеціального органу з питань координації виконання Украї-
ною міжнародних зобов'язань з охорони озонового шару (Положення про 
Міжвідомчу координаційну комісію з питань організації виконання 
вимог Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озо-
новий шар, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 1995 року № 1062), 

– ліцензування ввезення і вивезення озоноруйнівних речовин та одер-
жання погодження для отримання такої ліцензії, 

– програмні заходи, спрямовані на припинення виробництва і викорис-
тання озоноруйнівних речовин (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2004 року № 256 "Про затвердження Програми при-
пинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 
2004-2030 роки"). 
 
Див. також Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар. 
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12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
– Конференція сторін 
– Секретаріат 

 
13. Корисна інформація 
http://ozone.unep.org – веб-сторінка Конвенції 
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МОНРЕАЛЬСЬКИЙ ПРОТОКОЛ  
ПРО РЕЧОВИНИ,  
ЩО РУЙНУЮТЬ ОЗОНОВИЙ ШАР 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Монреальський протокол 
 
2. Дата і місце прийняття  
16 вересня 1987 року, м. Монреаль (Канада) 
 
3. Дата набрання чинності 
1 січня 1989 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
20 вересня 1988 року (дата нотифікації про прийняття) 
 
5. Дата набрання чинності для України 
1 січня 1989 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
193 сторони: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Афганіс-
тан, Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, 
Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, 
Вануату, Ватикан, Великобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гвате-
мала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домінікансь-
ка Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель-Сальвадор, Еритрея, Естонія, Ефіопія, Європей-
ське Співтовариство, Єгипет, Ємен, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Ірландія, 
Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, 
Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, Кірибаті, Колумбія, Коморські острови, Конго (Демократична Республі-
ка), Конго (Республіка), Корейська Народно-Демократична Республіка, Корея (Республіка), Коста-
Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, 
Люксембург, М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Респу-
бліка), Малаві, Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, Марокко, Маршалові острови, Мекси-
ка, Мікронезія, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, Науру, Непал, Нігер, Нігерія, Нідер-
ланди, Нікарагуа, Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, 
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Острови Кука, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південноафриканська 
Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Томе і Прінсіпе, 
Саудівська Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і 
Невіс, Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, Сомалі, 
Судан, Суринам, США, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Таїланд, Танзанія, Того, Тонга, Тринідад і 
Тобаго, Тувалу, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, 
Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська 
Республіка, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
  
7. Поправки, протоколи 
Поправки:  

– Лондон, 1990 рік;  
– Копенгаген, 1992 рік;  
– Монреаль, 1997 рік;  
– Пекін, 1999 рік;  
– Монреаль, 2007 рік 

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Протоколу – забезпечити охорону озонового шару шляхом прийнят-
тя превентивних заходів з належного регулювання всіх глобальних викидів 
речовин, що його руйнують (п.6 Преамбули). Монреальський протокол разом 
із Віденською конвенцією про охорону озонового шару 1985 року встанов-
люють складний міжнародно-правовий режим охорони озонового шару. 

Статті 2А-2І Протоколу встановлюють обмеження щодо використання та 
виробництва низки речовин, що руйнують озоновий шар (усього – 96 речо-
вин, що їх перелік наведений у додатках до протоколу, був предметом ряду 
поправок). Ці обмеження встановлюються у формі кількісних цілей на конк-
ретні періоди часу по відношенню до рівня споживання/виробництва окре-
мих груп речовин у базових роках (наприклад, для хлорфторвуглеців базо-
вим є 1986 р.). Таким чином, Протокол встановив поетапний режим відмови 
від виробництва та використання речовин, що руйнують озоновий шар. Ос-
таточна заборона використання більшості речовин припадає на 2010 р. 
Окрім того, Монреальський протокол встановлює заборону на міжнародну 
торгівлю речовинами, що регулюються Протоколом, між країнами-сторонами 
і не-сторонами Протоколу, окрім за певних умов (ст.4). Розвинуті держави 
несуть головні зобов'язання за Протоколом (чий щорічний розрахунковий 
рівень споживання речовин, які регулюються, зазначених у Додатку A, скла-
дає більше 0,3 кілограма на душу населення). 
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Згідно з ст. 7 держави регулярно подають статистичні дані про своє ви-
робництво, імпорт та експорт речовин, які регулюються Протоколом. Окремі 
такі дані вважаються конфіденційною інформацією.  

У 1990 р. був створений Багатосторонній фонд для підтримки реалізації 
Монреальського протоколу країнами, що розвиваються. У рамках Протоколу 
діє процедура недотримання з метою виявлення та надання допомоги у ви-
падках недотримання сторонами своїх зобов'язань. Щодо України рішення 
про недотримання приймались у 1995 та 1998 роках (щодо значного зрос-
тання споживання речовин, які регулюються Протоколом та неготовності 
забезпечити нульове споживання окремих речовин до 2002 року). Україна 
ратифікувала усі чотири чинні поправки до Протоколу. 

Ефективність реалізації Протоколу вражаюча – з 1987 р. до 2007 р. рівень 
виробництва та споживання речовин, як регулюються Протоколом, знизився на 
95%. За прогнозами, озоновий шар може повністю відновитись (рівень 1980 
року) у 2050-2075 рр. Більшість речовин, що руйнують озоновий шар, є також 
парниковими газами, які спричиняють глобальне потепління та зміну клімату. 
 
11. Імплементація на національному рівні 

З метою забезпечення виконання вимог Монреальського протоколу Кабі-
нет Міністрів України утворив Міжвідомчу координаційну комісію з питань 
організації виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах, що 
руйнують озоновий шар. Основними завданнями її діяльності є координація 
виконання заходів, пов'язаних із припиненням виробництва та використання 
озоноруйнуючих речовин, а також розроблення відповідних рекомендацій 
для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, 
установ і організацій; підготовка звітів і довідок про стан виробництва, вико-
ристання, експорту та імпорту озоноруйнуючих речовин; сприяння реалізації 
зобов'язань України щодо виконання вимог Монреальського протоколу (п. 4 
Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань органі-
зації виконання вимог Монреальського протоколу по речовинах, що 
руйнують озоновий шар, затверджене Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 28 грудня 1995 року № 1062). 

17 жовтня 1996 року Кабінет Міністрів України Постановою 
№ 1274 затвердив Програму припинення в Україні виробництва та 
використання озоноруйнуючих речовин, що передбачала низку заходів, 
зокрема, запровадження ліцензування на імпорт та експорт озоноруйнуючих 
речовин та обладнання, що їх містить, переходу до використання альтерна-
тивних речовин, замість озоноруйнуючих. 

На виконання рішення X/27 Монреальського протоколу з 2002 року здійс-
нюється державне регулювання ввезення і вивезення найбільш небезпечних 
з точки зору руйнування озонового шару нововироблених речовин згідно з 
Додатками А і В до цього Протоколу. Цей механізм встановлений у Поста-
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нові Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 624 "Про 
посилення державного регулювання стосовно ввезення в Україну 
та вивезення з України озоноруйнівних речовин" і передбачає ввезен-
ня та вивезення озоноруйнуючих речовин лише: 

– в особливих випадках їх використання згідно з відповідними рішення-
ми, прийнятими на Нарадах сторін Монреальського протоколу;  

– у разі їх використання як сировини для виробництва інших хіміч-
них речовин;  

– у разі здійснення через територію України транзитних перевезень з 
держав та до держав, що є сторонами Монреальського протоколу. 

Крім того, ввезення та виробництво в Україні, вивезення з України та транзи-
тні перевезення через територію України озоноруйнівної речовини, зазначеної в 
додатку Е до Монреальського протоколу, для країн, що є сторонами Монреаль-
ського протоколу та виконують його вимоги, здійснюються виключно:  

– для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням;  
– в особливих випадках, передбачених рішеннями Сторін Монреаль-

ського протоколу;  
– для найважливіших видів застосування, визначених окремими рішен-

нями на нарадах Сторін Монреальського протоколу. 
В Україні запроваджено систему видачі погодження для отримання ліцен-

зії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції. Кабінет Міністрів 
України, як правило, щорічно затверджує перелік товарів, експорт та імпорт 
яких підлягає ліцензуванню, серед яких окремими додатками вказуються 
озоноруйнівні речовини. На виконання таких постанов уряду приймаються 
спеціальні нормативно-правові акти, що регулюють порядок видачі необхід-
ного погодження. Наприклад, Порядок видачі погодження для отри-
мання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і про-
дукції, що їх містить, затверджений Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України 03.05.2006 № 198, 
що передбачив процедуру видачі погодження для отримання ліцензії на 
експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить, та лис-
тів-роз'яснень, якщо продукція не містить таких речовин. Право видачі таких 
погоджень та листів-роз'яснень надано Державній екологічній інспекції. 

Кабінетом Міністрів України схвалено декілька документів програмного 
характеру. Серед них Постанова Кабінету Міністрів України від 4 бере-
зня 2004 року № 256 "Про затвердження Програми припинення 
виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004-
2030 роки". Метою Програми є створення сприятливих правових, економіч-
них, організаційних і технічних умов для припинення виробництва та вико-
ристання озоноруйнівних речовин у 2004-2030 роках. Основними завданнями 
Програми є:  
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– подальше приведення національного законодавства у відповідність з 
вимогами Монреальського протоколу та законодавством ЄС у сфері пово-
дження з озоноруйнівними речовинами; 

– введення обмежень на поводження з озоноруйнівними речовинами, поси-
лення екологічного контролю за їх використанням і запобігання нелегальному 
ввезенню, вивезенню озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить; 

– надання науково-технічної, економічної та методичної допомоги підприєм-
ствам у впровадженні озонобезпечних речовин та озонобезпечних технологій, а 
також здійснення нагляду за реалізацією планів і графіків їх конверсії. 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Нарада Сторін  
– Секретаріат 
– Бюро 
– Експертні групи з оцінки 
– Комітет з імплементації 

 
13. Корисна інформація 
http://ozone.unep.org – веб-сторінка Конвенції про охорону озонового шару 
та Монреальського протоколу 
http://www.unmfs.org – веб-сторінка Багатостороннього фонду для підтримки 
реалізації Монреальського протоколу 
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БАЗЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ  
ПРО КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСКОРДОННИМ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯМ НЕБЕЗПЕЧНИХ  
ВІДХОДІВ ТА ЇХ ВИДАЛЕННЯМ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Базельська конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
22 березня 1989 року, м. Базель (Швейцарія) 
 
3. Дата набрання чинності 
5 травня 1992 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
1 липня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
6 січня 2000 року 
 
6. Сторони (станом на 22 травня 2006 року) 
170 сторін: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Андорра, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські 
острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Боснія і 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, Великобританія, 
Венесуела, Вірменія, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Греція, Грузія, 
Данія, Джибуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель-Сальвадор, 
Еритрея, Естонія, Ефіопія, Європейське Співтовариство, Єгипет, Ємен, Замбія, Ізраїль, Індія, Індонезія, 
Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Кана-
да, Катар, Кенія, Киргизія, Кирібаті, Китай, Кіпр, Колумбія, Коморські острови, Конго (Республіка), 
Конго (Демократична Республіка), Корея (Республіка), Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Латвія, 
Лесото, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, 
Македонія (Колишня Югославська Республіка), Малаві, Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, 
Марокко, Маршалові острови, Мексика, Мікронезія, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, 
Науру, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані 
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Арабські Емірати, Оман, Острови Кука, Пакистан, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Півден-
ноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Рванда, Російська Федерація, Румунія, Самоа, Саудів-
ська Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, 
Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Судан, Таїланд, Танзанія, Того, Трінідад і 
Тобаго, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Філіппіни, 
Фінляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська Республіка, Чилі, 
Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 

– "Заборонна поправка", 1995 рік; 
– Додатки VIII і IX, 1998 рік; 
– Базельський протокол про відповідальність і шкоду, завдану в результаті 

транскордонного перевезення небезпечних відходів і їх видалення, 1999 рік  
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький  
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Базельська конвенція встановлює міжнародний механізм попереднього 
інформування та згоди на експорт, імпорт та транзит небезпечних відходів 
та заборону будь-якого транскордонного переміщення небезпечних відходів 
між державами-сторонами та не сторонами Конвенції. Механізм моніторингу 
та контролю за транскордонним переміщенням небезпечних та інших відхо-
дів – головний елемент Базельської конвенції. 

Сфера дії Конвенції поширюється на небезпечні та інші відходи, які є об'-
єктом транскордонного перевезення (ст.1).  

Базельська конвенція визначає відходи як "речовини чи предмети, які 
видаляються, призначені для видалення чи підлягають видаленню згідно з 
положеннями національного законодавства" (ст.2.1). Видалення – будь-яка 
операція, зазначена у Додатку IV Конвенції, який передбачає, по-перше, усі 
операції з видалення, які зустрічаються на практиці, наприклад, захоронення 
в землі чи наземні звалища, скиди в поверхневі водоймища, моря та океани; 
спалювання, біологічна та фізико-хімічна обробка та ін., та, по-друге, опера-
ції, що можуть призвести до рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого 
повторного чи альтернативного використання. 

Небезпечними відходами вважаються відходи, що перелічені у Додатку І, 
який включає як власне певні види відходів, так і небезпечні сполуки, що 
можуть міститися у відходах. Окрім того, відходи не вважаються небезпеч-
ними, якщо вони не володіють якою-небудь властивістю із Додатку ІІІ (вог-
ненебезпечні, токсичні та ін). Держави мають право визначити і інші відходи 
як небезпечні (про що сторони інформують одна одну через секретаріат, 
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згідно з ст.3 та ст.13). "Інші відходи" – це відходи, що входять у Додаток ІІ, 
який охоплює дві категорії відходів: побутові та залишки спалювання таких 
відходів. З метою полегшення практичного застосування, у 1998 році до 
Конвенції було включено два додатки (VIII та IX) – так звані жовтий (A-код) 
та зелений (В-код) списки – які додатково уточнюють перелік відходів, що 
підпадають під сферу дії Конвенції. Дві категорії відходів виключені із сфери 
дії Конвенції: радіоактивні відходи (ст.1.3) та відходи, що утворюються в 
результаті нормального функціонування морських суден (ст.1.3). 

Транскордонне перевезення – це будь-яке переміщення відходів з райо-
ну, який знаходиться під національною юрисдикцією однієї держави, в район 
чи через район, який знаходиться під національною юрисдикцією іншої дер-
жави, або в район чи через район, який не знаходиться під національною 
юрисдикцією якої-небудь держави, за умови, що у такому перевезенні бере 
участь принаймні дві держави (ст.2.3). Конвенція також передбачає право 
держав укладати між собою інші двосторонні та багатосторонні угоди щодо 
транскордонного перевезення небезпечних відходів (ст.11). Перевезення, що 
регулюються такими угодами, виключені зі сфери дії Конвенції. Водночас, 
такі угоди повинні передбачати відповідні умови екологічно обґрунтованого 
використання відходів. Використання відходів означає збір, транспортування 
та видалення відходів (ст.2.2). 

Конвенція закріплює право держав заборонити ввезення всіх чи окремих 
відходів на свою територію (ст.4.1 (а)). Держави забороняють експорт не-
безпечних та інших відходів на територію держав, які скористались таким 
правом (ст.4.1 (b)). Держави забороняють експорт та імпорт відходів у дер-
жави (з держав), які не є сторонами Конвенції (ст.2.5), за виключенням ви-
падку наявності окремих угод згідно з ст. 11.  

Транскордонне перевезення між державами, що є сторонами Конвенції, 
створює обов'язки та права для трьох основних категорій держав – держава-
експортер, держава-імпортер та держава транзиту. Держава експорту повід-
омляє за встановленою формою усі зацікавлені держави про намір експорту 
відходів (ст.6.1) та не дозволяє такий експорт без дотримання двох умов: 
якщо не отримана письмова згода держав імпорту та транзиту і якщо немає 
підтвердження наявності контракту між суб'єктами перевезення щодо вида-
лення таких відходів (ст.6.3). Експорт відходів забороняється, якщо є підста-
ви вважати, що їх використання не буде здійснюватись екологічно обґрунто-
ваним чином. Відходи, які є об'єктом транскордонного перевезення, повинні 
супроводжуватись спеціальним документом за встановленою формою (ст.2.7 
(c)), а саме перевезення підлягає обов'язковому страхуванню (ст.6.11). Якщо 
транскордонне перевезення не може бути завершене згідно з умовами конт-
ракту, держава-експортер несе обов'язок щодо реімпорту (повернення) від-
ходів на свою територію (ст.8). У випадку незаконного обороту (ст.9) Конве-
нція покладає обов'язки щодо видалення відходів, які стали об'єктом неза-
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конного обороту, на державу, поведінка якої (чи осіб під її контролем) при-
звела до незаконного обороту.  
 
11. Імплементація на національному рівні 

На час приєднання до Базельської конвенції в Україні уже діяв Закон 
"Про відходи", ухвалений Верховною Радою України 5 березня 1998 
року. У зв'язку з приєднанням України до Конвенції він потребував відповід-
них змін і доповнень. Законом України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відходів" від 7 березня 2002 року 
були внесені зміни, спрямовані на імплементацію цієї Конвенції (зокрема, 
положення, що встановлюють вимоги щодо поводження з небезпечними 
відходами; обов'язкового ліцензування здійснення операцій у сфері пово-
дження з небезпечними відходами; обов'язків суб'єктів господарської діяль-
ності з питань поводження з небезпечними відходами; повноважень держав-
них органів у сфері управління поводження з небезпечними відходами). 

На виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з її участі 
у Базельській конвенції та з метою забезпечення дотримання вимог екологі-
чної безпеки під час транскордонних перевезень небезпечних відходів, було 
прийнято низку підзаконних нормативно-правових актів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 року 
№ 574 відповідно до статті 2 Базельської конвенції та з метою реалізації 
вимог Закону України від 1 липня 1999 року "Про приєднання України до 
Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями 
небезпечних відходів та їх видаленням" Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища України призначено компетентним органом, а Наці-
ональний центр поводження з небезпечними відходами, що належить до 
сфери його управління – виділеним центром для виконання цілей Конвенції. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року 
№ 1120 затверджено: 

– Положення про контроль за транскордонним перевезенням 
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, що визначило 
порядок здійснення державного контролю за транскордонним перевезенням 
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час експорту з Украї-
ни, імпорту в Україну чи транзиту через територію України, а також перелік 
операцій з видалення та утилізації відходів, категорії відходів, які підлягають 
регулюванню, форму повідомлення про транскордонне перевезення відходів, 
форму документу про транскордонне перевезення відходів; 

– Жовтий перелік відходів. В основу розділу А цього переліку покла-
дено Перелік А Базельської конвенції (Додаток VIII до Базельської конвенції). 
Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 1 Базельської конвенції відходи, перелі-
чені у цьому розділі, є небезпечними. Додатково до нього включено три пози-
ції (порядкові номери 60 – шлами бензину, що містять свинець, відходи, які 
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можуть містити або неорганічні, або органічні компоненти, 79 – залишки від 
операцій з видалення промислових відходів, 80 – відходи виробництва, одер-
жання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів). 
До розділу Б включені відходи, зазначені у Додатку II до Базельської конвенції, 
які вважаються для цілей Конвенції "іншими відходами", і додатково ще дві 
позиції (83 – каналізаційний мул і 84 – відходи пневматичних машин). 

– Зелений перелік відходів. До Зеленого переліку відходів включено ві-
дходи, зазначені у Переліку В Базельської конвенції (Додаток IX до Базельської 
конвенції), за винятком позиції В3140, яка включена у зміненій редакції до Жов-
того переліку відходів (порядковий номер 84 – відходи пневматичних машин). 

Міністерство екології та природних ресурсів України Нака-
зом від 16 жовтня 2000 року № 165 затвердило: 

– Перелік небезпечних властивостей, що відповідає переліку, наве-
деному у Додатку III до Базельської конвенції, 

– Інструкцію щодо заповнення повідомлення, 
– Інструкцію щодо заповнення документа про перевезення, 
– Інструкцію з отримання Міжнародного коду ідентифікації 

відходів. 
15 травня 2001 року Міністерство екології та природних ресурсів 

України Наказом № 181 затвердило Тимчасову методику визначення 
очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні 
небезпечних речовин та відходів. Методика визначає орієнтовні розра-
хунки розмірів відшкодування шкоди, завданої юридичними та фізичними 
особами при здійсненні ними діяльності з транспортування небезпечних 
речовин та відходів унаслідок аварійного забруднення природних ресурсів 
небезпечними речовинами та відходами, та застосування цих орієнтовних 
розрахунків при визначенні страхових сум, страхових тарифів при страху-
ванні відповідальності під час транспортування небезпечних речовин та 
відходів при укладенні договорів страхування. 

19 серпня 2002 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову 
№ 1219 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'яз-
кового страхування відповідальності експортера та особи, яка від-
повідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо від-
шкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, 
власності та навколишньому природному середовищу під час тран-
скордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних 
відходів", якими передбачається порядок розрахунку розміру страхової 
суми, максимального розміру страхових тарифів, порядок отримання страхо-
вого відшкодування тощо. 

Базуючись на положеннях Базельської конвенції, 28 травня 1997 року 
між Урядом України і Урядом Російської Федерації укладена Угода 
про співробітництво в галузі переробки ртутьвмісних відходів. 
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Згідно з ст. 13.3 (с) Базельської конвенції Україна передала Конференції 
сторін доповіді про заходи, прийняті нею на виконання Конвенції, за 2000-
2005 роки. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Секретаріат Конвенції (виконання функцій – ПРООН) 
– Конференція сторін 
– Робоча група відкритого складу  
– Розширене бюро 
– Комітет з дотримання  
– 14 регіональних і координаційних центрів Базельської конвенції 

 
13. Корисна інформація 
www.basel.int – веб-сторінка Базельської конвенції  
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ  
НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
У ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Конвенція Еспо 
 
2. Дата і місце прийняття  
25 лютого 1991 року, м. Еспо (Фінляндія) 
 
3. Дата набрання чинності 
10 вересня 1997 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
19 березня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
18 жовтня 1999 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
42 сторони: 
Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Греція, 
Данія, Естонія, Європейське Співтовариство, Ірландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Киргизія, 
Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Македонія (Колишня Югославська Республіка), 
Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, 
Словенія, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція 
  
7. Поправки, протоколи  

– Протокол про стратегічну екологічну оцінку, 2003 рік 
– Перша поправка, 2001 рік 
– Друга поправка, 2004 рік 

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, російський, французький 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Конвенції – запобігти значному шкідливому транскордонному впли-
ву як результату запланованої господарської діяльності, а також по його 
зменшенню та контролю за ним. З цією метою держави повинні вживати всіх 
належних та ефективних засобів (ст.2(1)). Головний елемент Конвенції – 
процедура оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище. Для 
запланованих видів діяльності, що містяться у Додатку І, і які можуть мати 
значний шкідливий транскордонний вплив, держави зобов'язані проводити 
оцінку впливу на навколишнє середовище, яка дає можливість для участі 
громадськості, та підготовку документації з оцінки впливу на навколишнє 
середовище, наведеної у Додатку II (ст.2(2)). Така оцінка проводиться до 
прийняття рішення про санкціонування або здійснення запланованого виду 
діяльності (ст.2(3)). Держави можуть проводити консультації щодо застосу-
вання процедури оцінки впливу на навколишнє середовище згідно положень 
Конвенції до запланованої діяльності, що не наведена в Додатку І (ст.2(5)). 

Запланована діяльність – це будь-яка діяльність чи будь-яка суттєва зміна 
у тій чи іншій діяльності, яка вимагає прийняття рішення компетентним орга-
ном відповідно до вживаної національної процедури (ст.1(v)). Вплив означає 
будь-які наслідки запланованої діяльності для навколишнього середовища, 
включаючи здоров'я і безпеку людей, флору, фауну, ґрунт, повітря, воду, 
клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи взаємо-
зв'язок між цими факторами; він охоплює також наслідки для культурної 
спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих фак-
торів (ст.1(vii)). Транскордонний вплив означає будь-який вплив, не тільки 
глобального характеру, у районі, який знаходиться під юрисдикцією тієї чи 
іншої держави, викликаний запланованою діяльністю, фізичне джерело якої 
розташоване повністю чи частково у межах району, який підпадає під юрис-
дикцію іншої держави (ст.1(viii)). 

Згідно з Конвенцією процедура оцінки впливу включає такі етапи: опові-
щення (ст.3), підготовка документації з оцінки впливу на навколишнє середо-
вище (ст.4), консультації між заінтересованими сторонами (ст.5), прийняття 
остаточного рішення (ст.6) та післяпроектний аналіз (ст.7). Останній етап – 
факультативний, проводиться за домовленістю сторін. Окрім того, держави 
забезпечують участь громадськості, що проживає у зачеплених районах, у 
процесі оцінки впливу на навколишнє середовище (ст. ст.2, 3, 4 та 6). Держа-
ви, що беруть участь у процедурі оцінки впливу поділяють на держави похо-
дження (на території яких знаходиться заплановане джерело впливу) та 
зачеплені держави (на які може мати вплив запланована діяльність) (ст.1). 
Оповіщення (надання інформації іншій державі про заплановану діяльність) – 
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обов'язок держави походження, який виникає за таких умов: 1) запланова-
ний вид діяльності, наведений у Додатку I, і 2) така діяльність може призво-
дити до (а) значного (б) шкідливого (в) транскордонного впливу (ст.3(1)). 
Конвенція детально регламентує порядок оповіщення, консультацій, зміст 
документації про оцінку впливу на навколишнє середовище. Остаточне рі-
шення, яке приймається державою походження, повинно належним чином 
враховувати результати оцінки впливу на навколишнє середовище та заува-
ження, отримані в результаті консультацій із зачепленими державами та 
громадськістю (ст.6).  

Якщо держава походження і держава, що вважає себе зачепленою, не 
можуть дійти згоди щодо необхідності застосування Конвенції, може бути 
створена спеціальна Комісія по запиту (ст.3(7)), порядок створення та діяль-
ності якої регулюється Додатком ІV. Така комісія наразі була створена лише 
один раз (Румунія-Україна).  

У рамках Конвенції створений Комітет з імплементації, який уповноваже-
ний розглядати питання дотримання Конвенції, зокрема, розглядати скарги 
сторін про невиконання Конвенції. У 2004-2008 рр. Комітет, на вимогу Руму-
нії, розглядав дотримання Конвенції Україною.  
 
11. Імплементація на національному рівні 

2 квітня 2008 року Постановою № 295 Кабінет Міністрів України 
утворив Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конве-
нції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному кон-
тексті, яка є консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінетові 
Міністрів України. Цією ж Постановою затверджено Положення про Між-
відомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції 
про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному 
контексті. Основними завданнями Міжвідомчої ради є: 

– розроблення пропозицій щодо забезпечення реалізації в Україні Конвенції 
про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, 

– забезпечення взаємодії та координації діяльності міністерств, інших 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з реалізаці-
єю цієї Конвенції, 

– моніторинг виконання вимог Конвенції під час провадження діяль-
ності, наслідки якої можуть вплинути на навколишнє середовище у транс-
кордонному контексті. 

Наказом Держбуду України від 15 грудня 2003 року № 214 за-
тверджені Державні будівельні норми А.2.2-1-2003 "Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд", що вста-
новлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, 
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розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів промислово-
го та цивільного призначення, основні вимоги до складу й змісту цих матері-
алів. Згідно з п. 1.11. за наявності впливів планованої діяльності на території 
сусідніх держав ОВНС її виконують з урахуванням вимог Конвенції про оцінку 
впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. 

9 лютого 1995 року прийнято Закон України № 45/95-ВР "Про 
екологічну експертизу", що розглядає екологічну експертизу як вид нау-
ково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, 
еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на 
міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, 
проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негати-
вно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і 
спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійс-
нюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища, раціональне використання і відтворення при-
родних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Проте цей Закон не 
визначає процедури та порядок оцінки впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті. 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Нарада сторін 
– Секретаріат 
– Комітет з імплементації 

 
13. Корисна інформація 
http://www.unece.org/env/eia – веб-сторінка Конвенції 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ  
І ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ 
ВОДОТОКІВ І МІЖНАРОДНИХ ОЗЕР 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Водна конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
17 березня 1992 року, м. Хельсінкі (Фінляндія) 
 
3. Дата набрання чинності 
6 жовтня 1996 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
1 липня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
6 січня 2000 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
36 сторін: 
Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Європейське Співтова-
риство, Іспанія, Італія, Казахстан, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеч-
чина, Норвегія, Польща, Португалія, Російська Федерація, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 
Узбекистан, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція 
 
7. Поправки, протоколи 

– Протокол про воду та здоров'я, 1999 рік 
– Протокол про цивільну відповідальність, 2003 рік 
– Поправка, 2003 рік 

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, російський, французький 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Конвенція спрямована на зміцнення національних заходів для охорони і 
екологічно сприятливого управління транскордонними поверхневими і підзе-
мними водами. 

"Транскордонні води" означають будь-які поверхневі чи підземні води, які 
позначають, перетинають кордони між двома чи більше державами чи роз-
ташовані на таких кордонах (ст.1.1).  

Сторони Конвенції вживають всіх необхідних заходів для попередження, 
обмеження і скорочення будь-якого транскордонного впливу (ст.2.1). "Тран-
скордонний вплив" означає будь-які значні негативні наслідки, що виникають 
у результаті зміни стану транскордонних вод, викликаного діяльністю люди-
ни, фізичне джерело якої знаходиться повністю чи частково в районі, що 
знаходиться під юрисдикцією тієї чи іншої сторони, для навколишнього сере-
довища в районі, що знаходиться під юрисдикцією іншої сторони (ст.1.2).  

Під час здійснення заходів для попередження, обмеження і скорочення тран-
скордонного впливу сторони керуються принципом перестороги, принципом 
"забруднювач платить" та принципом управління водними ресурсами таким 
чином, щоб потреби теперішнього покоління задовольнялись без шкоди для 
можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби (ст.2.5).  

Такі заходи не повинні ні прямо, ні опосередковано призводити до пере-
несення забруднення на інші компоненти навколишнього середовища 
(ст.2.4).  

Сторони Конвенції розробляють програми моніторингу стану транскор-
донних вод (ст.4), співпрацюють у проведенні досліджень і розробок у сфері 
ефективних методів попередження, обмеження і скорочення транскордонно-
го впливу (ст.5), забезпечують обмін інформацією з питань, що охоплюються 
цією Конвенцією (ст.6).  

Стаття 9 Конвенції передбачає двостороннє і багатостороннє співробітни-
цтво прибережних Сторін для досягнення цілей Конвенції. Сторони прово-
дять консультації для розвитку співробітництва (ст.10), проводять спільний 
моніторинг і оцінку стану транскордонних вод (ст.11). 

Прибережні сторони негайно інформують один одного про будь-яку кри-
тичну ситуацію, яка може стати причиною транскордонного впливу. У випад-
ку необхідності, вони створюють і використовують скоординовані чи спільні 
системи зв'язку, оповіщення і сигналізації з метою отримання і передачі ін-
формації (ст.14). У випадку виникнення критичної ситуації сторони надають 
на запит взаємну допомогу, а також розробляють та узгоджують процедури 
надання взаємної допомоги (ст.15).  
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Прибережні сторони забезпечують інформування громадськості про стан 
транскордонних вод, заходи, що приймаються чи плануються з метою попе-
редження, обмеження і скорочення транскордонного впливу, а також про 
ефективність таких заходів (ст.16.1). Сторони забезпечують громадськості 
можливість безкоштовного ознайомлення в розумні строки з такою інформа-
цією з метою перевірки і надають представникам громадськості практичні 
можливості для отримання копій такої інформації в прибережних Сторін за 
розумну оплату (ст.16.2).  

Додатки до Конвенції містять визначення терміну "найкраща наявна тех-
нологія", принципи для розробки найкращої з економічної точки зору прак-
тики, принципи для розробки цільових показників і критеріїв якості води, а 
також положення про арбітраж.  

 
11. Імплементація на національному рівні 

6 червня 1995 року прийнято Водний кодекс України, який регулює 
забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального викорис-
тання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних 
ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобі-
гання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних 
об'єктів. Його дія також поширюється і на використання та охорону транско-
рдонних водотоків і міжнародних озер. Кодекс передбачає: 

– прийняття державних, цільових, міждержавних та регіональних програм 
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, які розробляються 
на основі даних державного обліку вод, водного кадастру, схем використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів тощо; 

– проведення екологічної експертизи під час розміщення, проектування і 
будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єк-
тів, пов'язаних з використанням вод; 

– здійснення державного обліку водокористування з метою системати-
зації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забру-
днюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потуж-
ність, а також діючих систем очищення стічних вод та їх ефективність, 

– проведення стандартизації і нормування в галузі використання і охо-
рони вод та відтворення водних ресурсів, 

– здійснення державного моніторингу вод та інших заходів, спрямованих 
на збереження, раціональне використання та охорону вод. 

20 липня 1996 року Кабінет Міністрів України Постановою № 815 
затвердив Порядок здійснення державного моніторингу вод, що вста-
новлює основні вимоги до організації державного моніторингу вод, до взаємо-
дії міністерств і відомств під час його проведення, до забезпечення органів 
державної виконавчої влади інформацією для прийняття рішень, пов'язаних із 
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станом водного фонду України. Здійснення моніторингу, у тому числі вод, по-
кладено на Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
України. У його здійсненні беруть участь й інші органи державної виконавчої 
влади. Зокрема, Державний комітет України по водному господарству бере 
участь у створенні та забезпеченні функціонування системи державного моні-
торингу довкілля в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостере-
жень на транскордонних водотоках (п. 4.8 Положення про Державний 
комітет України по водному господарству, затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 882). 

5 грудня 2007 року Постановою № 1376 Кабінету Міністрів Укра-
їни затверджена Державна цільова екологічна програма проведен-
ня моніторингу навколишнього природного середовища, що покли-
кана забезпечити розвиток єдиної державної системи моніторингу навколи-
шнього природного середовища. Для виконання завдань Програми повинні 
бути розроблені і прийняті спеціальні програми моніторингу, що розв'язують 
завдання, які можуть бути пов'язані, зокрема, з надзвичайною екологічною 
ситуацією, транскордонним моніторингом. Програма передбачає завдання і 
заходи щодо проведення моніторингу навколишнього природного середови-
ща, серед яких створення і забезпечення функціонування центрів транскор-
донного моніторингу, розвиток системи транскордонного моніторингу басей-
ну Дніпра, проведення міжнародних заходів з питань співробітництва на 
транскордонних водних об'єктах. 

В Україні прийнято й інші нормативно-правові акти, які, хоча і не присвя-
чені виключно питанням використання й охорони транскордонних водотоків і 
міжнародних озер, але мають загальний характер з питань охорони вод. 
Серед них: Порядок розроблення і затвердження нормативів гранич-
но допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання яких 
нормується, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 вересня 1996 року № 1100, та переліки забруднюючих речовин до 
нього; Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворот-
ними водами, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 1999 року № 465; Порядок встановлення нормативів 
збору за забруднення навколишнього природного середовища і 
стягнення цього збору, затверджений Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 1 березня 1999 року № 303. 

Стаття 9 Конвенції передбачає двостороннє співробітництво прибережних 
Сторін для досягнення цілей Конвенції. Так, між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Білорусь укладена Угода про спільне 
використання та охорону транскордонних вод, затверджена Поста-
новою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2002 року № 225. 
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12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
– Нарада Сторін  
– Секретаріат 
– Робочі групи (з інтегрованого управління водними ресурсами, з моні-

торингу і оцінки, з правових і адміністративних питань, з води і здоров'я, з 
цивільної відповідальності) 
 
13. Корисна інформація 
http://www.unece.org/env/water/ – веб-сторінка Конвенції про охорону і ви-
користання транскордонних водотоків і міжнародних озер 
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ПРОТОКОЛ ПРО ВОДУ І ЗДОРОВ'Я  
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ І 
ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ 
ВОДОТОКІВ І МІЖНАРОДНИХ ОЗЕР 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
17 червня 1999 року, м. Лондон (Великобританія) 
 
3. Дата набрання чинності 
4 серпня 2005 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
9 липня 2003 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
4 серпня 2005 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
21 сторона: 
Азербайджан, Албанія, Бельгія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Норвегія, 
Португалія, Російська Федерація, Румунія, Словаччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, 
Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, німецький, російський, французький  
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Протоколу полягає у тому, щоб на всіх відповідних рівнях, як у за-
гальнодержавному масштабі, так і у транскордонному та міжнародному кон-
тексті, сприяти охороні здоров'я та благополуччю людей на індивідуальній та 
колективній основі згідно з принципами сталого розвитку шляхом удоскона-
лення управління водними ресурсами, включаючи охорону водних екосис-
тем, а також шляхом попередження, контролю і зниження ступеня поширен-
ня захворювань, пов'язаних із водою (ст.1).  

Положення Протоколу застосовуються до поверхневих прісних вод; ґрун-
тових вод; естуаріїв; прибережних вод, які використовуються для рекреацій-
них цілей або для розведення риби методом аквакультури або розведення чи 
збору молюсків і ракоподібних; замкнутих водойм, загалом придатних для 
купання; вод у процесі забору, транспортування, очистки та скиду або по-
стачання; стічних вод у процесі забору, транспортування, очистки та скиду 
або повторного використання (ст.3).  

Сторони вживають усіх належних заходів щодо попередження, контролю 
та зниження ступеня поширення захворювань, пов'язаних із водою, у рамках 
комплексних систем водопостачання з метою сталого використання водних 
ресурсів, забезпечення якості води в навколишньому середовищі, безпечної 
для здоров'я людей, та охорони водних екосистем (ст.4.1).  

Зокрема, сторони вживають усіх належних заходів з метою забезпечення 
адекватного постачання повноцінної питної води, адекватних санітарно-
профілактичних заходів, ефективної охорони водних ресурсів від забруднен-
ня, належного захисту здоров'я людей від пов'язаних із водою захворювань, 
ефективних систем для відстеження ситуацій, які можуть спричинювати 
спалахи або окремі випадки виникнення захворювань, пов'язаних з водою, 
та для реагування на такі спалахи та загрози їх виникнення (ст.4.2).  

У ході реалізації заходів щодо впровадження Протоколу сторони керують-
ся такими принципами та підходами, як принцип перестороги, принцип "за-
бруднювач платить", управління водними ресурсами здійснюється таким 
чином, щоб потреби нинішнього покоління задовольнялися без шкоди для 
можливості наступних поколінь задовольняти свої власні потреби, доступ до 
інформації та участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань води 
та здоров'я є необхідними та ін. (ст.5).  

Для досягнення мети Протоколу сторони переслідують такі цілі, як доступ 
до питної води для всіх; надання санітарного забезпечення для всіх у рамках 
комплексних систем управління водними ресурсами, націлених на забезпе-
чення сталого використання водних ресурсів, якості навколишнього водного 
середовища, безпечної для здоров'я людей, та захисту водних екосистем 
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(ст.6.1). З цією метою кожна зі Сторін встановлює та публікує національні 
та/або місцеві цільові показники, які мають відношення до норм та рівнів 
результативності, яких необхідно досягати чи підтримувати для забезпечен-
ня високого рівня захисту від захворювань, пов'язаних із водою. Такі цільові 
показники повинні періодично переглядатися. При цьому вони передбачають 
відповідні практичні та/або інші заходи для участі громадськості на засадах 
відкритості і справедливості та забезпечують належне врахування результа-
тів участі громадськості (ст.6.2).  

Сторони Протоколу забезпечують створення систем реагування для від-
стеження та раннього попередження (ст.9), інформують громадськість з 
питань, що регулюються Протоколом (ст.11), співпрацюють на міжнародному 
рівні для досягнення цілей Протоколу (ст.12-14). 

 
11. Імплементація на національному рівні 

В Україні прийнято низку нормативно-правових актів, за допомогою яких 
імплементується положення Протоколу. Закон України "Про охорону 
навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року 
№ 1264-XII встановлює загальні вимоги щодо використання і охорони 
поверхневих і підземних вод, а особливості регулюються Водним кодексом 
України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР, Законом України "Про 
надра" від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР та іншими актами. Так, 
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення" від 24 лютого 1994 року № 4004-XII передба-
чає право на безпечну питну воду (ст. 4), що забезпечується, зокрема, і 
шляхом встановлення вимог до господарсько-питного водопостачання і місць 
водокористування (ст. 18). 

10 січня 2002 року ухвалено Закон України № 2918-III "Про пит-
ну воду та питне водопостачання", що визначає правові, економічні та 
організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спря-
мовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для 
здоров'я людини питною водою. Він забезпечує правове регулювання: 

– господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого 
водопостачання і водовідведення; 

– формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і 
водовідведення; 

– нормування, стандартизації, ліцензування та сертифікації; 
– моніторингу, обліку і контролю; 
– інформування населення щодо якості питної води та питного водо-

постачання; 
– охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з 

ними природних комплексів; 
– забезпечення прав споживачів питної води. 
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Закон встановлює вимоги щодо інформування споживачів про якість пи-
тної води. З цією метою щороку повинна готуватися і оприлюднюватися 
Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопоста-
чання в Україні. 29 квітня 2004 року Постановою № 576 Кабінет Мі-
ністрів України затвердив Порядок підготовки та оприлюднення 
Національної доповіді про якість питної води та стан питного во-
допостачання в Україні. 

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення населення які-
сною питною водою Законом України від 3 березня 2005 року № 2455-
IV затверджено Загальнодержавну програму "Питна вода України" 
на 2006-2020 роки. Програма спрямована на покращення забезпечення 
населення України питною водою нормативної якості в межах науково обґру-
нтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та роз-
виток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та на-
дійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населен-
ня та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в Україні; відновлення, 
охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання. 

В Україні прийнято декілька підзаконних нормативно-правових актів, що 
конкретизують положення вказаних законів. Наприклад: 

1) з метою забезпечення впровадження науково обґрунтованого норму-
вання технологічного використання води підприємствами водопровідно-
каналізаційного господарства і стимулювання раціонального використання 
води при її підйомі, очищенні, транспортуванні та реалізації споживачам, 
встановлення нормативів питного водопостачання прийнято: 

– Галузеві технологічні нормативи використання питної води на 
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, 
затверджені Наказом Державного комітету України з питань жит-
лово-комунального господарства 17 лютого 2004 року № 33, 

– Порядок розроблення та затвердження нормативів питного 
водопостачання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2004 року № 1107, 

– Порядок розроблення та затвердження технологічних нормати-
вів використання питної води, затверджений Наказом Державного 
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 
листопада 2004 року № 205, 

– Методика визначення нормативів питного водопостачання насе-
лення, затверджена Наказом Державного комітету України з питань 
житлово-комунального господарства від 27 вересня 2005 року № 148; 

– Методика розроблення технологічних нормативів використання 
питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаці-
ями, затверджена Наказом Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 14 травня 2008 року № 126; 
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2) з метою реформування та розвитку водопровідно-каналізаційної мере-
жі, підвищення ефективності та надійності її функціонування прийнято: 

– Правила технічної експлуатації систем водопостачання та ка-
налізації населених пунктів України, затверджені Наказом Держав-
ного комітету України з питань житлово-комунального господарст-
ва від 5 липня 1995 року № 30, 

– Правила користування системами централізованого комуналь-
ного водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, 
затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального 
господарства України від 27 червня 2008 року № 190); 

3) з метою поліпшення якості знезараження питної води та стічних вод: 
– Інструкція із застосування гіпохлориту натрію для знеза-

раження води в системах централізованого питного водопоста-
чання та водовідведення, затверджена Наказом Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України від 18 трав-
ня 2007 року № 18. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Нарада Сторін 
– Секретаріат 

 
13. Корисна інформація 
http://www.unece.org/env/water/text/text_protocol.htm – веб-сторінка Прото-
колу про воду і здоров'я  
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ЧОРНОГО МОРЯ 
ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Бухарестська конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
21 квітня 1992 року, м. Бухарест (Румунія) 
 
3. Дата набрання чинності 
15 січня 1994 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 лютого 1994 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
14 квітня 1994 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
6 сторін: 
Болгарія, Грузія, Російська Федерація, Румунія, Туреччина, Україна 
  
7. Поправки, протоколи 

– Протокол про захист морського середовища Чорного моря від забруд-
нення з наземних джерел, 1992 рік; 

– Протокол про співробітництво у боротьбі з забрудненням морського 
середовища Чорного моря нафтою та іншими шкідливими речовинами у 
надзвичайних ситуаціях, 1992 рік; 

– Протокол про захист морського середовища Чорного моря від забруд-
нення, викликаного похованням, 1992 рік; 

– Протокол про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного мо-
ря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, 2002 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Бухарестська конвенція є рамковою та встановлює загальні зобов'язання 
держав з метою скорочення і збереження під контролем забруднення морсь-
кого середовища Чорного моря, запобігання йому, а також з метою захисту і 
збереження середовища. Дія Конвенції поширюється і на територіальні води 
та виключні економічні зони в Чорному морі держав-учасниць Конвенції.  

До основних питань, що регулюються Конвенцією, належать: контроль та 
запобігання забрудненню, збереження живих ресурсів (біорізноманіття), науко-
во-технічне співробітництво та моніторинг. Деякі з цих питань є предметом 
окремих протоколів, три з яких були прийняті разом з Конвенцією і складають її 
невід'ємну частину. Згідно з Конвенцією держави повинні запобігати забруднен-
ню морського середовища Чорного моря з будь-яких джерел небезпечними 
речовинами та матеріалами (перелік яких наведено у Додатку до Конвенції), 
скорочувати і зберігати під контролем забруднення з джерел, що перебувають 
на суші, вживати належні заходи для скорочення і збереження під контролем 
забруднення з суден, співпрацювати у боротьбі з забрудненням у надзвичайних 
ситуаціях, співпрацювати у запобіганні забрудненню, викликаним похованням та 
не дозволяти здійснення поховання фізичними чи юридичними особами нечор-
номорських держав, прийняти національні акти та заходи для запобігання за-
брудненню, викликаного діяльністю на континентальному шельфі, та приймають 
національні акти та заходи для запобігання забрудненню Чорного моря з атмос-
фери або через неї, вживати всіх заходів згідно з міжнародним правом для запо-
бігання забрудненню, викликаного транскордонним переміщенням небезпечних 
відходів (ст.ст.V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII та XIV). Сторони повинні вживати всі 
необхідні заходи для захисту і збереження морського середовища Чорного моря 
(ст.V). Держави повинні приділяти особливу увагу тому, щоб не завдати шкоди 
життю в морі та живим ресурсам, зокрема, шляхом зміни середовища їх прожи-
вання і утворення перешкод для рибальства та інших правомірних видів викори-
стання Чорного моря, і в цьому зв'язку повинні належним чином враховувати 
рекомендації компетентних міжнародних організацій (ст.XIII). Держави повинні 
співпрацювати у проведенні наукових досліджень, спрямованих на захист і збе-
реження морського середовища Чорного моря, зокрема, щодо розробки шляхів і 
засобів оцінки характеру і ступеня забруднення та його впливу на екологічну 
систему. Через Стамбульську комісію сторони проводять спільні програми моні-
торингу забруднення з усіх джерел та створюють спільну систему такого моніто-
рингу; з цією метою кожна держава призначає компетентний орган (ст.XV). 

У випадку, коли є достатні підстави вважати, що діяльність у рамках 
юрисдикції держав або під їхнім контролем може призвести до істотного 
забруднення або до значних шкідливих змін морського середовища Чорного 
моря, вони до початку такої діяльності оцінюють її потенційні наслідки на 
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основі всієї відповідної інформації і даних моніторингу і направляють резуль-
тати таких оцінок Комісії (ст.XV).  

Держави повинні прийняти норми і правила щодо відповідальності за шко-
ду, заподіяну фізичними або юридичними особами морському середовищу 
Чорного моря в районах, над якими вона здійснює відповідно до міжнародного 
права свій суверенітет, суверенні права або юрисдикцію та забезпечити, щоб у 
їхніх правових системах була передбачена можливість оперативного одержан-
ня належної компенсації або іншого відшкодування втрат заподіяних забруд-
ненням морського середовища Чорного моря, що їм заподіяли фізичні або 
юридичні особи, які перебувають під їхньою юрисдикцією (ст.XVI). 

Конвенція не містить зобов'язань щодо звітування про її імплементацію чи 
виконання.  

Органи, що створені у рамках Конвенції, поширюють свої функції і на 
протоколи до неї. Сторони Конвенції уклали окрему Угоду про привілеї та 
імунітети Комісії із захисту Чорного моря від забруднення (28.04.2000 року). 
 
11. Імплементація на національному рівні 

На виконання Конвенції про захист Чорного моря від забруднення в Україні 
ухвалено декілька програмних документів. Однією з перших була Концепція 
охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азов-
ського і Чорного морів, затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 липня 1998 р. № 1057. Метою цієї Концепції є запобігання 
збільшенню антропогенного тиску на навколишнє природне середовище Азов-
ського та Чорного морів, сприяння розвитку екологічно безпечних видів діяльно-
сті в Азово-Чорноморському регіоні, збереження і відтворення біологічного різ-
номаніття та біологічних ресурсів морів до рівня, який сприятиме збалансовано-
му розвитку приморських регіонів. У Концепції передбачена система заходів, 
спрямованих на охорону і відтворення навколишнього природного середовища 
Азовського і Чорних морів, зокрема: правових, фінансових, організаційних, нау-
ково-методичних, інформаційно-освітніх. 

21 вересня 2000 року Законом України № 1989-III затверджено 
Загальнодержавну програму формування національної екологічної 
мережі України на 2000-2015 роки, який серед основних завдань у пи-
таннях охорони і відтворення водних ресурсів передбачає розроблення та 
реалізацію заходів щодо збереження прибережних ландшафтів Чорного 
моря, створення мережі морських об'єктів природно-заповідного фонду. Для 
забезпечення реалізації Програми передбачається прийняття законодавчих 
актів спрямованих на запровадження правових норм формування національ-
ної екологічної мережі, зокрема, і про прибережну смугу морів. 

22 березня 2001 року Законом України № 2333-III затверджено 
Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азов-
ського і Чорного морів. Метою Програми є розроблення державної політики, 
стратегії та плану дій, спрямованих на запобігання зростанню антропогенного 
тиску на довкілля Азовського і Чорного морів, сприяння розвитку екологічно 



Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля 
 
 

128 

безпечних видів діяльності в Азово-Чорноморському регіоні, збереження і 
відтворення біологічного різноманіття та ресурсів морів, створення сприятли-
вих умов для проживання, оздоровлення та відпочинку населення. Для забез-
печення реалізації Програми передбачається розроблення та прийняття нор-
мативно-правових актів, що стосуються зменшення рівня забруднення морів та 
антропогенного навантаження на їх екосистеми, зниження ризику для здоров'я 
людини, пов'язаного із забрудненням морських вод та прибережної смуги, 
збереження та відтворення біологічного різноманіття, природних ландшафтів 
та місць існування біологічних видів, розвитку аквакультурної діяльності, запо-
бігання руйнуванню морського берега, створення системи інтегрованого 
управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського і Чорного 
морів та розвитку екологічного (зеленого) туризму. 

Відповідно до Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля 
Азовського та Чорного морів Наказом Міністра охорони навколишнього 
природного середовища від 10 лютого 2004 року № 47 затверджено 
Положення про Міжвідомчу комісію з екологічних питань Азовського і 
Чорного морів. Комісія є постійно діючим дорадчим органом при Міністерстві 
охорони навколишнього природного середовища України і утворюється для 
забезпечення координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, наукових і громадських організацій – виконавців Загальнодержавної про-
грами охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів. 

Правове регулювання захисту моря, у тому числі і Чорного, передбачене 
у низці законів (зокрема, Земельному кодексі України, Водному кодек-
сі України, Законі України "Про охорону навколишнього природного 
середовища", Законі України "Про природно заповідний фонд", За-
коні України "Про тваринний світ", Законі України "Про рослинний 
світ", Законі України "Про виключну (морську) економічну зону 
України") і підзаконних нормативно-правових актах (наприклад, Правила 
охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України 
від забруднення та засмічення, у редакції Постанови Кабінету Мініс-
трів України від 29 березня 2002 року № 431). 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Комісія по захисту морського середовища Чорного моря від забруд-
нення (Стамбульська комісія) 

– Постійний секретаріат (м. Стамбул, Туреччина) 
– Нарада договірних сторін 
– Дорадчі групи 

 
13. Корисна інформація 
http://www.blacksea-commission.org – веб-сторінка Комісії по захисту морсь-
кого середовища Чорного моря від забруднення 
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ПРОТОКОЛ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО  
У БОРОТЬБІ З ЗАБРУДНЕННЯМ МОРСЬКОГО 
СЕРЕДОВИЩА ЧОРНОГО МОРЯ НАФТОЮ  
ТА ІНШИМИ ШКІДЛИВИМИ РЕЧОВИНАМИ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
21 квітня 1992 року, м. Бухарест (Румунія) 
 
3. Дата набрання чинності 
15 січня 1994 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 лютого 1994 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
14 квітня 1994 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
6 сторін: 
Болгарія, Грузія, Російська Федерація, Румунія, Туреччина, Україна 
  
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Протокол був прийнятий разом із Конвенцією про захист Чорного моря 
від забруднення та є невід'ємною частиною її тексту. Він встановлює додат-
кові зобов'язання держав щодо виконання статті ІХ "Співробітництво у боро-
тьбі з забрудненням у надзвичайних ситуаціях". Держави повинні вживати 
необхідних заходів і співпрацювати у випадках виникнення серйозної і без-
посередньої небезпеки для морського середовища Чорного моря або для 
узбережжя однієї або кількох сторін Протоколу, викликаної присутністю ве-
ликої кількості нафти або інших шкідливих речовин у результаті аварій або 
накопичення невеликих скидів, які забруднюють або погрожують забруднен-
ням моря (ст.1). Протокол регулює два пов'язаних кола питань: реагування 
на надзвичайні ситуації, пов'язані із забрудненням моря, та забезпечення 
оперативного обміну інформацією про такі випадки.  

Згідно з ст. 2 держави прагнуть самостійно або шляхом двостороннього 
чи багатостороннього співробітництва забезпечувати розробку і вдоскона-
лення планів дій з боротьби із забрудненням моря нафтою та іншими шкід-
ливими речовинами на випадок непередбачених обставин. Вони мають пе-
редбачати, зокрема, наявність обладнання, суден, літальних апаратів і пер-
соналу, підготовлених до дій у надзвичайних ситуаціях. 29 жовтня 2003 року 
прийнято План дій у надзвичайних ситуаціях на Чорному морі до Протоколу 
про співробітництво в боротьбі з забрудненням Чорного моря нафтою й ін-
шими шкідливими речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій. 

Держави сприяють обміну інформацією з питань, пов'язаних з виконан-
ням Протоколу, включаючи передачу повідомлень і термінової інформації, 
пов'язаних з положеннями статті 1 Протоколу (ст.3). Кожна держава призна-
чає компетентний національний орган, що відповідає за здійснення контро-
лю за забрудненням нафтою та іншими шкідливими речовинами і боротьбу з 
ним. Згідно з положеннями відповідних міжнародних документів кожна дер-
жава визначає також центр для передачі і приймання повідомлень про інци-
денти, які спричинилися або можуть спричинитися до скидання нафти або 
інших шкідливих речовин (ст.5). 

Якщо державі стає відомо про випадки, коли морське середовище Чорно-
го моря знаходяться під безпосередньою загрозою пошкодження або зазна-
ло значної шкоди в результаті забруднення, вона негайно сповіщає інші дер-
жави, які, на її думку, можуть бути вражені цією шкодою, а також Комісію по 
захисту морського середовища Чорного моря від забруднення (ст.4). Кожна 
сторона дає капітанам суден, що несуть її прапор, і пілотам літальних апара-
тів, які зареєстровані на її території, інструкції, які зобов'язують їх негайно 
повідомляти по найбільш термінових і ефективних каналах про: 



Протокол про співробітництво у боротьбі з забрудненням морського середовища … 
 
 

131 

а) наявність, характеристики і розміри виявлених у морі розливів нафти 
або інших шкідливих речовин, які можуть загрожувати морському середови-
щу або узбережжю однієї або кількох держав; 

б) всі надзвичайні ситуації, що викликають або здатні викликати забруд-
нення нафтою або іншими шкідливими речовинами (ст.6). 

Таке повідомлення надсилається потенційно зачепленим державам та 
Комісії по захисту морського середовища Чорного моря від забруднення. 
Зміст такого повідомлення визначений додатком до Протоколу.  
 
11. Імплементація на національному рівні 

Питання співробітництва у боротьбі з забрудненням морського середови-
ща нафтою та іншими шкідливими речовинами регулюється декількома нор-
мативно-правовими актами: 

– охорона від забруднення – Правилами охорони внутрішніх мор-
ських вод і територіального моря України від забруднення та засмі-
чення, у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 29 бере-
зня 2002 року № 431, 

– відшкодування збитків, заподіяних забрудненням, – Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 3 липня 1995 року № 484 "Про затвер-
дження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, запо-
діяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих 
засобів територіальних і внутрішніх морських вод України" та По-
ложенням про порядок обчислення розміру відшкодування та спла-
ти збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та 
інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод 
України, затвердженим Наказом Міністерства охорони навколиш-
нього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 
жовтня 1995 року № 116, 

– розслідування та облік аварій, що спричинили забруднення, – Поло-
женням про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварій-
них морських подій із суднами, затвердженому Наказом Міністерст-
ва транспорту та зв'язку України 29 травня 2006 року № 516. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Немає (див. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення) 
 
13. Корисна інформація 
http://www.blacksea-commission.org – веб-сторінка Комісії по захисту морсь-
кого середовища Чорного моря від забруднення 
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ПРОТОКОЛ ПРО ЗАХИСТ МОРСЬКОГО 
СЕРЕДОВИЩА ЧОРНОГО МОРЯ ВІД 
ЗАБРУДНЕННЯ З НАЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
21 квітня 1992 року, м. Бухарест (Угорщина) 
 
3. Дата набрання чинності 
15 січня 1994 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 лютого 1994 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
14 квітня 1994 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
6 сторін: 
Болгарія, Грузія, Російська Федерація, Румунія, Туреччина, Україна 
  
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський 
 
9. Застереження України  
Немає 
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10. Коротка характеристика 
Протокол був прийнятий разом із Конвенцією про захист Чорного моря 

від забруднення та є невід'ємною частиною її тексту. Він встановлює додат-
кові зобов'язання держав щодо виконання статті VII "Забруднення з джерел, 
що перебувають на суші". До таких джерел згідно з Протоколом належать 
будь-які наземні джерела, включаючи ріки, канали, прибережні споруди, 
водовипуски, інші штучні споруди в морі, конструкції або стоки.  

Держави вживають усіх необхідних заходів для запобігання забрудненню 
морського середовища Чорного моря в результаті скидання з наземних джерел 
на їхніх територіях, у тому числі забруднення через атмосферу, а також для 
скорочення і зберігання під контролем таких забруднень (ст.1). Держави зобо-
в'язуються запобігати забрудненню морського середовища Чорного моря з назе-
мних джерел речовинами і матеріалами, переліченими в Додатку I до Протоколу 
(зокрема, оловоорганічні та органогалогенні сполуки, радіоактивні речовини і 
відходи), а також усувати такі забруднення. Держави повинні зменшувати за-
бруднення морського середовища Чорного моря з наземних джерел речовинами 
і матеріалами, переліченими в Додатку II до Протоколу, і за можливості усувати 
такі забруднення (ст.4). Кожна держава здійснює заходи з моніторингу для оцін-
ки рівнів забруднення, його джерел і екологічних наслідків вздовж свого узбе-
режжя, зокрема, в тому, що стосується речовин і матеріалів, перелічених у До-
датках I і II до Протоколу (ст.5). Держави також співпрацюють з питань розроб-
ки загальних керівних принципів, стандартів або критеріїв щодо спеціальних 
характеристик морських стоків, наукового визначення спеціальних вимог до 
стічних вод, які потребують окремого режиму, а також вимог щодо кількості 
речовин, що скидаються, перелічених у Додатках I і II, їхньої концентрації в 
стічних водах і засобів їх скидання (ст.6). 

Держави повинні інформувати одна одну через Комісію по захисту морсь-
кого середовища Чорного моря від забруднення про вжиті заходи, отримані 
результати або труднощі, що виникли під час застосування Протоколу. Про-
цедури збирання і передачі такої інформації визначаються Комісією. 
 
11. Імплементація на національному рівні 

Захист морського середовища Чорного моря, як одного з об'єктів загаль-
нодержавного значення, від забруднення з наземних джерел регулюється 
Водним кодексом України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР. 

Охорона морського середовища Чорного моря здійснюється відповідно до 
правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, інших актів законо-
давства. 19 лютого 1996 року Кабінет Міністрів України Постановою 
№ 269 затвердив Правила охорони внутрішніх морських вод і тери-
торіального моря України від забруднення та засмічення, 29 берез-
ня 2002 року прийнято їхню нову редакцію згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України № 431, у додатку до Правил подані Норма-
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тиви гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих 
речовин у внутрішніх морських водах та територіальному морі 
України. Правила передбачають охорону внутрішніх морських вод і терито-
ріального моря України від забруднення та засмічення не тільки з суден, але 
з берегових об'єктів. Скидання стічних вод у внутрішні морські води та тери-
торіальне море України допускається лише за умови наявності нормативів 
гранично допустимих концентрацій речовин у водних об'єктах та встановле-
них нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин. 

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного сере-
довища України від 15 грудня 1994 року № 116 затверджено Ін-
струкцію про порядок розробки та затвердження гранично допус-
тимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами. 
Ця Інструкція є посібником для розробки проектів і розрахунку гранично 
допустимих скидів речовин, що надходять із зворотними водами у водні 
об'єкти: водотоки, водосховища, озера, прибережні зони морів. Міністерст-
вом охорони навколишнього природного середовища України розроблено 
проект Інструкції про розроблення гранично допустимих скидів для об'єктів, 
що здійснюють скид зворотних вод до морів. Проект розроблений згідно з 
вимогами Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля 
Азовського і Чорного морів, що затверджена Законом України від 22 березня 
2001 року № 2333-III. 

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допус-
тимого скидання забруднюючих речовин, затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100. Порядком 
визначаються основні вимоги до нормування гранично допустимого скидання 
забруднюючих речовин, які утворюються в процесі виробничої діяльності водо-
користувачів. До Порядку додано списки забруднюючих речовин: 

– Список А "Забруднюючі речовини, що нормуються у всіх випадках ски-
дання зворотних вод", 

– Список Б "Забруднюючі речовини, скидання яких має бути припинено 
у найближчий час та нормується у разі їх наявності у складі зворотних вод", 

– Список В "Забруднюючі речовини, скидання яких має зменшуватися та 
які нормуються у разі їх наявності у складі зворотних вод", 

– Список Г (до цього списку входять забруднюючі речовини, що наведе-
ні в таблиці 1 "Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от 
загрязнения" (СанПиН N 4630-88), але не входять до списків Б і В переліку). 

Для забезпечення виконання вимог чинного законодавства України щодо 
охорони навколишнього природного середовища та безпечного мореплавст-
ва 27 травня 2005 року Наказом № 257 Міністерство транспорту та 
зв'язку України затвердило Правила технічної експлуатації порто-
вих гідротехнічних споруд. У Правилах передбачений окремий Розділ 6, 
присвячений вимогам щодо запобігання забрудненню навколишнього сере-
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довища. Портові гідротехнічні споруди, територія, підхідні канали та портові 
акваторії, а також атмосфера в районі підприємства, повинні утримуватись в 
санітарному стані, який відповідає встановленим вимогам. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 року 
№ 557 затверджено Порядок видачі дозволів на проведення робіт 
на землях водного фонду, який визначає механізм видачі дозволу 
на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гра-
вію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на 
землях водного фонду. Дозвіл видається за умов недопущення порушен-
ня стійкості прибережних схилів (берегообвали, ерозійні та зсувні процеси, 
осідання); зосередження будь-яких забруднюючих речовин, сміття, деревини 
тощо; утворення перетинів водних потоків; перекриття течії води через во-
допропускні споруди різних типів та прогони мостів; затоплення та підтоп-
лення прибережних територій.  

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Немає (див. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення) 
 
13. Корисна інформація 
http://www.blacksea-commission.org – веб-сторінка Комісії по захисту морсь-
кого середовища Чорного моря від забруднення 
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ПРОТОКОЛ ПРО ЗАХИСТ  
МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА  
ЧОРНОГО МОРЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ,  
ВИКЛИКАНОГО ПОХОВАННЯМ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
21 квітня 1992 року, м. Бухарест (Румунія) 
 
3. Дата набрання чинності 
15 січня 1994 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 лютого 1994 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
14 квітня 1994 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
6 сторін: 
Болгарія, Грузія, Російська Федерація, Румунія, Туреччина, Україна 
  
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський 
 
9. Застереження України  
Немає 
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10. Коротка характеристика 
Протокол був прийнятий разом із Конвенцією про захист Чорного моря 

від забруднення та є невід'ємною частиною її тексту. Він встановлює додат-
кові зобов'язання держав щодо виконання статті Х "Забруднення, викликане 
похованням". Держави забезпечують дотримання Протоколу не лише в ме-
жах своїх територіальних вод, але й стосовно суден, літальних апаратів, 
платформ і поховань в межах своєї виключної економічної зони (ст.8). Про-
токол регулює два кола питань: заборона поховання певних відходів та ма-
теріалів та порядок надання дозволів на поховання відходів і матеріалів, 
дозволених для поховання. 

Протоколом забороняється поховання в Чорному морі відходів або інших 
матеріалів, які містять речовини, перелічені в Додатку I (зокрема, ртуть, 
свинець, сира нафта, радіоактивні речовини і відходи) (ст.2). Для поховання 
в Чорному морі відходів або інших матеріалів, перелічених у Додатку II до 
Протоколу (наприклад, біоциди, ціаніди, фториди, стічний бруд), у кожному 
випадку потрібний попередній спеціальний дозвіл компетентних національ-
них органів (ст.3). Для поховання в Чорному морі будь-яких інших відходів 
або інших матеріалів потрібні попередній загальний дозвіл компетентних 
національних органів (ст.4).  

Держава може видавати дозволи на поховання лише тих матеріалів та ві-
дходів, які: 

а) прийняті на борт на її території; 
б) прийняті на борт судна, що несе її прапор, або літального апарата, за-

реєстрованого на її території, якщо завантаження здійснюється на території 
іншої держави.  

Дозволи на поховання (включаючи для матеріалів, перелічених у Додатку ІІ) 
видаються після ретельного вивчення всіх факторів, перелічених у Додатку III 
до Протоколу, компетентними національними органами прибережної держави. 
Такі фактори включають дві основні категорії: характеристику і склад матеріалів 
та характеристику місця поховання. Документація про такі дозволи подається 
Комісії по захисту Чорного моря від забруднення (ст.5). Кожна держава призна-
чає компетентний орган, який видає дозволи та веде їх облік.  

Кожна держава інформує інші, які потенційно можуть бути зачеплені, в 
разі підозри, що відбулося або незабаром відбудеться поховання, яке пору-
шує положення Протоколу (ст.9). 
 
11. Імплементація на національному рівні 

Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря від забруд-
нення, викликаного похованням, у тому числі і Чорного моря, регулюється 
Водним кодексом України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР, 
Повітряним кодексом України від 4 травня 1993 року № 3167-XII, 
які встановили вимогу про заборону скидання з суден і плавучих засобів, 
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платформ та інших морських споруд і повітряних суден хімічні, радіоактивні 
та інші шкідливі речовини, а також радіоактивні або інші відходи, матеріали, 
предмети та сміття, які можуть спричинити забруднення моря. Закон Укра-
їни "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30 червня 
1995 року № 255/95-ВР передбачає можливість захоронення радіоактив-
них відходів тільки у спеціально призначених для цього сховищах радіоакти-
вних відходів. Довгоіснуючі радіоактивні відходи підлягають захороненню 
лише в твердому стані, у стабільних геологічних формаціях, з обов'язковим 
переведенням їх у вибухо-, пожежо-, ядернобезпечну форму, що гарантує 
локалізацію відходів у межах гірничого відводу надр (ст. 17). 

Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря від забруд-
нення та засмічення здійснюється відповідно до Правил охорони внутрі-
шніх морських вод і територіального моря України від забруднення 
та засмічення, у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 
29 березня 2002 року № 431. 

20 червня 1995 року Кабінет Міністрів України Постановою 
№ 440 затвердив Порядок одержання дозволу на виробництво, 
зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищен-
ня та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотех-
нології та інших біологічних агентів. У додатку до нього наведено Пе-
релік отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та 
інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспорту-
вання, використання, захоронення, знищення та утилізація яких 
здійснюються за наявності дозволу. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Немає (див. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення) 
 
13. Корисна інформація 
http://www.blacksea-commission.org – веб-сторінка Комісії по захисту морсь-
кого середовища Чорного моря від забруднення 
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ПРОТОКОЛ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ  
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЛАНДШАФТІВ  
ЧОРНОГО МОРЯ  
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ 
ЧОРНОГО МОРЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
14 червня 2002 року, м. Софія (Болгарія) 
 
3. Дата набрання чинності 
Ще не набрав чинності 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
22 лютого 2007 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
Ще не набрав чинності 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
2 сторони:  
Туреччина, Україна 
  
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Протоколу – підтримувати екосистему Чорного моря в доброму 
екологічному стані, а його ландшафти – у сприятливих умовах, захищати, 
зберігати й стало управляти біологічним та ландшафтним різноманіттям 
Чорного моря для збагачення біоресурсів. Разом з положеннями Конвенції 
про захист Чорного моря від забруднення та інших протоколів до цієї 
Конвенції, Протокол є правовим інструментом для розвитку, гармонізації 
та посилення необхідних кроків в екологічній політиці, стратегії та захо-
дах стосовно збереження, захисту й сталого управління природними, 
історичними, культурними та естетичними ресурсами та спадщиною чор-
номорських держав для нинішнього та майбутніх поколінь (ст.1). Окрім 
власне Чорного моря дія Протоколу поширюється на Азовське море як 
частину Чорноморського басейну, що має надзвичайно важливе значення 
для збереження біорізноманіття й ландшафтів та прибережні зони, ви-
значені кожною державою, зокрема, водно-болотні угіддя (ст.3). 

Протокол закріплює зобов'язання держав у чотирьох основних сферах (ст.4):  
1) охорони, збереження, поліпшення та управління в сталий та екологіч-

но безпечний спосіб районами особливої біологічної або ландшафтної цінно-
сті, перш за все шляхом створення заповідних територій; 

2) забезпечення підтримки сприятливого природоохоронного статусу й 
стану середовища існування, наближеного до недоторканого, для видів, що 
трапляються на території, до якої застосовується Протокол; 

3) забезпечення сталого використання економічно важливих видів, особ-
ливо живих морських ресурсів;  

4) відродження, відновлення порушених територій та підтримання у 
доброму стані ландшафтів високої природної, історичної, культурної та 
естетичної цінності.  

Більшість зобов'язань з цих питань мають певний термін виконання (від двох 
до трьох років), який починається з моменту набрання чинності Протоколом.  

Держави повинні визначити та інвентаризувати компоненти біологіч-
ного та ландшафтного різноманіття на території, до якої застосовується 
Протокол, та визначити компоненти, важливі для їхнього збереження та 
сталого використання (ст.4(2)). Держави повинні розробити і прийняти 
Стратегічний план дій до Протоколу, який буде переглядатися кожні п'ять 
років. На його основі держави повинні прийняти національні стратегії, 
плани або програми збереження біологічного та ландшафтного різнома-
ніття й сталого використання морських і прибережних біологічних і ланд-
шафтних ресурсів, та інтегрувати їх у свої національні секторальні та 
міжсекторальні політики (ст.4(6-7)).  
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Процедура створення заповідних територій регулюється Додатком 1 і перед-
бачає розробку критеріїв та самого переліку територій. Додаток 1 встановлює 
окремі вимоги до режиму охорони таких територій (наприклад, заборона ски-
дання чи зливу відходів або інших речовин, які прямо чи опосередковано мо-
жуть негативно впливати на цілісність територій чи видів, що охороняються).  

Держави повинні ухвалити загальний перелік видів, важливих для Чо-
рного моря, які можуть опинитися під загрозою, або важливих завдяки 
своїй ролі у функціонуванні екосистем або мають інше значення для регі-
ону (ст.4(3)). Тимчасовий перелік таких видів міститься у Додатку 2. 
Держави повинні ухвалити перелік видів флори й фауни, яким загрожує 
знищення, а також видів, які є критичними для функціонування екосис-
тем, і надати таким видам охоронний статус з метою регулювання або 
заборони діяльності, шкідливої для таких видів чи їхніх середовищ існу-
вання (ст.1(2) Додатку 3). Окрім того, держави мають ухвалити перелік 
видів, використання яких повинно регулюватися, для забезпечення ста-
лого використання цих компонентів біорізноманіття. Використання таких 
видів регулюється, але дозволяється. Цей перелік складатиме Додаток 4 
до цього Протоколу (який наразі містить кілька видів) і переглядатиметь-
ся кожні п'ять років (ст.3(1) Додатку 3). 

Протокол вимагає вживати усіх необхідних заходів для регулювання на-
вмисного введення та запобігання випадковому введенню немісцевих видів 
або генетично модифікованих організмів у дику флору та фауну (ст.5). 

Стаття 4(4) Протоколу заохочує держави ухвалили перелік ландшафтів і 
середовищ існування, що мають значення для Чорного моря й можуть бути 
зруйновані, або важливі з природного, культурного або історичного погляду, 
і складають природну, історичну та культурну спадщину або мають інше 
значення для Чорноморського регіону.  

Під час прийняття рішення про проекти чи діяльність, які можуть значно 
вплинути на види або середовища їхнього існування, заповідні території, зокре-
ма, на чутливі морські райони, та ландшафти, держави повинні оцінювати і 
брати до уваги можливий прямий або непрямий, негайний або довготерміновий 
вплив, зокрема, кумулятивний ефект проектів і діяльності, які плануються, зок-
рема, враховуючи досвід застосування Конвенції про оцінку впливу на навколи-
шнє середовище в транскордонному контексті (1991 рік) (ст.6). 

Протокол містить зобов'язання щодо інформування громадськості про 
цінність заповідних територій, видів і ландшафтів та забезпечують належну 
гласність під час створення таких територій і правил, що їх стосуються. Дер-
жави повинні сприяти участі всіх заінтересованих сторін, зокрема, громадсь-
кості у виконанні заходів, що необхідні для охорони відповідних територій, 
видів і ландшафтів, зокрема в оцінці впливу на довкілля (ст.9). Застосовуючи 
положення Протоколу, держави повинні брати до уваги традиційний спосіб 
життя й культурну діяльність місцевих громад і за певних умов можуть роби-
ти винятки із заходів стосовно охорони та збереження природи (ст.8). 
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Спеціальні допоміжні органи Комісії по захисту Чорного моря від забруд-
нення вповноважені сприяти співробітництву у проведенні наукових дослі-
джень, зокрема, через так звані центри активності у Росії та Грузії (ст.10). 

Кожна держава забезпечує відповідно до своїх можливостей фінансову 
підтримку та стимулювання національної (регіональної) діяльності, метою 
якої є досягнення цілей Протоколу, відповідно до своїх національних планів, 
пріоритетів і програм (ст.12). 

Стаття 11 передбачає відповідальність держав за виконання своїх мі-
жнародних зобов'язань стосовно охорони й збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття Чорного моря. Кожна держава повинна за-
твердити правила й положення стосовно відповідальності за шкоду, за-
вдану фізичними та юридичними особами біологічному та ландшафтному 
різноманіттю Чорного моря в районах, в яких вона відповідно до міжна-
родного права здійснює свій суверенітет, суверенні права чи юрисдикцію. 
Держави повинні сприяти будь-якому судовому процесу або процедурі 
відповідно до своїх правових систем, для швидкої та адекватної компен-
сації або іншої допомоги в разі шкоди, завданої внаслідок забруднення 
або людської діяльності, біологічному та ландшафтному різноманіттю 
Чорного моря фізичними або юридичними особами у рамках їхньої юрис-
дикції. Держави співпрацюють у галузі розробки та гармонізації своїх 
законів, правил і процедур, що стосуються відповідальності, оцінки та 
компенсації за шкоду, завдану людською діяльністю та (або) забруднен-
ням морського середовища Чорного моря для забезпечення найвищого 
ступеню стримування та охорони біологічного і ландшафтного різноманіт-
тя Чорного моря в цілому. 

Протокол не містить положень щодо звітування держав про його вико-
нання. Натомість, Комісія по захисту Чорного моря від забруднення звітує 
про стан біологічного та ландшафтного різноманіття й ефективність ужитих 
заходів, спрямованих на збереження та управління різноманіттям, перед 
Нарадою договірних сторін. 
 
11. Імплементація на національному рівні 

Збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря були об'єктом 
правового регулювання у відповідних нормативно-правових актах України. 
16 грудня 1993 року Президент України Указом від № 595/93 за-
твердив Національну програму досліджень і використання ресурсів 
Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану на 
період до 2000 року. 

Значна увага приділялася регулюванню правил рибальства і охорони вод-
них живих ресурсів в Азово-Чорноморському басейні. З цією метою Держав-
ний комітет рибного господарства України 8 грудня 1998 року Нака-
зом № 164 затвердив Правила промислового рибальства в басейні 
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Чорного моря. Ці Правила визначають порядок здійснення та регулювання 
промислового рибальства (крім любительського та спортивного рибальства у 
рибогосподарських водних об'єктах загального користування), який є обов'яз-
ковим для суб'єктів рибного господарства, які здійснюють промислове рибаль-
ство, а також для уповноважених органів, які забезпечують охорону, відтво-
рення та збереження середовища існування водних живих ресурсів у басейні 
Чорного моря в межах територіальних вод, виключної (морської) економічної 
зони і на континентальному шельфі України із затоками, бухтами, лиманами, 
річками, естуаріями тощо. З метою створення оптимальних умов відтворення, 
використання водних живих ресурсів, а також їх охорони до цих Правил щорі-
чно може розроблятись Режим рибальства в Чорному морі, який уточнює і 
доповнює вимоги щодо здійснення промислу в басейні Чорного моря. Напри-
клад, Режим спеціального промислового рибальства в басейні Чорно-
го моря у 2008 році, затверджено Наказом Державного комітету риб-
ного господарства України від 14 березня 2008 року № 88. Згідно з 
ним промисловий вилов осетрових видів риб і їх гібридів у басейні Чорного 
моря забороняється, а прилов цих об'єктів негайно випускається на місці вило-
ву в водойму незалежно від їх життєздатності. 

Наказом Міністерства аграрної політики України, Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України від 12 
липня 2004 року № 248/273 затверджена Методика розрахунку 
збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення 
правил рибальства та охорони водних живих ресурсів". Збитки від-
шкодовуються у разі: загибелі риби (на всіх стадіях розвитку), інших водних 
живих ресурсів, а також їх незаконного вилучення з водних об'єктів; змен-
шення запасів риби, інших водних живих ресурсів при погіршенні умов їх 
існування і відтворення. У додатку до Методики подано Перелік середніх 
біологічних показників основних видів риб, інших водних живих 
ресурсів, у тому числі Чорного моря. 

З метою забезпечення виконання бюджетної програми "Відтворення вод-
них живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" 
прийнято Порядок використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих 
ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 
2007 року № 337. Згідно з Порядком бюджетні кошти використовуються 
для виконання заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх 
водоймах та Азово-Чорноморському басейні, передбачених Загальнодержав-
ною програмою розвитку рибного господарства України на період до 2010 
року. План зазначених заходів щороку затверджується Міністерством аграр-
ної політики за погодженням з Міністерством фінансів у межах коштів, пе-
редбачених державним бюджетом. 
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У розвиток вказаних нормативно-правових актів 6 червня 2007 року 
Міністерство аграрної політики України ухвалило Наказ № 473 "Про 
затвердження Обсягів фінансування на здійснення заходів з відтво-
рення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-
Чорноморському басейні". 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Немає (див. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення) 
 
13. Корисна інформація 
http://www.blacksea-commission.org – веб-сторінка Комісії по захисту морсь-
кого середовища Чорного моря від забруднення 
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УГОДА ПРО ВЗАЄМОДІЮ  
В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
8 лютого 1992 року, м. Москва (Російська Федерація) 
 
3. Дата набрання чинності 
8 лютого 1992 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
8 лютого 1992 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
8 лютого 1992 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
10 Сторін: 
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, 
Туркменістан, Україна.  
 
7. Поправки, протоколи 

– Протокол про внесення змін в Угоду про взаємодію в галузі екології та 
навколишнього середовища, 2002 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Азербайджанський, вірменський, білоруський, казахський, киргизький, мол-
давський, російський, таджицький, туркменський, український 
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9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Угоди полягає у встановлені рамок взаємодії держав в сфері охоро-
ни довкілля для вироблення і проведення узгодженої політики в галузі еко-
логії та охорони навколишнього природного середовища (охорони і викорис-
тання землі, ґрунту, надр, лісів, вод, атмосферного повітря, рослинного і 
тваринного світу, природних ресурсів континентального шельфу, економічної 
зони і відкритого моря за межами дії національної юрисдикції) з врахуванням 
заключених раніше Союзом РСР міжнародних угод (ст.1). Перелік таких угод 
наводиться в Додатку до Угоди. 

Для цілей Угоди сторони зобов'язані розробляти і приймати законодавчі 
акти, екологічні норми і стандарти в сфері охорони довкілля; вести облік 
природних ресурсів і проводити екологічний моніторинг; здійснювати ефек-
тивний державний контроль за станом і змінами навколишнього середовища 
і його ресурсів; розвивати мережі заповідників, національних парків; оціню-
вати екологічні наслідки господарської діяльності; попереджувати екологічні 
катастрофи; розвивати екологічну освіту і виховання та проводити інші при-
родоохоронні заходи (ст.2).  

Для забезпечення проведення узгодженої політики в галузі екології та 
охорони навколишнього середовища сторони погодились створити Міждер-
жавний екологічних фонд для виконання узгоджених Міждержавних екологі-
чних програм (ст.4). 

 
11. Імплементація на національному рівні 

11 вересня 1998 року на виконання положень Угоди про взаємодію в га-
лузі екології та охорони навколишнього середовища була підписана Угода 
про інформаційне співробітництво в сфері екології і охорони навко-
лишнього природного середовища. Угода закріплює основні завдання 
Сторін, зокрема, оперативне поширення і обмін інформацією, підготовка і 
поширення щорічних звітів про стан довкілля і природоохоронну діяльність, 
інформування про науково-дослідну роботу та ін. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Міждержавний екологічний фонд 
 
13. Корисна інформація 
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РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ  
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ  
ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Конвенція про зміну клімату 
 
2. Дата і місце прийняття  
9 травня 1992 року, м. Нью-Йорк (США) 
 
3. Дата набрання чинності 
21 березня 1994 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
29 жовтня 1996 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
11 серпня 1997 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
192 сторони: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Афганіс-
тан, Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, 
Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, 
Вануату, Великобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гві-
нея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Респу-
бліка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель-Сальвадор, Еритрея, Естонія, Ефіопія, Європейське 
Співтовариство, Єгипет, Ємен, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, 
Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кенія, Кирги-
зія, Китай, Кіпр, Кірибаті, Колумбія, Коморські острови, Конго (Демократична Республіка), Конго 
(Республіка), Корейська Народно-Демократична Республіка, Корея (Республіка), Коста-Рика, Кот-
д'Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, 
М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Малаві, 
Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, Марокко, Маршалові острови, Мексика, Мікронезія, 
Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, Науру, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, 
Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Острови Кука, Пакис-
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тан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, 
Португалія, Російська Федерація, Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе і Прінсіпе, Саудів-
ська Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, 
Сент-Люсія, Сербія, Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, США, Судан, 
Суринам, Східний Тімор, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Таїланд, Танзанія, Того, Тонга, Тринідад і 
Тобаго, Тувалу, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, 
Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська 
Республіка, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
  
7. Поправки, протоколи 

– Поправка до переліку країн у Додатку І, 1997 рік 
– Поправка до переліку країн у Додатку ІІ , 2001 рік 
– Кіотський протокол, 1997 рік 

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Метою Конвенції про зміну клімату є досягнення стабілізації концентрацій 
парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпеч-
ного антропогенного впливу на кліматичну систему. Такий рівень має бути 
досягнутий у строки, необхідні для природної адаптації екосистем до зміни 
клімату, що дасть можливість не ставити під загрозу виробництво продово-
льства і сприятиме забезпеченню подальшого економічного розвитку на 
стійкій основі (ст.2). Стаття 3 Конвенції закріплює ряд принципів, якими по-
винні керуватись держави для досягнення цієї мети, зокрема: принцип спіль-
ної і диференційованої відповідальності держав, міжгенераційної рівності, 
принцип попередження, інші.  

"Зміна клімату" означає зміну клімату, яка прямо або непрямо обумовлена 
діяльністю людини, породжує зміни у складі глобальної атмосфери і накла-
дається на природне коливання клімату, що спостерігаються протягом порів-
няльних періодів часу (ст.1(2)). Конвенція про зміну клімату використовує, з 
одного боку, підхід Віденської конвенції про охорону озонового шару щодо 
скорочення викидів парникових газів. З іншого боку, стабілізація концентра-
цій парникових газів також досягається, згідно з Конвенцією, шляхом захисту 
так званих поглиначів. Поглинач – це будь-який процес, вид діяльності або 
механізм, який адсорбує парниковий газ, аерозоль або прекурсор парниково-
го газу із атмосфери (головним чином ліси).  

Конвенція передбачає створення національних кадастрів антропогенних 
викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів, які не регулю-
ються Монреальським протоколом, за єдиними методологіями; прийняття 
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національних програм щодо пом'якшення зміни клімату (ст.4.1). Кадастри 
подаються Конференції Сторін. Окрім того, ряд промислово розвинутих країн 
– перелічених у Додатку І до Конвенції (у тому числі Україна) – взяли на себе 
зобов'язання проводити політику та заходи щодо пом'якшення наслідків 
зміни клімату шляхом обмеження своїх викидів парникових газів з метою 
досягнення рівнів 1990 р. до 2000 р. (ст.4.2). Водночас, Конвенція не встано-
влює конкретних кількісних зобов'язань щодо викидів парникових газів (осо-
бливо на період після 2000 р.). 

Конвенція містить зобов'язання щодо звітування, зокрема надання кадас-
трів антропогенних викидів та національних повідомлень (ст.12). Держави, 
що перелічені у Додатку І, мають додаткові зобов'язання щодо звітування. 
 
11. Імплементація на національному рівні 

Україною ухвалено низку нормативно-правових актів, спрямованих на по-
передження негативних змін клімату. Одним з них є Закон України "Про 
охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 1992 року № 2707-
XII. Зокрема, підприємства, установи, організації та громадяни – суб'єкти 
підприємницької діяльності зобов'язані відповідно до міжнародних договорів, 
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, проводити 
роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному 
повітрі може призвести до негативних змін клімату (ст. 16). 

Проте спеціальних законів, присвячених питанням зміни клімату, в Україні 
не ухвалювалося, але виконана робота, у результаті якої розроблено декіль-
ка законопроектів (наприклад, про парникові гази, про регулювання обсягу 
антропогенних викидів та поглинання парникових газів). 

З метою забезпечення організації розроблення та координації впрова-
дження національної стратегії та національного плану дій з виконання зобо-
в'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 
створено Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції 
ООН про зміну клімату (п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 1999 року № 583). Серед основних завдань Комісії була органі-
зація розроблення національної стратегії та національного плану дій з вико-
нання зобов'язань України відповідно до цієї Конвенції; підготовка націона-
льних повідомлень щодо виконання зобов'язань відповідно до цієї Конвенції; 
підготовка національного кадастру антропогенних викидів із джерел і абсор-
бції поглиначами усіх парникових газів, які не регулюються Монреальським 
протоколом щодо речовин, що руйнують озоновий шар. Окрім того, Комісія 
здійснювала координацію діяльності міністерств, інших центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань 
впровадження національного плану дій з виконання зобов'язань України 
відповідно до Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї (п. 4 
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Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затверджене Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 року № 583). Піз-
ніше координатором заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамко-
вою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї було 
визначено Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
України (п. 1 Указу Президента України "Про координатора заходів 
щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Ор-
ганізації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоко-
лом до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну 
клімату" від 12 вересня 2005 року № 1239/2005). 

Не зважаючи на це, Рада національної оборони та безпеки України одні-
єю з причин неефективного застосування Україною положень Рамкової кон-
венції ООН про зміну клімату визнала відсутність належної координації діяль-
ності центральних органів виконавчої влади з імплементації цієї Конвенції 
(Рішення від 15 червня 2007 року "Про стан і проблеми імплемента-
ції Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клі-
мату", що введене в дію Указом Президента України № 658/2007 від 
20 липня 2007 року). 

У подальшому Національне агентство екологічних інвестицій визначено 
органом, уповноваженим на провадження міжнародної діяльності за Кіотсь-
ким протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (п. 1 Постанови 
Кабінету Міністрів України "Про забезпечення виконання міжнародних зобо-
в'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським 
протоколом до неї" від 17 квітня 2008 року № 392). Згідно з Положенням 
про Національне агентство екологічних інвестицій України, затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2007 
року № 977, воно бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації 
державної інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища та державної політики у сфері регулювання негативного ан-
тропогенного впливу на зміну клімату; виконанні вимог Рамкової конвенції 
ООН про зміну клімату та впровадження механізмів, передбачених Кіотським 
протоколом до неї, в тому числі в частині реалізації проектів, спрямованих на 
охорону навколишнього природного середовища, залучення інвестицій в 
охорону навколишнього природного середовища; створенні та забезпеченні 
функціонування національної системи торгівлі викидами та проведенні між-
народної діяльності за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіот-
ським протоколом до неї. 

 
Див. також Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 
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12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
– Конференція Сторін 
– Бюро Конференції Сторін 
– Допоміжний орган для консультування з наукових і технічних аспектів 
– Допоміжний орган зі здійснення 
– Секретаріат 

 
13. Корисна інформація 
http://unfccc.int – веб-сторінка Конвенції та Кіотського протоколу 
http://www.neia.gov.ua/nature/control/uk/index – Національне агентство еко-
логічних інвестицій 
http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=Un%20Konv – Інформація Міністерс-
тва охорони навколишнього природного середовища щодо виконання Рамко-
вої конвенції ООН про зміну клімату 
 



152 

 
 
 
 
 

КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ  
ДО РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Кіотський протокол 
 
2. Дата і місце прийняття  
11 грудня 1997 року, м. Кіото (Японія) 
 
3. Дата набрання чинності 
16 лютого 2005 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 лютого 2004 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
16 лютого 2005 року 
 
6. Сторони (станом на 1 жовтня 2008 року) 
183 сторони: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські 
острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Боснія і 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, Вануату, Великобританія, 
Венесуела, Вірменія, Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, 
Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Екваторіальна 
Гвінея, Ель-Сальвадор, Еритрея, Естонія, Ефіопія, Європейське Співтовариство, Єгипет, Замбія, 
Ізраїль, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Ємен, Йорданія, Кабо-Верде, 
Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, Кірибаті, Колумбія, Коморські 
острови, Конго (Демократична Республіка), Конго (Республіка), Корейська Народно-Демократична 
Республіка, Корея (Республіка), Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, Лесото, Литва, 
Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія 
(Колишня Югославська Республіка), Малаві, Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, Марокко, 
Маршалові острови, Мексика, Мікронезія, Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, М'янма, Намібія, 
Науру, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, 
Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Острови Кука, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, 
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Парагвай, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, 
Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Томе і Прінсіпе, Саудівська Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, 
Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сербія, Сінгапур, Сирія, Словаччи-
на, Словенія, Соломонові острови, Судан, Суринам, Східний Тімор, Сьєрра-Леоне, Таїланд, Танза-
нія, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Туніс, Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, 
Україна, Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республі-
ка, Чеська Республіка, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 

– Поправка до Додатку В, 2006 рік  
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Кіотський протокол встановлює граничні обсяги викидів парникових газів 
основних промислових країн (Додаток В), сумарні викиди яких мають скороти-
тись у 2008-2012 рр. щонайменше на 5% у порівнянні з рівнем 1990 (базового) 
року (ст.3.1). Протокол регулює викиди шести парникових газів, включаючи 
вуглекислий газ та метан (Додаток А). Основні зобов'язання покладені на 
промислово розвинуті країни, перелічені у Додатку 1 до Конвенції про зміну 
клімату. Для кожної з цих країн Протоколом передбачено свої граничні обме-
ження (для України – стабілізація на рівні 100%), для деяких країн вони навіть 
вищі, аніж їх викиди у 1990 р. (наприклад, Ісландія – 110%). Окрім того, Про-
токол передбачає низку зобов'язань щодо прийняття національних заходів у 
сферах енергоефективності, охорони поглиначів, сільського господарства, 
тощо (ст.2). Сторони з Додатку 1 до Конвенції про зміну клімату можуть для 
досягнення скорочень викидів враховувати і чисті зміни у величині викидів з 
джерел і абсорбції поглиначами, які (зміни) є прямим результатом діяльності 
людини в сфері землекористування та лісового господарства (з певними об-
меженнями). Стаття 4 Кіотського протоколу дозволяє сторонам (з Додатку 1 до 
Конвенції про зміну клімату) об'єднуватись з метою виконання своїх зобов'я-
зань зі скорочення викидів. Таким правом одразу скористались держави-члени 
Європейського Співтовариства, які, зокрема, подають спільний звіт від ЄС. 

Кіотський протокол передбачає три новітні фінансові механізми, які по-
кликані сприяти виконанню промислово розвинутими державами своїх зобо-
в'язань: торгівля викидами (квотами) (ст.17), спільне впровадження (ст.6), 
механізм чистого розвитку (ст.12). Перші два стосуються лише "обміну" між 
країнами з Додатку 1 до Конвенції про зміну клімату. Торгівля викидами, яка 
запроваджується з 2008 р., передбачає передачу так званих частин (оди-
ниць) установленої кількості і у випадку, якщо держава викидає менше вста-
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новленої для неї кількості (тобто скорочення викидів парникових газів пере-
вищує її зобов'язання, "квоту"), вона може продати (відповідно купити) час-
тину своїх невикористаних одиниць установленої кількості (вимріються в 
тонах еквіваленту двооксиду вуглецю). Спільне впровадження передбачає 
передачу (купівлю) так званих одиниць скорочення викидів, які отримані від 
впровадження проектів, які мають в результаті скорочення викидів (збіль-
шення абсорбції) парникових газів. Іншими словами, одна країна фінансує 
впровадження нових технологій на території іншої (що призведе до скоро-
чення викидів парникових газів), а та передає одиниці скорочення викидів. 
Такі проекти спільного впровадження підлягають особливій процедурі пого-
дження. Механізм чистого розвитку – єдиний фінансовий механізм, що до-
зволяє розвинутим країнам (з Додатку 1 до Конвенції про зміну клімату) інве-
стувати у проекти на території інших країн (не перерахованих в Додатку 1 до 
Конвенції про зміну клімату), а зменшення викидів парникових газів в резуль-
таті реалізації таких проектів враховується для цілей виконання зобов'язань 
державами з Додатку 1 до Конвенції про зміну клімату (передаються власне 
одиниці сертифікованого скорочення викидів).  

Усі фінансові механізми покликані сприяти економічній ефективності за-
ходів зі скорочення викидів парникових газів розвинутими країнами. Найбі-
льша така система торгівлі викидами створена в ЄС. Водночас, такі фінансові 
механізми можуть використовуватись лише як додаткові до основних заходів 
(іншими словами, виконання зобов'язань за ст.3.1 не може досягатись ви-
ключно за рахунок купівлі "квот" інших країн), та за умови належного пері-
одичного звітування. Кожна держава, зазначена у Додатку I, створює не 
пізніше 2007 року національну систему оцінки антропогенних викидів із дже-
рел і абсорбції поглиначами всіх парникових газів, що не регулюються Мон-
реальським протоколом (ст.5.1). Стаття 7 зобов'язує держави, зазначені у 
Додатку І, вносити відповідну інформацію до щорічного кадастру антропо-
генних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів, що не 
регулюються Монреальським протоколом та національних повідомлень, що 
подаються згідно з Конвенцією про зміну клімату.  

Кіотський протокол встановлює зобов'язання щодо викидів парникових 
газів на період до 2012 р. Тому, нагальним є питання прийняття нового між-
народного договору. Значні надії щодо початку переговорного процесу були 
покладені на конференцію зі зміни клімату в Балі (2007 рік), де й була ство-
рена тимчасова робоча група, яка повинна завершити свою роботу до кінця 
2009 року, коли в Копенгагені планується прийняття нового договору, підго-
товка якого і покладена на робочу групу. 
 
11. Імплементація на національному рівні 

18 серпня 2005 року Розпорядженням № 346-р Кабінет Міністрів 
України затвердив Національний план заходів з реалізації положень 
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Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 
Серед заходів, спрямованих на його виконання, передбачено створення 
національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових 
газів, інфраструктури для реалізації проектів спільного впровадження, роз-
роблення системи нормативно-правових актів з питань регулювання викидів 
та поглинання парникових газів, національного та регіональних планів захо-
дів з пом'якшення наслідків зміни клімату, порядку ведення банку даних 
щодо екологічно безпечних технологій, обмін інформацією з питань викорис-
тання технологій, створення відповідного банку даних, підготовку і видання 
національних повідомлень з питань зміни клімату. 

21 квітня 2006 року Постановою № 554 Кабінет Міністрів України 
затвердив Порядок функціонування національної системи оцінки 
антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регу-
люються Монреальским протоколом про речовини, що руйнують 
озоновий шар. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсор-
бції парникових газів є системою організаційно-технічних заходів щодо спосте-
реження, збирання, оброблення, передачі і збереження інформації, необхідної 
для оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. Вона охоплює 
всі види діяльності, які призводять (можуть призвести) до антропогенних ви-
кидів парникових газів в атмосферне повітря із джерел (підприємства, цехи, 
агрегати, установки, транспортні засоби тощо), а також ті, що пов'язані з аб-
сорбцією парникових газів. На підставі даних інвентаризації щороку готується 
національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а 
також національне повідомлення з питань зміни клімату та досліджень, пов'я-
заних з покращенням якості оцінки антропогенних викидів та абсорбції парни-
кових газів. Забезпечення функціонування національної системи покладається 
на Національне агентство з екологічних інвестицій. 

Але Рада національної оборони та безпеки України вказала на те, що іс-
нуюча нормативно-правова база у сфері застосування Кіотського протоколу 
є недосконалою, що у свою чергу перешкоджає активному використанню 
Україною механізмів, передбачених цим міжнародним договором (Рішення 
від 15 червня 2007 року "Про стан і проблеми імплементації Рамко-
вої конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату", вве-
дене в дію Указом Президента України № 658/2007 від 20 липня 
2007 року). Рада національної оборони та безпеки України визначила ряд 
заходів щодо прийняття нових нормативно-правових актів, а також внесення 
необхідних змін в існуючі. 

Як наслідок 22 лютого 2008 року Кабінет Міністрів України По-
становою № 221 затвердив Порядок розгляду, схвалення та реалі-
зації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період 
дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової кон-
венції ООН про зміну клімату, що передбачає комплекс заходів, спря-
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мованих на скорочення викидів або збільшення абсорбції парникових 
газів, адаптацію до наслідків зміни клімату згідно з Кіотським протоколом 
в обсягах, встановлених для України Додатком В до Кіотського протоколу 
і визначених міжнародними договорами про передачу частин установле-
ної кількості викидів парникових газів. Проекти цільових екологічних 
(зелених) інвестицій розробляються або самими юридичними чи фізични-
ми особами, що є суб'єктами підприємницької діяльності, або із залучен-
ням спеціалізованих проектних організацій. Проекти обов'язково прохо-
дять експертизу на предмет екологічної ефективності і така здійснюється 
незалежними експертними організаціями, які акредитовані при Націона-
льному агентстві екологічних інвестицій. 

Відповідно до п. 4 ст. 7 Кіотського протоколу та на його виконання при-
йнято Положення про Національний електронний реєстр антропо-
генних викидів та абсорбції парникових газів, затверджене Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 504. 
Реєстр формується і ведеться з метою забезпечення введення в обіг, обліку, 
зберігання, передачі, надходження, анулювання та вилучення з обігу вугле-
цевих одиниць, зокрема, одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікова-
ного скорочення викидів, одиниць (частин) установленої кількості, одиниць 
поглинання, їх перенесення на наступний період відповідно до зобов'язань 
сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Реєстр формується і ве-
деться Національним агентством екологічних інвестицій, що є його адмініст-
ратором. Відомості, що містяться в Реєстрі, є власністю держави, а частина 
інформації, зміст якої визначається агентством, поширюється через засоби 
масової комунікації. 

На виконання ст. 6 Кіотського протоколу прийнято Порядок підготовки, 
розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скоро-
чення обсягу антропогенних викидів парникових газів, що затвер-
джений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 
року № 206. Він передбачає право власника об'єкту, функціонування якого 
зумовлює антропогенні викиди парникових газів, реалізувати проект спільного 
впровадження за міжнародною процедурою, а також за національною проце-
дурою за погодженням з Національним агентством екологічних інвестицій 
України. 25 червня 2008 року Національне агентство екологічних ін-
вестицій України наказами № 32 і № 33 затвердило відповідно: 

– Вимоги до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антро-
погенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання 
листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується 
реалізація проекту спільного впровадження, 

– Вимоги до підготовки проектів спільного впровадження, якими 
встановлено перелік документів, а також загальні вимоги в частині побудо-
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ви, оформлення та змісту документів, які необхідно отримати для листа-
схвалення проекту спільного впровадження. 

 
Див. також Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 
Див. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 
 
Спеціальні органи, створені у рамках Протоколу: 

– Виконавча рада Механізму чистого розвитку 
– Наглядовий комітет з питань спільного впровадження 
– Комітет з питань дотримання  

 
13. Корисна інформація 
http://unfccc.int – веб-сторінка Конвенції про зміну клімату та Кіотського 
протоколу 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ  
БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Конвенція про біорізноманіття  
 
2. Дата і місце прийняття  
5 червня 1992 року, м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 
 
3. Дата набрання чинності 
29 грудня 1993 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
29 листопада 1994 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
8 травня 1995 року  
 
6. Сторони (станом на 1 листопада 2008 року) 
191 сторона:  
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Афганіс-
тан, Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, 
Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, 
Вануату, Великобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гві-
нея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Респу-
бліка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель-Сальвадор, Еритрея, Естонія, Ефіопія, Європейське 
Співтовариство, Єгипет, Ємен, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, 
Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кенія, Кирги-
зія, Китай, Кіпр, Кірибаті, Колумбія, Коморські острови, Конго (Демократична Республіка), Конго 
(Республіка), Корейська Народно-Демократична Республіка, Корея (Республіка), Коста-Ріка, Кот-
Д'івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, 
М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Малаві, 
Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, Марокко, Маршалові острови, Мексика, Мікронезія, 
Мозамбік, Молдова, Монако, Монголія, Намібія, Науру, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, 
Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Оман, Острови Кука, Пакистан, Палау, Панама, 
Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Рванда, 
Російська Федерація, Румунія, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе і Прінсіпе, Сант-Кітс і Невіс, Саудівська 
Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сербія, 
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Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, Судан, Суринам, Східний Тимор, 
Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Таїланд, Танзанія, Того, Тонга, Трінідад і Тобаго, Тувалу, Туніс, Туре-
ччина, Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, 
Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська Республіка, Чилі, Чорногорія, 
Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 

– Протокол про біобезпеку, 2000 рік 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Конвенції полягає у збереженні біологічного різноманіття, сталому 
використанні його компонентів і спільному одержанні на справедливій і рів-
ній основі вигод, пов'язаних з використанням генетичних ресурсів (ст.1).  

"Біологічне різноманіття" означає різноманітність живих організмів з усіх 
джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми 
і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе 
різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем (ст.2).  

Конвенція про охорону біологічного різноманіття передбачає, що вона засто-
совується до компонентів біорізноманіття, що знаходяться лише у межах націо-
нальної юрисдикції держав та до процесів і діяльності незалежно від місця вини-
кнення їх наслідків, що здійснюються під юрисдикцією або контролем, як у ме-
жах її національної юрисдикції, так і за межами національної юрисдикції. 

Конвенція є рамковою і залишає вибір засобів досягнення її цілей за учасни-
ками, передбачаючи лише певні загальні засоби. Такими загальними засобами є: 
розроблення і впровадження національних стратегій, планів чи програм щодо 
збереження і сталого використання біологічного різноманіття, та інші заходи 
щодо збереження і сталого використання біологічного різноманіття у відповідних 
секторальних або міжсекторальних планах, програмах і політиці (ст.6).  

Кожна договірна сторона для цілей Конвенції визначає компоненти біоло-
гічного різноманіття, які мають важливе значення для її збереження і сталого 
використання, та здійснює моніторинг таких компонентів (ст.7). Ст. ст. 8 та 9 
Конвенції передбачають збереження in-situ та ex-situ, тобто збереження 
компонентів біологічного різноманіття як в межах їх природних умов, так і 
поза їх природними середовищами існування.  

Конвенція передбачає стале використання компонентів біологічного різ-
номаніття (ст.10), тобто таким чином і такими темпами, які не приводять у 
довгостроковій перспективі до вичерпання біологічного різноманіття, тим 
самим зберігаючи його властивість задовольнити потреби теперішнього і 
майбутнього поколінь і відповідати їх сподіванням (ст.2).  
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Для сприяння збереженню біологічного різноманіття договірні сторони 
приймають заходи заохочення (ст.11), проводять дослідження (ст.12), про-
водять освітні заходи (ст.13).  

Кожна договірна сторона проводить екологічну експертизу пропонованих 
проектів, які можуть спричинити значний несприятливий вплив на біологічне 
різноманіття, приймає заходи для забезпечення належного обліку екологіч-
них наслідків своїх програм і політики, які можуть спричинити значний не-
сприятливий вплив на біологічне різноманіття (ст.14). 

Стаття 15 Конвенції передбачає основні принципи доступу до генетичних 
ресурсів (наприклад, суверенне право визначати доступ до своїх генетичних 
ресурсів, попередньо обґрунтована згода на доступ та ін.). Вона виключає зі 
сфери дії Конвенції ті генетичні ресурси, які були отримані сторонами до 
набрання чинності Конвенції. Стаття 16 передбачає надання доступу до тех-
нологій, які мають відношення до збереження і сталого використання біоло-
гічного різноманіття або використовують генетичні ресурси і не завдають 
значної шкоди навколишньому середовищу, а також передачу таких техно-
логій. Доступ до технології і її передача країнам, що розвиваються, забезпе-
чуються і/або полегшуються на справедливих і найбільш сприятливих умо-
вах. Сторони повинні залучати до біотехнологічних досліджень держави, які 
надали генетичні ресурси для них, особливо держави, що розвиваються, а 
також сприяти отриманню останніми доступу до вигод і результатів, що ви-
пливають з таких технологій (ст.19). Згідно з статтями 20-21 розвинуті дер-
жави повинні надавати фінансову допомогу країнам, що розвиваються, для 
виконання зобов'язань за цією Конвенцією. Параграф 4 ст. 20 закріплює 
безпосередній зв'язок між, з одного боку, виконанням розвинутими держа-
вами своїх зобов'язань з фінансування та передачі технологій та, з іншого, 
ефективним виконанням своїх зобов'язань країнами, що розвиваються. 

Стаття 19 Конвенції зобов'язує сторони розглянути необхідність прийняття 
заходів (зокрема, у формі протоколу), щодо розробки відповідних процедур у 
галузі безпечної передачі, використання і застосування будь-яких живих зміне-
них організмів, які є результатом біотехнології і здатні спричинити негативний 
вплив на збереження і стале використання біологічного різноманіття.  

Кожна договірна сторона надає Конференції сторін звіти щодо заходів, 
прийнятих нею для впровадження цієї Конвенції з періодичністю, визначе-
ною Конференцією сторін (ст.26).  

Не допускаються жодні застереження до цієї Конвенції (ст.37). 
 
11. Імплементація на національному рівні 

12 травня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України "Про 
Концепцію збереження біологічного різноманіття" на виконання Кон-
венції про охорону біологічного різноманіття була затверджена Концепція 
збереження біологічного різноманіття.  

Метою Концепції є збереження, покращення стану та відновлення природних 
і порушених екосистем, середовищ існування окремих видів і компонентів ланд-
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шафту; сприяння переходу до збалансованого використання природних ресур-
сів; підвищення рівня інформованості населення з питань біологічного різнома-
ніття, а також активізація участі громадськості у діяльності щодо його збережен-
ня; посилення відповідальності за збереження біологічного різноманіття. 

Концепція визначає об'єкти Концепції та правові, фінансові, організаційні, 
науково-методологічні, інформаційно-освітні засоби реалізації Концепції.  

Концепція визначає основні напрями діяльності щодо збереження біологі-
чного різноманіття, а саме: збереження прибережно-морських та морських, 
річкових і заплавних, озерних та болотних, лучних і степових, лісових та 
гірських екосистем; оздоровлення агроландшафтів та інших територій інтен-
сивного ведення господарської діяльності; збереження видів та популяцій; 
створення національної екологічної мережі.  

Своїм Розпорядженням "Про схвалення Концепції Загальнодер-
жавної програми збереження біологічного різноманіття на 2005-
2025 рр." від 22 вересня 2004 року Кабінет Міністрів України визна-
чив основні засади, завдання та заходи із збереження біологічного різнома-
ніття. Тим не менше, сама Загальнодержавна програма збереження біологіч-
ного різноманіття так і не була прийнята.  

Збереження біологічного різноманіття окремих компонентів довкілля пе-
редбачено такими нормативно-правовими актами, як Постанова Кабінету 
Міністрів України "Про затвердження Державної програми "Ліси 
України" на 2002-2015 рр." №581 від 29 квітня 2002 року, Закон 
України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони 
та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" №2333-ІІІ від 
22 березня 2001 року, Закон України "Про Загальнодержавну про-
граму формування національної екологічної мережею України на 
2000-2015 рр." №1989-ІІІ від 21 вересня 2000 року та ін.  

У 2007 році Україна подала Третій національний звіт щодо імплементації 
Конвенції про збереження біологічного різноманіття.  

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція Сторін 
– Секретаріат 
– Допоміжний орган з наукових, технічних і технологічних консуль-

тацій (SBSTTA) 
 
13. Корисна інформація 
http://www.cbd.int/ – веб сторінка Конвенції про охорону біологічного різно-
маніття  
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КАРТАХЕНСЬКИЙ ПРОТОКОЛ  
ПРО БІОБЕЗПЕКУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО 
ОХОРОНУ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ  
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Картахенський протокол 
 
2. Дата і місце прийняття  
29 січня 2000 року, м. Монреаль (Канада) 
 
3. Дата набрання чинності 
11 вересня 2003 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
12 вересня 2002 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
11 вересня 2003 року 
 
6. Сторони (станом на 1 листопада 2008 року ) 
147 сторін: 
Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Антигуа і Барбуда, Багамські острови, Бангладеш, Барба-
дос, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Ботсвана, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бутан, 
В'єтнам, Великобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, 
Гренада, Греція, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Ель Сальвадор, 
Еритрея, Естонія, Ефіопія, Європейське Співтовариство, Єгипет, Ємен, Замбія, Зелений Мис, Зім-
бабве, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Камбоджа, Камерун, Катар, Кенія, 
Киргизія, Китай, Кіпр, Кірібаті, Колумбія, Конго (Демократична Республіка), Конго (Республіка), 
Корейська Народно-Демократична Республіка, Корея (Республіка), Коста-Ріка, Куба, Лаос, Латвія, 
Лесото, Литва, Ліберія, Лівія, Люксембург, М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Македонія 
(Колишня Югославська Республіка), Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Мальта, Маршалові 
острови, Мексика, Мозамбік, Молдова, Монголія, Намібія, Науру, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікара-
гуа, Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Палау, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, 
Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Руанда, Румунія, Самоа, Саудівська 
Аравія, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-
Люсія, Сербія, Сирія, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, Судан, Суринам, Таджикистан, 
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Таїланд, Танзанія, Того, Тонга, Трінідад і Тобаго, Туніс, Туреччина, Уганда, Угорщина, Україна, 
Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чад, Чеська Республіка, Чорногорія, Швейцарія, 
Швеція, Шрі-Ланка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький  
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Картахенський протокол про біобезпеку був прийнятий на виконання 
статті 19 Конвенції про охорону біологічного різноманіття. Мета Протоколу – 
у відповідності до принципу попередження, передбаченого Принципом 15 
Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку, сприяти 
забезпеченню належного рівня захисту у сфері безпечної передачі, обробки 
та використання живих змінених організмів, отриманих у результаті викорис-
тання сучасної біотехнології, які можуть мати несприятливий вплив на збе-
реження і стале використання біологічного різноманіття, з урахуванням та-
кож ризиків для здоров'я людини та з приділенням особливої уваги транско-
рдонному переміщенню (ст.1).  

Сфера дії Протоколу поширюється на транскордонне переміщення, транзит, 
обробку та використання всіх живих змінених організмів, які можуть несприят-
ливо впливати на збереження і стале використання біологічного різноманіття, з 
урахуванням також ризиків для здоров'я людини (ст.4). Фармацевтичні препара-
ти виключені зі сфері дії Протоколу (ст.5). "Живий змінений організм" означає 
будь-який живий організм, що містить нову комбінацію генетичного матеріалу, 
отриману внаслідок використання сучасної біотехнології (ст.3 (g)). 

Центральний елемент Протоколу – процедура попередньої обґрунтованої 
згоди, яка полягає в отриманні експортером письмової згоди країни імпорте-
ра на ввезення в таку країну живих змінених організмів (ст.ст.7-13). Проце-
дура попередньої обґрунтованої згоди застосовується до першого умисного 
транскордонного переміщення живих змінених організмів, призначених для 
умисного введення у навколишнє середовище держави імпорту. Ця процеду-
ра передбачає такі основні етапи: повідомлення з боку експортера, отриман-
ня підтвердження про отримання такого повідомлення державою імпорту, 
прийняття рішення щодо імпорту країною-імпортером. Країна-імпортер може 
відмовити в імпорті, витребувати додаткову інформацію, або надати дозвіл, 
може переглянути своє рішення у майбутньому. У певних випадках може 
застосовуватись спрощена процедура. Країна-імпортер приймає рішення на 
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підставі оцінки ризиків (що проводиться згідно з ст.15). Ця процедура не 
застосовується до живих змінених організмів, які визнані безпечними нара-
дою сторін Протоколу, а також є значно спрощеною для живих змінених 
організмів, що призначені для безпосереднього використання в якості харчо-
вих продуктів, або корму, або для обробки (ст.7.3, ст.11).  

Окрім процедури попередньої обґрунтованої згоди, Протокол містить ва-
жливі зобов'язання щодо обробки, транспортування, пакування та ідентифі-
кації живих змінених організмів (ст.18), передбачає створення Механізму 
посередництва з біобезпеки для сприяння обміну інформацією між сторона-
ми. Його роль особливо важлива для цілей повідомлення про транскордонне 
переміщення живих змінених організмів, що призначені для безпосереднього 
використання в якості харчових продуктів чи корму за ст. 11. 

Сторони сприяють інформуванню і просвіті громадськості та її участі щодо 
забезпечення безпеки при передачі, обробці та використанні живих змінених 
оргазмів для збереження і сталого використання біологічного різноманіття, а 
також про засоби доступу громадськості до Механізму посередництва з біо-
безпеки (ст.23).  

Сторони можуть укладати двосторонні, регіональні та багатосторонні уго-
ди та домовленості з державами, які не є сторонами, щодо транскордонних 
переміщень живих змінених організмів (ст.24.1) та заохочують держави, які 
не є сторонами, приєднатися до цього Протоколу і надавати Механізму посе-
редництва відповідну інформацію про живі змінені організми, які вивільня-
ються в районах під їхньою національною юрисдикцією, завезені в ці райони 
або вивезені з них (ст.24.2).  

Кожна сторона здійснює моніторинг виконання своїх зобов'язань згідно з 
Протоколом та подає відповідні звіти (ст.33).  

Не допускаються жодні застереження до цього Протоколу (ст.38).  
 
11. Імплементація на національному рівні 

Закон України "Про екологічну експертизу" №45/95-ВР від 9 лю-
того 1995 року визначає одним з об'єктів екологічної експертизи докумен-
тацію про впровадження технологій, реалізація яких може привести до нега-
тивного впливу на стан навколишнього природного середовища.  

Закон України "Про тваринний світ" №2894-ІІІ від 13 грудня 
2001 року містить положення, згідно з якими виведення генетично модифі-
кованих організмів здійснюється лише за наявності позитивного висновку 
державної екологічної експертизи і заборони використання вказаних органі-
змів без таких висновків.  

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення" №01-8/462 від 24 лютого 1994 року пе-
редбачає процедуру санітарно-епідеміологічної експертизи під час викорис-
тання біологічних засобів. 
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Базовим нормативно-правовим актом у сфері біобезпеки є Законон 
України "Про державну систему біобезпеки при створенні, вироб-
ленні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів" №1103-V від 31 травня 2007 року. 

Закон дає визначення таких понять як "біологічна безпека", "генетична 
безпека", "організм, живий організм", "генетично модифікований організм, 
живий змінений організм", "ризик", "аналіз ризику", "оцінка ризику", "управ-
ління ризиком", "повідомлення про ризик", "державна реєстрація ГМО (гене-
тично модифікованих організмів)", "Державний реєстр ГМО", "Державний 
реєстр джерел харчових продуктів та кормів", "обіг" та ін. 

Закон визначає основні принципи державної політики в галузі генетично-
інженерної діяльності та поводження з ГМО, сфери діяльності, які підлягають 
регулюванню під час поводження з ГМО, повноваження органів влади та ін. 

Постановою Кабінету Міністрів України №734 від 20 серпня 
2008 року "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення 
на митну територію України незареєстрованих генетично модифі-
кованих організмів для науково-дослідних цілей або державних 
апробацій (випробувань)" визначається порядок видачі дозволів юриди-
чним і фізичним особам. Такі дозволи видаються на кожний генетично мо-
дифікований організм на безоплатній основі на підставі висновку державної 
науково-технічної експертизи та з урахуванням рекомендацій міжвідомчої 
комісії з питань біобезпеки. 

Постановою Кабінету Міністрів України №922 від 16 жовтня 
2008 року "Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки пово-
дження з генетично модифікованими організмами та провадження 
генетично-інженерної діяльності у замкненій системі" визначається 
чотири рівні ризику за величиною потенційного негативного впливу модифі-
кованих організмів, критерії визначення оцінки ступеня небезпеки.  

Постановою Кабінету Міністрів України №440 від 20 червня 1995 
року "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробниц-
тво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, 
знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів 
біотехнології та інших біологічних агентів" визначається перелік от-
руйних речовин для виробництва, зберігання, транспортування, використан-
ня, захоронення, знищення та утилізацію потрібен дозвіл та затверджується 
порядок видачі такого дозволу. 

Постановою Кабінету Міністрів України №1304 від 17 серпня 
1998 року "Про Тимчасовий порядок введення державного випро-
бування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в 
України" встановлює механізми ввезення, державного випробування, ре-
єстрації та використання в Україні генетично модифікованих (трансгенних) 
сортів рослин, що відповідають вимогам біобезпеки. Тимчасовий порядок не 
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поширюється на сферу наукових досліджень та використання продукції, 
виробленої з сировини трансгенних сортів рослин. 

В Україні створено спеціальні органи з питань біобезпеки, серед них Між-
відомчу комісію з питань біологічної і генетичної безпеки при Раді 
національної безпеки і оборони, Державну службу з охорони прав 
на сорти рослин.  

Закон України "Про якість і безпеку харчових продуктів та про-
довольчої сировини" №771/97-ВР від 23 грудня 1997 року містить 
положення про необхідність попереджуючих заходів стосовно здоров'я спо-
живачів, продуктів харчування і продовольчої сировини.  

Закон України "Про охорону навколишнього природного середо-
вища" №XII 1264- від 5 березня 1998 року містить положення, згідно з 
якими інформація про генетично модифіковані організми відноситься до 
екологічної інформації.  

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція Сторін 
– Секретаріат 
– Комітет з дотримання 

 
13. Корисна інформація 
http://www.cbd.int/ – веб-сторінка Конвенції про охорону біологічного різно-
маніття  
http://www.cbd.int/doc/world/ua/ua-nr-cpbi-en.doc – Проміжний звіт України 
щодо імплементації Протоколу 
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ДЕКЛАРАЦІЯ РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 
З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
ТА РОЗВИТКУ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Декларація Ріо 
 
2. Дата і місце прийняття  
14 червня 1992 року, м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 
 
3. Дата набрання чинності 
Не потребує 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
Не потребує 
 
5. Дата набуття чинності для України 
Не потребує 
 
6. Сторони  
 –  
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
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10. Коротка характеристика 
Разом із Стокгольмською декларацією (1972 рік), Деклараціїя Ріо-де-Жанейро 

з навколишнього середовища і розвитку є базовим актом для міжнародного 
права навколишнього середовища. Вона не є міжнародним договором, а політи-
ко-правовим документом (так зване "м'яке право"). Декларація Ріо була прийня-
та на Конференції з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 
1992 рік), що була скликана на 20-ту річницю проведення конференції в Стокго-
льмі у 1972 році. Конференція 1992 року відома також як "Самміт Землі". Конфе-
ренція 1992 року була найбільшою і, можливо, найпродуктивнішою з усіх міжна-
родних конференцій з питань охорони довкілля. 

Назва Декларації Ріо дозволяє зробити висновок про те, що за 20 років ак-
тивного формування міжнародного права навколишнього середовища держави 
стикнулися із необхідністю комплексного, інтегрованого підходу до охорони 
довкілля, щоб гарантувати збереження можливостей для розвитку (головним 
чином це турбувало країни, що розвиваються). Центральна концепція Декла-
рації Ріо – сталий розвиток. Принцип 1 Декларації проголошує, що турбота про 
людину є центральним елементом діяльності із забезпечення сталого розвитку. 
Порівнюючи це з Принципом 1 Стокгольмської декларації, можна зробити ви-
сновок про те, що предмет міжнародно-правового регулювання у сфері охоро-
ни довкілля значно розширився. Велика кількість держав вважає проблеми 
соціально-економічного розвитку більш нагальними і невід'ємними від екологі-
чних. Тому є зрозумілим, що в Декларації Ріо був закріплений принцип сталого 
розвитку, проте його формулювання в контексті права на розвиток засвідчує 
про зміщення до економічних пріоритетів (Принцип 3). Таким чином, Деклара-
ція Ріо закріпила нову тенденцію у розвитку міжнародно-правової охорони 
довкілля, спрямовану на пріоритетність соціально-економічних питань, розвит-
ку загалом. Низка конвенцій, укладених в останні роки, регулює як охорону, 
так і використання окремих елементів довкілля: Рамкова конвенції про охорону 
та сталий розвиток Карпат, Конвенція щодо співробітництва по охороні та 
сталому розвитку ріки Дунай, Конвенція про охорону і використання транскор-
донних водотоків і міжнародних озер. 

Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку бу-
ла розроблена як така, що розвиває принципи Стокгольмської декларації 
1972 р. (п.1 преамбули), навіть структура Декларації Ріо є подібною – як і 
Стокгольмська декларація вона містить статті-принципи (усього їх 27). Тому, 
ряд принципів, закріплених у 1972 р., знайшли своє підтвердження і в Де-
кларації Ріо: принцип суверенного права держав розробляти свої природні 
ресурси та відповідальності за завдання шкоди довкіллю інших держав 
(Принцип 2), принцип співробітництва (Принцип 27). Водночас, у Декларації 
Ріо відображено ряд нових питань у контексті охорони довкілля: участь гро-
мадян у процесі прийняття рішень, роль жінок, права корінних народів, роль 
молоді. Окрім того, Декларація Ріо підтвердила і закріпила кілька нових норм 
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міжнародного права навколишнього середовища: принцип спільної, але ди-
ференційованої відповідальності держав (Принцип 7), необхідність оцінки 
впливу на навколишнє середовище при плануванні економічної діяльності 
(Принцип 17), принцип попередження (Принцип 15), принцип "забруднювач 
платить" (Принцип 16). Ці положення як підтверджували існуючі звичаєві та 
конвенційні норми (наприклад, щодо оцінки впливу на довкілля), так і визна-
вали нові, даючи поштовх подальшому розвитку міжнародного права у цій 
сфері. Так, принцип 10 набув подальшого розвитку у Європі, на його основі 
була розроблена Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН про доступ 
до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля (1998 рік).  

Після конференції 1992 року міжнародне право навколишнього середовища 
невпинно продовжувало розвиватись у тих напрямах, які були визначені в Ріо-
де-Жанейро: забезпечення сталого розвитку та подолання глобальних еколо-
гічних проблем. Остання міжнародна конференція з питань охорони довкілля – 
Всесвітній самміт зі сталого розвитку – була проведена в м. Йоганнесбург, 
Південна Африка, в 2002 рік. Назва конференції свідчить про те, що питання 
соціально-економічного розвитку стали на рівні (якщо не переважати) приро-
доохоронних. На жаль, особливих результатів ця конференція не мала і про-
демонструвала неспроможність держав дійти згоди щодо ключових питань у 
сфері охорони довкілля. На конференції було прийнято два документи: План 
виконання рішень (відомий також як План Імплементації) та Йоганнесбурзька 
декларація зі сталого розвитку. 

 
11. Імплементація на національному рівні 
Не потребує 
  
12. Органи, що діють в рамках міжнародно-правового акту 
Немає  
 
13. Корисна інформація 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_unced.htm – документи, при-
йняті на Конференції з навколишнього середовища і розвитку (1992 рік) 
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/ – Комісія ООН зі сталого розвитку  
www.un.org/events/wssd/ – офіційний сайт Всесвітнього самміту зі сталого 
розвитку (2002 рік) 
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КОНВЕНЦІЯ ЩОДО СПІВРОБІТНИЦТВА  
ПО ОХОРОНІ ТА СТАЛОМУ  
ВИКОРИСТАННЮ РІКИ ДУНАЙ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Конвенція про охорону ріки Дунай 
 
2. Дата і місце прийняття  
29 червня 1994 року, м. Софія (Болгарія) 
 
3. Дата набрання чинності 
22 жовтня 1998 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
17 січня 2002 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
13 березня 2003 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
14 сторін: 
Австрія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Європейське Співтовариство, Молдова, Німеччина, Румунія, 
Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чеська Республіка 
  
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, німецький 
 
9. Застереження України  
Немає 
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10. Коротка характеристика 
Конвенція про охорону ріки Дунай лежить в основі міжнародного співробіт-

ництва та транскородонного управління водними ресурсами в басейні ріки Ду-
най. Головна мета Конвенції – досягнення сталого та збалансованого управління 
водними ресурсами, включаючи збереження, покращання та раціональне вико-
ристання наземних і підземних вод водозбірної площі р. Дунай (ст.2(1)). Окрім 
того, сторони докладають всіх зусиль для контролю можливої небезпеки, що 
виникає внаслідок аварій, включаючи речовини, небезпечні для води, а також 
повені і криги ріки Дунай, а також щодо зменшення навантаження забруднення 
Чорного моря від джерел на водозбірній площі. 

Держави співпрацюють з основних питань управління водним господарс-
твом та вживають всіх відповідних правових, адміністративних і технічних 
заходів, принаймні для підтримки та покращання умов існуючого навколиш-
нього середовища та якості води ріки Дунай і вод її водозбірної площі, для 
запобігання та зменшення, наскільки можливо, несприятливих існуючих або 
можливих впливів і змін (ст.2(2)). Принцип "забруднювач платить" і принцип 
перестороги складають основу для всіх заходів, що мають на меті охорону 
ріки Дунай (ст.2(4)). Конвенція передбачає дві основні форми співробітницт-
ва держав: а) консультації і спільна діяльність у рамках Міжнародної комісії 
та б) обмін інформацією та досвідом (ст.4). 

Сфера дії Конвенції поширюється лише на водозабірну площу (гідрологіч-
ний басейн) р. Дунай (ст.3(1)). Предметом Конвенції є діяльність та заходи 
(включаючи заплановані) в тому обсязі, наскільки вони спричиняють або 
можуть спричинити транскордонні впливи, зокрема: скид стічних вод, запла-
нована діяльність і заходи в галузі гідроспоруд, інші заплановані заходи і 
діяльність, пов'язані з водовикористанням води, такі, як гідроенергетика, 
транспортування та забір води, експлуатація існуючих гідротехнічних споруд, 
наприклад, водосховищ, та ін (ст.3(2)). Конвенція стосується питань рибаль-
ства та внутрішньої навігації, в тій мірі, наскільки вона стосується проблем 
охорони вод від забруднення, пов'язаних з такою діяльністю (ст.3(3)). 

Згідно з Конвенцією держави розробляють, приймають і впроваджують 
відповідні законодавчі, адміністративні і технічні заходи щодо забезпечення 
внутрішніх передумов і підстави, які вимагаються, щоб гарантувати ефектив-
ну охорону якості води і стале використання води, а також для запобігання, 
контролю і зменшення транскордонного впливу (ст.ст.5-6). Враховуючи про-
позиції Міжнародної комісії, держави повинні встановити ліміти скидів, що 
базуються на кращих можливих мало- та безвідходних технологіях у джерела 
(ст.7). Конвенція містить перелік промислових секторів і галузей промисло-
вості, а також додатковий перелік небезпечних речовин, викиди яких від 
організованих і дифузних джерел мають бути попереджені або значно ско-
рочені (Додаток ІІ). Держави повинні періодично проводити інвентаризацію 
відповідних організованих і дифузних джерел забруднення (ст.8). Конвенція 
передбачає можливість проведення спільних програм моніторингу, містить 
механізм консультацій з приводу запланованої діяльності, що може завдати 
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транскордонних впливів (ст.ст.10-11) та обміну інформацією (ст.12). Так, 
була створена база даних транснаціональної моніторингової мережі 
(DANUBIS). Певна частина інформації захищається як конфіденційна (ст.13). 
Конвенція передбачає створення механізму попередження про надзвичайні 
ситуації, що мають значний вплив на водні ресурси та довкілля (ст.16). 

Сторони Конвенції періодично звітуються про виконання Конвенції та на-
дають іншу інформацію Міжнародній комісії із захисту ріки Дунай, статут якої 
є невід'ємною частиною угоди (Додаток IV). Зокрема, держави повідомляють 
про заплановану діяльність, що з причин свого характеру ймовірна завдати 
транскордонних впливів. Комісія проводить значну роботу із координації 
міжнародного співробітництва у рамках Конвенції.   
 
11. Імплементація на національному рівні 

Правове регулювання охорони та сталого використання ріки Дунай здійсню-
ється законодавством України, що загалом спрямоване на збереження, охорону 
та раціональне використання вод та водних ресурсів. Провідне місце серед них 
посідає Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР. 
Кодекс встановлює вимоги щодо нормативів у галузі використання і охорони вод 
та відтворення водних ресурсів (нормативи екологічної безпеки водокористуван-
ня, екологічний норматив якості водних об'єктів, нормативи гранично допусти-
мого скидання забруднюючих речовин, галузеві технологічні нормативи утво-
рення речовин, що скидаються у водні об'єкти, технологічні нормативи викорис-
тання води), дозвільного принципу спеціального водокористування та платності 
такого, умови скидання зворотних вод у водні об'єкти, особливостей користу-
вання річками, заходи з охорони вод тощо. 

На конкретизацію вимог, встановлених Законом, прийнято і підзаконні 
нормативно-правові акти, що регулюють охорону і використання водних 
ресурсів України, у тому числі і р. Дунай. Наприклад, Правила охорони 
поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року 
№ 465, Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання яких нор-
мується, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
11 вересня 1996 року № 1100. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція сторін 
– Постійна робоча група 
– Технічні експертні групи 
– Міжнародна комісія із захисту ріки Дунай (ICPDR) 

 
13. Корисна інформація 
http://www.icpdr.org/ – веб-сторінка Міжнародної комісії із захисту ріки Дунай 
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КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО БОРОТЬБУ  
З ОПУСТЕЛЮВАННЯМ У ТИХ КРАЇНАХ,  
ЩО ПОТЕРПАЮТЬ ВІД СЕРЙОЗНОЇ ПОСУХИ 
ТА/АБО ОПУСТЕЛЮВАННЯ,  
ОСОБЛИВО В АФРИЦІ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Немає 
 
2. Дата і місце прийняття  
17 червня 1994 року, м. Париж (Франція) 
 
3. Дата набрання чинності 
26 грудня 1996 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 липня 2002 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
25 листопада 2002 року 
 
6. Сторони (станом на 1 квітня 2008 року) 
193 сторони: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа і Барбуда, Аргентина, 
Афганістан, Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болга-
рія, Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Бруней, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В'єтнам, 
Вануату, Великобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, Гаїті, Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, 
Гвінея-Бісау, Гондурас, Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Республіка, 
Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель-Сальвадор, Еритрея, Ефіопія, Європейське Співтовариство, Єгипет, 
Ємен, Замбія, Зімбабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Йорданія, 
Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, Кірибаті, 
Колумбія, Коморські острови, Конго (Демократична Республіка), Конго (Республіка), Корейська На-
родно-Демократична Республіка, Корея (Республіка), Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, 



Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля 
 
 

174 

Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, М'янма, Маврикій, Мавританія, 
Мадагаскар, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Малаві, Малайзія, Малі, Мальдівські 
острови, Мальта, Марокко, Маршалові острови, Мексика, Мікронезія, Мозамбік, Молдова, Монако, 
Монголія, Намібія, Науру, Непал, Неу, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Нова Зеландія, 
Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Острови Кука, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Нова 
Гвінея, Парагвай, Перу, Південноафриканська Республіка, Польща, Португалія, Російська Федерація, 
Руанда, Румунія, Самоа, Сан-Марино, Сан Томе і Прінсіпе, Саудівська Аравія, Свазіленд, Сейшельські 
острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сент-Кітс і Невіс, Сербія, Сирія, Сінгапур, 
Словаччина, Словенія, Соломонові острови, Сомалі, Судан, Суринам, Східний Тімор, США, Сьєрра-
Леоне, Таджикистан, Таїланд, Танзанія, Того, Тонга, Трінідад і Тобаго, Тувалу, Туніс, Туреччина, 
Туркменістан, Уганда, Угорщина, Узбекистан, Україна, Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, 
Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, Чеська Республіка, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, 
Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Конвенції полягає у боротьбі з опустелюванням і пом'якшенні нас-
лідків посухи в країнах, які потерпають від серйозної посухи і/чи опустелю-
вання, особливо в Африці (ст.2). "Опустелювання" означає деградацію зе-
мель у посушливих, напівпосушливих і сухих субгумідних районах у резуль-
таті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини. "Боро-
тьба з опустелюванням" включає в себе діяльність, яка є частиною комплек-
сного розвитку земельних ресурсів у посушливих, напівпосушливих і сухих 
субгумідних районах в інтересах стійкого розвитку (ст.1). 

Сторони Конвенції приймають комплексний підхід щодо фізичних, біологі-
чних і соціально-економічних аспектів процесів опустелювання і посухи; 
приділяють належну увагу стану уражених країн, що розвиваються; інтегру-
ють стратегії, спрямовані на викорінення зубожіння, у зусилля по боротьбі з 
опустелюванням і пом'якшенню наслідків посухи; співпрацюють у рамках 
міжурядових організацій; сприяють використанню існуючих двосторонніх і 
багатосторонніх фінансових механізмів (ст.4.2).  

Окрім загальних зобов'язань, Конвенція додатково визначає зобов'язання 
уражених країн – Сторін Конвенції (ст.5) та зобов'язання розвинутих країн – 
Сторін Конвенції (ст.6).  

При виконанні цієї Конвенції сторони надають пріоритет ураженим афри-
канським країнам – сторонам Конвенції у світлі особливої ситуації, що скла-
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лася у цьому районі, не випускаючи при цьому із поля зору інші уражені 
країни, що розвиваються, – сторони Конвенції в інших регіонах (ст.7).  

Сторони Конвенції розробляють Національні програми дій для визначення 
факторів, що сприяють опустелюванню, і практичних заходів, необхідних для 
боротьби з опустелюванням і пом'якшенням наслідків посухи (ст.10). Уражені 
країни – сторони Конвенції у разі необхідності готують субрегіональні і/чи 
регіональні програми (ст.11). Сторони координують свої зусилля при розроб-
ці і здійсненні програм дій (ст.14), проводять збір і аналіз інформації та обмін 
нею (ст.16), заохочують науково-технічне співробітництво (ст.17), сприяють 
фінансуванню передачі, придбання, адаптації і розвитку екологічно чистих, 
економічно надійних і соціально прийнятних технологій, придатних для бо-
ротьби з опустелюванням і/чи пом'якшенням наслідків посухи (ст.18). 

Жодні застереження до Конвенції не допускаються (ст.37).  
Конвенція містить ряд додатків, зокрема, Додаток І про здійснення Кон-

венції на регіональному рівні для Африки, Додаток ІІ про здійснення Конвен-
ції на регіональному рівні для Азії, Додаток ІІІ про здійснення Конвенції на 
регіональному рівні для Латинської Америки і країн Карибського басейну, 
Додаток ІV про здійснення Конвенції на регіональному рівні для північного 
Середземномор'я, Додаток V про регіональну імплементацію для Центральної 
і Східної Європи. 

 
11. Імплементація на національному рівні 

19 липня 2006 року Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 998 затверджено Порядок збирання, використання, поширення 
інформації про опустелювання та деградацію земель, що визначає 
механізм збирання, використання, поширення інформації про опустелювання 
та деградацію земель з метою підвищення ефективності використання та 
охорони земель, запобігання і недопущення негативних природних процесів 
та явищ. В Україні створена система державних органів, що ведуть спосте-
реження за процесами опустелювання та деградації земель, зокрема – це 
Державна гідрометеорологічна служба, Державний комітет України із земе-
льних ресурсів, Міністерство аграрної політики України, Державний комітет 
лісового господарства України, Державний комітет України по водному гос-
подарству, Державна геологічна служба, Міністерство надзвичайних ситуацій 
і попередження негативних наслідків Чорнобильської катастрофи. Кожен з 
яких у межах своєї компетенції здійснює збір відповідної інформації, що в 
подальшому надсилається Міністерству охорони навколишнього природного 
середовища України, на основі якої Міністерство: 

– проводить аналіз, узагальнює його результати, готує та затверджує зве-
дений оперативний щорічний і розширений п'ятирічний звіти про опустелювання 
та деградацію земель, публікує і розміщує їх на своєму веб-сайті для викорис-
тання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час 
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прийняття відповідних рішень з питань охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також для ін-
формування громадськості; 

– забезпечує включення необхідної інформації до Національної доповіді 
про стан навколишнього природного середовища; 

– подає інформацію Постійному секретаріату Конвенції ООН про бороть-
бу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи 
та/або опустелювання, особливо в Африці; 

– подає узагальнену інформацію для підготовки та видання Національ-
ного атласу України. 

Україною запроваджується комплексний підхід щодо фізичних, біологіч-
них і соціально-економічних аспектів процесів опустелювання і посухи. На-
приклад, запобігання процесів опустелювання за допомогою відтворення 
лісів шляхом їх відновлення та лісорозведення (ст.ст. 79-81 Лісового коде-
ксу України у редакції Закону України від 8 лютого 2006 року 
№ 3404-IV), охорона водних ресурсів, екологізація водного господарства, 
що передбачає розроблення ефективних стратегій для басейнового управ-
ління водними ресурсами з метою запобігання негативним наслідкам посухи 
(Концепція національної екологічної політики України на період до 
2020 року, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 17 жовтня 2007 року № 880-р). 

Також приділялася увага і соціально-економічним аспектам процесів опу-
стелювання і посухи. З метою вжиття невідкладних заходів щодо зменшення 
впливу посухи в центральних і південних регіонах, що погіршило умови фор-
мування урожаю ранніх зернових і вегетації пізніх культур, та забезпечення 
продовольчої безпеки Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 4 
червня 2007 року № 794 "Про невідкладні заходи щодо зменшення 
негативного впливу посухи та забезпечення формування ресурсів 
зерна врожаю 2007 року," якою передбачив низку заходів, спрямованих 
не лише на зменшення негативного впливу посухи, але й на запобігання 
такому впливу в подальшому. На виконання цієї Постанови прийнято: 

– Порядок визначення фактичних збитків, завданих унаслідок 
посухи в травні 2007 року, затверджений Наказом Міністерства аг-
рарної політики України, Міністерства економіки України 15 червня 
2007 року № 417/180; 

– Порядок пільгового забезпечення сільськогосподарських під-
приємств, що постраждали унаслідок посухи, насінням під урожай 
2008 року, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики 
України 18 червня 2007 року № 421. 

Джерелами відшкодування збитків, заподіяних посухою сільськогосподар-
ським підприємствах, є страхові виплати, що здійснюються у порядку, перед-
баченому Порядком і Правилами проведення обов'язкового страху-
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вання врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних наса-
джень державними сільськогосподарськими підприємствами, вро-
жаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими 
підприємствами всіх форм власності, затвердженими Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 1000. Окрім 
того, у певних випадках таке відшкодування може здійснюватися за розпо-
рядженням уряду України, наприклад, Розпорядження Кабінету Мініст-
рів України від 18 липня 2007 року № 549-р "Про надання часткової 
фінансової допомоги сільськогосподарським підприємствам, які 
зазнали збитків внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 бере-
зня, посухи в травні та градобою в червні 2007 року". 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція Сторін 
– Секретаріат 
– Комітет з науки і техніки 
– Комітет з огляду імплементації Конвенції (CRIC) 

 
13. Корисна інформація 
http://www.unccd.int/ – веб-сторінка Конвенції 
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МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ  
ПРО ЦИВІЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ЗА ШКОДУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОЮ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
CLC 1992 
 
2. Дата і місце прийняття  
27 листопада 1992 року, м. Лондон (Великобританія) 
 
3. Дата набрання чинності 
30 травня 1996 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
4 липня 2002 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
29 листопада 2008 року 
 
6. Сторони (станом на 31 жовтня 2008 року) 
120 сторін: 
Австралія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські острови, 
Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Болгарія, Бруней, В'єтнам, Вануату, Великобританія, Венесуела, 
Габон, Гана, Гвінея, Гренада, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Республіка, 
Еквадор, Ель-Сальвадор, Естонія, Єгипет, Ємен, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іран, Ірландія, Ісландія, 
Іспанія, Італія, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кенія, Кірибаті, Китай, Кіпр, Колу-
мбія, Коморські острови, Конго (Республіка), Корея (Республіка), Кувейт, Латвія, Литва, Ліберія, 
Ліван, Люксембург, Маврикій, Мадагаскар, Малайзія, Мальдівські острови, Мальта, Марокко, Мар-
шалові острови, Мексика, Мозамбік, Молдова, Монако, Намібія, Нігерія, Нідерланди, Німеччина, 
Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Острови Кука, Пакистан, Панама, 
Папуа-Нова Гвінея, Південноафриканська Республіка, Перу, Польща, Португалія, Російська Феде-
рація, Румунія, Самоа, Саудівська Аравія, Сейшельські острови, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і 
Невіс, Сент-Люсія, Сирія, Сінгапур, Словенія, Соломонові острови, Сьєрра-Леоне, Танзанія, Тонга, 
Тринідад і Тобаго, Тувалу, Туніс, Туреччина, Угорщина, Україна, Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фінлян-
дія, Франція, Хорватія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
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7. Поправки, протоколи 
– Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від за-

бруднення нафтою, 1969 рік (первинний режим конвенції) 
– Протоколи 1976, 1984 та 1992 років (до Конвенції 1969 року) 
– Поправки, 2000 р. 

 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Первинно Конвенція була прийнята 29 листопада 1969 року (м. Брюссель, 
Бельгія), яка набрала чинності 19 червня 1975 року (так звана Конвенція 1969 
року). Водночас, Протокол 1992 року до Конвенції 1969 року практично замінив 
Конвенцію, встановивши режим обов'язкової денонсації Конвенції 1969 року 
країнами, що є сторонами Протоколу. У зв'язку з тим, що низка країн, які є сто-
ронами Конвенції 1969 року, не приєднались до Протоколу 1992 року на практи-
ці діє два режими цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою: 
за Конвенцією 1969 року та за Протоколом 1992 року. Тому сьогодні на цю Кон-
венцію посилаються у два способи: Конвенція 1969 року (CLC 1969) та Конвенція 
1992 року (CLC 1992), що відповідає ст. 11 Протоколу 1992 року. Україна приєд-
налась до Конвенції 1992 року і для неї діє саме цей режим. 

Мета Конвенції – забезпечити адекватну компенсацію особам, яким була 
заподіяна шкода в результаті інциденту, пов'язаного із забрудненням наф-
тою (в результаті зливу чи витоку нафти із суден).  

Конвенція покладає абсолютну цивільну відповідальність за шкоду від за-
бруднення на власника судна, яка виникає з моменту інциденту (ст.ІІІ). Кон-
венція поширюється лише на інциденти з морськими суднами чи плавучими 
засобами, призначеними для перевезення нафти (ст.І). Інцидент – це подія 
чи ряд подій одного походження, що завдав шкоди від забруднення чи ство-
рює значну і неминучу загрозу завдання такої шкоди. Конвенція застосову-
ється до шкоди від забруднення (на території держав, включаючи територіа-
льне море та у виключній економічній зоні) та попереджувальних заходів, 
вжитих для попередження чи зменшення такої шкоди (незалежно від місця їх 
здійснення) (ст.ІІ). Шкода, завдана довкіллю (екологічна шкода), обмежуєть-
ся лише витратами на доцільні заходи з відновлення.  

Власник судна звільняється від відповідальності за певних обставин, на-
явність яких він повинен доводити самостійно (воєнні дії, особливі стихійні 
лиха, бездіяльність чи необережність органів влади, ін.) (ст.III). Якщо інци-
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дент був пов'язаний з кількома суднами, вони несуть солідарну відповідаль-
ність за збитки, які не можуть бути розумно розділені (ст.IV).  

Власник судна повинен мати страхування чи інше фінансове забезпечен-
ня своєї відповідальності (ст.VII). Власник судна може обмежити максималь-
ний розмір своєї відповідальності (в залежності від місткості судна – від 4 до 
76 млн. доларів США). Для країн-членів МВФ фактичні розміри відповідаль-
ності визначаються через розрахункові одиниці, які є спеціальними правами 
запозичення (SDR) за термінологією МВФ, курс яких до національних валют 
щоденно змінюється. Щоб обмежити розмір цивільної відповідальності влас-
ник судна повинен створити спеціальний фонд, наприклад шляхом отриман-
ня банківської гарантії (ст.V). Якщо доведена особиста вина власника судна, 
він не може користуватись обмеженням розміру цивільної відповідальності 
(ст.V(2)). Поправками 2000 р. розміри максимальної відповідальності були 
збільшені (максимально до близько 115 млн. доларів США). 

Будь-які позови про відшкодування збитків подаються лише на підставі 
Конвенції та до національних судів держав, на території яких була завдана 
шкода чи вжиті попереджувальні заходи (ст.ІІІ). У випадку, якщо власник 
судна створив фонд для обмеження розміру своєї відповідальності, таким 
фондом може розпоряджатись лише суд держави, на території якої створе-
ний такий фонд (ст.IX(3)). 
   
 
11. Імплементація на національному рівні 

У Кодексі торговельного мореплавства України від 23 травня 
1995 року № 176/95-ВР присвячено окрему главу – Главу 4 засадам від-
шкодування шкоди від забруднення, заподіяного внаслідок витоку з судна чи 
скиду з нього нафти або інших речовин, шкідливих для здоров'я людей або 
живих ресурсів моря. 

Шкода від забруднення, заподіяного внаслідок витоку з судна чи скиду з 
нього нафти, відшкодовується власником судна. Кодексом встановлено ряд 
умов такої відповідальності: 

– обмеження відповідальності власника судна (ст. 308). Максимальний роз-
мір відшкодування залежить від місткості судна. Так, власник судна місткістю не 
більше 5000 одиниць за шкоду від забруднення внаслідок витоку або скиду за-
бруднюючих речовин з його судна, обмежується загальною сумою три мільйони 
розрахункових одиниць, а для судна, місткість якого перевищує зазначену вище, 
додається 420 розрахункових одиниць за кожну наступну одиницю місткості. 
Відповідальність власника судна не може бути обмежена, якщо буде доведено, 
що шкода стала результатом його власної дії з наміром заподіяти таку шкоду або 
через самовпевненість з усвідомленням можливості її заподіяння (ст. 350); 

– звільнення від відповідальності власника судна (ст. 305). Власник суд-
на не відповідає за шкоду від забруднення, якщо доведе, що ця шкода тра-
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пилася, наприклад, внаслідок дії непереборних сил чи воєнних дій, ворожих 
дій або народних заворушень; 

– забезпечення відповідальності власника судна (ст. 309). Власник суд-
на, що перевозить наливом як вантаж понад 2000 тонн нафти, повинен за-
страхувати або іншим способом забезпечити (шляхом отримання банківської 
або іншої гарантії) свою відповідальність за шкоду, заподіяну від забруднен-
ня. Судно, що перевозить наливом як вантаж більше 2000 тонн нафти, пови-
нно мати відповідне дійсне свідоцтво, яке засвідчує, що відповідальність 
власника судна за заподіяну шкоду від забруднення нафтою забезпечена. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція договірних держав 
– Юридичний комітет (ІМО) 

 
13. Корисна інформація 
http://www.imo.org/ – веб-сторінка Міжнародної морської організації (ІМО) 
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ, 
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ  
В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ З ПИТАНЬ,  
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОВКІЛЛЯ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Оргуська конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
25 червня 1998 року, м. Оргус (Данія) 
 
3. Дата набрання чинності 
30 жовтня 2001 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
6 липня 1999 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
30 жовтня 2001 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
42 сторони: 
Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Вірме-
нія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Європейське Співтовариство, Іспанія, Італія, Казахстан, Киргизія, Кіпр, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Молдова, Нідерлан-
ди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Таджикистан, Туркменіс-
тан, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція 
  
7. Поправки, протоколи  

– Протокол про регістри викидів і перенесення забруднювачів, 2003 рік 
– Поправка щодо ГМО (стаття 6 bis), 2005 рік 
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8. Автентичні тексти 
Англійський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Оргуської конвенції – сприяння захисту права кожної людини нині-
шнього і прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятли-
вому для її здоров'я та добробуту, шляхом гарантування прав на доступ до 
інформації, на участь громадськості в процесі прийняття рішень і на доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, у відпо-
відності до положень Конвенції (ст.1). Конвенція закріплює детальні проце-
дури та стандарти реалізації цих прав, встановлює загальні зобов'язання 
держав щодо гарантій їх реалізації (ст.3). Конвенція містить три основні еле-
менти: доступ до екологічної інформації (ст.ст.4, 5), участь громадськості у 
процесі прийняття рішень (ст.ст.6, 7, 8) та доступ до правосуддя з екологіч-
них питань (ст.9). 

Носієм прав, передбачених Конвенцією, є громадськість (будь-яка фізич-
на або юридична особа) або, у певних випадках, зацікавлена громадськість. 
Зацікавлена громадськість означає громадськість, на яку справляє або може 
справити вплив процес прийняття рішень з питань, що стосуються навколи-
шнього середовища, або яка має зацікавленість в цьому процесі. Зокрема, 
неурядові (громадські) організації, які сприяють охороні навколишнього се-
редовища та відповідають вимогам національного законодавства, вважають-
ся такими, що мають зацікавленість (ст.2). 

Згідно з Конвенцією громадськість має право на доступ до екологічної ін-
формації. Поняття екологічної інформації є досить широким і включає не 
лише інформацію про стан елементів довкілля, але й про заходи, фактори, 
стан здоров'я та безпеки людей (ст.2). Доступ до екологічної інформації 
передбачає можливість отримати таку інформацію на запит (ст.4), обов'язок 
державних органів збирати та мати у своєму розпорядженні екологічну інфо-
рмацію (ст.5) та обов'язок самостійно розповсюджувати таку інформацію у 
певних випадках (ст.5). Конвенція детально регулює порядок отримання та 
надання інформації на запит громадськості (умови, терміни, підстави відмови 
у наданні інформації). Так, Конвенція звільняє громадськість від необхідності 
доводити свою зацікавленість у отриманні екологічної інформації. Обов'язок 
надавати екологічну інформацію несуть державні органи (це поняття широке 
і включає окремих суб'єктів господарювання згідно з ст.2). 

Конвенція передбачає процедури участі зацікавленої громадськості у 
прийнятті трьох видів рішень: щодо конкретних запропонованих проектів 
господарської діяльності (ст.6), щодо прийняття планів, програм та політики 
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(ст.7) та прийняття нормативно-правових актів (ст.8). Зацікавлена громадсь-
кість має право брати участь у прийнятті рішень, щодо запропонованих видів 
діяльності, які впливають на довкілля (ст.6). Такі рішення включають: а) 
рішення щодо дозволу на здійснення запропонованих видів діяльності, вклю-
чених до Додатку І, б) рішення щодо інших видів діяльності, які можуть зна-
чним чином вплинути на довкілля (ст.6(1)). Окрім того, процедури участі 
зацікавленої громадськості застосовуються до процесу прийняття рішень, які 
передбачають участь громадськості у рамках оцінки впливу на довкілля за 
національним законодавством (п.20 Додатку І). Виняток можуть складати 
рішення щодо питань національної оборони (ст.6(1)). Процедури участі заці-
кавленої громадськості включають такі основні елементи: інформування про 
намір прийняти рішення, надання інформації про запропоновану діяльність, 
надання ефективної можливості участі на ранньому етапі процесу прийняття 
рішень (строки, форми участі), врахування результатів участі в остаточному 
рішенні, інформування зацікавленої громадськості про прийняте рішення. 
Щодо рішень, які стосуються умисного введення в навколишнє середовище 
генетично модифікованих організмів чи реалізації їх на ринку було прийнято 
окрему поправку, що вводить нову статтю (6 bis) у Конвенцію.  

Доступ громадськості до правосуддя містить три основні елементи (ст.9): 
право оскаржувати рішення про ненадання екологічної інформації, право 
оскаржувати порушення процедур участі громадськості у процесі прийняття 
рішень (на процесуальних та матеріальних підставах) та право звертатися до 
суду щодо будь-яких порушень національного екологічного законодавства з 
боку приватних осіб чи державних органів. Процедури оскарження повинні 
забезпечувати адекватні та ефективні засоби правового захисту, включаючи 
при необхідності засоби правового захисту у формі судової заборони, і бути 
справедливими, неупередженими, своєчасними і не пов'язаними з непомірно 
великими витратами.  

Держави періодично звітуються про імплементацію Конвенції. У рамках Кон-
венції діє Комітет з дотримання, який уповноважений отримувати звернення (від 
держав, громадськості чи Секретаріату) щодо недотримання сторонами своїх 
зобов'язань за Конвенцією. Щодо України така процедура була порушена у 2004 
році (на звернення Румунії та громадської організації з України).  
 
11. Імплементація на національному рівні 

У зв'язку з ратифікацією Оргуської конвенції 28 листопада 2002 року 
Законом України № 254-IV внесено зміни і доповнення до Закону України 
"Про охорону навколишнього природного середовища", що передбачали 
право громадян на: 

– участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормати-
вно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконст-
рукції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього 
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природного середовища, внесення пропозицій до органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть 
участь в прийнятті рішень з цих питань, 

– вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного 
середовища та вільне отримання, використання, поширення та зберігання 
такої інформації, 

– участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впли-
ву запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях 
розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у прове-
денні громадської екологічної експертизи, 

– оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо 
порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом. 

Закон України "Про охорону навколишнього природного середо-
вища" у ст. 25 встановив поняття екологічної інформації та у ст. 251 основи 
екологічного інформаційного забезпечення. Відповідні зміни і доповнення 
були внесенні у закони України "Про екологічну експертизу", "Про місцеве 
самоврядування", а Кодекс України про адміністративні правопорушення 
доповнено статтею 914, якою передбачена адміністративна відповідальність 
за відмову від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації. 

У подальшому положення Оргуської конвенції та вказаного Закону конк-
ретизовано у спеціальних нормативно-правових актах. : 

1) з питань доступу до екологічної інформації: 
– Положенні про порядок надання екологічної інформації, затвер-

дженому Наказом Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України від 18 грудня 2003 року № 169, 

– Постанові Верховної Ради України від 4 листопада 2004 року 
№ 2169-IV "Про інформування громадськості з питань, що стосу-
ються довкілля", 

– Положенні про щоквартальне інформування населення через 
ЗМІ про об'єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишньо-
го природного середовища, затвердженому Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України від 1 лис-
топада 2005 року № 397, 

2) з питань участі громадськості в процесі прийняття рішень: 
– Положенні про участь громадськості у прийнятті рішень у 

сфері охорони довкілля, затвердженому Наказом Міністерства охо-
рони навколишнього природного середовища України від 18 грудня 
2003 року № 168. 

Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, регулюється 
процесуальними кодексами України, що встановлюють процедуру судового 
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захисту усіх прав та свобод людини і громадянина, а не лише екологічних. 
Зокрема: 

– Кодексом адміністративного судочинства України від 6 липня 
2005 року № 2747-IV, 

– Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня 
2004 року № 1618-IV, 

– Господарсько-процесуальним кодексом України від 6 листо-
пада 1991 року № 1798-XII. 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Нарада сторін 
– Бюро конвенції 
– Секретаріат 
– Комітет з дотримання 
– Робочі та цільові групи 

 
13. Корисна інформація 
http://www.unece.org/env/pp – веб-сторінка Конвенції 
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РОТТЕРДАМСЬКА КОНВЕНЦІЯ  
ПРО ПРОЦЕДУРУ ПОПЕРЕДНЬОЇ 
ОБҐРУНТОВАНОЇ ЗГОДИ ВІДНОСНО  
ОКРЕМИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ  
РЕЧОВИН ТА ПЕСТИЦИДІВ  
У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Роттердамська конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
10 вересня 1998 року, м. Роттердам (Нідерланди) 
 
3. Дата набрання чинності 
24 лютого 2004 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
26 вересня 2002 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
24 лютого 2004 року 
 
6. Сторони (станом на 1 грудня 2007 року ) 
126 сторін: 
Австралія, Австрія, Аргентина, Беліз, Бельгія, Бенін, Болгарія, Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботс-
вана, Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, В'єтнам, Великобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, Гайа-
на, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, Домініка, Домініканська Респу-
бліка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, Ель Сальвадор, Еритрея, Естонія, Ефіопія, Європейське 
Співтовариство, Ємен, Індія, Іран, Ірландія, Іспанія, Італія, Йорданія, Кабо-Верде, Казахстан, 
Камерун, Канада, Катар, Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, Конго (Демократична Республіка), Конго 
(Республіка), Корейська Народно-Демократична Республіка, Корея (Республіка), Кот-д'Івуар, Куба, 
Кувейт, Латвія, Лесото, Литва, Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, Маврикій, Маврита-
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нія, Мадагаскар, Малайзія, Малі, Мальдівські острови, Маршалові острови, Мексика, Молдова, 
Монголія, Намібія, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерланди, Нікарагуа, Німеччина, Нова Зеландія, Норве-
гія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Остова Кука, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Південно-
африканська Республіка, Польща, Португалія, Руанда, Румунія, Самоа, Саудівська Аравія, Сенегал, 
Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Судан, Суринам, Таїланд, Танзанія, Того, Уганда, Угорщина, 
Україна, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чад, Чеська Республіка, Чилі, Швейцарія, 
Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Конвенція має на меті забезпечити, щоб експорт особливо небезпечних 
хімічних сполук відбувався за умови інформування країни-реципієнта і замі-
щення поточного режиму добровільного інформування режимом обов'язко-
вого характеру. 

Сфера дії Конвенції поширюється на заборонені або суворо обмежені хі-
мічні речовини, а також особливо небезпечні пестицидні сполуки (ст.3.1). Зі 
сфери дії Конвенції виключені наркотичні засоби та психотропні речовини, 
радіоактивні матеріали, відходи, хімічна зброя, фармацевтичні препарати, 
хімічні речовини, які використовуються як харчові домішки, продовольчі 
продукти, хімічні речовини у таких обсягах, в яких вони навряд чи зможуть 
вплинути на здоров'я людини або навколишнє середовище, якщо вони імпо-
ртуються з метою проведення досліджень або аналізу, або окремими особа-
ми для особистого користування в розумних кількостях для такого виду ви-
користання (ст.3.2). 

Статті 5 і 6 Конвенції визначають процедури, які стосуються заборонених 
або суворо обмежених хімічних речовин та процедури, які стосуються особ-
ливо небезпечних пестицидних сполук.  

Конвенцією встановлюється процедура попередньої обґрунтованої згоди. 
Додаток ІІІ до Конвенції визначає хімічні речовини, що підпадають під дію 
процедури попередньо обґрунтованої згоди. Конвенцією також визначаються 
критерії включення речовин до Додатку ІІІ.  

Стаття 10 Конвенції визначає зобов'язання Сторін щодо імпорту хімічних ре-
човин, включених до Додатка ІІІ, а стаття 11 – щодо експорту таких речовин.  

Кожна сторона вживає відповідних законодавчих або адміністративних за-
ходів для забезпечення своєчасного прийняття рішення щодо імпорту хімічних 
речовин, перелічених у Додатку ІІІ. Сторона зобов'язана надіслати Секретарі-
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ату рішення стосовно майбутнього імпорту конкретної хімічної речовини. Від-
повідь може надаватись у формі кінцевого рішення (дозволити імпорт, не до-
зволяти імпорт, дозволити імпорт лише за певних умов) або проміжної відпові-
ді, яка може включати попереднє рішення, заяву про обговорення кінцевого 
рішення, прохання надати додаткову інформацію прохання про надання допо-
моги у проведенні оцінки хімічної речовини, адресоване Секретаріату. Сторона 
доводить свої відповіді до відома заінтересованих осіб.  

Кожна сторона, яка експортує, вживає заходів для поінформування заінте-
ресованих суб'єктів про відповіді, які направлені Секретаріатом, забезпечує, 
щоб експортери виконували рішення, які містяться в кожній з таких відповідей, 
надає сторонам, які імпортують консультативні послуги та сприяння.  

Коли будь-яка хімічна речовина, заборонена або суворо обмежена сторо-
ною, експортується з її території, ця сторона направляє повідомлення про 
експорт стороні, яка імпортує (ст.12.1). Повідомлення про експорт повинно 
містити інформацію, передбачену в Додатку V. 

Сторони Конвенції сприяють обміну інформацією щодо хімічних речовин, 
в межах дії Конвенції, інформацією про безпеку, інформацією щодо націона-
льних регламентаційних постанов та іншою важливою інформацією (ст.14.1), 
а також вживає необхідних заходів для виконання Конвенції на національно-
му рівні (ст.15).  

 
11. Імплементація на національному рівні 

Відносини у сфері поводження з хімічними речовинами на даний час ре-
гулюються Конституцією України, положеннями законів України "Про 
охорону навколишнього природного середовища", "Про пестициди і 
агрохіміками", "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя насе-
лення", "Про екологічну експертизу", "Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності", "Про перевезення небезпечних 
вантажів", а також іншими нормативно-правовими актами, розробленими 
для реалізації зазначених законодавчих актів.  

На виконання статті 4 Роттердамської конвенції 15 січня 2005 року був ви-
даний Указ Президента України №34/2005 "Про національні органи 
України щодо Роттердамьскої конвенції про процедуру попередньої 
обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин 
та пестицидів у міжнародній торгівлі". Національними органами України, 
які уповноважені виступати від її імені при виконанні адміністративних функ-
цій, передбачених Роттердамською конвенцією, призначаються Міністерство 
охорони здоров'я України (з питань заборонених або суворо обмежених хіміч-
них речовин) та Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
України (з питань особливо небезпечних пестицидних сполук).  

У 2007 році був розроблений проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних 
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зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Роттердамської 
конвенції". Проектом передбачаються обов'язки Міністерства охорони здоро-
в'я та Міністерства охорони навколишнього природного середовища щодо 
взаємодії з уповноваженими органами держав-сторін Конвенції та Секретаріа-
том Конвенції щодо питань виконання Україною вимог цієї Конвенції, у тому 
числі щодо прийняття рішень про процедуру попередньої обґрунтованої згоди 
та інформування сторін відповідно до вимог Конвенції; щодо здійснення дер-
жавного контролю за дотриманням вимог Конвенції під час переміщення окре-
мих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у пунктах пропуску через дер-
жавний кордон України та на її території; щодо затвердження переліку небез-
печних хімічних речовин і пестицидів, які підлягають процедурі попередньої 
обґрунтованої згоди; щодо затвердження критеріїв, відповідно до яких заборо-
няється або суворо обмежується використання хімічних речовин і пестицидів. 
Проте Постанова на даний момент ще не була прийнята. 

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція Сторін 
– Секретаріат 
– Комітет з розгляду хімічних речовин 

 
13. Корисна інформація 
http://www.pic.int – веб-сторінка Роттердамьскої конвенції  
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ЄВРОПЕЙСЬКА ЛАНДШАФТНА КОНВЕНЦІЯ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Флорентійська конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
20 жовтня 2000 року, м. Флоренція (Італія) 
 
3. Дата набрання чинності 
1 березня 2004 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
7 вересня 2005 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
1 липня 2006 року 
 
6. Сторони (станом на 24 вересня 2008 року) 
 29 сторін: 
Бельгія, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, 
Люксембург, Македонія (Колишня Югославська Республіка), Молдова, Нідерланди, Норвегія, Поль-
ща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Фін-
ляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає 
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, французький 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Європейська ландшафтна конвенція має на меті сприяння охороні, регу-
люванню та плануванню ландшафтів, а також організації європейської спів-
праці з питань ландшафту (ст.3). 
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Конвенція застосовується щодо всієї території Сторін Конвенції і охоплює 
природні, сільські, міські та приміські території, разом із землями, внутрішніми 
водами та морськими акваторіями. Це також стосується ландшафтів, які можна 
вважати винятковими, а також звичайних або занедбаних ландшафтів (ст.2).  

Для цілей цієї Конвенції "ландшафт" означає територію, як її сприймають 
люди, характер якої, є результатом дії та взаємодії природних та/або людсь-
ких факторів. Під "охороною ландшафту" мається на увазі діяльність щодо 
збереження та підтримання важливих або характерних рис ландшафту, яка 
виправдовується його спадковою цінністю, зумовленою його природною 
конфігурацією та/або діяльністю людей. "Регулювання ландшафту" означає 
діяльність, з точки зору сталого розвитку, спрямовану на забезпечення по-
стійного утримання ландшафту для узгодження змін, спричинених соціаль-
ними, економічними та екологічними процесами та керування ними. Під 
"плануванням ландшафту" мається на увазі активна діяльність, спрямована у 
майбутнє, щодо поліпшення, відновлення або створення ландшафтів.  

Конвенція передбачає заходи загального характеру та конкретні заходи, 
які сторони Конвенції здійснюють на національному рівні.  

Щодо заходів загального характеру, то кожна сторона зобов'язується (ст.5): 
– визнавати ландшафти у законі як суттєвий компонент оточення лю-

дей, як вираження різноманітності їхньої спільної культурної та природної 
спадщини, та як основу їх ідентичності; 

– встановлювати та впроваджувати ландшафтну політику, спрямовану 
на охорону, регулювання і планування ландшафту шляхом прийняття конк-
ретних заходів, викладених у статті 6; 

– встановлювати порядок участі широкого загалу, місцевих і регіональ-
них органів влади та інших сторін, заінтересованих у визначенні та впрова-
дженні ландшафтної політики; 

– включати ландшафт до власної регіональної і міської планової політи-
ки та до її культурної, екологічної, сільськогосподарської, соціальної та еко-
номічної політики, а також до будь-якої іншої політики, що може безпосеред-
ньо або опосередковано впливати на ландшафт.  

Конкретні заходи (ст.6) передбачені стосовно підвищення рівня обізнано-
сті, освіти і виховання, ідентифікації ландшафтів та їх оцінки, цілей якості 
ландшафту та впровадження. 

Сторони Конвенції зобов'язуються співпрацювати при розгляді ландшаф-
тної складової міжнародної політики та міжнародних програм (ст.7), надава-
ти взаємну технічну і наукову допомогу з питань ландшафту, сприяти обміну 
спеціалістами та інформацією щодо всіх питань, які охоплюються положен-
нями Конвенції (ст.8). Сторони також заохочуватимуть транскордонне спів-
робітництво на місцевому та регіональному рівні, та, у випадку необхідності, 
готуватимуть і впроваджуватимуть спільні ландшафтні програми (ст.9). 
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Конвенція передбачає присудження нагороди місцевим та регіональним 
органам влади за охорону, регулювання або планування своїх ландшафтів – 
Ландшафтну відзнаку Ради Європи (ст.11).  

За моніторинг впровадження Конвенції відповідають компетентні Коміте-
ти Експертів, створені згідно зі статтею 17 Статуту Ради Європи (ст.10.1).  

 
11. Імплементація на національному рівні 

Питання збереження та невиснажливого використання ландшафтів в 
Україні регулюються такими законодавчими актами як Закон України "Про 
охорону навколишнього природного середовища України", Закон 
України "Про Загальнодержавну програму формування національ-
ної екологічної мережі України на 2000-2015 роки", Закон України 
"Про екологічну мережу України", Положення про Зелену книгу 
України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України 
№1286 від 29 серпня 2002 року. 

Припинення втрат ландшафтного різноманіття є однією з цілей Концепції 
національної екологічної політики України на період до 2020 року.  

Підготовку проекту Закону України "Про ландшафти" доручено Міністерс-
тву охорони навколишнього природного середовища на 2008 рік Розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 року "Про 
затвердження плану заходів щодо виконання у 2008 році Загально-
державної програми адаптації законодавства України до законо-
давства ЄС".  

 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Комітети Експертів 
 
13. Корисна інформація 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Conventions/Landscape/default_en.
asp – веб-сторінка Європейської ландшафтної конвенції  
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СТОКГОЛЬМСЬКА КОНВЕНЦІЯ  
ПРО СТІЙКІ ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Стокгольмська конвенція  
 
2. Дата і місце прийняття  
22 травня 2001 року, м. Стокгольм (Швеція) 
 
3. Дата набрання чинності 
17 травня 2004 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
18 квітня 2007 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
24 грудня 2007 року 
 
6. Сторони (станом на 1 грудня 2008 року) 
162 сторони: 
Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Антигуа і Барбуда, Аргентина, Багамські 
острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бельгія, Бенін, Білорусь, Болгарія, Болівія, Ботсвана, 
Бразилія, Буркіна-Фасо, Бурунді, В'єтнам, Вануату, Великобританія, Венесуела, Вірменія, Габон, 
Гайана, Гамбія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гондурас, Греція, Грузія, Данія, Джібуті, 
Домініка, Домініканська Республіка, Еквадор, Ель-Сальвадор, Еритрея, Ефіопія, Європейське Спів-
товариство, Естонія, Єгипет, Ємен, Замбія, Індія, Іран, Ісландія, Іспанія, Йорданія, Кабо-Верде, 
Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кенія, Киргизія, Китай, Кіпр, Кірибаті, Колумбія, Коморські 
острови, Конго (Демократична Республіка), Конго (Республіка), Корейська Народно-Демократична 
Республіка, Корея (Республіка), Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвія, Лесото, Литва, 
Ліберія, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург, М'янма, Маврикій, Мавританія, Мадагаскар, Маке-
донія (Колишня Югославська Республіка), Малі, Мальдівські острови, Марокко, Маршалові острови, 
Мексика, Мікронезія, Мозамбік, Монако, Монголія, Намібія, Науру, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерлан-
ди, Нікарагуа, Німеччина, Ніуе, Нова Зеландія, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Острови 
Кука, Пакистан, Панама, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південноафриканська Республіка, 
Польща, Португалія, Рванда, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Самоа, Сан-Томе і 
Прінсіпе, Свазіленд, Сейшельські острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, 
Сент-Люсія, Сирія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Соломонові острови, Судан, Сьєрра-Леоне, 
Таджикистан, Таїланд, Танзанія, Того, Трінідад і Тобаго, Тувалу, Туніс, Уганда, Угорщина, Україна, 
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Уругвай, Фіджі, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка, Чад, 
Чеська Республіка, Чилі, Швейцарія, Швеція, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія 
 
7. Поправки, протоколи 
Немає  
 
8. Автентичні тексти 
Англійський, арабський, іспанський, китайський, російський, французький  
 
9. Застереження України  
Немає  
 
10. Коротка характеристика 

Мета Конвенції полягає в охороні здоров'я людини й навколишнього природ-
ного середовища від стійких органічних забруднювачів (ст.1), оскільки вони 
мають токсичні властивості, виявляють стійкість до розкладання, характеризу-
ються біоакумуляцією і є об'єктом транскордонного перенесення по повітрі, воді 
й мігруючими видами, а також осаджуються на великій відстані від джерела 
їхнього викиду, нагромаджуючись в екосистемах суші та водних екосистемах. 

Кожна сторона Конвенції здійснює заходи стосовно зменшення або усу-
нення викидів унаслідок навмисного виробництва і використання (ст.3), за-
ходи зі зменшення або ліквідації викидів унаслідок ненавмисного виробницт-
ва (ст.5), заходи стосовно зменшення або ліквідації викидів, пов'язаних із 
запасами й відходами (ст.6). 

Конвенція впроваджує Реєстр конкретних винятків, наведених в Додатках 
А чи В (ст.4.1). Реєстр ведеться Секретаріатом і відкритий для громадськості. 
Реєстр включає перелік видів конкретних винятків, наведених у Додатках А і 
В, перелік Сторін, які мають конкретні винятки і перелік строків дії кожного 
зареєстрованого винятку. 

Кожна сторона розробляє і здійснює план виконання своїх зобов'язань, 
передбачених цією Конвенцією, подає його Конференції Сторін, а також 
переглядає й оновлює свій план виконання на періодичній основі (ст.7.1).  

Стаття 8 Конвенції передбачає процедуру включення хімічних речовин до 
Додатків А, В та С. Додаток А Конвенції визначає хімічні речовини, що підля-
гають усуненню. Додаток В Конвенції містить хімічні речовини, стосовно яких 
діють обмеження. Додаток С застосовується до наведених у цьому Додатку 
стійких органічних забруднювачів у випадку їхнього ненавмисного утворення 
й викиду з антропогенних джерел.  

Кожна сторона сприяє або здійснює обмін інформацією, що стосується 
зменшення або ліквідації виробництва, використання й викидів стійких орга-
нічних забруднювачів та альтернатив стійким органічним забруднювачам, у 
тому числі інформацію стосовно пов'язаних з ними ризиків, а також економі-
чних і соціальних витрат (ст.9.1). Сторони також здійснюють обмін зазначе-
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ною вище інформацією, проводять заходи щодо підвищення обізнаності гро-
мадськості з таких питань, сприяють участі громадськості в розв'язанні пи-
тань, що стосуються стійких органічних забруднювачів та їх впливу на здо-
ров'я й навколишнє природне середовище, забезпечують доступ до інфор-
мації щодо стійких органічних забруднювачів (ст.10). 

Сторони в межах своїх можливостей заохочують та/або здійснюють, на 
національному й міжнародному рівнях, відповідні наукові дослідження, роз-
робки, моніторинг і співробітництво стосовно стійких органічних забрудню-
вачів і їхніх альтернатив (ст.11.1). 

До Конвенції не допускаються жодні застереження (ст.27). 
 

11. Імплементація на національному рівні 
Немає 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція Сторін 
– Секретаріат 
– Комітет з розгляду стійких органічних забруднювачів 

 
13. Корисна інформація 
http://chm.pops.int/ – веб-сторінка Стокгольмської конвенції про стійкі органі-
чні забруднювачі  
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РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ 
ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК КАРПАТ 
 
 
 
 
 
1. Коротка назва 
Карпатська конвенція 
 
2. Дата і місце прийняття  
22 травня 2003 року, м. Київ (Україна) 
 
3. Дата набрання чинності 
4 січня 2006 року 
 
4. Дата ратифікації/приєднання України 
7 квітня 2004 року 
 
5. Дата набрання чинності для України 
4 січня 2006 року 
 
6. Сторони (станом на 1 вересня 2008 року) 
7 сторін: 
Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Чеська Республіка, Угорщина, Україна 
  
7. Поправки, протоколи 

– Протокол про збереження і стале використання біологічного та ланд-
шафтного різноманіття, 2008 рік  
 
8. Автентичні тексти 
Англійський 
 
9. Застереження України  
Немає 
 
10. Коротка характеристика 

Мета Карпатської конвенції – забезпечити основу для національних дій та 
міжнародної співпраці для охорони та сталого розвитку Карпат з метою, 
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зокрема, поліпшення якості життя, зміцнення місцевих економік та громад, 
збереження природних цінностей та культурної спадщини (ст.2(1)). При 
досягненні цих цілей держави спираються на такі принципи та підходи: 
a) принципи запобігання та застереження, б) принцип "забруднювач пла-
тить", в) участь громадськості та залучення заінтересованих організацій, 
г) транскордонна співпраця, д) інтегроване планування та управління земе-
льними та водними ресурсами, е) програмний підхід та є) екосистемний під-
хід (ст.2(2)). Карпатська конвенція була розроблена на основі Альпійської 
конвенції (1991 рік) щодо охорони Альп. 

Карпатська конвенція – рамкова, тому її предмет широкий та охоплює та-
кі питання: збереження та стале використання біологічного та ландшафтного 
різноманіття (ст.4), просторове планування (ст.5), стале та інтегроване 
управління водними ресурсами та річковими басейнами (ст.6), стале сільське 
та лісове господарство (ст.7), сталий транспорт та інфраструктура (ст.8), 
сталий туризм (ст.9), промисловість та енергетика (ст.10), культурна спад-
щина та традиційні знання (ст.11), система оцінки/інформації про стан до-
вкілля,  моніторинг та раннє попередження (ст.12), підвищення обізнаності, 
освіта та участь громадськості (ст.13). Так, держави повинні здійснювати 
політику спрямовану на збереження, стале використання та відтворення 
біологічного та ландшафтного різноманіття на всій території Карпат (ст.4(1)), 
збереження та підтримку культурної спадщини та традиційних знань місце-
вого населення, виробництва та продажу місцевих виробів, предметів мисте-
цтва та народної творчості (ст.11). Окрім того, політика просторового плану-
вання повинна враховувати особливі екологічні та соціально-економічні умо-
ви в Карпатах та їхніх гірських екосистем, та бути вигідною для місцевого 
населення (ст.5(1)), а політика планування і розвитку щодо сталого транспо-
рту та інфраструктури повинна здійснюватись із урахуванням особливостей 
гірського довкілля (ст.8(1)). Сторони повинні сприяти сталому туризму (ст.9), 
застосуванню більш чистих технологій виробництва (ст.10), екологічній обі-
знаності громадян (ст.13(1)) та проводити політику, що гарантує участь гро-
мадськості у прийнятті рішень стосовно охорони і сталого розвитку Карпат та 
виконання самої Конвенції. 

У разі необхідності держави повинні здійснювати оцінку ризиків, впливу 
на навколишнє середовище та стратегічну екологічну оцінку, враховуючи 
особливості Карпатських гірських екосистем, а також проводити консультації 
стосовно проектів транскордонного характеру в Карпатах та здійснюють 
оцінку їхнього впливу на навколишнє середовище з метою уникнення транс-
кордонних шкідливих наслідків (ст.12).  

Конвенція не містить положень щодо звітування про її виконання сторонами. 
Депозитарієм Конвенції є Уряд України (Міністерство закордонних справ).  
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11. Імплементація на національному рівні 
7 квітня 2004 року Верховна Рада України ухвалила Закон 

№ 1672-IV "Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та 
сталий розвиток Карпат". На виконання доручення Кабінету Міністрів 
України від 9 червня 2004 року № 18523/3/1-04 щодо виконання плану захо-
дів, спрямованих на реалізацію Закону України "Про ратифікацію Рамкової 
конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат" та з метою здійснення 
скоординованої діяльності щодо впровадження положень Рамкової конвенції 
про охорону та сталий розвиток Карпат 31 грудня 2004 року Міністерст-
во охорони навколишнього природного середовища України прийн-
яло Наказ № 535 "Про створення Координаційної ради з виконання 
положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Кар-
пат". Цим Наказом утворена Координаційна рада з виконання положень 
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та затверджено 
Положення про Координаційну раду з виконання положень Рамкової конвен-
ції про охорону та сталий розвиток Карпат. 

Для імплементації Конвенції Кабінет Міністрів України Розпоря-
дженням від 16 січня 2007 року № 11-р схвалив Стратегію вико-
нання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. 
Мета Стратегії полягає у забезпеченні збереження та відновлення унікальних 
природних комплексів Карпат, що мають важливе природоохоронне, естети-
чне, наукове, освітнє, рекреаційне, оздоровче і ресурсне значення, запобі-
ганні негативному впливові на гірські екосистеми та організації скоординова-
ної з екологічної точки зору діяльності в Карпатському регіоні. 

Реалізація Стратегії передбачає два етапи: 
– перший етап (2007-2012 роки) передбачає запровадження екологічно 

збалансованого підходу до збереження і невиснажливого використання біо- та 
ландшафтного різноманіття, оптимізація управління земельними, водними 
ресурсами, річковими басейнами, сільським та лісовим господарством, транс-
портом, туризмом та плануванням інфраструктури, поліпшення правового 
забезпечення з питань збереження та невиснажливого використання біорізно-
маніття з метою приведення його у відповідність з міжнародними вимогами, 
удосконалення системи регулювання невиснажливого використання біоресур-
сів з урахуванням інтересів різних секторів економіки та місцевого населення, 
а також активізація процесу формування екомережі Карпат; 

– другий етап (2013-2020 роки) передбачає забезпечення державного і 
громадського контролю за виконанням вимог Карпатської конвенції, впрова-
дження ефективного механізму управління Карпатською екомережею та її 
компонентами. 

У подальшому Міністерство охорони навколишнього природного середо-
вища України схвалило План заходів з реалізації Стратегії виконання 
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. 
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Вирішення питання щодо ефективного залучення державних установ, 
провідних наукових установ, бізнесу та громадськості до впровадження по-
ложень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат і регіона-
льних інструментів розглядається одним з основних завдань національної 
екологічної політики у питаннях припинення втрат біо- та ландшафтного 
різноманіття, екомережі, розвиток заповідної справи, що передбачається у 
Концепції національної екологічної політики України на період до 
2020 року, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2007 року № 880-р. 
 
12. Органи, що діють у рамках міжнародно-правового акту 

– Конференція сторін 
– Тимчасовий секретаріат (ЮНЕП) 
– Робочі групи 
– Комітет з імплементації 

 
13. Корисна інформація 
www.carpathianconvention.org – веб-сторінка Конвенції  
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ДВОСТОРОННІ УГОДИ УКРАЇНИ  
У СФЕРІ ОХОРОНИ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
 
 
 
 
 

Окрім того, що Україна є стороною низки міжнародних глобальних та ре-
гіональних угод у сфері охорони довкілля, вона уклала ряд угод двосторон-
нього характеру з іншими державами. Такі угоди є рамковими чи спеціаль-
ними, укладені на урядовому чи міністерському рівні.  

Найбільшу групу складають угоди, укладені на міжурядовому рівні та ма-
ють рамковий характер – угоди про співробітництво у галузі охорони навко-
лишнього середовища. До них відносяться, зокрема, Угода між Урядом 
України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співро-
бітництво в галузі охорони навколишнього середовища від 10 чер-
вня 1993 року, Угода між Урядом України і Урядом Республіки Біло-
русь про співробітництво в галузі охорони навколишнього середо-
вища від 16 грудня 1994 року, Угода між Урядом України та Урядом 
Республіки Польща про співробітництво в галузі охорони навколи-
шнього середовища від 24 січня 1994 року, Угода між Урядом Укра-
їни та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі 
охорони навколишнього середовища від 26 липня 1995 року, Угода 
між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про співро-
бітництво в галузі охорони навколишнього середовища від 23 лис-
топада 1995 року, Угода між Урядом України та Урядом Держави 
Ізраїль про співробітництво в галузі охорони навколишнього сере-
довища від 18 грудня 1995 року .  

Ці угоди мають типову структуру та схожі мету і завдання.  
Угоди передбачають, що сторони будуть розвивати і розширювати взаємне 

співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища на благо своїх 
народів, будуть сприяти подальшому поглибленню економічних і науково-
технічних зв'язків з метою вирішення спільними зусиллями глобальних і регі-
ональних екологічних проблем. 

Міжурядові угоди визначають основні напрямки співробітництва між сто-
ронами, а саме: охорона атмосферного повітря, охорона вод від забруднен-
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ня, охорона лісового фонду, вивчення біологічних і генетичних наслідків 
забруднення навколишнього середовища, охорона флори і фауни, переробка 
утилізація і знешкодження промислових і побутових відходів, надання взаєм-
ної допомоги у випадках промислових аварій і стихійних лих, що приводять 
до забруднення навколишнього середовища, екологічна освіта і виховання, 
обмін природоохоронною інформацією та ін. Іноді, залежно від географічно-
го розташування країни, з якою підписана угода, чи наявності інтересу до 
якогось спільного питання, угода може містити специфічні напрямки співро-
бітництва, як от наприклад, охорона вод від забруднення, особливо басейнів 
рік Дніпро та Буг (Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь 
від 16 грудня 1994 року), взаємне інформування, оцінка впливу і узгодження 
заходів, які потенційно можуть мати негативний вплив на навколишнє сере-
довище на території іншої держави (Угода між Урядом України та Урядом 
Республіки Польща від 24 січня 1994 року), організація спільного моніторингу 
стану навколишнього середовища в прикордонних районах, моніторинг стану 
Чорного і Азовського морів, розвиток національних парків, заповідників, 
створення спільних природних територій, що особливо охороняються, в при-
кордонних районах (Угода між Урядом України та Урядом Російської Федера-
ції від 26 липня 1995 року), екологічне право, включаючи регулювання і 
граничні нормативи Європейських Співтовариств (Угода між Урядом України 
та Федеративної Республіки Німеччина від 10 червня 1993 року). 

Угоди міжурядового характеру також визначають основні форми, в яких 
здійснюється співробітництво між державами, наприклад, здійснення спіль-
них програм і проектів; проведення спільних нарад, конференцій, консульта-
цій експертів; обмін інформацією; спільне інспектування навколишнього 
середовища; проведення спільних досліджень; щорічний обмін доповідями 
про стан навколишнього середовища. 

Угоди визначають відомства, відповідальні за реалізацію угоди. З україн-
ського боку – це Міністерство охорони навколишнього природного середо-
вища України. Окрім цього, угода може передбачати створення спеціального 
спільного органу, на який покладені ті чи інші функції, наприклад, Спільна 
комісія по співробітництву в галузі охорони навколишнього середовища (Уго-
да між Урядом України та Урядом Республіки Польща від 24 січня 1994 року), 
Змішана російсько-українська комісія з питань охорони навколишнього сере-
довища (Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації від 26 
липня 1995 року), Керуючий комітет (Угода між Урядом України та Урядом 
Федеративної Республіки Німеччина від 10 червня 1993 року).  

На міністерському рівні були заключні, серед іншого, такі угоди як Угода 
між Міністерством охорони навколишнього природного середовища 
України та Міністерством навколишнього середовища Данії про 
співробітництво в галузі охорони навколишнього природного сере-
довища від 1 червня 1994 року, Угода між Міністерством охорони 
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навколишнього природного середовища України та Міністерством 
охорони навколишнього середовища Словацької Республіки про 
співробітництво у захисті навколишнього природного середовища 
від 30 вересня 1994 року, Угода між Міністерством екології і приро-
дних ресурсів України та Міністерством навколишнього середовища 
та водних ресурсів Республіки Болгарія про співробітництво в галузі 
охорони навколишнього середовища та раціональне використання 
природних ресурсів від 30 січня 2003 року, Угода між Міністерством 
навколишнього природного середовища України та Міністерством 
природи і навколишнього середовища Монголії про співробітництво 
в галузі охорони навколишнього середовища від 8 грудня 2004 ро-
ку. Такі угоди теж встановлюють рамки міжвідомчого співробітництва у сфе-
рі охорони довкілля, основні напрямки та форми співпраці.  

Україна підписала ряд угод, що стосуються водного господарства, зокре-
ма, Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з 
питань водного господарства на прикордонних водах від 16 лютого 
1995 року, Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республі-
ки з питань водного господарства на прикордонних водах від 11 
листопада 1997 року, Угода між Урядами України та Румунії про 
співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних 
водах від 30 вересня 1997 року. Такі угоди стосуються використання 
водних ресурсів, охорони вод від забруднення, захисту від паводків, обміну 
інформацією, утримання водогосподарських об'єктів та ін.  

Останнім часом Урядом України укладаються двосторонні міжнародно-
правові акти з питань зміни клімату, наприклад, Меморандум між Урядом 
України та Урядом Японії про співпрацю з впровадження Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї від 
14 липня 2008 року, Угода між Урядом України та Урядом Францу-
зької Республіки про сприяння проектам, спрямованим на скоро-
чення антропогенних викидів із джерел або на збільшення абсорб-
ції поглиначами парникових газів відповідно до ст. 6 Кіотського 
протоколу від 20 грудня 2006 року, Меморандум про порозуміння 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів 
про співробітництво з впровадження Рамкової конвенції ООН про 
зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, зокрема, щодо емісії 
парникових газів відповідно до ст.6 Кіотського протоколу від 7 чер-
вня 2006 року.  

 


