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Пріоритетність зелених питань у передвиборному дискурсі на парламентських виборах 2019 року
підвищилась. Це стосується як відображення зелених питань в програмах політичних партій та кандидатів-мажоритарників, так і підвищення уваги до екологічних питань серед експертів, журналістів,
громадськості, а також посилення передвиборного публічного дискурсу зеленою складовою. 59% політичних партій в одномандатному виборчому окрузі та 44% кандидатів-мажоритарників мають у своїх програмах питання зеленого порядку денного. Хоча ґрунтовні положення щодо охорони довкілля має лише три
політичні партії. Важливими були ініціативи громадських організацій у передвиборному процесі 2019 року,
завдяки яким політичні партії додатково висвітлювали своє бачення екологічної проблематики в країні.
Найпоширенішими питаннями політичних партій та мажоритарників були зелена енергетика, відходи
та вода. Блок «Зміна клімату та енергетика» представлений в основному питаннями відновлювальної енергетики. Блок «Довкілля» – питаннями побутових відходів та води. Блок «Інтеграція екологічних питань в інші сфери» мало відображений у передвиборних програмах. Суттєво виросла пріоритетність питання лісів, особливо
у контексті мораторію на вивіз деревини та посилення відповідальності за рубку лісів.
Трендом парламентських виборів 2019 року стала розробка політичними партіями додаткових програм, особливих позицій з питань довкілля, які детальніше розкривають зміст зеленої складової у виборах. Із п’ятірки партій-лідерів виборчих перегонів лише Опозиційна платформа – За життя не мала додаткової програми чи позиції з екологічних питань. Така тенденція характерна не лише для партій-лідерів, але й для
низки інших партій-учасниць виборчого процесу.
Програми більшості кандидатів-мажоритарників є дуже низької якості, а висвітлені питання часто
свідчать про відсутність розуміння політичних процесів загалом і особливості зелених питань зокрема. Кандидати-мажоритарники переважно не мають комплексного чи системного бачення зеленого порядку денного, зазвичай в програмах розкривають поодинокі питання, а свою програму формулюють у тісному
зв’язку з місцевими проблемами округу. Кандидати-мажоритарники від Опозиційної платформи – За життя та
Свободи використовують шаблонні програми своїх партій, які не мають зеленої складової, тому і їхні програми
не висвітлюють бачення екологічної проблематики. Кандидати-мажоритарники від Голосу та Слуги народу використовують шаблонні програми своїх партій як основу, але додають своє бачення окремих питань, зокрема
екологічних. Таким чином, кандидати, висунуті Слугою народу, демонструють високий відсоток екологічності,
у зв’язку з наявністю в шаблонній програмі партії питання розвитку зеленої енергетики.
Низка партій на виборах 2019 року долучалась до екологічного порядку денного та інших екоініціатив,
запропонованих громадськістю. Загалом така тенденція може бути корисною для майбутньої роботи
з депутатами з екологічних питань, з іншого боку може нести загрозу у зв’язку з екологічним популізмом. Про екологічний популізм партій може свідчити: відсутність позиції із зелених питань в програмі,
поданій в ЦВК, і поява великої кількості екозобов’язань під тиском громадськості; наявність спеціальної екологічної програми низької якості; поєднання екологічних зобов’язань із шкідливими для довкілля практиками
в одній програмі.
Області, які мають серйозні екологічні проблеми, традиційно залишаються найменш «зеленими» за кількістю екологічних положень в програмах кандидатів-мажоритарників. Так, у 2019 році найменший відсоток
зелених положень у мажоритарників має Донецька область (29%). Дніпропетровська область має 39%, Запорізька – 40%. В той час як Рівненська область набрала 67%, Львівська – 61%, Івано-Франківська – 60%.
Ця аналітична записка підготовлена експертами Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» за
результатами моніторингу виборчої кампанії до Верховної Ради України у 2019 році для проекту ПРООН «Підтримка Парламенту України з питань сталої енергетики та захисту довкілля».
Метою аналітичної записки є виявити відображення зеленого порядку денного на парламентських виборах
2019 року. Нашим завданням не було показати, хто із кандидатів чи партій є «зеленішим» (і тому привабливим
для виборця), а визначити місце зелених питань у передвиборному дискурсі.
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ВСТУП
Пересічний українець розглядає зелений порядок денний з точки зору якості життя та впливу екологічних факторів
на його здоров’я. Охорона довкілля є важливою особисто для 93% громадян України, а 82% українців вважають,
що екологічні фактори мають вплив на якість їхнього життя1. Для 19% українців включення екологічних питань до
передвиборної програми є привабливим атрибутом2.
Важливу роль у формуванні екологічної політики і права, що мають безпосередній вплив на стан довкілля та екологічну якість життя громадян, відіграє Парламент України. Екологічний вимір діяльності Верховної Ради України
залежить від позиції політичних сил, що формують більшість, та приймають чи не приймають ключові закони для
охорони довкілля. Відповідно до статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належать,
серед іншого, прийняття законів, визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм.
У цьому контексті важливими є позиції політичних партій та окремих кандидатів у депутати вже на етапі передвиборного процесу – формування програм політичних партій, передвиборні обіцянки, що фіксуються Центральною
виборчою комісією, суспільний дискурс і запит від громадськості на екологічну тематику.
Останнім часом у багатьох країнах світу, у тому числі і Європейського Союзу, спостерігаємо великий інтерес до зеленого порядку денного, зокрема його кліматичного виміру. Політичні партії включають до своїх програм проекологічні
обіцянки, а виборці активно їх підтримують. Останнім прикладом можуть бути вибори до Європейського парламенту, де група зелених отримала 74 місця з 7513.
З метою виявити наявність зеленого порядку денного у політичному дискурсі парламентських виборів 2019 року, ми
проаналізували передвиборні програми 22 політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі та 3083 кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, розширені/спеціальні програми партій-лідерів парламентських
перегонів, передвиборні дискусії з актуальних політичних питань. Ми не ставили перед собою ціль показати, хто з
кандидатів чи партій є «зеленішим», натомість спробували визначити місце питань довкілля в передвиборному порядку денному загалом.
Результати нашого дослідження представлені у цій аналітичній записці, яка складається з трьох частин: (1) аналіз зеленої складової у програмах політичних партій; (2) аналіз зеленої складової у програмах кандидатів-мажоритарників; (3) основні тенденції та висновки щодо наявності зеленої складової під час передвиборних перегонів 2019 року.
Думки, висловлені в аналітичній записці, є незалежним та неупередженим баченням експертів Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» та проекту ПРООН «Підтримка Парламенту України з питань сталої енергетики
та захисту довкілля». Вони жодним чином не є підтримкою і не фінансуються будь-якою політичною партією чи кандидатом.
1

http://www.rac.org.ua/priorities/political-processes-and-the-environment/citizens-attitudes-towards-the-environment/citizens-environmental-portrait-2018

http://www.rac.org.ua/priorities/political-processes-and-the-environment/citizens-attitudes-towards-the-environment/full-poll-report-on-citizens-attitudes-towards-theenvironment--2018
2

3

https://election-results.eu/
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МЕТОДОЛОГІЯ
Для проведення дослідження та підготовки аналітичної записки нашими експертами була розроблена методологія,
яка б дозволила отримати цілісні та неупереджені результати щодо присутності зеленого порядку денного на виборах Верховної Ради України 2019 року.
Результати дослідження, презентовані в аналітичній записці, базуються на:
(1) Аналізі передвиборних програм 22 політичних партій, розміщених на веб-сторінці ЦВК4;
(2) Аналізі передвиборних програм 3083 кандидатів-мажоритарників, розміщених на веб-сторінці ЦВК5;
(3) Моніторингу дебатів представників політичних сил під час передвиборної кампанії6;
(4) Моніторингу розширених програм7 та виступів (заяв) партій-лідерів парламентських перегонів8;
(5) Моніторингу громадських ініціатив щодо екологічного порядку денного для Верховної Ради України.
Порівняння з виборами до Верховної Ради України у 2012 та 2014 роках проводились на основі аналітичних документів «Екологічна складова передвиборних програм політичних партій та кандидатів у депутати на виборах до
Верховної Ради України у 2012 році»9 та «Екологічна складова програм політичних партій та кандидатів у депутати
на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2014 році»10, підготовлених Ресурсно-аналітичним центром
«Суспільство і довкілля».
Для цілей дослідження під «зеленим порядком денним»11 ми розуміємо комплекс актуальних питань у трьох сферах:
зміна клімату та енергетика; довкілля; інтеграція екологічних питань в інші сфері. Усі окремі питання зеленого порядку відповідно були згруповані за цими трьома сферами:
І. ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ЕНЕРГЕТИКА:
 Зміна клімату;
 Збереження озонового шару;
 Відновлювана та стала енергетика;
 Енергоефективність.
ІІ. ДОВКІЛЛЯ:
 Чисте повітря;
 Чиста вода (якість питної води, якість води у водоймах, стічні води, належне управління водними ресурсами);
 Стале управління лісами;
4

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp400pt001f01=919.html

5

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp032pt001f01=919.html

6

Для аналізу були використані передвиборні телевізійній програми на телеканалі « UA:Суспільне» та на каналі «1+1».

7

Для аналізу були використані матеріали з веб-сторінок політичних партій, датовані не раніше 24 травня 2019 року та не пізніше 19 липня 2019 року.

5-ка лідерів відповідно до останніх соціологічних опитувань думки громадян. З цією метою використовувались рейтинги, запропоновані трьома соціологічними
компаніями (КМІС, Демократичні ініціативи, Фама станом на кінець червня 2019 року).
8

9

http://www.rac.org.ua/uploads/content/130/files/environmentinelectionsparliament2012released.pdf

10

http://www.rac.org.ua/uploads/content/128/files/vruelections2014webfinal.pdf

Питання «зеленого порядку денного» базуються на Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017) та Стратегії державної екологічної політики України
на період до 2030 року.
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 Збереження біорізноманіття (флора, фауна, природні екосистеми, природно-заповідний фонд);
 Управління відходами (зменшення утворення, сортування, вторинне використання, переробка/ресайклінг,

виробництво енергії, утилізація, ефективне управління відходами, поводження з небезпечними відходами).
ІІІ. ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ В ІНШІ СФЕРИ:
 Зелена економіка/циркулярна економіка (зменшення використання ресурсів, енерго- та ресурсо-ефективні
технології);
 Зелений транспорт (зменшення викидів від транспорту, розвиток екологічного транспорту);
 Стале сільське господарство (органічне виробництво, ощадливе використання ґрунтів, зменшення викидів
від сільського господарства);
 Зелений туризм;
 Зелені фінансові інструменти (екологічні податки, екологічні стимули).
Програми/виступи кожного кандидата/партії оцінювались на наявність вказаних питань зеленого порядку денного.
Була створена база даних, на основі якої проводився аналіз щодо зелених питань у програмах кандидатів-мажоритатників.
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ МИ АНАЛІЗУВАЛИ ТАКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ:
1. Політична партія «Опозиційний блок»
2. Політична партія «Сила і честь»
3. Політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
4. Політична партія «Патріот»
5. Політична партія «Сила Людей»
6. Політична партія «Опозиційна платформа –
За життя»
7. Політична партія «Партія зелених України»
8. Політична партія «Всеукраїнське об’єднання
«Факел»
9. Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»
10. Політична партія «Європейська Солідарність»
11. Політична партія «Українська стратегія Гройсмана»

12. Політична партія «Громадянська позиція»
13. Політична партія «Соціальна справедливість»
14. Політична партія «Слуга народу»
15. Політична партія «Сила права»
16. Політична партія «Радикальна партія Олега
Ляшка»
17. Політична партія «Партія Шарія»
18. Політична партія «Голос»
19. Політична партія «Незалежність»
20. Аграрна партія України
21. Політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
22. Політична партія «Рух Нових Сил Михайла
Саакашвілі».

Під час аналізу політичних партій ми ділили програми на такі, що мають повноцінний зелений порядок денний – «зелені» партії, такі, що мають окремі положення зеленого порядку денного чи згадку про довкілля – «жовті» та такі, які
не мають жодної згадки про зелені питання – «червоні» партії.
Під час аналізу програм кандидатів-мажоритарників «зеленими» кандидатами ми маркували тих, які в своїх передвиборних програмах мали будь-яке положення зеленого порядку денного чи екологічне питання, що не входить до нашого
розуміння зеленого порядку денного (наприклад, зелені насадження, екологічний контроль, захист тварин тощо).
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РОЗДІЛ 1. ЗЕЛЕНА СКЛАДОВА 
У ПЕРЕДВИБОРНИХ ПРОГРАМАХ 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
1.1. Програми політичних партій: аналіз зеленої складової 
Загальний огляд
У цілому, лише три партії пропонують повноцінне бачення зеленого порядку денного. Десять партій
мають окремі положення з питань охорони довкілля. Дев’ять політичних партій не мають жодного положення щодо охорони довкілля, сталої енергетики чи зеленої економіки.

Рисунок 1. Зелені положення у виборчих програмах політичних партій (2019)
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Вибори 2014

У порівнянні з позачерговими виборами 2014 року частка «червоних» партій дещо збільшилась за рахунок «жовтих»,
а частка «зелених» партій залишилась без змін.
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Рисунок 2. Зелені положення у виборчих
41% програмах політичних партій (2019/2014)
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Частка «зелених» партій у 2019 році так і не повернулась до рівня 2012 року та залишається
низькою.
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Рисунок 3. Зелені положення у виборчих програмах 35%
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У 2019 році до «зелених» ми віднесли програми партій28%
Батьківщина, Самопоміч та Партія зелених. Безумовним лідером є Партія зелених України, яка очікувано пропонує повноцінний та сучасний зелений порядок денний. Решта партій – «червоні». До «жовтих» ми віднесли програми партій Громадянська позиція, Факел, Сила і честь, Європейська
Солідарність, Слуга народу,
Соціальна справедливість, Сила права, Сила Людей, Патріот та Аграрна партія.
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Зміна клімату та енергетика
Блок «Зміна клімату та енергетика» представлений у програмах партій в основному за рахунок відновлюваної енергетики. Слід зауважити, що частина програм містять положення, які суперечать або
можуть негативно впливати на реалізацію положень щодо відновлюваної енергетики, енергоефективності та зміни клімату.
Зміна клімату відображена лише у програмах Батьківщини та Партії зелених. Це єдині партії, які демонструють
розуміння глобальних екологічних проблем, що відповідає сучасному політичному порядку денному на міжнародному рівні та в Європейському Союзі. Програма Партії зелених також окремо згадує про низьковуглецевий розвиток
та адаптацію до зміни клімату.
Енергоефективність відображена у програмах лише двох партій: Батьківщини (енергозбереження) та Самопомочі. Обидві покладають це питання в контекст комунальних витрат населення (тарифів).
Натомість, шість партій підкреслюють необхідність розвитку відновлюваної енергетики: Сила і честь, Самопоміч, Батьківщина, Слуга народу, Сила Людей та Партія зелених. Контекст таких положень різний: енергонезалежність
(Сила і честь), демонополізація сектору (Слуга народу), екологічний контекст (Батьківщина, Сила Людей, Партія зелених), загальний контекст (Самопоміч).
Питання збереження озонового шару не відображене у жодній з програм.
Слід зауважити, що частина програм містять положення, які суперечать або можуть негативно впливати на реалізацію положень щодо відновлюваної енергетики, енергоефективності та зміни клімату. Такими ми вважаємо положення щодо зменшення тарифів, розвитку вугільної галузі та дерегуляції.

Довкілля
Дванадцять партій мають програмні положення щодо охорони довкілля. Найпопулярніші питання –
побутові відходи та вода, практично відсутня охорона живої природи.
Дванадцять партій мають положення щодо боротьби із забрудненням довкілля, управління водними ресурсами,
лісами та відходами, заповідних територій та морського середовища.
Слід відрізняти партії, що декларують лише загальні положення на кшталт «екологічна безпека», «захист довкілля»
від партій, що мають позицію з конкретних питань. До перших можна віднести Силу і честь, Європейську Солідарність, Соціальну справедливість, Силу права, Факел.
Забруднення повітря відображене безпосередньо у програмі двох партій: Самопомочі та Партії зелених. Опосередковано (промислове забруднення в цілому) це питання відображене у програмах Батьківщини та Громадянської позиції.
Питання води (питної води та водних ресурсів) відображені у програмах Сили і честь (морське середовище), Сили
права (питна вода), Сили Людей (питна вода), Патріот (питна вода), Самопомочі (охорона річок), Партії зелених (морське середовище).
Питання лісів відображені у програмах трьох партій: Громадянська позиція (вирубки лісів та продовження мораторію на експорт кругляку), Слуга народу (вирубка лісів та торгівля деревиною), Партія зелених (відтворення та збільшення площі лісів).
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Охорона природи (тварин, рослин чи заповідні території) відображена лише у програмі Партії зелених. Окрім того,
Самопоміч турбується про безпритульних тварин.
Відходи (насамперед побутові відходи) – важливе питання у програмах Батьківщини, Слуги народу, Сили людей,
Патріоту, Партії зелених. Переважно мова йде про побутові відходи (сміттєзвалища, переробка сміття тощо).

Інтеграція екологічних питань в інші сфери
Це найменш представлена частина зеленого порядку денного. Якщо не брати до уваги програму Партії
зелених (де презентовано практично усі питання цього блоку), відображеними є лише питання транспорту, сільського господарства та фінансів.
Щодо транспорту Громадянська позиція та Патріот обіцяють жорсткіші норми викидів забруднюючих речовин, Самопоміч та Партія зелених – розвиток електротранспорту та фінансові інструменти для підтримки його розвитку.
Стале сільське господарство відображене у програмах партій Патріот, Партії зелених України та Аграрної партії.
Органічне виробництво – єдине зелене положення у програмі Аграрної партії.

Відмінності з попередніми виборами
У 2014 році найпопулярнішими питаннями на виборах у багатомандатному виборчому окрузі виявились питання
екологічної безпеки та безпечного середовища, органічного виробництва та екологічно чистих продуктів, води та
водних ресурсів. Як бачимо, у 2019 акценти змістились на відновлювану енергетику, воду та відходи. У свою чергу,
вода і відходи – пріоритетні питання 2012 року, що свідчить про повернення на порядок денний екологічних питань
попередніх років.
Слід зауважити, що відновлення та охорона довкілля на тимчасово окупованих територіях є окремим питанням у
програмах деяких партій на виборах 2014 та 2019 року (наприклад, Громадянської позиції, Партії зелених України).
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1.2. Особливий фокус: зелена складова у програмах партій-лідерів
парламентських перегонів
Спільно партії-лідери парламентських перегонів 2019 року «перекривають» майже усі елементи зеленого порядку
денного (окрім зеленого туризму). Проте, внесок партій до зеленого порядку є різним – від нуля до широкого кола
питань.
Програма Слуги народу відображає позицію щодо окремих нагальних питань у сфері охорони довкілля, проте не пропонує системної позиції з екологічних питань. Ключовими питаннями для партії є зелена енергетика,
побутові відходи, вирубка лісів, прозорість у сфері надр та зовнішня безпека (імпорт небезпечних технологій та матеріалів).
Основна передвиборна програма12 Слуги народу містить окремий розділ «Захист довкілля». За змістом цей блок суперечливий, тому отримує неоднозначну оцінку. З одного боку, використання конституційного терміну «довкілля» (а
не побутового «екологія») є важливим. Проте зміст предметних положень не дає змоги зрозуміти стратегічну позицію партії з екологічних питань. Зазначені три положення є швидше передвиборними обіцянками з тих питань, які
партія вважає нагальними в країні на час виборів:
СТВОРИМО ЗАКОНОДАВЧІ СТИМУЛИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
СМІТТЄПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДІВ.
ЗАПРОВАДИМО ЕЛЕКТРОННЕ МАРКУВАННЯ ДЕРЕВ ДЛЯ ПРОТИДІЇ
НЕЗАКОННІЙ ВИРУБЦІ ЛІСІВ.
ЗАПРОВАДИМО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННУ
ВИРУБКУ ЛІСІВ І ГРУБІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ.
Важливо те, що кожне положення пропонує рішення проблеми (а не лише фіксує проблему).
Інші блоки програми також містять положення зеленого порядку денного. У розділі енергетика йдеться про створення
умов «для розвитку «зеленої» енергетики з одночасним запобіганням ризикам монополізації галузі».
Це є хорошим свідченням належної інтеграції екологічних питань в інші сфери. Водночас, ряд положень щодо
підтримки бізнесу та реформи державних функцій свідчать про загальну позицію щодо дерегуляції в економічній
сфері. За відсутності стратегічної позиції з питань довкілля, це можна розглядати як потенційно анти-екологічну
позицію (дерегуляція, як правило, у першу чергу веде до пом’якшення природоохоронних вимог). Позитивним слід
вважати положення про підтримку впровадження Угоди про асоціацію та розширення співпраці з Європейським
Союзом.
Слуга народу не має «розширеної» програми. В ході передвиборної кампанії, тим не менше, партією був оприлюднений додатковий документ щодо позиції з екологічних питань13. У ньому включено дев’ять питань, які безпосередньо
стосуються довкілля. Частина з цих положень розкривають зміст програмних обіцянок, передбачених передвиборною програмою, а частина є новими.

12

https://sluganarodu.ua/program та https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/showdoc2pf7171=403pid409=27.doc

13

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/photos/a.607234163115920/627637217742281/?type=3&theater
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Запровадження «державної політики екологічних інвестицій» можна розглядати як зелений фінансовий інструмент, спрямований на вирішення проблеми побутових відходів та розвитку відновлюваної енергетики. Посилання
на «відновлювану» енергетику є важливим, оскільки розкриває розуміння «зеленої енергетики», про яку йдеться в
основній програмі. Важливим також є уточнення щодо сміттєпереробних заводів, яке передбачає сортування сміття,
що у сукупності з новим положенням щодо обов’язкового сортування сміття, свідчить про належний підхід до вирішення проблеми.
Два положення стосуються користування надр: електронна система надання дозвільної документації та ліцензування видобутку бурштину. Ці положення сприятимуть легалізації та прозорості у цій сфері, що може позитивно позначитись на охороні довкілля.
Серед нових (додаткових) положень з’явилась заборона на імпорт до України «небезпечних відходів, екологічно небезпечних технологій, трансгенних рослин». У цілому, таке положення можна розглядати позитивно, проте з точки
зору сучасного регулювання цих питань у світі повна заборона має ознаки популізму. Ввіз (транскордонне переміщення) цих об’єктів досить жорстко регулюється як міжнародним, так і європейським та національним законодавством.

Опозиційна платформа – За життя не пропонує жодних програмних положень з питань зеленого порядку денного.

Європейська Солідарність пропонує доволі цілісну позицію з більшості питань зеленого порядку денного. Розширена програма партії містить спеціальний розділ з питань довкілля, який включає низку положень щодо
екологічної політики в цілому та окремих нагальних питань.
Основна програма14 партії містить лише одне положення із зеленого порядку денного:
«РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ І ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ – НЕВІД’ЄМНІ ФАКТОРИ
ДЛЯ КОМФОРТНОГО ЖИТТЯ ГРОМАДЯН».
Згадка про «захист довкілля» поруч із розвитком інфраструктури та комфортом громадян свідчать про недостатню
увагу партії до екологічних питань.
Водночас, Європейська Солідарність також пропонує розширену15 передвиборну програму (48 сторінок). Програма
містить окремий розділ «Екологія та захист довкілля». Європейська Солідарність виступає за впровадження європейських норм у сфері охорони природи як центральний елемент державної екологічної політики, зокрема через
імплементацію директив, передбачених Угодою про асоціацію. Окремим положенням зазначається необхідність переходу до «Скандинавської моделі еко-політики» для збереження та відновлення великих екосистем.
Європейська Солідарність виступає за збільшення заповідних територій, охорону малих річок, посилення відповідальності за екологічні злочини. Важливим є положення щодо підвищення екологічної свідомості громадян.

14

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/showdoc2pf7171=335pid409=27.doc

15

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2019/06/es_program.pdf?fbclid=IwAR1CBd1vQl0DUT7N9beqphA9uSdkrlbUjRdbWsxvMpv2Dnxf3UEGnV1zUMM
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Партія підкреслює необхідність стимулювати запровадження роздільного збору і повної переробки побутових відходів.
Європейська Солідарність підтримує прозорість адміністративних процедур (зокрема, дозвільних) у сфері охорони
довкілля та надрокористування, залучення громадськості до контролю за дотриманням природоохоронного законодавства. В Європейській Солідарності виступають за посилення контролю за використанням лісових ресурсів.
Окремо у програмі йдеться про розвиток альтернативних джерел енергозабезпечення та запровадження енергоощадних технологій.

Батьківщина має насичений зелений порядок денний завдяки окремо
розробленому плану дій у сфері екологічної безпеки, який містить конкретні пропозиції щодо питань зеленої енергетики, зеленої економіки та
сільського господарства, зеленого транспорту, зелених міст. Природоохоронний порядок денний зосереджений на одному питанні – охороні лісів.
Акцент робиться на поєднанні економічних, фінансових та природоохоронних інструментів, хоча бачення соціальної ринкової економіки позбавлене екологічного компоненту.
Основна програма Батьківщини16 розглядає довкілля в контексті енергетичної політики. Відповідний розділ програми говорить про створення умов для розвитку відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, геотермальної та
інших. Це, на перший погляд прогресивне положення, різко контрастує із заявленим у програмі пріоритетом стрімко
розвивати власну вугільну галузь.
Окремо зазначена екологічна позиція партії:
МИ ВИРІШИМО СМІТТЄВУ ПРОБЛЕМУ, ЗМЕНШИМО ЗАБРУДНЕННЯ
ДОВКІЛЛЯ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ,
ПРОДОВЖИТЬ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ, ДОПОМОЖЕ БОРОТИСЬ ІЗ
ГЛОБАЛЬНИМИ КЛІМАТИЧНИМИ ВИКЛИКАМИ.
У Батьківщині бачать кінцевою метою охорони довкілля зменшення захворюваності та, відповідно, збільшення тривалості життя населення. Окрім того, серед лідерів виборчих перегонів це єдина партія, яка зазначила в основній
програмі глобальний контекст – боротьбу зі зміною клімату. Окремий акцент зроблено на побутових відходах. Як і
положення щодо відновлюваної енергетики, положення щодо зміни клімату різко контрастує з планами стрімкого
розвитку вугільної промисловості.
Програма Батьківщини робить відсилання на Новий курс України - «комплексну програму швидкого відродження
України». Новий курс України містить окремий документ «Екологічна безпека»17. Новий економічний курс презентує
бачення «соціальної ринкової економіки». Така модель органічно поєднує два елементи сталого розвитку – економічний та соціальний, проте екологічні міркування жодним чином не інтегровані в пропонованій концепції.

16

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/showdoc2pf7171=328pid409=27.doc

17

https://nku.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/Ekologichna-bezpeka.pdf
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Гарним прикладом інтеграції екологічних питань в енергетичну політику є розділ «Нова енергетична політика». Серед
основних стратегічних цілей політики визначається збільшення використання відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та ефективне використання ресурсів (відходів). Щодо питань сільського господарства, то в
документі зазначається велика навантаженість на ґрунти та необхідність розробки і реалізації державних програм
з охорони ґрунтів, що, однозначно, сприятиме розвитку сталого сільського господарства. Пропонується широка підтримка органічного виробництва.
У програмі дій «Екологічна безпека» можна виділити такі блоки питань:
 Впровадження циркулярної економіки. Це розглядається в контексті як додаткових прибутків, так і чистого

повітря, води і землі.
 Проведення міжнародного аудиту забруднення. За результатами аудиту пропонується надавати кредити під-

приємствам для модернізації систем очищення викидів та встановлення онлайн датчиків контролю.
 Забезпечення харчової безпеки. Партія обіцяє мережу лабораторій з контролю якості питної води та харчових

продуктів, вилучення з ринку ГМО, непридатної води та неякісних продуктів харчування.
 Охорона лісів. Партія обіцяє запровадження на законодавчому рівні мораторію на вирубку лісів, а також про-

граму заліснення.
 Кліматична політика. Партія обіцяє скорочення викидів парникових газів за рахунок застосування «зелених»

технологій в економіці із залученням міжнародного кліматичного фінансування.
 Зелений транспорт. Партія обіцяє встановлення нових нормативів для зменшення вмісту оксиду вуглецю у

відпрацьованих газах автомобілів.
 Зелені міста. Партія обіцяє додаткові умови для реалізації програм розвитку зелених і розумних міст (зелені

зони, інфраструктура для велосипедів, електротранспорт).
 Поводження з відходами. Партія обіцяє впровадження сортування сміття та піроліз.
 Зелена енергетика. Партія обіцяє стимулювання розвитку енергетичних кооперативів та збільшення фінансу-

вання державних програм з енергоефективної модернізації та утеплення будинків для населення.
 Запровадження європейських екологічних стандартів та імплементація цілей розвитку ООН.

На нашу думку, наявність єдиного програмного підходу на президентських та парламентських виборах свідчить про
цілісність позиції Батьківщини.

Голос має окремий позиційний документ щодо охорони довкілля, який охоплює низку питань зеленого порядку денного. Водночас, основна та розширені програми партії не містять позиції партії з цих питань, що на нашу
думку свідчить про брак екологічних цінностей у партії.
Основна програма партії18 не містить жодного положення зеленого порядку денного. Розширена програма партії19
(34 сторінки) містить лише одну згадку щодо довкілля в контексті зеленої енергетики:
«МИ ПІДТРИМАЄМО ПЕРЕХІД КРАЇНИ НА ЕНЕРГЕТИКУ МАЙБУТНЬОГО, ЩО
СПИРАЄТЬСЯ НА ЧИСТІ ТЕХНОЛОГІЇ І ВІДНОВНІ ДЖЕРЕЛА (СОНЦЕ, ВІТЕР,
БІОМАСА ТОЩО). ЦЕ ЗНАЧНО ПОКРАЩИТЬ ЕКОЛОГІЮ КРАЇНИ».
18

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/showdoc2pf7171=389pid409=27.doc

19

https://goloszmin.org/storage/app/media/program/program.pdf
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Слід зауважити, що використання терміну «екологія» у його побутовому розумінні не відповідає сучасному політичному та науковому дискурсу. Важливо зазначити, що сучасна європейська партія не може обмежитись одним словом
«екологія», викладаючи свою повну програму на 34 сторінках.
У ході передвиборної кампанії Голос оприлюднила окремий додатковий документ20, яким закріпила свою позицію з
екологічних питань. Зважаючи на пізню появу такого документу та його дещо хаотичну структуру, на нашу думку цей
позиційний документ є швидше відповіддю на громадські та експертні запити, аніж продуктом власного партійного
дискурсу.
У додатковому позиційному документі партія зазначає кілька пріоритетних сфер та питань:
 Підтримка переходу на альтернативну енергетику, поступову відмову від вугілля;
 Підтримка державної політики у сфері зміни клімату та Паризької угоди, включаючи Стратегію низьковугле-

цевого розвитку;
 Низку питань щодо управління побутовими та промисловими відходами, включаючи ієрархію поводження з

відходами, розширену відповідальність виробника, поступову відмову від одноразового пластику, допомогу
у розробці регіональних планів управління відходами тощо;
 Охорона пралісів шляхом надання особливого природоохоронного статусу рішенням обласної ради чи Прези-

дента України, чіпування деревини, вирішення проблем із санітарними рубками;
 Створення автоматизованої системи моніторингу повітря;
 Захист тварин, в основному тих, що перебувають у неволі та/або використовуються для економічних цілей

(хутро, тестування косметики, дельфінарії тощо), а також прийняття закону про Смарагдову мережу;
 Екологічна ситуація в районі бойових дій.

Партія займає обережну позицію щодо екологічного контролю: «з одного боку, потрібен ефективний контроль
за виконанням вимог законодавства (зокрема, щодо санітарної рубки), а з іншого боку, часто такий контроль перетворюється на корупційні схеми та шантаж бізнесу».

Таблиця 1. Відображення зеленого порядку денного у передвиборчих програмах партій-лідерів
парламентських перегонів 2019 року
Партія

Зелена
Зелений Зелене Зелений Зелені
Зміна ЕнергеПовітря Вода Ліси Природа Відходи
економіка транспорт с/г
туризм фінанси
клімату тика

Слуга народу
Опозиційний
блок – За життя
Європейська
Солідарність
Батьківщина
Голос

20

https://goloszmin.org/news/golos-neobhidno-zvilniti-ukrayinsku-ekologiyu-vid-bezdumnoyi-ekspluataciyi-oligarhami
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Партії з окремими
екологічними
положеннями

45%

Вибори 2019

ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Партії
зелених
НАбез
ВИБОРАХ
У ВЕРХОВНУ РАДУ
УКРАЇНИ 2019
положень

Вибори 2014

14%

14%

Партії з зеленим
порядком денним

34%

41%

Партії з окремими
екологічними
положеннями

РОЗДІЛ 2. ЗЕЛЕНА
СКЛАДОВА
45%
52%
У ПЕРЕДВИБОРНИХ ПРОГРАМАХ
КАНДИДАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ

Партії без зелених
положень

52%
2.1. Програми кандидатів-мажоритарників:
аналіз зеленої складової
45%

41%

36%

35%

Загальна характеристика

41%

23%містять положенНа виборах до ВРУ 2019 року менше половини програм кандидатів-мажоритарників
ня, які 14%
стосуються питань зеленого порядку
денного. Водночас, порівняно з попередніми виборами до
14%
парламенту України, які відбулися у 2012 та 2014 роках, відсоток зелених програм відчутно зріс.
Хоча б одне зелене положення містять 44,3% програм кандидатів-мажоритарників у 2019 року. На попередніх виборах такий відсоток
становив
у 2014
році.
Вибори
2019 35,6% у 2012 році та 28,0%
Вибори
2014
Вибори 2012

Рисунок 4. Програми кандидатів у депутати по одномандатних округах, що містять зелені
положення: вибори 2012, 2014, 2019 років
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36%
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Вибори 2014

Вибори 2019

Вибори 2012

77%

Слуга народу
Батьківщина

50%

Європейська Солідарність

50%
36%

Голос
За життя
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23

ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
НА ВИБОРАХ У ВЕРХОВНУ РАДУ
УКРАЇНИ 2019

Не зважаючи на зростання кількісного показника зелених програм кандидатів-мажоритарників, викликає стурбованість їх змістовне наповнення. Значна частина кандидатів не має бачення екологічної проблематики та її врегулювання на загальнодержавному рівні, обмежуючи свої погляди лише місцевими питаннями.
Звертає увагу низька якість програм та нерозуміння кандидатами мети, суті та призначення передвиборних програм. Окремі програми містять положення, які свідчать про некомпетентність кандидатів-мажоритарників. Наприклад, кандидати обіцяють забезпечити проведення екологічної експертизи видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку. Проте остання в Україні скасована і замінена новим механізмом – оцінкою впливу на
довкілля.
Однією з рис виборів до ВРУ 2019 року є наявність «шаблонних» програм кандидатів-мажоритарників, яка характерна для мажоритарників, висунутих політичними партіями. Проте способи використання таких шаблонів різняться.
Одним із способів є дослівне використання шаблонної програми кандидатами у своїх програмах (наприклад, мажоритарники від Опозиційної платформа – За життя, Свобода).
Шаблонні програми цих партій не містили жодних положень, присвячених зеленому порядку денному. Іншим способом використання шаблонних програм є можливість кандидатів-мажоритарників від партій вибирати з переліку
питань-зобов’язань у шаблонних програмах, їх подальша конкретизація та включення власних зобов’язань, які проводитимуться в конкретному виборчому окрузі (наприклад, мажоритарники від Слуги народу, Голосу). Ця практика стала причиною високої частки зелених програм кандидатів, висунутих Слугою народу, оскільки більшість з них
включили із запропонованого шаблону положення щодо зеленої енергетики.
Водночас у виборах до ВРУ 2019 року простежуються і позитивні зміни-тенденції змістовного наповнення програм
кандидатів-мажоритарників: включення окремих розділів/підрозділів, присвячених екологічним питанням; визнання пріоритетності екологічних питань; необхідність формування і підвищення екологічної свідомості громадян;
прийняття законодавства, яке впроваджуватиме європейські стандарти в екологічній сфері.

Тематична характеристика передвиборних програм кандидатів-мажоритарників
Жоден блок зеленного порядку денного не знайшов достатнього висвітлення у програмах кандидатів-мажоритарників. Найбільше представлені у програмах питання блоку «Довкілля».
Найбільше у програмах кандидатів-мажоритарників представлений блок «Довкілля» (24,9%). Блок «Зміна клімату
та енергетика» відображений у 15,6% програм (такий відсоток забезпечили положення програм, які стосувалися питань відновлюваної та сталої енергетики й енергоефективності), а блок «Інтеграція екологічних питань в інші сфери»
– у 12,0% програм.
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Рисунок 5. Зелений порядок денний у програмах кандидатів в одномандатних виборчих округах

БЛОК 3
«ІНТЕГРАЦІЯ
ЕКОПИТАНЬ»
(12%)

ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК
ДЕННИЙ У ПРОГРАМАХ
КАНДИДАТІВ
В ОДНОМАНДАТНИХ
ВИБОРЧИХ
ОКРУГАХ

БЛОК 2
«ДОВКІЛЛЯ»
(25%)

БЛОК
1 «ЗМІНА
КЛІМАТУ ТА
ЕНЕРГЕТИКА»
(16%)

Найбільше у програмах відображені питання відновлюваної і сталої енергетики та енергоефективності, які становлять 15,1% від усіх програм мажоритарників. Кандидати виступають за розвиток зеленої, альтернативної енергетики, побудову сонячних та вітрових електростанцій, розроблення та впровадження державних програм з енергозбереження, енергоефективних та енергозберігаючих технологій загалом і на конкретних об’єктах, в галузях економіки.
Проте, часто кандидати одночасно підтримують практики (наприклад, видобуток вугілля, розвиток вугільної промисловості), які суперечать меті та завданням адаптації до змін клімату, пошуку та використанню альтернативних
джерел енергії. Викликає застереження і мета, яку переслідують майбутні депутати, пропонуючи розвиток зеленої
енергетики (наприклад, кандидати-мажоритарники від Слуги народу хочуть розвивати зелену енергетику для зменшення вартості комунальних послуги).
Часто у програмах кандидати піднімають питання чистої води та управління відходами. Відповідно вони відображені
у 13,0% та 13,6% від усіх програм. В основному кандидати пропонують заходи, які спрямовані на забезпечення якості
питної води та якості води у водоймах, очищення стічних вод, будівництва та реконструкції очисних споруд, каналізацій і водогонів. Рідше згадуються питання належного управління водними ресурсами, яке зводять до здійснення
нагляду за дотриманням водного законодавства.
Стосовно управління відходами, то більшість кандидатів-мажоритарників зводять це питання до поводження з твердими побутовими відходами (сміттям). Окремі кандидати піднімають проблеми утилізації промислових, небезпечних (зокрема, батарейок) та інших видів відходів. Окремо звертається увага на введення заборони використання поліетиленових пакетів та інших одноразових пластикових виробів. Щодо способів поводження з відходами, то наголос
робиться на утилізації відходів, рекультивації чи закритті сміттєзвалищ.
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Рисунок 6. Питання зеленого порядку денного у програмах кандидатів по одномандатних
округах (2019)
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Стурбованість викликає серед мажоритарників і питання сталого управління лісами, як результат 6,4% програм містять такі положення. Проте питання зводиться до заборони вирубки лісів, введення мораторію на вивіз деревини,
посилення відповідальності за незаконну рубку лісів.

Характеристика програм кандидатів-мажоритарників відповідно до суб’єкта
висування (партії-лідери виборчих перегонів)
Відсоток програм, які містять положення, що стосуються зеленого порядку денного, різниться в залежності від суб’єкта висування. Незалежно від суб’єкта висування кандидати-мажоритарники найбільше
висвітлили у програмах три питання: енергетика та енергоефективність, чиста вода та управління відходами.
Найбільше зелених положень містять програми кандидатів-мажоритарників, висунутих Слугою народу (77,3%).
Різко відрізняються програми кандидатів-мажоритарників від Опозиційної платформи – За життя. Вони не містять
положень, які стосуються питань зеленого порядку денного.
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44%
36%

28%

Майже однаково зелені питання відображені у програмах кандидатів-мажоритарників, висунутих Батьківщиною та
Європейською Солідарністю, і складають відповідно 50,0% і 49,6%. До них наближуються показники програм кандидатів-самовисуванців - 46,3%. Дещо нижчий показник спостерігається у кандидатів-мажоритарників від Голосу
(35,8%).

Рисунок 7. Наявність
програмах
одномандатних
округах
Виборизелених
2019 положень уВибори
2014 кандидатів по
Вибори
2012
відповідно до суб’єкта висування
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Блоки зеленого порядку денного найбільше представлені у програмах кандидатів-мажоритарників від Слуги народу. Так, 54,5% програм її кандидатів включають положення, що охоплюють блок «Зміна клімату та енергетика» та
48,5% блоку «Довкілля». У той же час блок «Інтеграція екологічних питань в інші сфери» відображений лише у 7% її
Енергетика
15%
кандидатів.
Відходи
14%
Найменше блоки зеленого порядку денного представлені у кандидатів-мажоритарників від Опозиційної платформи - За життя. Блок «Зміна Вода
клімату та енергетика» відображений лише у 0,7% її кандидатів-мажоритарників, блок
13%
«Довкілля» – у 2,1% програм, а блок «Інтеграція екологічних питань в інші сфери» не містить жодна програма її
кандидатів.
Ліси
6%
Серед
програм
кандидатів-мажоритарників
решти прохідних5%
партій на виборах 2019 року жоден блок зеленого поЗелене
сільське
господарство
рядку денного не набрав більше 30%.
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Таблиця 2. Зелений порядок денний у програмах кандидатів в одномандатних округах
Батьківщина

Голос

Європейська
Солідарність

Опозиційна
платформа –
За життя

Слуга народу

Блок I. Зміна клімату.
Енергетика та
енергоефективність

25%

9%

15%

1%

55%

Блок II. Довкілля

25%

30%

29%

2%

48%

Блок III. Інтеграція
екологічних питань

17%

9%

14%

0%

7%

Партія

Схожа ситуація простежується в програмах кандидатів-самовисуванців. Жоден з блоків не відображений більше ніж
у 30% від усіх їхніх програм. Чверть програм самовисуванців містять положення блоку «Довкілля» (25,2%), блок
«Зміна клімату та енергетика» відображений у 14,5% програм, а блок «Інтеграція екологічних питань в інші сфери»
у 13,2%.

Таблиця 3. Питання зеленого порядку денного у програмах кандидатів по одномандатних
округах: партії та самовисування

Батьківщина

Голос

Європейська
Солідарність

Опозиційна
платформа –
За життя

Слуга народу

Самовисування

Зміна клімату

1%

1%

0%

0%

1%

1%

Енергетика

24%

7%

15%

1%

55%

14%

Повітря

2%

1%

2%

1%

4%

3%

Вода

15%

10%

11%

1%

23%

14%

Ліси

6%

1%

3%

0%

8%

8%

Природа

1%

0%

2%

0%

3%

2%

Відходи

15%

24%

17%

0%

32%

13%

Зелена
економіка

1%

0%

2%

0%

1%

2%

Зелений
транспорт

1%

0%

2%

0%

1%

2%

Зелене сільське
господарство

8%

3%

5%

0%

2%

5%

Зелений туризм

1%

4%

4%

0%

1%

2%

Зелені фінанси

7%

1%

4%

0%

2%

5%

Партія
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2.2. Регіональний фокус: зелена складова програм кандидатів-
мажоритарників
Зелений порядок денний кандидатів-мажоритарників відрізняється залежно від регіону, який вони
представляють. Найбільш «зеленими» областями виявились ті, які є найменш забрудненими чи мають
невелику кількість екологічних проблем. Різниця у відсотковому відношенні між найбільш зеленою
(Рівненська область) та найменш зеленою областю (Донецька область) складає 38%. Висвітлення в
програмах кандидатів у депутати тих чи інших зелених питань є реакцією на екологічну ситуацію чи
особливості регіону.
Трійка лідерів щодо наявності зеленого порядку денного у передвиборних програмах кандидатів-мажоритарників
представлена Рівненською (67%), Львівською (61%) та Івано-Франківською (60%) областями. Останні позиції в «зеленому рейтингу» на виборах займають Чернівецька та Чернігівська області (по 36%), Харківська (33%) та Донецька
(29%) області.
У порівнянні з виборами до Верховної Ради України 2012 та 2014 року трійка лідерів серед областей змінилась. Лише
Івано-Франківська область незмінно залишається у топ-позиціях. Якщо у 2012 році Рівненська область займала одне
з останніх місць із показником 28%, то у 2019 році вона перемістилась на першу позицію і кількість зелених кандидатів у цій області складає 67%.
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Рисунок 8. «Зелені» області України
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Рисунок 9.
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12Рисунок 10. Зелені питання у Волинській області
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6У блоці «Зміна клімату та енергетика» переважає питання розвитку альтернативних джерел енергії, хоча кандидати й не
0деталізують це питання у своїх передвиборних програмах. У блоці «Довкілля» пріоритетними є питання води, відходів та
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2наголос на необхідності модернізації екологічно шкідливих підприємств, контролю за дотриманням екологічних норм
промислового забруднення, встановлення фільтрів на джерела шкідливих викидів. У сфері зелених фінансових інстру12
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508Рисунок 11. Зелені питання у Дніпропетровській області
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Рисунок 12. Зелені питання у Донецькій області
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30Рисунок 14. Зелені питання у Закарпатській області
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Рисунок 15. Зелені питання у Запорізькій області
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Рисунок 16. Зелені питання в Івано-Франківській області
30
0
Ліси Природа Відходи Зелена Зелений Зелене
25Клімат Енергетика Повітря Вода
економіка транспорт с/г
20
15
50
10
40
5
30
0
Клімат Енергетика Повітря
20
10
50
0 34
Клімат Енергетика Повітря
40

Вода

Ліси

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

Вода

Ліси

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

10
30
5
25
0
20Клімат Енергетика Повітря

ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
НА ВИБОРАХ У ВЕРХОВНУ РАДУ
УКРАЇНИ 2019

Вода

Ліси

15

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

10Київська область
30
5
25У блоці «Довкілля» переважають питання води (якість питної води) та відходів (сортування, переробка, збір батарейок, відмова від поліетиленових пакетів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ). У блоці «Інтеграція екологічних питань
0в інші сфери» переважають питання сталого сільського господарства (збереження родючості ґрунтів, органічна сільЛіси Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені Інше
20Клімат Енергетика Повітря Вода

економіка
транспорт
с/г
туризм
фінанси
ськогосподарська продукція). Низка кандидатів виступає за сонячні
та вітрові
електростанції,
а в галузі
енергетики
15– заходи з енергозбереження та енергомодернізації. Велика частка питань потрапила в блок «Інше».

10Рисунок 17. Зелені питання в Київській області
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15Рисунок 18. Зелені питання в Кіровоградській області
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3У Луганській області зелений порядок денний сформований в основному за рахунок питань енергетики. У сфері енер15гетики значну частку займають питання підвищення енергоефектвності, впровадження енергозберігаючих програм,
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ємствами, а також характерні для регіону питання – забруднення токсичними речовинами від шахт, забезпечення
9якісною питною водою.

256Рисунок 19. Зелені питання у Луганській області
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0
Ліси Природа Відходи
40Клімат Енергетика Повітря Вода

Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

30
30
20
25
10
20
0
15Клімат Енергетика Повітря

Вода

Ліси

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

Вода

Ліси

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

10
305
0
25

36

Клімат Енергетика Повітря

20

50
10
40
5
30
0
20Клімат Енергетика Повітря
10
50
0

ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
НА ВИБОРАХ У ВЕРХОВНУ РАДУ
УКРАЇНИ 2019

Вода

Ліси

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

Миколаївська область

Енергетикаобласті
Повітряу блоці
Вода
Ліси переважають
Природа Відходи
Зелена
Зелений Зелене
Зелений
Зелені
Інше
УКлімат
Миколаївській
«Довкілля»
питання
води. Кандидати
звертають
увагу на
необхідність

економіка транспорт с/г
туризм фінанси
40забезпечення мешканців якісною питною водою, очищення водойм,
контроль за якістю питної води, покращення

якості питної води.

30
30Рисунок 21. Зелені питання у Миколаївській області
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5Рисунок 22. Зелені питання в Одеській області
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35Рисунок 23. Зелені питання в Полтавській області
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25Рисунок 24. Зелені питання в Рівненській області
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Рисунок 26. Зелені питання у Тернопільській області
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30Рисунок 27. Зелені питання у Харківській області
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6Рисунок 28. Зелені питання у Херсонській області
15
3
12
0
Ліси Природа Відходи Зелена Зелений Зелене
9Клімат Енергетика Повітря Вода
економіка транспорт с/г

Зелений Зелені
туризм фінанси

Інше

6
15
3
12
0

Клімат Енергетика Повітря

9

6
15
3
12
0
9Клімат Енергетика Повітря
6
25
3

40

Вода

Ліси

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

Вода

Ліси

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

10
155
0
12

Клімат Енергетика Повітря

Вода

Ліси

9

Природа Відходи Зелена Зелений
економіка транспорт

ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
НА ВИБОРАХ У ВЕРХОВНУ РАДУ
УКРАЇНИ 2019
Зелене Зелений Зелені
Інше

с/г

туризм

фінанси

6
15
3Хмельницька область
12
0У Хмельницькій області найпопулярнішими питаннями зеленого порядку денного в блоці «Довкілля» є вода та від9ходи.
КліматУ блоці
Енергетика
Повітряекологічних
Вода
Ліси вПрирода
Відходи Зеленанайбільше
Зеленийуваги
Зелене
Зелений
Зелені сталого
Інше
«Інтеграція
питань
інші сфери»кандидати
звертають
на питання
економіка транспорт

с/г

туризм

фінанси

сільського господарства. Один із кандидатів вказав на необхідність скорочення викидів парникових газів за рахунок
6застосування зелених технологій.

153Рисунок 29. Зелені питання у Хмельницькій області
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10Рисунок 31. Зелені питання у Чернівецькій області
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205Рисунок 32. Зелені питання у Чернігівській області
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50Рисунок 33. Зелені питання у м. Києві
40
30
20
10
0

Клімат Енергетика Повітря

Вода

Ліси

Природа Відходи Зелена Зелений Зелене Зелений Зелені
економіка транспорт с/г
туризм фінанси

Інше

43

ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
НА ВИБОРАХ У ВЕРХОВНУ РАДУ
УКРАЇНИ 2019

44

ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
НА ВИБОРАХ У ВЕРХОВНУ РАДУ
УКРАЇНИ 2019

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ВИСНОВКИ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ
ЗЕЛЕНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО НА ВИБОРАХ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 2019 Р.
ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ: ПРОГРЕС Є
Перш за все, необхідно відзначити прогрес у відображенні зеленого порядку денного у передвиборних програмах
партій та кандидатів у депутати та передвиборному дискурсі парламентської кампанії загалом. Порівняно з виборами 2014 року частка партій, які зовсім не мають зелених питань, збільшилась на 7%, а частка партій, які мають ґрунтовні положення щодо зеленого порядку денного не змінилась. Суттєво відрізняється ситуація із кандидатами-мажоритарниками. Тут відзначаємо значний прогрес – 44% програм кандидатів у депутати по одномандатних округах
містять зелені положення, що на 16% більше, ніж у 2014 році.
ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ПРОГРАМ – ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА, ВІДХОДИ І
ВОДА СЕРЕД ПРІОРИТЕТНИХ ПИТАНЬ
Найпопулярнішими зеленими питаннями у програмах партій у 2019 році були відновлювальна енергетика, відходи
і вода, а на виборах 2014 року основний акцент робився на питаннях екологічної безпеки, органічного виробництва,
води та водних ресурсів. Ситуація 2019 року більше подібна на вибори 2012 року, коли питання води і відходів були
серед пріоритетних для політичних партій.
Для політичних партій блок «Зміна клімату та енергетика» представлений в основному за рахунок відновлюваної
енергетики. Найпопулярніші питання у блоці «Довкілля» – побутові відходи та вода. Блок «Інтеграція екологічних
питань в інші сфери» найменше представлений у програмах партій, відображеними є лише питання зеленого транспорту, сталого сільського господарства і зелених фінансових інструментів.
У програмах кандидатів-мажоритарників найбільше представлений блок «Довкілля», головним чином за рахунок
питань води та відходів. У блоці «Зміна клімату і енергетика» переважають питання відновлюваної енергетики та
енергоефективності.
Партії та кандидати практично не приділяють уваги питанню охорони природи (біорізноманіття, екосистеми, природно-заповідний фонд). Дуже виросла пріоритетність питання лісів, головним чином у контексті мораторію на вивіз
деревини та посилення відповідальності за рубку лісів. Багато програм мають положення щодо гуманного поводження з тваринами.
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УВАГА ДО ЗЕЛЕНИХ ПИТАНЬ НА ВИБОРАХ ДО ВРУ ЗБІЛЬШИЛАСЬ
Слід відзначити зростання зацікавленості в екологічних питаннях в експертному середовищі (оцінка програм партій
експертами проєвропейських платформ21) та у журналістів22. Важливими були й ініціативи громадськості щодо екологічного бачення майбутніх парламентарів – Порядок денний екологічної безпеки для політичних партій на парламентських виборах 2019 року23, Екоприсяга для кандидатів у депутати у Запоріжжі24. Неодноразово зелені питання
обговорювались під час ефірів передвиборних програм на каналі «UA:Суспільне»25.
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ І ШКІДЛИВІ ПРАКТИКИ – КОНТРАВЕРСІЙНІ ПИТАННЯ В
ОДНОМУ БАЧЕННІ
Слід зауважити, що частина програм містять положення, які суперечать або можуть негативно впливати на реалізацію положень щодо відновлюваної енергетики, енергоефективності, зміни клімату, охорони довкілля. Такими ми
вважаємо положення щодо зменшення тарифів, розвитку вугільної галузі та дерегуляції.
Кандидати-мажоритарники часто виступаючи за розвиток відновлюваної та сталої енергетики, одночасно підтримують практики (наприклад, видобуток вугілля, розвиток вугільної промисловості), які суперечать меті та завданням
адаптації до змін клімату, пошуку та використанню альтернативних джерел енергії. Викликає застереження і мета,
яку переслідують майбутні депутати, пропонуючи розвиток зеленої енергетики. Часто розвиток зеленої енергетики
пропонують не для охорони довкілля чи зменшення негативних наслідків від зміни клімату, а для зменшення вартості комунальних послуг.
РОЗРОБКА ДОДАТКОВИХ ПРОГРАМ
Політичні партії на виборах 2019 року демонструють тенденцію до розробки додаткових програм чи висловлення
своєї позиції з екологічних питань на запит громадськості. Із п’ятірки партій-лідерів парламентських перегонів лише
Опозиційна платформа – За життя не мала додаткової програми чи окремої позиції щодо екологічних питань. Слід
зазначити, що системні партії мають, як правило, чіткішу позицію із зелених питань.

21

https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/yevrointegratsijni-zobov-yazannya-politychnyh-partij-analiz-vyborchyh-program/

22

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/07/9/7098239/

23

https://ecoagenda2019.org.ua/

24

https://zp.suspilne.media/news/30278?fbclid=IwAR2GSnY29cWuu_aObwW4G6eWLDkDldtQcANMvpUcItJQoFrDriiZY4_HTIA

25

https://www.youtube.com/watch?v=0EVaQj8xdRg, https://www.youtube.com/watch?v=zuY86QNr8Cg
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ПРОБЛЕМ ОКРУГУ ВЕДЕ ДО ВТРАТИ
СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ
Кандидати-мажоритарники не мають комплексного чи системного бачення зеленого порядку денного або екологічної сфери, зазвичай кандидати-мажоритарники формулюють свою програму у тісному зв’язку з місцевими проблемами округу. З одного боку, це може бути позитивно, адже робота з виборцями округу також є важливою для
депутата. Проте, такий підхід не дає можливості визначити позицію на загальнодержавному рівні з тих чи інших
питань, і часто нагадує вибори до місцевих органів влади. Низка кандидатів, які висунуті партіями, використовують
шаблонну програму, запропоновану партією (наприклад, Свобода, Опозиційна платформа – За життя), інші беруть
шаблонну програму за основу і додають свої питання (Слуга народу, Голос). У таких випадках, якщо партія не має
зелених положень, то, відповідно, вони відсутні і в програмах висунутих ними мажоритарників.
Популярність тих чи інших зелених питань пов’язана і з специфікою регіону чи області, де висуваються кандидати.
Наприклад, питання атмосферного повітря є притаманними для Дніпропетровської і Запорізької областей, питання
відходів – для Львівської області, рубки лісів і підтоплення – для Закарпатської області.
Звертає увагу низька якість програм та нерозуміння кандидатами мети, суті та призначення передвиборних програм. Окремі програми містять положення, які свідчать про некомпетентність кандидатів-мажоритарників. Наприклад, кандидати обіцяють забезпечити проведення екологічної експертизи видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку. Проте остання в Україні скасована і замінена новим механізмом – оцінкою впливу на
довкілля.
ЗАГРОЗА ВІД ЕКОПОПУЛІЗМУ
Низка партій на виборах 2019 року активно долучалась до громадських ініціатив, що пропонували приєднатись до
екологічного порядку денного. Така тенденція з одного боку може бути корисною для майбутньої роботи з парламентом, з іншого боку може нести загрозу у зв’язку з екологічним популізмом – коли партія бере на себе певні екологічні зобов’язання лише щоб сподобатись небайдужим до довкілля громадянам безпосередньо перед виборами.
Про екологічний популізм партій може свідчити суперечливість положень програми партії (одночасне включення
про-екологічних зобов’язань разом із шкідливими для довкілля практиками), відсутність жодної або чіткої концептуальної позиції щодо зелених питань в основній програмі (розміщеної на сайті ЦВК чи розширеної програми) за
наявності окремої екологічної програми, наявність спеціальної екологічної програми низької якості (недостовірні
дані, хаотичність тексту). Громадськість має бути пильною до таких ситуацій і в подальшому проводити активний
моніторинг дотримання партіями своїх передвиборних екологічних обіцянок.
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