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20 березня 2017 року  

У ЖЕНЕВІ ОЦІНИЛИ ПРОГРЕС УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ ОРГУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 

28 лютого – 3 березня 2017 р. в Женеві відбулось 56-е засідання Комітету з питань дотримання Оргу-

ської конвенції. На засіданні основна увага була приділена виконанню окремими країнами рішень 

щодо усунення недотримання Конвенції, зокрема й України. 

Під час засідання заслухано доповідача з цього питання, представника уряду та громадськості 

(останні двоє брали участь через Інтернет зв’язок).  Комітет вирішив перенести остаточну дату по-

дання інформації щодо виконання рішення Україною на 1 квітня 2017 року. Початок квітня – об’єктив-

но останній термін, який дозволить Комітету врахувати здійснення будь-яких кроків з боку України, 

оскільки проекти рішень до Наради сторін (яка відбудеться у вересні) готуються заздалегідь. Наразі, 

Комітет визнає вирішення проблем із доступом до екологічної інформації, але наполягає також на 

прийнятті проекту закону про оцінку впливу на довкілля з метою забезпечення належних засад для 

участі громадськості у процесі прийняття рішень. Представник Мінприроди повідомив, що вони очі-

кують повторного голосування і прийняття Парламентом Закону про оцінку впливу на довкілля в бе-

резні 2017 року. Представник громадськості також підтвердила позитивні прогнози і зазначила, що 

погоджується із позицією Комітету запропонувати позбавити Україну спеціальних прав за Конвенці-

єю у разі, якщо до 1 квітня 2017 р. такий закон не буде прийнятий.  

Рішення щодо недотримання Україною Конвенції, яка закріплює екологічні права громадян, має дов-

гу історію, що почалась з будівництва каналу Дунай – Чорне море у 2003 р. Ключовою вимогою до 

України є усунути системні недоліки законодавства щодо доступу до екологічної інформації та забез-

печення участі громадськості у процесі прийняття екологічно значимих рішень. 

ЗРОСТАННЯ РОЛІ ЦЕРКВИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ 

Проблеми захисту довкілля є у центрі уваги різних сфер суспільно-політичної діяльності, зокрема ре-

лігії. Останніми роками в Україні спостерігається тенденція зростання ролі церкви у захисті довкілля 

та формуванні екологічно-свідомої людини, відповідальної за довкілля як Божого створіння. Вона 

прослідковується у відображенні проблематики охорони та збереження довкілля у теоретичних на-

працюваннях церков, створенні спеціальних інституцій в їх структурі, що займаються екологічними 

питаннями (наприклад, Бюро УГКЦ з питань екології), впроваджені екологічних заходів на практиці, 

у т. ч. і на засадах співпраці як із державними органами, так і місцевими громадами, освітніми закла-

дами тощо.  

Підтвердженням цього є і 2017 рік. Церкви наголошували на неприпустимості спалювання сухої тра-

ви, нищення та купівлі первоцвітів, використання пластикових квітів на цвинтарях. 11 березня 2017 

року в м. Каневі міністри Остап Семерак (Мінекології), Євген Нищук (Мінкультури) та Блаженніший 

Патріарх Святослав за участі вірних і духовенства започаткували Всеукраїнську акцію «Паростки єд-

нання». 

Більше того, як свідчать соціологічні дослідження (КМІС, ІНПОЛІТ, Фонд  «Демократичні ініціативи 

імені Ілька Кучеріва»), церква залишається однією із соціальних інституцій, якій найбільше довіряє 

населення України. Тому її екологічна діяльність і в подальшому матиме позитивний, в окремих випа-

дках і визначальний, вплив на охорону й збереження довкілля. 
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ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: 2016 

2 березня 2017 року Урядовий офіс з питань європейської та євроантлантичної інтеграції оприлюднив 

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2016 році. 

На думку Уряду, головні досягнення 2016-го року щодо виконання зобов’язань в сфері охорони до-

вкілля, є наступними:  

 прийнято закони України про  управління водними ресурсами за басейновим принципом, а та-

кож оцінку впливу на довкілля і стратегічну екологічну оцінку (щоправда два останні  були заве-

товані Президентом України і в цьому контексті такі досягнення є сумнівними); 

 ратифіковано Паризьку угоду та затверджено Концепцію реалізації державної політики України 

у сфері зміни клімату; 

 розроблено проекти Національної стратегії поводження з відходами,  Концепції реформування 

державної системи моніторингу довкілля, Національного плану скорочення викидів забруднюю-

чих речовин від великих спалювальних установок, законопроекти щодо державної системи без-

пеки генетично модифікованих організмів, а також щодо забезпечення населення якісною та 

безпечною питною водою. 

Зважаючи на низку актів права ЄС часові рамки щодо імплементації яких вже завершились або на-

ближаються до завершення, звіт акцентує увагу на заходах, які необхідно провести у 2017 році. Таки-

ми визначено:  

 прийняття Національного плану скорочення викидів забруднюючих речовин від великих спалю-

вальних установок; 

 прийняття Національної стратегії поводження з відходами та Закону «Про упаковку та відходи 

упаковки»; 

 доопрацювання проекту Закону «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуван-

ні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» і розробка та впрова-

дження чіткої дорожньої карти подальших кроків, необхідних для регулювання сфери викорис-

тання генетично модифікованих організмів. 

Оприлюднення звітів про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є важливим джере-

лом для моніторингу виконання Угоди, що проводиться громадськістю.   

На нашу думку, ефективне впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у першу чергу пе-

редбачає точне і вчасне виконання затверджених планів імплементації директив і регламентів, тому 

саме їх було б доцільно брати за основу звітування. Звіт, головним чином, містить інформацію щодо 

окремих заходів, що зроблені в тій чи іншій сфері (наприклад, розробка законопроекту). Тим не 

менше, така інформація не відображає цілісного бачення ситуації та досягнутого прогресу, оскільки 

не дає можливості оцінити де Україна зараз є в процесі імплементації.  

Звіт також повинен містити аналіз досягнень та перешкод, а не лише фактичні дані. В звіті зазначено 

досягнення – прийняті/розроблені нормативно-правові акти, підписання актуальних міжнародних 

угод, натомість  мало уваги приділено проблемним напрямкам. Зокрема у документі вибірково ак-

центується увага на тих актах права ЄС щодо яких спливають строки імплементації низки їх поло-

жень,  водночас ряд актів, строки для яких критичні або пропущені, взагалі залишені поза увагою, 

наприклад, в екологічному блоці такою є Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів.  

Погоджуючись з тим, що Україна активно працює над впровадженням вимог Угоди про асоціацію, 

ми не можемо не відмітити закритість роботи міжвідомчих робочих груп та брак комунікації між 

зацікавленими сторонами, який прослідковується і при звітуванні. Саме тому, на нашу думку, на ета-

пі підготовки звітів про імплементацію доцільно залучати громадськість. Такий механізм зміг би за-

безпечити врахування різних точок зору, подання максимально об’єктивної інформації та став би 

хорошим інструментом взаємодії з громадськістю. 
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