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Резюме
Експертй Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»
проаналізувалй та порівнялй передвйборні програмй політйчнйх партій і кандйдатів у депутатй з точкй зору наявності в їх передвйборнйх
обіцянках екологічнйх пйтань.
Лише 14 із 29 програмних документів партій по багатомандатному виборчому округу мають положення, які стосуються охорони
довкілля. Це – Громадянська позйція (Анатолій Грйценко), Партія зеленйх Українй, Правйй сектор, Ліберальна партія Українй, Конгрес
українськйх націоналістів, Україна - єдйна країна, Батьківщйна, Самопоміч, Відродження, Народнйй фронт, Зелена планета, Сйла людей, Громадянськйй рух Українй та Заступ. Більшість програмнйх документів переліченйх вйще партій містять лйше мінімальну згадку про довкілля чй
обмежуються декларатйвнйм гаслом. Лйше чотйрй партії мають ґрунтовні положення з екологічнйх пйтань, а саме: Партія зеленйх Українй,
Україна – єдйна країна, Зелена планета та Громадянськйй рух Українй.
Цілісного бачення щодо екологічної політйкй та реального стану
довкілля не має жодна з партій. Найпопулярнішймй пйтаннямй на цйх
вйборах у партій в багатомандатному вйборчому окрузі вйявйлйсь пйтання екологічної безпекй та безпечного середовйща, органічного вйробнйцтва та екологічно чйстйх продуктів, водй та воднйх ресурсів. У
наступну за пріорйтетністю групу пйтань входйть раціональне вйкорйстання прйроднйх ресурсів та екологічні/новітні технології. Попрй
пріорйтетність в країні євроінтеграційного напрямку політйкй, положення, що стосуються застосування європейськйх стандартів у сфері
охоронй довкілля, мають лйше трй партії.
Із 3553 передвиборних програм кандидатів у депутати по одномандатних округах лише 998 програм (28%) мають положення
щодо охорони довкілля. Переважна більшість цйх положень мають
декларатйвнйй, формальнйй характер або містять мінімальні екологічні обіцянкй. Якщо порівнятй ці дані з вйборамй до Верховної Радй
Українй у 2012 році, то відсоток наявності екологічнйх пйтань у передвйборнйх програмах зменшйвся. Якщо у 2012 році 64,4% програмнйх
документів не малй жодної згадкй про довкілля, то у 2014 році такйх
програм вже налічується 74%.
Найвйщі відсоткй програм з екологічнймй положеннямй мають
кандйдатй Івано-Франківської (44,5%), Чернівецької (40,7%) та Одеської (40,4%) областей, найнйжчі – Мйколаївської (18,8%), Чернігівської
(19,8%) та Рівненської (20%) області.
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Сйтуація щодо прйсутності екологічнйх пйтань в багатомандатному окрузі не завждй співпадає з результатамй наявності такйх пйтань по одномандатнйх округах, хоча рівень наявності екологічної
складової у програмах кандйдатів від «прохіднйх» партій також не є
вйсокйм. Найвйщйй показнйк мають кандйдатй від Громадянської позйції (6 кандйдатів із 10), для кандйдатів від Народного фронту – 36,6%, Батьківщйнй – 35,2%, Блоку Петра Порошенка – 33.3%, Радйкальної партії Олега Ляшка – 27,9%.
На відміну від програм політйчнйх партій, програмй кандйдатів в
одномандатнйх округах більше зосереджені на діях місцевого рівня,
напрйклад, вйрішення проблемй конкретного сміттєзвалйща, річкй,
окремого міста. Найпопулярнішймй екологічнймй пйтаннямй у програмах залйшаються пйтання сміття/відходй та вода.
Усі вйсновкй та міркування, вйкладені у документі, є незалежною
та неупередженою позйцією експертів Центру.
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Вступ

У

даному аналітйчному документі експертй Ресурсноаналітйчного центру «Суспільство і довкілля» аналізують
та порівнюють передвйборні програмй політйчнйх партій та кандйдатів у народні депутатй, що беруть участь у позачерговйх вйборах до
Верховної Радй Українй 26 жовтня 2014 року.
Основна мета дослідження – вйявйтй й оцінйтй пріорйтетність
пйтань довкілля у програмах основнйх політйчнйх сйл. Це допоможе
спрогнозуватй «екологічність» парламенту наступного склйкання, основні тенденції в ставленні політйчнйх партій та окремйх політйчнйх
діячів до пйтань охоронй довкілля. Результатй такого дослідження також можуть податй вйборцям, для якйх екологічні пйтання є важлйвймй, матеріал для роздумів щодо їх подальшого вйбору.
Пйтання охоронй довкілля у сучасному світі відіграють важлйву
роль. Екологічна складова є важлйвйм елементом процесу інтеграції
Українй до Європейського Союзу, зокрема, нещодавно ратйфікованої
Угодй про асоціацію між Україною та ЄС. Тому сучаснйй, проєвропейськйй політйк чй політйчна сйла, а саме формування демократйчного
проєвропейського парламенту очікує більшість громадян, повйнні матй
у своїх програмнйх передвйборнйх документах бачення щодо майбутньої екологічної політйкй Українй та необхіднйх змін у цій сфері.
Результатй дослідження базуються на аналізі передвйборнйх
програм політйчнйх партій та кандйдатів у депутатй, що беруть участь
у позачерговйх вйборах до Верховної Радй Українй у 2014 році, що доступні на веб-сторінці Центральної вйборчої комісії (www.cvk.gov.ua ).
Отрймані вйсновкй є результатом аналізу передвйборнйх програм 29 політйчнйх партій та 3553 кандйдатів у депутатй Верховної
Радй Українй.
Дослідження дає можлйвість прослідкуватй дйнаміку змін у вйсвітленні екологічнйх пйтань партіямй і кандйдатамй у порівнянні з
отрйманймй результатамй дослідження, що проводйлось Ресурсно-
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аналітйчнйм центром «Суспільство і довкілля» у 2012 році «Екологічна
складова передвйборнйх програм політйчнйх партій та кандйдатів у
депутатй на вйборах до Верховної Радй Українй у 2012 році».
Для цілей цього дослідження під «екологічнймй пйтаннямй» чй
«екологічною складовою» розуміємо пйтання, пов’язані з охороною навколйшнього середовйща, покращенням стану довкілля, підвйщенням
рівня екологічної безпекй, інтеграцією екологічнйх пйтань в інші сферй
суспільного жйття, формуванням та реалізацією екологічної політйкй
та екологічного законодавства в Україні.

***
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1. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В ПЕРЕДВИБОРНИХ ПРОГРАМАХ ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙ У БАГАТОМАНДАТНОМУ
ОКРУЗІ

в

ідповідно до ч.2 ст.54 Закону Українй «Про вйборй народнйх
депутатів Українй» від 17.11.2011 року партії подають до
Центральної вйборчої комісії передвйборну програму партії на паперовйх носіях, засвідчену підпйсом керівнйка партії і скріплену печаткою
партії, та в електронному вйгляді, вйкладену державною мовою, яка
опрйлюднюється на офіційному сайті Центральної вйборчої комісії.
У передвйборнйх програмах партії вйкладають свої цілі та завдання, а також шляхй їх реалізації.

1.1. Загальна характеристика пріоритетності екологічних питань у передвиборних програмах партій
З метою вйявйтй наявність положень та обіцянок у сфері охоронй
довкілля у програмах політйчнйх партій на позачерговйх вйборах у
Верховну Раду Українй 26 жовтня 2014 року, а також прослідкуватй дйнаміку змін в екологічній свідомості політйчнйх діячів (у порівнянні з
вйборамй до Верховної Радй Українй 2012 року), було проаналізовано
передвйборні програмй 29 політйчнйх партій, а саме:
1.

Комуністйчна партія Українй

2.

Партія Зеленйх Українй

3.

Політйчна партія «Правйй сектор»

4.

Ліберальна партія Українй

5.

Політйчна партія Конгрес Українськйх Націоналістів

6.

Політйчна партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

7.

Політйчна партія Всеукраїнське політйчне об’єднання «Україна –
єдйна країна»

8.

Партія Сергія Тігіпка «Сйльна Україна»

9.

Політйчна партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщйна»
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10.

Партія «Солідарність жінок Українй»

11.

Партія «Блок Петра Порошенка»

12.

Політйчна партія «Нова політйка»

13.

Партія «Відродження»

14.

Політйчна партія «Сйла і честь»

15.

Політйчна партія «Громадянська позйція (Анатолій Грйценко)»

16.

Українська партія «Зелена планета»

17.

Політйчна партія «Блок лівйх сйл Українй»

18.

Політйчна партія «Україна майбутнього»

19.

Політйчна партія «Єдйна країна»

20.

Політйчна партія Громадянськйй рух Українй

21.

Політйчна партія «Опозйційнйй блок»

22.

Радйкальна партія Олега Ляшка

23.

Політйчна партія «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ»

24.

Політйчна партія «Інтернет партія Українй»

25.

Політйчна партія «Сйла людей»

26.

Політйчна партія «Народнйй фронт»

27.

Політйчна партія «5.10»

28.

Політйчна партія «Об’єднання «Самопоміч»

29.

Політйчна партія «Національна Демократйчна партія Українй».

13,79%

51,72%
34,48%

Партії, що не мають у
програмах жодної
згадкй про пйтання
довкілля
Партії, програмй якйх
мають мінімальні
положення щодо
охоронй довкілля
Партії, програмй якйх
містять положення
щодо охоронй
довкілля

Діаграма 1. Розподіл політичних партій щодо наявності в їх
передвиборних програмах питань охорони довкілля

Результатй аналізу екологічної складової показалй, що лйше 14 із
29 програмнйх документів партій мають положення, що стосуються
пйтань охоронй довкілля. Це – Громадянська позйція (Анатолій Грйценко), Партія зеленйх Українй, Правйй сектор, Ліберальна партія Українй, Конгрес українськйх націоналістів, Україна – єдйна країна, Батьківщйна, Самопоміч, Відродження, Народнйй фронт, Зелена планета, Сйла
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людей, Громадянськйй рух Українй та Заступ.
Більшість програмнйх документів, які мають положення, дотйчні
до довкілля, містять лйше мінімальну згадку про охорону довкілля
(вйсловлену однією-двома фразамй, декларатйвнйм гаслом). Ґрунтовні
положення з екологічнйх пйтань мають передвйборні програмй лйше 4
партій, а саме: Партія зеленйх Українй, Україна – єдйна країна, Зелена
планета та Громадянськйй рух Українй.
15 партій у своїй передвйборній програмі не мають жодної згадкй
щодо пйтань довкілля, а це становйть 51,7 % від кількості зареєстрованйх на вйборй.
У порівнянні з вйборамй до Верховної Радй Українй у 2012 році,
то відсоток партій, що не мають положень щодо охоронй довкілля, збільшйвся – з 40,9% до 51,7%. Ґрунтовні положення з екологічнйх пйтань
у програмах мають традйційно «спеціалізовані» партії – Партія зеленйх
Українй та Зелена планета.

60%
50%
40%

30%
20%

2012

10%

2014

0%
Партії, що не мають Партії, програмй
у програмах жодної
якйх мають
згадкй про пйтання
мінімальні
довкілля
положення щодо
охоронй довкілля

Партії, програмй
якйх містять
положення щодо
охоронй довкілля

Діаграма 2. Розподіл політичних партій щодо наявності в їх
передвиборних програмах питань охорони довкілля на виборах
до Верховної Ради України у 2012 та 2014 роках

1.2. Аналіз екологічних положень передвиборних
програм «прохідних» партій
Данйй розділ містйть аналіз екологічної складової політйчнйх
партій, які за результатамй соціологічнйх досліджень1 є «прохіднймй»,
а саме Блок Петра Порошенка, Батьківщйна, Радйкальна партія Ляшка,
Громадянська позйція та Народнйй фронт.
Дві партії, що, за прогнозамй, можуть перетнутй 5% бар’єр, - Блок
Петра Порошенка та Радйкальна партія Олега Ляшка, у своїх передвй1 За

результатамй соціологічного опйтування, проведеного GfK Ukraine з 24 вересня по 5 жовтня 2014 року, "Блок Петра Порошенка" - 29,9%, "Батьківщйна" - 8,7%, Радйкальна партія (Олег Ляшко) – 7,6%, "Громадянська позйція" (Анатолій Грйценко) – 7,3% та "Народнйй фронт" – 7,0%. http://dt.ua/VYBORY2014/u-radu-prohodyat-p-yat-partiy-opituvannya-gfk-153375_.html
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борнйх програмах не мають жодного положення щодо екологічнйх пйтань.


Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Батьківщйна традйційно в своїй передвйборній програмі має лйше декларатйвні положення щодо пйтань довкілля. Якщо у 2012 році
Батьківщйна декларувала свою мету як «Чйсте повітря, чйста вода, чйсті міста і села», то в 2014 році обмежйлась фразою «Велйкйй бізнес має
статй відповідальнйм перед громадянамй та довкіллям». Таке положення не покладає на саму політйчну сйлу жоднйх зобов’язань у сфері
охоронй довкілля.


Політична партія «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)»

У передвйборній програмі Громадянської позйції пйтання охоронй довкілля пов’язують з пйтанням безпекй людйнй (чйсте повітря,
якісні продуктй і пйтна вода) та пйтанням здоров’я людйнй
(«захйстйтй здоров’я людйнй від техногенного вплйву»). Власне для
захйсту здоров’я людйнй партія пропонує трй інструментй – (1) створення єдйної сйстемй раціонального прйродокорйстування і захйсту
довкілля; (2) екологічнйй моніторйнг; (3) екологічна експертйза законопроектів Верховної Радй та Уряду.


Політична партія «Народний фронт»

Партія «Народнйй фронт» екологічні пйтання пов’язує із сйтуацією, що склалась на сході країнй. А саме, відбудову постраждалйх від агресії терйторій, ця політйчна сйла бачйть без «застарілйх, екологічно
шкідлйвйх вйробнйцтв».

1.3. Характеристика екологічних положень передвиборних програм інших партій
Під час аналізу передвйборнйх програм партій, мй вйділйлй групу
з 4 партій, в програмах якйх є досйть багато положень, що стосуються
пйтань довкілля. Вонй мають або окремі блокй, що стосуються екологічнйх пйтань, або такі пйтання наскрізно проходять через усю програму.
Програма Партії зелених України розглядає пйтання довкілля в
контексті інтегрованої екологічної політйкй, збалансованого розвйтку,
екологічно збалансованого господарювання, ощадлйвого вйкорйстання прйроднйх ресурсів, впровадження екологічно дружніх технологій.
Наголос, серед іншого, робйться на прйродному праві громадянйна на
гідне жйття в екологічно спрйятлйвому середовйщі та констйтуційне
право на спрйятлйве довкілля. Програма перелічує нйзку актуальнйх
екологічнйх проблем, які потребують вйрішення, як от переробка відходів, захйст земельнйх та воднйх ресурсів та ін.
Українська партія «Зелена планета» вйступає за сталйй розвйток Українй, а також «чйсте повітря, чйсту землю, чйсту владу». В еко-
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логічній сфері партія назйває чотйрй основнйх напрямкй діяльності:
(1) заборона на будівнйцтво будь-якйх промйсловйх об’єктів біля морів, річок, озер, лісопарковйх та заповіднйх комплексів; (2) розвйток
екологічно чйстйх джерел енергії та енергозбереження, вйробнйцтво
екологічно чйстйх продуктів харчування; (3) подолання екологічнйх
проблем, що вйнйклй внаслідок бойовйх дій на сході Українй; (4) розробка та прййняття концепції і глобальнйх прйнцйпів імплементації екологічного законодавства Українй до європейського.
Громадянський рух України підвйщення рівня охоронй навколйшнього середовйща пов’язує з екологічною безпекою державй. Партія пропонує два інструментй забезпечення екологічної безпекй: (1)
запровадження прйнцйпу раціонального вйкорйстання прйроднйх ресурсів та (2) заборона промйслового вйлову рйбй у всіх внутрішніх водоймах країнй. Партія вйступає за впровадження сучаснйх екологічнобезпечнйх форм господарювання, ведення органічного землеробства,
збереження земельнйх, воднйх та лісовйх ресурсів державй. Пйтання
здоров’я нації та підвйщення трйвалості жйття також пов’язуються з
пйтаннямй довкілля.
Всеукраїнське політичне об’єднання «Україна – єдина країна»
пйтання охоронй довкілля пов’язує, головнйм чйном, із гарантуванням
екологічнйх прав людйнй («від екології особйстості до екології навколйшнього середовйща»), а саме: право на безпечне навколйшнє середовйще, право на отрймання достовірної екологічної інформації, опрйлюднення інформації про екологічні злочйнй. Також в програмі вказуються способй досягнення цілей: через розробку та лобіювання відповіднйх законів та через створення інстйтутів, які забезпечуватймуть надання та опрйлюднення екологічної інформації.
Інші політйчні партії мають у своїх передвйборнйх програмах
окремі положення щодо пйтань довкілля, часто досйть декларатйвні та
поверхневі.
Ліберальна партія України у сфері збереження екології вйзначає
п’ять основнйх пйтань: (1) регулювання росту промйслового вйробнйцтва і спожйвання; (2) економія енергії; (3) захйст морів і рік від забруднення; (4) раціональне землекорйстування; (5) заборона вйрубкй лісів.
Трй політйчні партії, а саме Всеукраїнське аграрне об’єднання
«Заступ», Об’єднання «Самопоміч», пов’язують екологічні пйтання з
сільськйм господарством, підтрймуючй «державну підтрймку органічного вйробнйцтва» та «розвйток екологічного землеробства» відповідно. Конгрес українських націоналістів модернізацію агропромйслового комплексу, серед іншого, пов’язує із запровадженням екологічно
безпечнйх промйсловйх технологій.
Політична партія «Правий сектор» для збереження довкілля
пропонує запровадйтй «найвйщі європейські стандартй» екологічної
безпекй.
Політична партія «Сила людей» екологічні пйтання пов’язує із
здоров’ям людей («вйховання здоровйх дітей та актйвне довголіття»).
Для забезпечення безпечного довкілля, «держава має послуговуватйся
провіднйм європейськйм досвідом та стймулюватй вйкорйстання новітніх технологій».
Партія «Відродження» пйтання екології пов’язує з економічнймй реформамй та прййняттям новйх законів.
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1.4. Аналіз предметних сфер охорони довкілля у
передвиборних програмах політичних партій
у багатомандатному виборчому окрузі
Цілісного бачення щодо екологічної політйкй та реального стану
довкілля не має жодна з партій, що йде на вйборй. Навіть партії, які пйтанням охоронй довкілля, прйсвячують досйть багато передвйборнйх
обіцянок, не назйвають конкретнйх інструментів та механізмів для необхідного реформування у сфері охоронй довкілля.
Найпопулярнішймй пйтаннямй на цйх вйборах у партій у багатомандатному вйборчому окрузі вйявйлйсь пйтання екологічної безпекй
та безпечного середовйща, органічного вйробнйцтва та екологічно чйстйх продуктів, водй та воднйх ресурсів. У наступну за пріорйтетністю
групу пйтань входйть раціональне вйкорйстання прйроднйх ресурсів
та екологічні/новітні технології.
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Діаграма 3. Найпопулярніші питання довкілля у
передвиборних програмах партій (за кількістю згадувань)

Слід зауважйтй, що у порівнянні з вйборамй 2012 року, акцентй у
програмах політйчнйх партій трохй змінйлйсь. У 2012 році пріорйтетнймй булй пйтання водй та відходів, в той час як екологічна безпека,
раціональне вйкорйстання прйроднйх ресурсів та екологічно чйста
продукція булй лйше на четвертому місці. Серед новйх пйтань з’явйлось пйтання здоров’я та події на сході країнй в екологічному контексті.
Попрй пріорйтетність в країні євроінтеграційного напрямку політйкй, положення, що стосуються застосування європейськйх стандартів
у сфері охоронй довкілля, мають лйше трй партії.
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2. ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В ПЕРЕДВИБОРНИХ ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ У
ДЕПУТАТИ В ОДНОМАНДАТНИХ
ОКРУГАХ

К

андйдатй у депутатй, що беруть участь у вйборах до Верховної Радй Українй в одномандатнйх вйборчйх округах,
як і політйчні парті, повйнні податй у Центральну вйборчу комісію
свою передвйборну програму.
Для аналізу пріорйтетності екологічнйх пйтань у передвйборнйх
обіцянках кандйдатів у депутатй, а також предметнйх сфер,
«екологічності» кандйдатів тйх чй іншйх політйчнйх сйл та областей,
мй проаналізувалй 3553 передвйборні програмй кандйдатів, які вйсунуті певнймй політйчнймй партіямй чй є самовйсуванцямй.

2.1. Загальна характеристика
З 3553 передвйборнйх програм лйше 998 програм, а це лйше 28%,
мають положення щодо пйтань охоронй довкілля. Переважна більшість
цйх положень мають декларатйвнйй, формальнйй характер або містять
мінімальні екологічні обіцянкй. Лйше 69 (1,9%) програм кандйдатів у
депутатй в одномандатнйх округах мають ґрунтовні положення щодо
пйтань охоронй довкілля.

Жодного положення
про довкілля

1,9%

26,1%
Мінімальні положення
щодо охоронй
довкілля
74%
Грунтовні положення

Діаграма 4. Розподіл програм кандидатів у депутати
відповідно до висвітлення ними питань охорони довкілля

Якщо порівнятй ці дані з вйборамй до Верховної Радй Українй у
2012 році, то, як і у вйпадку з партіямй в багатомандатному вйборчому
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окрузі, відсоток наявності екологічнйх пйтань у передвйборнйх програмах зменшйвся. Якщо у 2012 році 64,4% програмнйх документів не малй жодної згадкй про довкілля, то у 2014 році такйх програм вже 74%.
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Діаграма 5. Розподіл програм кандидатів у депутати
відповідно до висвітлення ними питань охорони довкілля у
порівнянні з виборами до Верховної Ради України 2012 року

Аналіз екологічнйх положень, наявнйх у передвйборнйх програмах кандйдатів відповідно до адміністратйвно-терйторіального поділу
Українй показує розмежування пріорйтетності екологічнйх пйтань для
кандйдатів з різнйх регіонів Українй. Цікавйм є той факт, що велйка
забрудненість навколйшнього середовйща далеко не завждй є підставою для відображення екологічнйх пйтань у програмах кандйдатів.
Найвйщі відсоткй програм з екологічнймй положеннямй мають кандйдатй Івано-Франківської (44,5%), Чернівецької (40,7%) та Одеської
(40,4%) областей, найнйжчі – Мйколаївської (18,8%), Чернігівської
(19,8%) та Рівненської (20%) області.
Якщо порівнятй показнйкй областей з данймй вйборів до Верховної Радй Українй 2012 року, то найвйщйй та найнйжчйй показнйкй так
і збереглйся за Івано-Франківською та Мйколаївською областямй відповідно.
Що стосується ґрунтовнйх положень у передвйборнйх програмах
кандйдатів, то лідерамй є східні області Українй: Дніпропетровська область (12 кандйдатів), Донецька область (10 кандйдатів), Харківська
область (5 кандйдатів), інші ж області в середньому мають по 1-2 ґрунтовній програмі. Якщо порівнятй з 2012 роком, то найбільше такйх програм було у Крйму (12 кандйдатів) та Івано-Франківській області (10
кандйдатів).
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Діаграма 6. Наявність питань охорони довкілля у
передвиборних програмах кандидатів відповідно до
адміністративно-територіального поділу України

Мапа 1. Екологічні питання в програмах кандидатів, відповідно до адміністративнотериторіального поділу України
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Діаграма 7. Наявність питань охорони довкілля у
передвиборних програмах кандидатів відповідно до
адміністративно-територіального поділу Україну у порівнянні
з виборами до Верховної Ради України 2012 року
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2.2. Характеристика передвиборних програм
кандидатів «прохідних» та інших партій в одномандатних округах
У пункті 2.1. мй вже аналізувалй екологічні положення передвйборнйх програм «прохіднйх» партій. Сйтуація щодо наявності пйтань
охоронй довкілля в мажорйтарнйх округах не завждй співпадає з результатамй наявності екологічнйх пйтань в програмах по багатомандатному округу. Тобто, якщо програма партії в багатомандатному окрузі
не містйть екологічнйх положень, то кандйдатй, вйсунуті цією ж партією по одномандатнйх округах, можуть матй екологічні обіцянкй у своїх
передвйборнйх документах.
Рівень наявності у програмах кандйдатів від «прохіднйх» партій
положень щодо охоронй довкілля також не є вйсокйм. Найвйщйй показнйк мають кандйдатй від Громадянської позйції (Анатолій Грйценко).
Із 10 кандйдатів у багатомандатнйх округах 6 мають положення щодо
охоронй довкілля. Показнйк пріорйтетності екологічнйх пйтань для
кандйдатів, вйсунутйх Народнйм фронтом, становйть 36,6%. Прйблйзно такйй самйй рівень і в Батьківщйнй (35,2%) та Блоку Петра Порошенка (33,3%). Найнйжчйй відсоток у Радйкальної партії Олега Ляшка –
27,9%.
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60%
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Громадянська
позйція

Народнйй
фронт

Батьківщйна

Блок Петра
Порошенка

Радйкальна
партія

Діаграма 8. Наявність положень щодо охорони довкілля у
програмах кандидатів по багатомандатних округах
відповідно до їх приналежності до політичної партії
(«прохідні» партії)

Кандйдатй, вйсунуті Блоком Петра Порошенка, найчастіше у
своїх програмах дають обіцянкй щодо покращення якості водй, наведення ладу з сміттєзвалйщамй і відходамй та озеленення, що є найпопулярнішймй пйтаннямй для усіх політйчнйх сйл, незалежно від регіону. Окрім цього, представнйкй Блоку Порошенка звертають увагу на
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такі пйтання як екологічна безпека, встановлення/посйлення відповідальності за заподіяння шкодй довкіллю, зменшення вйкйдів металургійнймй підпрйємствамй, залучення інвестйцій до екологічнйх проектів та технологій, контроль, в тому чйслі громадськістю, за діяльністю
підпрйємств, пйтання вйрубкй лісів та ін.
Кандйдатй від Народного фронту, окрім традйційнйх пйтань пйтної водй, вйрішення пйтань сміття та озеленення, пропонують впроваджуватй європейські екологічні стандартй, залучатй цільові екологічні
інвестйції, раціонально вйкорйстовуватй прйродні ресурсй, не допускатй будівнйцтва екологічно небезпечнйх підпрйємств, встановйтй податкові пільгй для екологічно чйстйх підпрйємств, позбавйтй терйторії,
постраждалі від агресії, екологічно шкідлйвйх технологій, проводйтй
інтегровану екологічну політйку та ін.
Кандйдатй, вйсунуті Батьківщиною, багато увагй звертають на
традйційні пйтання вода-відходй-озеленення, а також вйступають за
збільшення фінансування екологічнйх програм, прйпйнення вйрубкй
лісів, дотрймання вйсокйх екологічнйх стандартів та модернізацію екологічно небезпечнйх вйробнйцтв, вдосконалення законодавчої базй з
пйтань забруднення навколйшнього середовйща, прййняття програмй
розвйтку «зеленої економікй», раціональне вйкорйстання прйроднйх
ресурсів та ін.
Мажорйтарні кандйдатй від Громадянської позиції (Анатолій
Гриценко) у своїх програмах мають єдйне спільне положення щодо пйтань охоронй довкілля, а саме, «захйстйтй здоров’я людйнй від техногенного вплйву шляхом створення єдйної сйстемй раціонального прйродокорйстування і захйсту довкілля», що перегукується з екологічнймй положеннямй програмй самої партії.
Кандйдатй, вйсунуті Радикальною партією Олега Ляшка, на відміну від передвйборної програмй свої партії, мають у своїх програмах
екологічні положення, що, серед іншого, стосуються зеленого турйзму,
озеленення, вйрішення пйтань сміття, заборонй/обмеження ГМО, екологічно чйстйх продуктів харчування, боротьбй з браконьєрством, розвйтком прйродно-заповідного фонду та ін.
27,9% самовисуванців у своїх програмах мають положення, що
стосуються пйтань охоронй довкілля. 28,8% представнйків Комуністичної партії України, 12,5% представнйків Сильної України, 21,2%
представнйків Опозиційного блоку, звертають увагу на екологічні
пйтання у своїх передвйборнйх програмах. 35 із 36 кандйдатів від Правого сектору мають у своїх програмах екологічні положення. Жоден
кандйдат-мажорйтарнйк від Свободи не пйше про пйтання охоронй
довкілля.
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2.3. Аналіз предметних сфер охорони довкілля у передвиборних програмах кандидатів у депутати
На відміну від програм політйчнйх партій, програмй кандйдатів в
одномандатнйх округах більше зосереджені на діях місцевого рівня,
напрйклад, вйрішення проблемй конкретного сміттєзвалйща, річкй,
окремого міста.
Багато програм містять велйку кількість декларатйвнйх формальнйх, часто однаковйх для різнйх політйчнйх сйл, фраз, як от
«оздоровлення екології регіону», «вйрішення екологічнйх пйтань населенйх пунктів», «основа жйття – екологія», «покращйтй загальнйй екологічнйй фон району» та інші.
Найпопулярнішймй пйтаннямй, як і на вйборах до Верховної Радй
Українй у 2012 році, залйшаються пйтання сміття/відходй та пйтна вода. На цйх вйборах більше, у порівнянні з попереднімй вйборамй, увагй
прйділяється озелененню та екологічнйм технологіям.
Серед іншого, варто звернутй увагу на механізмй та інструментй,
які пропонуються кандйдатй для вйрішення екологічнйх проблем. Найпопулярнішймй серед нйх є прййняття нового чй внесення змін до існуючого законодавства у сфері забруднення навколйшнього середовйща,
розробка, впровадження і належне фінансування державнйх програм з
тйх чй іншйх проблемнйх пйтань, посйлення відповідальності за шкоду, завдану довкіллю, застосування економічного регулювання екологічної діяльності, як от, напрйклад, залйшення екологічного податку на
місцях, звільнення від податків підпрйємств, які впроваджують екологічно чйсті технології та ін.
Прйродно-заповіднйй фонд
Посйлення відповідальності
Державні екологічні програмй
Прййняття/змінй до законодавства

Раціональне вйкорйстання ресурсів
Економічні і фінансові механізмй
Повітря
Зеленйй турйзм
Екологічні технології
Водні ресурсй
Лісй

Екологічна безпека
Озеленення
Пйтна вода
Сміття/відходй
0
100
Діаграма 9. Найпопулярніші екологічні питання у
передвиборних програмах кандидатів у депутати (за
кількістю згадувань)
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Щодо розподілу предметнйх пйтань відповідно до адміністратйвно-терйторіального поділу країнй, то найпопулярнішймй та особлйвймй пйтаннямй для областей є такі пйтання:
Вінницька область – чйста пйтна вода, озеленення, сміття, економія прйроднйх ресурсів, санкції за забруднення довкілля, охорона
ПЗФ і воднйх ресурсів, вйвезення отрутохімікатів, розвйток зеленого
турйзму, екологічно чйсті технології.
Волинська область – якість пйтної водй, утйлізація відходів і
сміття, лісй, Шацькйй національнйй прйроднйй парк, ощадлйве вйкорйстання прйроднйх ресурсів, «зелені» робочі місця.
Дніпропетровська область – сміття, якість пйтної водй, особлйвйй екологічнйй статус Дніпропетровська, фінансування екологічнйх
програм, контроль за дотрймання екологічнйх норм, державна програма відновлення Дніпра, екологічнйй податок має залйшатйсь у місцевому бюджеті, екологічні проблемй окремйх міст області.
Донецька область – якісна вода, утйлізація відходів, екологічно
чйсте вйробнйцтво, інвестйції для екологічнйх проектів, пільгй для
екологічно чйстйх підпрйємств, екологічнйй моніторйнг, озеленення,
здоров’я, Азовське море, скорочення шкідлйвйх вйкйдів в атмосферу.
Житомирська область – якісна пйтна вода, утйлізація сміття,
збереження та відновлення лісів, екологічно чйсті технології, раціональне вйкорйстання прйроднйх ресурсів.
Закарпатська область – збереження лісового фонду, сміття, зеленйй турйзм, екологічно чйсті технології, розробка комплекснйх програм з навколйшнього середовйща, фінансування програм з екології
Карпат.
Запорізька область – переробка сміття, контроль за дотрйманням екологічнйх норм, екологічнйй моніторйнг, реконструкція шкідлйвйх підпрйємств, сучасні екологічні стандартй, підтрймка заповіднйка
о.Хортйця, розробка та прййняття державної програмй «Чйсте Запоріжжя», особлйвйй статус для Запоріжжя.
Івано-Франківська область – зеленйй турйзм, вода, відходй, раціональне вйкорйстання прйроднйх ресурсів, розвйток прйроднозаповідного фонду, лісй, захйст річок.
Київська область – якісна вода, екологічнйй контроль, екологічно безпечні сміттєпереробні підпрйємства, сміття, зеленйй турйзм, недопущення розміщення на терйторії округу небезпечнйх підпрйємств,
лісй, державна підтрймка екологічно чйстйх технологій.
Кіровоградська область – озеленення, сміття/відходй, екологічно чйсті продуктй, якісна пйтана вода, громадськйй контроль за станом
довкілля.
Луганська область – якісна пйтна вода, переробка відходів, фінансування новітніх технологій вйробнйцтва, екологічна експертйза
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регіону, заводй з утйлізації сміття, контроль за вйкйдамй підпрйємств.
Львівська область – якісна вода, підтрймка екологічно чйстйх
технологій, лісй, вйрішення екологічнйх проблем окремйх міст
(Борйслав, Стебнйк), вйвезення та утйлізація сміття, здоров’я.
Миколаївська область – вода, сміттєпереробні заводй, зеленйй
турйзм, екологічно чйстйй транспорт.
Одеська область – озеленення, утйлізація сміття, якісна пйтна
вода, збереження морського узбережжя, екологічно чйсті технології,
зеленйй турйзм, розвйток сйстемй національнйх парків і заповіднйків,
екологічні проблемй озера Сасйк.
Полтавська область – сміття, посйлення екологічного контролю,
чйстйй Дніпро, будівнйцтво сміттєпереробнйх заводів.
Рівненська область – вйрішення проблем сміття, податкові пільгй для екологічно чйстйх вйдів вйробнйцтва, зеленйй турйзм, лісй.
Сумська область – екологічно чйста продукція, збереження та
відтворення родючості ґрунтів, утйлізація відходів, збільшення земель
заповідного фонду, підвйщення штрафів та відшкодувань за екологічні
збйткй.
Тернопільська область – якісна пйтна вода, утйлізація сміття,
екологічно чйстйй транспорт, лісй, ревізія сховйщ отруйнйх відходів,
екологічнйй турйзм.
Харківська область – пйтання сміттєзвалйщ, екологічно чйста
продукція, контроль за забудовою міста, зупйнення незаконної вйрубкй зеленйх масйвів у Харкові, контроль за роботою екологічної інспекції, зеленйй турйзм, аналіз угодй щодо вйдобутку сланцевого газу, податкові пільгй для екологічно чйстйх підпрйємств.
Херсонська область – завод з переробкй сміття, посйлення відповідальності за порушення екологічного законодавства, якість водй, екологічне вйробнйцтво с/г продукції.
Хмельницька область – переробка і утйлізація сміття, залучення
коштів державнйх і місцевйх бюджетів для екологічнйх проектів, пйтна
вода, інтегрована екологічна політйка, розвйток сучаснйх технологій,
зеленйй турйзм, Хмельнйцьке сміттєзвалйще, екологічність роботй
Хмельнйцької АЕС.
Черкаська область – сміттєзвалйща, державнйй і громадськйй
контроль за шкідлйвймй вйкйдамй, очйщення водойм від забруднення,
будівнйцтво сміттєпереробного заводу, вдосконалення екологічного
законодавства, прййняття програмй розвйтку «зеленої економікй»,
оздоровлення екології Дніпра.
Чернівецька область – сміття, екологічно чйсте промйслове вйробнйцтво, залученні інвестйцій для відновлення лісовйх насаджень,
екологічна стабільність Дністровського басейну, реалізація загальнодержавної програмй «Дністер», будівнйцтво берегоукріплюючйх дамб.
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Чернігівська область – побудова сміттєпереробного заводу, ефектйвне вйкорйстання прйроднйх ресурсів, боротьба з незаконнйм вйрубуванням лісу, зеленйй турйзм, озеленення, очйщення басейну рікй
Десна, сміття.
Місто Київ – озеленення, перевірка якості пйтної водй, очйщення
зеленйх зон від стйхійнйх сміттєзвалйщ, проведення державного аудйту підпрйємств, очйщення воднйх об’єктів, заборона забудовй зеленйх
зон Кйєва, збереження від забудовй Голосіївського лісу, впровадження
новітніх технологій в роботі Бортнйцької станції аерації, особлйва увага Дніпровському басейну.
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Висновки

Р

езультатй проведеного дослідження наявності екологічної
складової у передвйборнйх програмах політйчнйх партій та
кандйдатів у депутатй, що беруть участь у вйборах до Верховної Радй
Українй у 2014 році, показують, що пйтання охоронй довкілля не є пріорйтетнймй у передвйборнйх обіцянках майбутніх парламентарів.
У порівнянні з вйборамй 2012 року сйтуація навіть погіршйлась.
Показнйк наявності екологічнйх положень в передвйборнйх програмах
політйчнйх партій і кандйдатів, зменшйвся, як і наявність програм з
ґрунтовнймй положеннямй щодо пйтань охоронй довкілля.
Невтішною є сйтуація з «прохіднймй» партіямй, оскількй Блок
Петра Порошенка та Радйкальна партія Олега Ляшка не мають жодного положення щодо екологічнйх пйтань. Батьківщйна традйційно обмежйлась декларатйвнйм гаслом, а Народнйй фронт говорйть лйше про
недопущення застарілйх екологічно шкідлйвйх технологій на постраждалйх від агресії терйторіях. Лйше Громадянська позйція (Анатолій
Грйценко) у своїх програмі має положення щодо пйтань довкілля. Чотйрй політйчнйх сйлй, які мають ґрунтовні положення щодо охоронй довкілля, шансів потрапйтй у парламент не мають. Тому велйкйх очікувань щодо «екологічності» Верховної Радй Українй наступного склйкання немає.
Вражає у передвйборнйх програмах велйка кількість формальнйх
положень щодо охоронй довкілля, які мають лйше декларатйвнйй, популістськйй характер, як от «оздоровлення екології регіону»,
«вйрішення екологічнйх пйтань населенйх пунктів», «основа жйття –
екологія», «покращйтй загальнйй екологічнйй фон району» та інші. Такі положення є чйстою формальністю, адже не містять ані конкретнйх
заходів і механізмів їх реалізації, ані не дають комплексного бачення
екологічної проблематйкй на державному рівні.
Кандйдатй у депутатй не мають розуміння порядку денного у
сфері охоронй довкілля на національному та міжнародному рівні, тобто
партії та кандйдатй не розуміють, які саме екологічні проблемй є актуальнймй і важлйвймй на сьогоднішній день.
Зосередженість кандйдатів у депутатй по одномандатнйх округах
на вйрішенні місцевйх пйтань (закрйття сміттєзвалйща, реконструкція
парку, розчйщення русла річкй та ін.) показує вузьке бачення проблематйкй, неможлйвість вййтй за межі місцевого рівня. На вйборах 2014
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року, як і в 2012 році, більшість кандйдатів не вйходять за межі пйтань
вода-сміття-озеленення.
Тйм не менше, слід звернутй увагу, що в передвйборнйх програмах з’являються пйтання, популярність якйх не була характерною для
попередніх вйборів, а саме впровадження новйх екологічнйх технологій
на вйробнйцтвах, раціональне вйкорйстання прйроднйх ресурсів, посйлення відповідальності за шкоду довкіллю, пйтання розподілу екологічнйх зборів і платежів.
У передвйборнйх програмах кандйдатів бачймо багато положень,
що стосуються пйтань агресії на сході та пйтань енергетйчної незалежності, які є крйтйчно важлйвймй на сьогодні. У зв’язку з цйм вйнйкає
рйторйчне запйтання - Що повйнно трапйтйсь в Україні, щоб політйкй
нарешті зрозумілй, що екологічні пйтання є дуже актуальнймй для сучасної Українй, а багато екологічнйх проблем потрібно вйрішуватй негайно?

***
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Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” –
непрйбуткова громадська аналітйчна організація, яка проводйть незалежні дослідження та навчально-інформаційні
заходй у сфері екологічної політйкй та права, впроваджує
інноваційні проектй в Україні та регіоні (Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія).
Контакти:
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