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АКЦЕНТИ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ТОРГІВЛІ

Прагнення ЄС та України вести свої торговельні відносини із дотриманням принципів сталого розвитку знайшло відображення у положеннях Глави 13 “Торгівля і сталий розвиток” Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
29-30 травня 2017 року у Брюсселі відбулось засідання підкомітету Україна-ЄС з питань торгівлі і сталого розвитку, а 30 травня  форум громадянського суспільства з питань сталого розвитку. На порядку денному обох зустрічей стояли надзвичайно актуальні для України питання – стале управління
лісами (в контексті заборони Україною експорту лісу-кругляку), імплементація ключових конвенцій
Міжнародної організації праці та міжнародних екологічних конвенцій. Порядок денний громадськості включав також питання належного поводження з тваринами.
Україна отримала своє “домашнє завдання”, яке необхідно виконати до наступного засідання підкомітету, що відбудеться в другому кварталі 2018 року. Таке завдання, серед іншого, містить багато
зобов’язань щодо сталого управління лісами, зокрема, реформування системи управління лісовим
господарством, залучення допомоги ЄС для такої реформи, створення належної системи реалізації
лісу в прозорий спосіб, визначення часових рамок створення системи електронного обліку лісу, що
включатиме 100% охоплення. Завданням ж української громадськості, окрім надання відповідних
рекомендацій, є створення дорадчої групи з питань сталого розвитку, адже цього разу у форумі брала участь ad-hoc делегація.
Обговорити у
УКРАЇНСЬКІ ПРАЛІСИ – ПІД ОХОРОНОЮ
23 травня 2017р. ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат» (реєстр.№ 4480).
Праліси – це недоторкані території, що виникли і розвиваються лише під впливом природніх факторів без будь-якого втручання людини. Праліси мають важливе природоохоронне, наукове та естетичне значення: вони є осередком існування великої кількості червонокнижних тварин і рослин, а також роблять неоціненний внесок у процес регулювання клімату. Головною загрозою для пралісів є
рубки – після знищення їх неможливо відновити.
Як зазначають експерти WWF, на початок 2017р. в Україні ідентифіковано 85 тис. га старовікових лісів, що включають 54 тис. га пралісів. Проте лише частина з них належить до об’єкту всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» і охороняються
законом. Решта розміщуються в межах лісових господарств і такого захисту позбавлені.

Прийнятий закон не лише наблизить українське законодавство до європейського, а й дозволить взяти під охорону всі праліси в Україні. Зокрема він, по-перше, розширює Лісовий кодекс визначеннями
«праліси» та «квазіпраліси», а також зараховує їх до категорії природоохоронних територій, подруге, забороняє усі види рубок на території пралісових пам’яток природи, а також суцільні, санітарні і поступові рубки в охоронних територіях довкола пралісів, і, нарешті, вводить адміністративну та
кримінальну відповідальність за знищення та пошкодження пралісів.
Обговорити у
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА
ДОВГИЙ ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ:
ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ
1988

Постанова ЦК КПРС та Кабміну СРСР від 7 січня 1988 року №32 «Про докорінну перебудову справи
охорони природи в країні», якою запроваджено систему екологічної експертизи

1991

25 червня 1991 – закон «Про охорону навколишнього природного середовища», яким встановлено
основні вимоги щодо обов’язковості, форм та засад здійснення екологічної експертизи

1995

Прийнято спеціальний закон «Про екологічну експертизу», яким детально врегульовано мету,
завдання та порядок здійснення екологічної експертизи

2005

2008

Комітет з питань дотримання Оргуської Конвенції визнав невідповідність законодавства України
про екологічну експертизу міжнародно-правовим вимогам щодо забезпечення участі громадськості (справа перебуває на контролі по сьогодні)

Комітет з питань імплементації Конвенції Еспо виніс рішення про порушення Україною своїх зобов’язань щодо транскордонної оцінки впливу на довкілля в процесі будівництва каналу Дунай –
Чорне море та щодо невідповідності законодавства про екологічну експертизу вимогам конвенції (справа перебуває на контролі по сьогодні)

2010

ВРУ ратифікувала протокол про приєднання України до Енергетичного Співтовариства, яким встановлена вимога щодо імплементації директиви ЄС про оцінку впливу на довкілля (до 1 січня 2013
року) для енергетики

2011

Верховна Рада прийняла закон «Про регулювання містобудівної діяльності», яким практично скасовано інститут державної екологічної експертизи

2012

2014

2015

2016

2017

Мінприроди намагається повернути екологічну експертизу через проект закону №10651

21 березня 2014 р. укладено Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка
передбачає повну імплементацію директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і
приватних проектів на навколишнє середовище
У травні зареєстровано проект закону №4972, якому через недозвільний характер запропонованої моделі активно протистояло профільне міністерство
У Верховній Раді зареєстровано проекти законів №2109а (чергова спроба повернути пострадянську систему екологічної експертизи) та №2009а про оцінку впливу на довкілля (дозвільна
модель, розроблена на основі проекту №4972)

У вересні 2016 р. Секретаріат Енергетичного Співтовариства відкрив справу щодо недотримання
Україною своїх зобов’язань через відсутність імплементації директиви про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище
У жовтні Верховна Рада після активної роботи Міністра екології О.Семерака приймає закон «Про
оцінку впливу на довкілля» (проект №2009а-д), який скасовує екологічну експертизу. Закон
ветує Президент України

Верховна Рада вдруге приймає закон «Про оцінку впливу на довкілля». Закон очікує на підпис
Президента України
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