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З точки зору розвитку
європейських інтеграційних процесів, у тому числі
в сфері охорони довкілля,
2012 рік можна охарактеризувати як динамічний,
проте не надто прогресивний: постійні обговорення питання підписання
Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, прийняття нових документів у
сфері Східного партнерства, робота з адаптації
до законодавства ЄС у
сфері довкілля. Тим не
менше, зважаючи на
політичну ситуацію в
країні,
місце
питань
довкілля
на
порядку
денному
уряду,
інші
зовнішньополітичні
та
внутрішньополітичні
чинники,
прогрес
в
європейській інтеграції в
сфері охорони довкілля не
може отримати високий
бал.
У 2012 році була парафована Угода про асоціацію
між Україною та ЄС, а

наприкінці 2012 року в
Інтернеті
оприлюднено
проект Угоди. Важливим
елементом співпраці у сфері
охорони довкілля, як і в
багатьох
інших
сферах
співпраці, що визначаються
Угодою,
є
поступове
наближення законодавства
України до політики та
законодавства ЄС. Окремим
додатком
до
Угоди
визначаються
конкретні
директиви, що їх потрібно
адаптувати,
а
також
встановлюються
часові
рамки. Такі зобов’язання
України є дуже важливими з
огляду
на
необхідність
наближення до норм та
стандартів ЄС. Велика увага
питанню
дотримання
існуючого
екологічного
законодавства та багатосторонніх екологічних угод
приділяється в контексті
створення
зони
вільної
торгівлі. Підписання Угоди
очікується восени 2013 року.
Проте, маючи такий великий
об’єм нових зобов’язань, в
тому числі у сфері охорони

довкілля, зволікати не варто,
необхідно
активно
розпочинати реформування
шляхом адаптації до норм та
стандартів ЄС.
Перші кроки в напрямку
адаптації у сфері охорони
довкілля були зроблені в
грудні 2012 року, коли
Мінприроди
затвердило
Базовий
план
адаптації
екологічного законодавства
України до законодавства
Європейського
Союзу
(Базовий план апроксимації)
(Наказ № 659). Базовий план
передбачає
перелік
директив ЄС у сфері охорони
довкілля, до яких повинно
адаптуватися
українське
законодавство. Для кожної
директиви визначено не
лише мінімальний перелік
конкретних
нормативноправових актів, котрі будуть
адаптуватися,
але
й
окреслені базові вимоги, у
напрямку яких і з врахуванням яких змінюватиметься
законодавство. План дає
даЗакінчення на стор.2
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лекосяжну
перспективу
адаптації, його виконання у
часі
тісно
пов’язано
з
набранням чинності Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Тим не менше, план міг би
виконувати функцію підготовки екологічного законодавства
України до адаптації на етапі,
коли доля з Угодою про
асоціацію ще не визначена, а
наше
законодавство
в
багатьох сферах потребує
нагального наближення до
норм та стандартів ЄС. З
метою забезпечення інтеграції
України
в
європейський
простір, набуття членства в ЄС
та на виконання майбутньої
Угоди про асоціацію КМУ
Розпорядженням № 767-р від
10.10.2012 р. затвердив: (1)
Концепцію
інституційної
реформи у сфері виконання
майбутньої
Угоди
про
асоціацію між Україною та ЄС
та (2)
План проведення
інституційної реформи у сфері

“Тепер завдання
Східного
партнерства у
сфері охорони
довкілля мають
свої часові рамки
та індикатори, за
допомогою яких
можна перевірити
прогрес з того чи
іншого питання”

виконання майбутньої Угоди
про асоціацію між Україною та
ЄС.
У травні 2012 року Рада з
питань Співробітництва між
Україною та ЄС затвердила та
оприлюднила
оновлений
Порядок денний асоціації
Україна—ЄС . При порівнянні
екологічної складової, що
міститься у ПДА 2009 та 2012
року, відмінностей знайдено
зовсім
небагато.
Перелік
збільшився на один пункт, що
стосується
популяризації
сталого розвитку та «зеленої
економіки». Інше питання, що
прогрес в реалізації ПДА з часу
його прийняття щодо питань
охорони довкілля не надто
відчутний. Моніторинги стану
реалізації
ПДА
у
його
екологічній
частині,
що
проводяться
громадськими
організаціями та незалежними
експертами, дають невтішні
результати.
Ще
одним
джерелом
для
оцінки
прогресу є звіти Спільного
комітету про імплементацію
ПДА. Так, 15 травня 2012 року
був оприлюднений Другий
спільний
звіт
Спільного
Комітету на рівні старших
посадових осіб про імплементацію
Порядку
денного
асоціації у 2011 році. Звіт, на
жаль, не дає загальної оцінки
щодо реалізації екологічної
частини ПДА, а лише подає
перелік окремих подій, що
відбулись у 2011 році у сфері
охорони довкілля та зміни
клімату.
Можна
також
говорити про його тенденційний
та
необ’єктивний
характер.
Описані
події
подають лише позитивну
оцінку тих чи інших фактів.
Тим не менше, звіт не називає
проблем та труднощів у

реалізації
екологічного
компоненту ПДА, не показує
негативних тенденцій у певних
сферах.
У 2012 році також відбулась
розробка Дорожньої карти
Східного
партнерства
(двосторонній та багатосторонній вимір), до розробки
якої залучалась громадськість
через Національні платформи
Форуму
громадянського
суспільства Східного партнерства. Тепер завдання Східного
партнерства у сфері охорони
довкілля мають свої часові
рамки та індикатори, за
допомогою
яких
можна
перевірити прогрес з того чи
іншого питання.
Громадянське
суспільство,
яке поділяє євроінтеграційні
прагнення України та працює у
різних сферах суспільного
життя, у 2012 році намагається
сприяти
впровадженню
реформ, підтримці двостороннього діалогу та публічної
дискусії з актуальних питань
євроінтеграції. Підтвердженням цього, серед іншого, може
слугувати
діяльність
та
активність
Української
національної
платформи
Форуму
громадянського
суспільства Східного партнерства (УНП ФГС СхП), щорічна
конференція якої відбулась 21
листопада 2012 року у Києві,
проведення Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства (29-30 листопада
2012
року,
Стокгольм
(Швеція)),
підготовка
громадянським суспільством
позиційних документів, заяв з
актуальних питань європейської інтеграції, моніторингова
робота та ін.

Наталія Андрусевич,
Голова правління
РАЦ “Суспільство і
довкілля”
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ПІДСУМКИ 2012 РОКУ : АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Зоряна Козак
Метою цього огляду є аналіз
й узагальнення актуальних
подій 2012 ркоу у сфері охорони довкілля та окреслення
тенденцій у вирішенні екологічних проблем.
Актуальність питань визначалася:
– на основі інформаційноаналітичних оглядів тижня
«Екологічне право та політика» та спеціальних оглядів, що
готувались
Ресурсноаналітичним
центром
«Суспільство і довкілля» впродовж 2012 року,
– з врахуванням важливості
тих чи інших питань у сфері
охорони довкілля чи дотичних
сферах у 2012 році та підвищеної уваги до їх вирішення на
національному та міжнародному рівні, уваги парламенту, сті, реалізації Оргуської конвепрезидента, уряду, міністерств нції).
та громадськості.
 Енергетика (включає питання
Діаграма демонструє актуаль- енергетики, що є актуальними
ні питання 2012 року, які розг- з точки зору охорони довкіллядались на рівні України, ля).
європейському та міжнарод-  Зміна клімату та охорона
ному рівні. Усі питання, відо- атмосферного повітря.
бражені в ній, згруповано в
 Інтеграція екологічних питакі категорії:
тань (включає питання впрова Адмінреформа та фінансу- дження екологічної складової
вання (включає питання, по- в інші сфери суспільного житв’язані з проведення адмініст- тя, її взаємодії з економічною
ративної реформи органів та соціальною складовою).
державної влади у сфері охорони довкілля та фінансування  Міжнародне співробітництво
заходів/планів/програм у сфе- (включає співпрацю на міжнародному/регіональному рівні
рі охорони довкілля).
з питань, пов’язаних з охоро Біорізноманіття, заповідна ною довкілля, участь у міжнасправа і ліси, ґрунти.
родних переговорах, підписання/ратифікація нових міжнаро Вода.
дно-правових актів).
 Дозвільна система та екологічна експертиза (включає  Плани, програми (включає
питання, пов’язані з наданням розробку, зміни і доповнення,
дозволів, проведенням/ відмі- імплементацію планів, проною екологічної експертизи, грам, стратегій у сфері охорони довкілля).
реалізацію Конвенції Еспо).
 Екобезпека, ГМО (включає
безпеку харчових продуктів,
заборону використання токсичних речовин, поводження з
ГМО).

 Поводження з відходами.

 Україна — ЄС (включає питання виконання екологічної
частини Порядку денного
Україна — ЄС, підписання май Екологічна
демократія бутньої Угоди про асоціацію,
(включає питання доступу до Східне Партнерство та Форум
суспільства
інформації, участі громадсько- громадянського

Східного партнерства).

“Високий

 Інше (питання, що не потрапили в жодну із вказаних вище
категорій).

відсоток

Кожна подія (новина), висвітлена в оглядах, віднесена до
тієї чи іншої категорії (чи декількох категорій одночасно).
При групуванні питань у категорії до уваги брались лише
кількісні показники. Показники
якості тієї чи іншої події, а також її важливість, не були враховані для цілей цієї статистики та при складанні діаграми.

категорій далеко

Високий відсоток окремих
категорій далеко не завжди
означає успішність дій у даній
сфері, а часто демонструє резонанс екологічної проблеми у
суспільстві,
занепокоєність
питанням громадськістю чи
певні зусилля, зроблені в тому
чи іншому напрямку. Наприклад, високий показник у рубриці «Екологічна демократія»,
«Енергетика» не означає високих досягнень нашого уряду
у цій сфері, а навпаки – вказує
на проблематику цього питання. З іншого боку, наприклад,
рубрика «Інтеграція екологічних питань», хоча й отримала
низький відсоток, але впровадження її в життя має комплексний вплив на вирішення
проблем охорони довкілля.

окремих

не завжди
означає
успішність дій у
даній сфері”
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ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ
Зоряна Козак

Зоряна Козак,
Член правління
РАЦ “Суспільство і
довкілля”

У 2012 році інтеграція екологічних питань у різні сфери
суспільного життя характеризується як певними досягненнями, так і упущеннями. Серед основних досягнень є
розгляд на найвищих щаблях
державної влади проблем
охорони довкілля, зокрема, в
контексті екологічної безпеки, та запровадження програмних заходів щодо їх вирішення.
8 червня 2012 року Президент
України затвердив нову редакцію Стратегії національної
безпеки України (Указ № 389/
2012 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 8 червня 2012 року
«Про нову редакцію Стратегії
національної безпеки України»). У новій редакції значна
увага приділена екологічним
викликам і проблемам. Стратегія обґрунтовано вказує на
екологічну сферу, де постають
нові виклики як міжнародній,
так і внутрішній безпеці України, а захист і відновлення довкілля розглядається одним із
п’яти життєво важливих національних інтересів України.
Нова редакція Стратегії національної безпеки України,
приділивши значну увагу
екологічним питанням, акцентує увагу на необхідності
інтеграційних процесів, зокрема, екологічних питань у
соціально-трудову
сферу,
пошуку розв’язання спільних
проблем у суміжних сферах
безпеки праці, цивільного
захисту населення.
12 березня Президент України
Указом № 187/2012 затвердив
Національний план дій на
2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава». Серед
заходів окреслені й ті, що мають екологічне спрямування, а
саме удосконалення держав-

ної регуляторної політики у
сфері екологічної безпеки.
У Щорічному посланні до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище
України у 2012 році» Президент України, розглядаючи
питання охорони довкілля у
контексті екологічної безпеки,
наголосив на необхідності
створення «принципово нової
соціо-еколого-економічної
моделі розвитку суспільства».
Нажаль, протягом 2012 року
не вживалися заходи, спрямовані на поєднання і взаємопроникнення екологічних питань у соціальну сферу, зокрема, у механізм соціального
партнерства. Відсутність взаємодії між інституціями громадянського суспільства, органами влади та місцевого самоврядування у вказаному напрямі є упущенням інтегрування
екологічного компоненту у
суспільне життя.
Необхідність введення екологічної складової у соціальне
партнерство в Україні обумовлюється створенням та просуванням політики сталого розвитку, що має на меті збалансувати екологічні, соціальні та
економічні потреби, потребою
забезпечення співпраці не
лише з урядом, але й іншими
соціальними
партнерами
(профспілками та роботодавцями), включення екологічних
питань у державну політику
управління та розуміння і визнання їх важливості. Екологічні права та екологічна демократія визнані міжнародною
спільнотою важливим елементом належного управління й
усвідомленого прийняття рішень, передумовою досягнення цілей сталого розвитку.
Досягнення останнього неможливе без визнання за екологічною складовою важливості,
не меншої ніж соціальної та
економічної. Тому існує потреба її запровадження у соціаль-

ні інститути та механізми, зокрема і в соціальне партнерство.
У 2012 році однією з важливих подій у суспільному житті
України були вибори до парламенту. Аналіз передвиборних програм партій та кандидатів у народні депутати показав невтішні висновки щодо
подальшого вирішення екологічних проблем й інтеграції
екологічних питань на законодавчому рівні. Відсутні програми, в яких висвітлене цілісне
бачення здійснення екологічної політики в Україні. Серед
п’яти партій, які пройшли у
Верховну Раду України, жодної згадки про екологічні питання немає у передвиборних
програмах УДАРу та ВО
«Свобода»,
програми
ВО
«Батьківщина» та Комуністичної партії містять лише по одному декларативному положенню щодо довкілля, конкретний розділ з екологічних
питань викладено в програмі
Партії Регіонів. Ситуація кардинально не відрізняється і з
передвиборними
програми
кандидатів у народні депутати
в одномандатних округах.
64,4% програм кандидатів не
мають жодної згадки про довкілля і лише 2,4% програм
містять ґрунтовні положення
щодо проблеми охорони довкілля. Решта 33,3% програм, хоча і
мають згадку про питання
довкілля, проте такі положення є часто декларативними і
формальними.
Така ситуація наштовхує на
думку про можливі потенційні
загрози щодо адекватного й
ефективного ведення державної екологічної політики в
Україні, законодавчого забезпечення охорони довкілля та
інтегрування екологічної складової у різні сфери суспільного
життя.

Сторінка 5
ЕНЕРГЕТИКА
Андрій Андрусевич
В Україні 2012 рік безсумнівно
став роком атомної енергетики та сланцевого газу. Навіть
будівництво малих ГЕС відійшло на другий план, хоч і було
об’єктом пильної уваги як
громадськості, так і влади на
усіх рівнях.
Андрій Андрусевич,
Член правління
РАЦ “Суспільство і
довкілля”

“Якщо добудова
ХАЕС-3,4 – це
крок у напрямку
залежності від
Росії, то
видобуток
сланцевого газу
розглядається
як рух у
протилежному
напрямку“

Атомна енергетика
Напередодні виборів до Верховної Ради України атомники
пішли ва-банк: КМУ подав законопроект щодо будівництва
3-го ат 4-го блоків Хмельницької АЕС. 6 вересня 2012 року
Верховна Рада України прийняла Закон України “Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4
Хмельницької атомної електричної станції”. Розгляд законопроекту зайняв усього 6 хвилин.
Згідно з законом буде збудовано (добудовано) два нових
блоки із використанням російської технології.
Громадськість була обурена.
Екологічні організації України
закликали Президента України не підписувати закон про
будівництво нових енергоблоків Хмельницької атомної
електростанції. У відкритому
листі експерти застерігали Віктора Федоровича про значні
ризики технічного, економічного та екологічного характеру,
пов`язані з цим проектом.
Сусідні країни ще не оговтались. Реакція суміжних держав
може бути гострою: Україна не
завершила транскордонні консультації з сусідніми країнами в
рамках конвенції Еспо про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті. Так,
Австрія ще навіть не починала
громадського
обговорення,
очікуючи на додаткову інформацію від України. Білоруська
громадська
організація
«Екодом» звернулась із скар-

гою до Комітету з питань імплементації Конвенції Еспо,
оскільки вони не мало жодної
можливості висловити свою
думку. Розслідування Комітету
триває, але передбачити його
результат неважко. Такі грубі
порушення відбуваються на
фоні регулярного невиконання
Україною вимог конвенції та
рішень її органів.
Окрім того, Комітет з питань
імплементації Конвенції Еспо
наразі розглядає потенційно
нову справу щодо продовження строків експлуатації блоків
Рівненської АЕС (за скаргою
громадської
організації
«Екоклуб»). Наразі, Комітет
дійшов висновку, що Україна
не застосовувала положень
Конвенції Еспо, приймаючи
рішення щодо 1 та 2 реакторів
Рівненської АЕС, а також висновку про те, що таке рішення
цілком підпадає під сферу дії
Конвенції.
Наприкінці року експертами
був представлений аналітичний документ щодо ролі Верховної Ради України у вирішенні проблемного будівництва
ХАЕС-3,4. Експерти доводять,
що ухвалений поспіхом закон
несе загрози як щодо його
реалізації, так і національній
енергетичній безпеці. В аналітичному документі подається
аналіз шести можливих сценаріїв дій з боку нової ВРУ, включаючи конституційне подання
до Конституційного суду та
“нульовий” (бездіяльність ВРУ)
варіант.
Серед проблем, пов’язаних із
рішенням ВРУ щодо ХАЕС-3,4,
експерти виділяють порушення низки процедур, визначених національним законодавством та міжнародними угодами щодо прийняття такого
рішення (зокрема і Конвенції
Еспо про оцінку впливу на
навколишнє середовище у

транскордонному
контексті).
Також наголошується, що реалізація рішення призведе до
створення бар’єрів для економічного розвитку, зростання цін
на електроенергію, поглиблення залежності від одного постачальника енергоресурсів.
Сланцевий газ
Сланцевий газ був головною
енергетичною та екологічною
темою року в Україні. Саме з
ним пов’язана неймовірна кількість заяв, рішень та скандалів.
10 травня 2012 року Кабінетом
Міністрів України було прийнято рішення за результатами
тендерів про відбір інвесторів
для геологічного вивчення
і
розробки
Олеської
та Юзівської площ. По Олеській
площі
(Івано-Франківська
та Львівська області) перемогла
американська компанія Chevron, по Юзівській (Донецька
та Харківська області) — британсько-нідерландська Shell.
Перш за все сланцевий газ став
геополітичним питанням в контексті
Україна
–
Росія
(енергетична
незалежність).
Якщо добудова ХАЕС-3,4 – це
крок у напрямку залежності від
Росії, то видобуток сланцевого
газу розглядається як рух у протилежному напрямку. Будь-яка
критика чи супротив видобутку
сланцевого газу розглядається
у
кращому
випадку
як
«проросійська політика»,
в
гіршому
–
як
інсинуації
(проекти) Росії. Така геополітизація питання видобутку сланцевого газу ставить у непросте
становище тих, хто ставить під
сумнів прийнятність цього проекту з екологічної точки зору.
І.Сех, голова профільного комітету ВРУ з питань довкілля та
представниця ВО «Свобода»,
виступила з критикою процесу
підготовки до видобутку, партія
пракЗакінчення на стор.7
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“Найбільшим
досягненням
можна вважати
підписання Угоди
про
співробітництво у
сфері охорони і
сталого розвитку
басейну річки
Дністер“

Конвенція про доступ
до інформації, участь
громадськості у
процесі прийняття
рішень та доступ до
правосуддя з питань,
що стосуються довкілля (Оргуська
конвенція)

У 2012 році Україна приєдналася до низки міжнародноправових угод, зокрема, ратифікувала Протокол про стале
управління лісами до Рамкової
конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, ратифікувала Поправки до Угоди про
збереження
китоподібних
Чорного моря, Середземного
моря та прилеглої акваторії
Атлантичного океану, підписала Нагойський протокол про
доступ до генетичних ресурсів
до Конвенції про біологічне
різноманіття та НагойськоКуала-Лумпурський додатковий протокол про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про
біобезпеку, підписано Угоду
між Міністерством екології та
природних ресурсів України і
Міністерством охорони навколишнього природного середовища Республіки Казахстан
про співробітництво у сфері
охорони навколишнього середовища.
Найбільшим досягненням у
сфері міжнародного співробітництва у 2012 році можна
вважати підписання Угоди про
співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (29 листопада 2012 року, Рим, Італія)
під час 6 Наради сторін Водної
конвенції ЄЕК ООН. Понад 16
років громадськість виступала
за модернізацію транскордонної співпраці на основі статті 9
Водної Конвенції ЄЕК ООН.
Неурядові організації прийняли величезну кількість звернень, резолюцій та закликів до
обох урядів. Підписана угода

дозволяє розпочати сучасну
басейнову
транскордонну
співпрацю і може використовуватись як модель подібних
угод в регіоні ЄЕК ООН.
Ще однією важливою подією
глобального масштабу стала
Конференція з питань сталого
розвитку «Ріо+20», яка відбулася 20-22 червня 2012 року у
Ріо-де-Жанейро.
Головним
результатом саміту став підсумковий документ «Майбутнє,
якого ми хочемо». Об’ємний,
амбітний документ, головний
зміст якого – підтвердження
політичних зобов’язань минулого щодо досягнення сталого
розвитку. Документ зазнав
критики з боку громадськості
та низки експертів за слабкі
формулювання. Тим не менше, підсумковим документом
Ріо+20 закріплені нові тенденції, проблеми. Зокрема, закріплюється поняття «зелена»
економіка як один з важливих
інструментів
забезпечення
сталого розвитку і ліквідації
бідності. Серед інших важливих досягнень Ріо+20 експерти
називають ініціативу «Стала
енергетика для всіх», охоплюють три цілі до 2030 року:
загальний доступ до сучасних
енергетичних послуг, подвоєння частки відновлюваної енергії в загальному енергетичному споживанні, подвоєння
індексу енергоефективності.
Варто також згадати рішення
щодо початку розробки Цілей
сталого розвитку, які повинні
замінити Цілі розвитку тисячоліття, термін яких завершується у 2015 році.

Серйозною проблемою залишається дотримання низки
міжнародних угод. У 2012
році особливо актуальними
були Кіотський протокол, Оргуська конвенція та Конвенція
Еспо.
Україна відновила статус відповідності Кіотському протоколу. 9 березня 2012 року у м.
Бонн на 19-ому засіданні Спеціального Підрозділу Секретаріату ООН з забезпечення дотримання Україна отримала
позитивне рішення у питанні
відновлення повноцінної участі у механізмах Кіотського протоколу. Таким чином Україна
відновила свою участь у міжнародній торгівлі викидами та
зможе використовувати механізми спільного впровадження
за національною процедурою
в повній мірі.
Україна мала шанс, але не
змогла зняти попередження
від Наради сторін Оргуської
конвенції (прийняте у 2011).
Про це було повідомлено у
листі Виконавчого секретаря
Європейської
економічної
комісії ООН Президентові
України. У відповідь, Президент України дав доручення
Кабінету Міністрів України
терміново розробити та погодити проекти необхідних нормативно-правових актів, проте
такі проекти не оприлюднювались. Окрім того, Україна відмовилась
підтверджувати
свою заявку на проведення
наступної Наради сторін Конвенції. Бюро конвенції, натомість, отримало повідомлення
про переслідування екологічних
Закінчення на стор.7
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (продовження)
активістів (у зв’язку із загибеллю громадського активіста
В.Гончаренка).

Конвенція про оцінку впливу на
навколишнє середовище у
транскордонному контексті
(Конвенція Еспо)

Україна продовжувала спроби
виправити складну ситуацію із
імплементацією
Конвенції
Еспо. Саме у цьому контексті в
Україні було розроблено кілька законопроектів у сфері оцінки впливу на довкілля, зокрема, і за технічної підтримки ЄС.
Комплексний закон про оцінку
впливу на навколишнє середовище так і не був прийнятий.

Натомість, Комітет з питань
імплементації Конвенції Еспо
отримав скаргу від білоруської
неурядової організації щодо
грубих порушень вимог Конвенції Еспо у зв’язку із прийняттям рішення Верховної Радою
України щодо добудови 3-го та
4-го блоків Хмельницької АЕС.
Це питання детально розкрито
у аналітичному документі
Спорудження енергоблоків №
3-4 Хмельницької АЕС: Роль
Верховної Ради України (2012),

представленому у грудні 2012
році колективом громадських
та експертних організацій.

ЕНЕРГЕТИКА (продовження)
Початок на стор.5

“Наразі в Україні
немає
професійного
предметного
вивчення та
обговорення
видобутку
сланцевого газу
з інженерної та
наукової точки
зору”

тично блокує укладання угоди
про розподіл продукції із Chevron щодо так званої Олеської
площі. Головний аргумент—
екологічні ризики. Проте використання ВО «Свободою» екології як головного аргументу
дивує: проведене нами дослідження передвиборчих програм політичних партій не виявило жодного положення
щодо довкілля у програмі ВО
«Свободи». Із 35 кандидатів у
депутати (мажоритарні округи)
жодний не мав згадки про
екологічні питання у своїй
передвиборній програмі. Тому
не дивно, що у пресі з’являються звинувачення у російських коренях опозиції щодо
сланцевого газу.
Екологічні ризики, таким чином, стали предметом спекуляцій. Насправді, жодних власних досліджень щодо впливу
на довкілля видобутку сланцевого газу в Україні не проводиться: як правило, достатніми
вважаються посилання на досвід США чи Франції. На нашу

думку, наразі в Україні немає
професійного
предметного
вивчення та обговорення видобутку сланцевого газу з інженерної та наукової точки
зору.
Ми спостерігаємо за доволі
небезпечним явищем, коли
усі дискусії відбуваються або
на «дуже високому» рівні,
або з громадськістю. В обох
випадках, дискусії набирають
політичного (часто демагогічного) характеру, адже їх учасниками з українського боку не
є експерти у галузі видобування, геології чи гідрології. Об’єктивна оцінка екологічних складових видобутку сланцевого
газу потребує налагодження
діалогу на експертному рівні,
проведення
національних
досліджень (а не просте ознайомлення із зарубіжними дослідженнями). А такий діалог
нараз відсутній.
Екологічність
видобутку
(вплив на довкілля) сланцевого газу сколихнула і громадський екологічний рух, що приз-

вело до тектонічних зрушень
у здавалось би усталених механізмах громадської роботи.
Зокрема, за рішенням Мінприроди було повністю переформатовано громадську раду при
міністерстві, яку сьогодні низка громадських організацій не
визнає. На жаль, справедливі
зауваження та протести екологічних НУО не завжди доходять до влади. З іншого боку,
лунають закиди щодо непослідовності позиції екологічних
організацій, які використовують риторику енергетичної
незалежності від Росії в атомних питаннях, але ігнорують
цей фактор у питанні сланцевого газу. Є високий ризик
протиставлення екологічного
громадського руху іншим
сферам громадянського суспільства в Україні: зокрема,
енергетичним та проєвропейським центрам, для яких видобуток сланцевого газу – це
питання енергетичної (а, отже,
і політичної) незалежності
України від Росії.

Підсумки року - 2012

ЩО ПОЧИТАТИ?
Пропонуємо Вашій увазі перелік аналітичних та позиційних документів,
розроблених за нашої участі у 2012 році, в яких можна отримати більше інформації з тем
Підсумків року—2012


Спорудження енергоблоків № 3-4 Хмельницької АЕС: Роль Верховної Ради України/Аналітичний документ
(2012)
Цей аналітичний документ розроблений групою громадських та аналітичних організацій у зв’язку з прийняттям Закону України № 5217-VI «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції»



Екологічна складова передвиборних програм політичних партій та кандидатів у депутати на виборах до
Верховної Ради України/Аналітичний документ (2012)
Цей аналітичний документ — результат дослідження, проведеного експертами Ресурсно-аналітичного центру
«Суспільство і довкілля», у якому аналізують та порівнюють передвиборчі програми політичних партій та кандидатів в депутати, що брали участь у виборах до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року.



Заява щодо необхідності впровадження системи оцінки впливу на довкілля / Позиційний документ (2012)
Заява Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства щодо необхідності
впровадження системи оцінки впливу на довкілля



Щодо звіту з реалізації Європейської політики сусідства в Україні / Позиційний документ (2012)
Позиція щодо звіту з реалізації Європейської політики сусідства в Україні «Прогрес у 2011 році та рекомендації щодо впровадження» Робочої групи № 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української
платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства



Щодо проекту Енергетичної Стратегії до 2030 року / Позиційний документ (2012)
Позиційний документ Робочої групи № 3 «Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека» Української платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства щодо проекту Енергетичної Стратегії до
2030 року/ Підготовлено громадською організацією «ДІКСІ ГРУП»

Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”
вул. Академіка Сахарова, 42
офіс 509
Львів
79012
Телефон: 032-242-2284
Факс: 032-242-2284
Електронна пошта: office@rac.org.ua

Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” – неприбуткова громадська аналітична організація, яка проводить незалежні дослідження та навчально-інформаційні заходи у сфері екологічної
політики та права, впроваджує інноваційні проекти
в Україні та регіоні (Східна Європа, Кавказ та
Центральна Азія). Центр зареєстрований у 2006 році.
Робота Центру здійснюється у рамках двох програм:

 Європейські інтеграційні процеси.
 Права людини і довкілля.
Головними елементами нашої роботи є аналітика,
посилення потенціалу та інновації.

www.rac.org.ua
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