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Про Ресурсно-аналітичний центр

«Суспільство і довкілля»

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» – неприбуткова громадська аналі-

тична організація, яка проводить незалежні дослідження та навчально-інформаційні захо-

ди в Україні та регіоні (Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія). 

Робота Центру здійснюється в рамках трьох програм:

Європейські інтеграційні процеси•	

Права людини і довкілля•	

Соціально-трудові виклики •	

Центр заснований у 2006 році.

Основні пріоритети роботи у 2014 році:

Моніторинг зеленого зростання в Україні•	

Дотримання Оргуської конвенції та Конвенції Еспо•	

Впровадження європейської моделі оцінки впливу на довкілля в Україні•	

Моніторинг виконання Україною екологічних зобов’язань відповідно до вимог   •	

   Енергетичного Співтовариства

Моніторинг екологічної складової політичних процесів в Україні•	

Команда:

Наталія Андрусевич

Зоряна Козак

Андрій Андрусевич

Ольга Хомякова 

Олеся Хоронжук 



У 2014 році ми продовжували здійснювати регулярний аналіз та інфор-
мування зацікавлених осіб про  останні новини екологічної політики і права 
в Україні, Європейському Союзі та світі. 

За січень-грудень 2014 року ми підготували 32 інформаційно-аналітичних 
огляди «Екологічна політика і право». 

 Наші огляди отримують народні депутати, працівники Мінприроди, експерти, 
представники НУО, міжнародних організацій та установ, уряди низки держав. 

 Спеціальний аналітичний випуск було присвячено екологічним загрозам у зв’язку з 
окупацією Криму. 

 

«Загострення соціально-економічних умов 

проживання населення (викликане, серед 

іншого, зривом курортного сезону в 

Криму) неминуче призведе до надмірного 

використання природних ресурсів, зокрема, 

неконтрольованого нищення червонокнижних 

видів, лікарських рослин, вирубки лісів, 

нераціонального вилову рибних ресурсів та ін. 

Серйозних змін може зазнати і структура 

земельного фонду Криму, зокрема, в бік 

збільшення площі забудованих земель, в 

тому числі і на території об’єктів природно-

заповідного фонду. Існують екологічні ризики 

від неконтрольованої та несанкціонованої 

розробки родовищ корисних копалин.»

З Аналітичного огляду «Суспільство і довкілля». Березень 
2014 року. «Окупація Криму: Екологічні загрози».



 З лютого 2014 року Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 
довкілля» у партнерстві з аналітичним центром «Діксі груп» за підтримки 
Європейської Комісії розпочав реалізацію дворічного проекту «Покращення 
імплементації зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства 
через посилення ролі громадськості». 

 У рамках проекту, серед іншого, проводиться регулярний моніторинг реалізації 
екологічних директив відповідно до вимог Енергетичного Співтовариства.

 

 

 

 

 

 

 

 Для просування реформ, що випливають із зобов’язань України в рамках 
Енергетичного Співтовариства, експерти у сфері енергетики та довкілля створили коалі-
цію «Енергетичні реформи». 

 Для доступу до матеріалів проекту (місячні, квартальні, річні моніторингові звіти, 
аналітичні записки та інші продукти) та інформації про діяльність коаліції було створено та 
регулярно підтримується веб-сторінка http://enref.org.

«Однією з причин затягування процесу 

є відсутність чіткого механізму 

перетворення  рішень  у реальні зміни 

в галузі.  В середині    уряду   механізм 

прийняття рішень наштовхується на 

бюрократичні перешкоди, які затягують 

прийняття необхідного рішення на 

роки (наприклад, «кола» погодження між 

міністерствами можуть відбуватись 

по кілька разів), повноваження та 

відповідальність недостатньо чітко 

розподілені між різними відомствами 

(наприклад, за енергоефективність 

відповідає як мінімум три центральних 

органи влади).»

Із моніторингового звіту «Україна та Енергетичне 

Співтовариство: час настав?» (2014).



Протягом 2014 року ми надавали юридичну та політичну підтримку 
представникам громадянського суспільства при зверненні до Комітету з 
питань дотримання Оргуської конвенції та Комітету з питань імплементації 
Конвенції Еспо.

 Цю роботу ми виконуємо вже восьмий рік поспіль в рамках спільного проекту 
з Європейським екологічним бюро (European Environmental Bureau), в межах якого 
забезпечуємо функціонування Контактного юридичного центру Європейського ЕКО 
Форуму. Ключовим елементом цієї роботи є забезпечення дотримання Оргуської конвен-
ції та Конвенції Еспо.

 У 2014 році до Комітету з питань дотримання Оргуської конвенції вперше була 
подана скарга щодо захисту від переслідування екологічних активістів (справа стосується 
антиядерних активістів в Білорусі), а також супроводжувались справи щодо Казахстану, 
Великої Британії та інших держав, надавались численні експертні послуги для навчання 
суддів, держслужбовців та громадських діячів низки країн Європи, Кавказу та Центральної 
Азії.

 

Регіональний семінар для суддів щодо застосування 
Оргуської конвенції і національного екологічного 
законодавства  Республіки Казахстан, 26-27 листопада 2014 р.

«Дотримання є надважливим для будь-якої 

конвенції. Це питання є особливо гострим 

для Оргуської конвенції через її амбіційний 

та практичний механізм дотримання.

Ми усвідомлюємо, що з роками процес 

її імплементації ускладнився через 

зростання загроз для довкілля та 

виникнення нових соціальних та 

політичних умов, які кидають нові виклики 

дотриманню. »

Із заяви Європейського ЕКО Форуму під час 5 Сесії 
Наради сторін Оргуської конвенції під час 5 Сесії 
Наради сторін Оргуської конвенції.



 Експерти Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» 
підготували аналітичний документ «Як забезпечити дотримання Конвенції 
Еспо в ядерній сфері в Україні».

 Ми також проаналізували та подали свої коментарі (у контексті реалізації Конвенції 
Еспо) до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
використання ядерної енергії».

«Запропоноване положення щодо звіту з 

інформування не розкриває процедури під-

готовки такого звіту, зокрема не зрозу-

міло на кого покладена відповідальність за 

його підготовку. Підготовка такого звіту 

проектантом чи замовником не може 

забезпечити дотримання вимог міжнародних 

договорів, оскільки зобов’язання щодо прове-

дення транскордонних консультацій покладене 

на державу і не може бути делеговане суб’єктам 

господарювання. Це підтверджується і наявною 

практикою спроб виконання вимог Конвенції 

про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті при прийнятті 

рішення щодо ХАЕС 3,4 та ЦСВЯП.»

З коментарів до проекту Закону України «Про внесення змін 
до деяких законів України у сфері використання ядерної 
енергії».

«Продовження строків експлуатації 

ядерних установок в Україні наразі 

потребує проведення оцінки 

транскордонного впливу на 

довкілля згідно з Конвенцією Еспо. 

Дотримання вимог Конвенції може 

бути забезпечено спеціальними 

тимчасовими практичними захо-

дами, якщо буде нагальна потреба 

енергетиків забезпечити виконання 

вимог Конвенції Еспо щодо рішень про 

продовження строків експлуатації 

окремих реакторів (зокрема, для 

отримання кредитів з метою 

фінансування заходів, пов’язаних із 

підвищенням безпеки діючих АЕС).»

З аналітичного документу «Як забезпечити 

дотримання Конвенції Еспо в ядерній сфері в 

Україні».



Експерти Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» провели 
моніторинг екологічних обіцянок кандидатів на пост Президента України. 
Результати моніторингу викладені в аналітичній записці «Екологічне обличчя 
майбутнього Президента України: вибори 2014 року».

«За даними проведеного моніторингу 

щодо наявності екологічної складової у 

передвиборних обіцянках кандидатів на пост 

Президента України на позачергових виборах 

25 травня 2014 року можна зробити висновок, 

що питання довкілля не є пріоритетними 

для кандидатів. Лише 9 із 23 кандидатів 

(які були зареєстровані ЦВК) мають у своїх 

передвиборних програмах згадку про ті чи 

інші аспекти охорони довкілля.

Серед тематичних питань, які кандидати 

на пост Президента України вказали у своїй 

передвиборній програмі, можна відзначити 

п’ять напрямків: (1) екологічно чисті та 

енергозберігаючі технології, модернізація 

виробництва, (2) фінансові аспекти охорони 

довкілля, (3) конкретні екологічні пробле-

ми, (4) здоров’я і довкілля та (5) безпека і 

довкілля.»

З аналітичної записки «Екологічне обличчя майбутнього 
Президента України: вибори 2014 року». 



 Ми докладали чимало зусиль, щоб національні реформи – як наслідок 
Революції гідності – торкнулись й сфери охорони довкілля. Першочерговою 
екологічною реформою пропонувалось впровадження європейської оцінки 
впливу на довкілля в рамках окремої ініціативи Реанімаційного пакету реформ 
(РПР).  

 Спільними зусиллями з партнерами було розроблено та зареєстровано проект Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» (№4972), в основу якого закладена європей-
ська модель оцінки впливу на довкілля згідно з Директивою 2011/92/ЄС, Оргуською та 
Еспо конвенціями.

 Була проведена неймовірна кампанія з лобіювання проекту закону, поширення 
інформації про необхідність реформи у цій сфері. Проект закону був підтриманий 
Європейською Комісією, Енергетичним Співтовариством, коаліцією «За енергетичні 
реформи», низкою громадських організацій. 

 На жаль, втілення цієї реформи залишили новому Парламенту та Уряду, призначе-
ному наприкінці 2014 року. 

Акція «Збережи довкілля – підтримай 4972» 19.06.2014 
року. Фото: Олена Ангелова.



2014 був роком проведення засідань нарад сторін (найвищі органи) двох 
міжнародних угод – Оргуської та Еспо, дотримання яких є важливим 
пріоритетом нашої роботи. Ефективність механізмів дотримання була 
ключовим питанням нашої роботи під час цих зустрічей.

 5 червня – в Міжнародний день охорони довкілля – у м. Женева (Швейцарія) 
відбулась завершальна сесія 6-ої Наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо). Вже 30 червня у м. Маастрихт 
(Нідерланди) розпочалась Нарада Сторін Оргуської конвенції. 

 Ми докладали усіх зусиль, щоб порушення, допущені державами, стали предметом 
рішень цих органів. Україна, зокрема, безуспішно намагалася уникнути принаймні одного з 
двох рішень, які ухвалювалися щодо неї Нарадою сторін Конвенції Еспо: чи слід проводити 
транскордонну оцінку впливу на довкілля при прийнятті рішень щодо продовження строків 
експлуатації АЕС. Цю справу було відкрито в Женеві за скаргою громадської екологічної 
організації «Екоклуб» (м. Рівне), якій ми надавали експертну підтримку та супровід.

 З подібними проблемами стикається не лише Україна: енергетика була предметом 
загальної стурбованості та дискусії під час Наради сторін Конвенції Еспо. Ми допомага-
ли громадським експертам та активістам нагадати урядам про необхідність вести діалог 
шляхом організації сучасної експертної дискусії на рівні конвенції.

Дискусійна панель «Застосування Конвенції Еспо до діяльності у сфері ядерної енергетики», під час 6 Наради сторін Конвенції 
Еспо в Женеві (організатори: Екоклуб, CEE Bank Watch Network та Європейський ЕКО Форум). Фото: ЄЕК ООН.



 У 2014 році вийшла друком публікація Ресурсно-аналітичного центру 
«Суспільство і довкілля» «На шляху до зеленого зростання: моніторинг 
прогресу в Україні». Публікація містить індикатори зеленого зростання 
в Україні, включаючи описову і графічну інформацію. Для моніторингу 
головних характеристик зеленого зростання використовувалась методологія 
Організації з економічного співробітництва і розвитку, яка передбачає аналіз таких груп 
індикаторів: (1) соціально-економічний контекст; (2) екологічна та ресурсна інтенсивність; 
(3) запаси природних ресурсів; (4) екологічна якість життя; (5) економічні можливості та 
політика. 

 

«Для ефективного переходу держави до 

принципів зеленої економіки в країні мають 

бути створені дієві політичні рамки, 

зокрема, через розробку та впровадження 

відповідних стратегій зеленої економіки. 

Така стратегія для України повинна 

передбачати застосування комплексного, 

інтегрованого підходу, коли спільні принципи 

державної політики визначаються для усіх 

сфер суспільного життя, а для її формування 

залучаються усі зацікавлені особи. 

Відправною  точкою для аналізу 

ситуації з «озелененням» економіки та 

формулюва-нням ефективної концепції 

зеленої економіки для України можуть 

стати індикатори зеленого зростання,       

розроблені Організацією з економічного 

співробітництва та розвитку. Концепція 

зеленого зростання робить наголос на 

економічному розвитку, тому є актуальною 

для України сьогодні.» 

Із публікації “На шляху до зеленого зростання: 
моніторинг прогресу в Україні” (2014).



Наш організаційний розвиток

Наша команда постійно вдосконалює свої знання та навики
Ольга Хомякова брала участь у тренінгу «Застосування стратегічної 
екологічної оцінки на національному рівні у сфері міського планування, 

управління відходами, сільського господарства та енергетичному секторі». 
 
Центр вдосконалює свою роботу шляхом ефективного планування та оцінки 
виконаної роботи
Після тренінгу «Моніторинг-оцінка-навчання щодо впливу на політику в Центральній та 
Східній Європі», в якому брала участь Зоряна Козак, була розроблена Стратегія моніторингу 
та оцінки впливу ініціативи Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» щодо 
зеленого зростання в Україні.

У кінці грудня 2014 року команда Центру визначилась із завданнями на наступний рік та 
розробила Робочу програму на 2014 рік на основі Плану стратегічного розвитку. 

Ми співпрацюємо з іншими організаціями для ефективнішого досягнення змін
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» брав участь в установчій конференції 
Української частини Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.

У 2014 році ми стали повноправними членами Європейського екологічного бюро (http://
www.eeb.org/) та Офісу зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі
(http://ukraine-office.eu/). 
 
Ми регулярно інформуємо зацікавлених осіб про нашу діяльність
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» регулярно готує та розміщує на своїй 
сторінці звіти про діяльність організації (www.rac.org.ua) 

Для ефективнішого інформування зацікавлених осіб про нашу діяльність та події у сфері 
екологічного права і політики ми активно використовуємо соціальні мережі. 
Знайдіть нас у Facebook: https://www.facebook.com/SocietyandEnvironment
Слідкуйте за нами у Twitter: @soc_env

Тренінг «Застосування стратегічної екологічної оцінки 
на національному рівні у сфері міського планування, 
управління відходами, сільського господарства та 
енергетичному секторі».



 Експерти Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» 
проаналізували та порівняли передвиборні програми політичних партій і 
кандидатів у депутати з точки зору наявності в їх передвиборних обіцянках 
екологічних питань. Результати такого аналізу викладені в аналітичному 
документі «Екологічна складова передвиборних програм політичних партій та 
кандидатів у депутати на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2014 році».  

«Кандидати у депутати не мають 

розуміння порядку денного у сфері 

охорони довкілля на національному та 

міжнародному рівні, тобто партії та 

кандидати не розуміють, які саме екологіч-

ні проблеми є актуальними і важливими на 

сьогоднішній день.

Зосередженість кандидатів у депутати 

по одномандатних округах на 

вирішенні місцевих питань (закриття 

сміттєзвалища, реконструкція парку, 

розчищення русла річки та ін.) показує 

вузьке бачення проблематики, неможли-

вість вийти за межі місцевого рівня. 

На виборах 2014 року, як і в 2012 році, 

більшість кандидатів не виходять за межі 

питань вода-сміття-озеленення.»

З аналітичного документу «Екологічна складова 
передвиборних програм політичних партій та 
кандидатів у депутати на позачергових виборах до 
Верховної Ради України у 2014 році».



Результати моніторингу виконання Україною зобов’язань в рамках 
Енергетичного Співтовариства за 2014 рік були представлені членами 
коаліції  «Енергетичні реформи» в   Секретаріаті   Енергетичного  
Співтовариства (Відень, 24 листопада 2014 року), а також під час експертної 
дискусії  «Україна та енергетична безпека  Європи: від співпраці до 
інтеграції» (Брюссель, 25 листопада 2014 року).

Експертна дискусія “Україна та енергетична безпека 
Європи: від співпраці до інтеграції”, м.Брюссель (Бельгія), 25 
листопада 2014 р.

«Україна значно відстає від термінів 

реалізації директив Енергетичного 

співтовариства по навколишньому 

середовищу. Реалізація Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС може стати основним 

фактором для процесу приєднання в галу-

зі навколишнього середовища, оскільки 

документи, ухвалені для реалізації 

Угоди, беруть до уваги зобов’язання 

Енергетичного співтовариства», – заявила 

Наталія Андрусевич, голова Ресурсно-

аналітичного центру «Суспільство і 

довкілля».

З прес-релізу «Коаліція «Енергетичні реформи» 
розповіла у Відні про прогрес України щодо 
імплементації директив ЄС» від 24 листопада 2014 
року.



 23 грудня 2014 року Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і 
довкілля» представив результати моніторингу індикаторів зеленого зростан-
ня в Україні на прес-конференції. У прес-конференції взяли участь: Андрій 
Андрусевич (Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»), Людмила 
Мусіна (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) та Олексій 
Хабатюк (Фонд цільових екологічних інвестицій).  

 Після призначення Ігоря Шевченка Міністром екології та природних ресурсів 
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» розробив та запропонував Міністру 
порядок денний для міністерства, що включав 10 першочергових кроків, необхідних для 
ефективного реформування сфери охорони довкілля.

Прес-конференція «Майбутнє України в контексті зеленого 
зростання», 23 грудня 2014 року, м.Київ

«Є позитивні тенденції, є резерви для 

зростання, але є критичне відставання 

в темпах охорони природи й інноваціях, 

високий рівень смертності від забруднен-

ня. Без комплексних цілей, економічне 

зростання не супроводжуватиметься 

покращенням екологічної якості життя 

людей, особливо в промислових регіонах.»

З прес-релізу «Реформи крізь призму зеленого 
зростання: quo vadis, український уряде?»

«Невідкладним завданням є подання урядом 

проекту Закону України про ратифікацію 

Протоколу про стратегічну екологічну 

оцінку (2003). Реалізація цього завдання 

має відбуватись узгоджено з процесом 

впровадження нової системи державного 

прогнозування та планування. У будь-якому 

випадку, механізм стратегічної екологічної 

оцінки повинен включати усі інструменти 

державного планування у необхідних 

сферах (промисловості, містобудуванні 

тощо). У зв’язку з тим, що впровадження 

механізму стратегічної екологічної оцінки 

передбачає створення процедур реалізації 

права громадськості на участь у процесі 

прийняття екологічно значимих рішень, 

проведення зазначених заходів потребує 

особливої уваги щодо прозорості та 

громадського обговорення проектів 

необхідних  нормативно-правових актів.» 

З аналітичної записки «Порядок денний міністерства 
екології та природних ресурсів України: 10 
першочергових завдань у сфері охорони довкілля». 



Заходи, в яких ми брали участь у 2014 році

семінар для грантерів ЄС, м. Київ, 9-10 квітня 2014 року;•	

субрегіональна конференція, присвячена представленню результатів пілотного проекту •	
по післяпроектному аналізу в Білорусі й Україні і підвищенню потенціалу СЕО в країнах 
Східної Європи і Кавказу, м.Мінськ (Білорусь), 15-16 квітня 2014 року;

тренінг «EITI в Україні: як застосовувати стандарт і вести роботу в регіонах», м. Львів, 12-•	
13 травня 2014 року;

освітньо-інформаційний тренінг «Через підзвітність до відповідальності», м. Львів, 27-28 •	
травня 2014 року;

громадське обговорення «Міжнародна ініціатива Партнерство Відкритий Уряд: який •	
план дій потрібен Україні?», м. Львів, 3 червня 2014 року;

Нарада робочої групи сектору «Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики •	
у інші галузеві політики», м. Київ, 17 вересня 2014 року; 

зустріч Наглядового комітету Програми Green EaP, (м.Мінськ, Білорусь), 8 жовтня 2014 •	
року

у•	 становча конференція Української частини Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС, м. Київ, 7 листопада 2014 року;

щорічна зустріч Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного •	
партнерства, м. Київ, 8 листопада 2014 року;

круглий стіл «Стан соціального діалогу в контексті підписання Угод про асоціацію в •	
Україні, Грузії і Молдові», м. Київ, 14 листопада 2014 року;

зустріч Робочої групи з охорони природи, Міністерство екології і природних ресурсів •	
України, м. Київ, 18 листопада 2014 року;

тренінг для суддів Казахстану з питань Оргуської конвенції, м. Караганда (Казахстан), 26-•	
27 листопада 2014 року;

круглий стіл «Впровадження acquis Енергетичного Співтовариства з енергоефективності •	
та довкілля», м. Київ, 27-28 листопада 2014 року;

конференція «Європа на перехресті: виклики екологічної сталості», м. Брюссель •	
(Бельгія), 2-3 грудня 2014 року;

тренінг «Застосування стратегічної екологічної оцінки на національному рівні у сфері •	
міського планування, управління відходами, сільського господарства та енергетичному 
секторі», м. Прага (Чехія), 1-5 грудня 2014 року;

круглий стіл «The Energy-Environment Nexus and its Regulation in an International Setting”, •	
м. Київ, 6 грудня 2014 року.
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