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Як налагодити ефективність
імплентації міжнародних
багатосторонніх угод у
сфері довкілля
в Україні?

Цей аналітичний документ підготовлено під егідою Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства за сприяння проекту «Громадська
синергія», що фінансується Європейським Союзом та Міжнародним фондом
«Відродження».
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторського колективу і не обов’язково
відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
«Громадська синергія»
Проект «Громадська синергія» спрямований на посилення участі громадськості у впровадженні євроінтеграційних реформ в Україні шляхом розбудови інституційної спроможності. Також проект «Громадська синергія» покликаний посилити діяльність Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС (УС ПГС) та Української
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.
Проект фінансується Європейським Союзом і Міжнародним фондом «Відродження» та
реалізується Європейською програмною ініціативою МФВ.
Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС) є частиною Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС – органу громадського контролю за виконанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, створеного у відповідності
до ст. 469-470 Угоди. УС ПГС складається з 15 членів-представників різних секторів громадянського суспільства – громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців, які затверджені Асамблеєю УС ПГС. УС ПГС спирається на роботу 6 тематичних
робочих груп, які загалом налічують понад 240 організацій-членів.
Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства (УНП)

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (УНП) – це утворена в 2011 році мережа з понад 200 громадських організацій
України, що працюють в 5 тематичних робочих групах. Входить до Форуму громадянського суспільства Східного партнерства – міжнародного майданчика з національних платформ України, Грузії, Молдови, Білорусі, Вірменії, Азербайджану, а також громадських організацій ЄС. УНП готує аналітику, організовує дискусійні заходи, інформує
громадськість про євроінтеграційні реформи, представляє інтереси українського громадянського суспільства в рамках Форуму, доносить свою позицію до українських та європейських органів влади.
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РЕЗЮМЕ

Метою аналітичного документу є оцінити
стан виконання міжнародних угод у сфері
охорони довкілля, стороною яких є Україна, виявити основні проблемні моменти
та переваги від належної імплементації
конвенцій та протоколів, визначити ризики від неефективної реалізації міжнародно-правових документів, та надати рекомендації стейкголдерам щодо підвищення
ефективності реалізації міжнародних екологічних зобов’язань України.
Предметом дослідження у рамках підготовки аналітичного документу є 33 міжнародні екологічні угоди, стороною яких
є Україна, у сферах охорони природи і біорізноманіття, водних ресурсів, зміни клімату, повітря, хімічних речовин і відходів.
Під час аналізу конвенцій та протоколів у сфері довкілля було виявлено низку
системних недоліків у їх імплементації. Це
частково пов’язано із відсутністю необхідної нормативно-правової бази або неналежним виконанням існуючих законів,
постанов, підзаконних актів. Питання інституційного забезпечення процесу реалізації міжнародно-правових документів
також стоїть досить гостро на порядку
денному. Україна неодноразово визнавалась порушницею міжнародно-правових
угод у сфері довкілля, коли в межах угоди
існує відповідний механізм недотримання.
Неналежна імплементація міжнародних
угод у сфері охорони довкілля пов’язана з
низкою суспільно-політичних, законодавчих, інституційних викликів, а також питаннями прозорості та підзвітності.
Серед суспільно-політичних причин
можна виділити низький рівень свідомості
суспільства, перевага економічних інтересів над екологічними, недостатнє розуміння економічних вигод від впровадження
міжнародних екологічних угод, відсутність
фінансових ресурсів для імплементації
конвенцій, повільний темп євроінтеграційних реформ, анексія Криму і війна на
сході України, брак політичної волі.
Серед законодавчих прогалин можна
виділити недосконалість чинної законодавчої системи або відсутність необхідних
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імплементаційних документів, новизна окремих нещодавно прийнятих інструментів
екологічної політики, проблеми із практичним застосуванням існуючого законодавства, відсутність перекладу окремих
міжнародних документів, стороною яких є
Україна.
Серед інституційних викликів експерти
зазначають недостатній рівень експертного розуміння змісту положень конвенцій держслужбовцями, урядовцями, парламентарями,
відсутність міжвідомчих
механізмів співпраці, слабкість регіональної складової реалізації міжнародних конвенцій.
Існують також проблеми, пов’язані з прозорістю та підзвітністю, зокрема щодо
неналежного виконання вимог щодо звітування, відсутності доступу до інформації
щодо реалізації міжнародних зобов’язань
України у сфері охорони довкілля.
Неналежна імплементація міжнародних
угод, незначна увага до міжнародних зобов’язань на політичному рівні, неврахування ризиків призводить до серйозних
наслідків, зокрема, до погіршення стану
довкілля та здоров’я населення, створення негативного міжнародного іміджу України, виникнення ризику для стратегічних
ініціатив і проектів в Україні у сфері енергетики, транспорту, низької спроможності
використовувати угоди для захисту національних інтересів, втрати можливостей
для співробітництва та фінансування.
Серед розглянутих варіантів реалізації
політики у сфері застосування міжнародно-правових норм з охорони довкілля в
Україні найоптимальнішим сценарієм є
урегулювання централізованого управління впровадженням міжнародних екологічних угод за допомогою окремого наказу Міністра екології та природних ресурсів, який стосується координації, наочності
та можливості залучення стейкголдерів
до діяльності з управління впровадженням міжнародних екологічних договорів.
Це дозволить змінити систему у бік покращення координації, прозорості та забезпечення участі стейкголдерів.

Для реалізації такого сценарію необхідно
підготувати та видати наказ Міністра екології та природних ресурсів, який би передбачав централізацію функції нагляду
за своєчасним виконанням підрозділами
Мінприроди завдань в рамках міжнародних угод, звітності за ними, інформування,
розміщення матеріалів на спеціальній сторінці щодо міжнародних екологічних угод,
залучення громадськості/стейкголдерів до
діяльності з впровадження міжнародних
екологічних договорів.
Основні рекомендації для Мінприроди,
окрім підготовки зазначеного вище наказу, включають необхідність створення
міжвідомчих механізмів для ефективної
реалізації міжнародних угод, визначення
ролі інших ЦОВВ у реалізації міжнародних
договорів у сфері довкілля, покращення
доступу до інформації щодо виконання
Україною екологічних конвенцій та протоколів, зокрема створення окремої веб-сто-

рінки на сайті Мінприроди, обговорення
громадськістю проектів звітів до органів
міжнародних конвенцій/протоколів, популяризація знань про конвенції для усіх
стейкголдерів.
МЗС, як ще одному ключовому органу в
імплементації міжнародних угод у сфері
довкілля, необхідно забезпечити наявність перекладу українською мовою усіх
міжнародних екологічних угод, а також
виконувати свої функції щодо загального
нагляду за імплементацією міжнародних
угод у сфері довкілля.
Уряд та відповідні ЦОВВ повинні пришвидшити темпи євроінтеграційних реформ,
покращити фінансування заходів з імплементації, застосовувати на практиці інструменти врахування екологічних питань,
проводити та оприлюднювати економічне
обґрунтування застосування тієї чи іншої
міжнародної угоди у сфері довкілля.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ВРД ЄС – Водна рамкова директива ЄС
ВРУ – Верховна Рада України
ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЄЕК ООН – Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй
ІУВР – інтегроване управління водними ресурсами
ЗУ – Закон України
КБР – Конвенція про біорізноманіття
КМУ – Кабінет Міністрів України
КС – Конференція Сторін
МЗС – Міністерство закордонних справ України
Мінекономрозвитку – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міненерговугілля – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Мінінфраструктури – Міністерство інфраструктури України
Мінприроди – Міністерство екології та природних ресурсів України
Мінрегіон – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
Мін’юст – Міністерство юстиції України
МРГ – Міжвідомча робоча група
НВВ – національно визначений внесок
НПА – нормативно-правовий акт
НПД – Національний план дій
ОВД – оцінка впливу на довкілля
ПОЗ – попередньо обґрунтована згода
ПХД – поліхлоровані дифеніли
СЕО – стратегічна екологічна оцінка
СОЗ – стійкі органічні забруднювачі
РВПЗ – реєстр викидів і перенесення забруднювачів
РКЗКООН – Рамкова конвенція ООН про зміну клімату
ЦОВВ – центральні органи виконавчої влади
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МЕТОДОЛОГІЯ

Метою даного документу є оцінити стан
виконання міжнародних угод у сфері
охорони довкілля, стороною яких є Україна,
виявити основні проблемні моменти та
переваги від належної імплементації
конвенцій та протоколів, визначити ризики
від неефективної реалізації документів,
та надати рекомендації стейкголдерам
щодо підвищення ефективності реалізації
міжнародних екологічних зобов’язань
України.
Документ складається з аналітичного
узагальнення та експертного аналізу
міжнародних екологічних угод, стороною
яких є Україна, у формі додатку.
Предметом
дослідження
у
рамках
підготовки аналітичного документу є
тридцять три міжнародні екологічні угоди,
стороною яких є Україна. Дослідження
стосуватиметься міжнародних конвенцій
та протоколів/угод до них у таких
тематичних сферах:
(1) горизонтальні конвенції;
(2) охорона природи і біорізноманіття;
(3) водні ресурси;
(4) зміна клімату;
(5) повітря;
(6) хімічні речовини і відходи;
(7) інші.
Вибір конвенцій для аналізу здійснювався
на підставі таких основних критеріїв:
1.
2.

3.
4.

5.

актуальність для України на даному
етапі;
азаємозв’язок з директивами у сфері
довкілля, які Україна повинна імплементувати відповідно до Угоди про
асоціацію;
наявність експертизи у членів платформ;
репрезентативність (вибір не менше
однієї конвенцій із кожної тематичної
сфери);
конвенція, протокол, угода є багатостороннім (не двостороннім) докумен-

том, за винятком Договору про співробітництво в галузі охорони і сталого
розвитку басейну річки Дністер, оскільки питання є дуже актуальним.
Оцінювалась імплементація конвенцій на
національному рівні – з моменту набуття
чинності документу для України. Експертна
оцінка кожної угоди включає такі питання:
(1) офіційна назва; (2) наявність та
доступність офіційного перекладу; (3)
імплементація конвенції на національному
рівні;
(4)
практична
імплементація
в Україні; (5) випадки недотримання
Україною конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу); (6) подання
Україною регулярних звітів в органи
конвенції; (7) доступність інформації
про виконання конвенції, звітування; (8)
фінансові ресурси/членські внески.
Аналітичний документ ґрунтується на
експертному дослідженні імплементації
кожної конвенції/протоколу у сфері
довкілля та складається з двох частин: (1)
основні виклики в процесі імплементації
міжнародних екологічних угод в Україні; (2)
шляхи врегулювання проблемних питань у
сфері імплементації міжнародно-правових
зобов’язань України з питань охорони
довкілля, включаючи рекомендації для
стейкголдерів.
Документ
може
бути
цікавий
представникам органів державної влади,
зокрема Мінприроди, МЗС, ВРУ, експертам,
представникам громадських організацій
та аналітичних центрів, наукових установ.
Документ,
включаючи
експертний
аналіз, готувався та обговорювався
представниками РГ5 Української сторони
Платформи громадянського суспільства
Україна-ЄС та РГ3 Української національної
платформи
Форуму
громадянського
суспільства Східного партнерства, за
підтримки проекту “Громадська синергія”.
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АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:
Аналіз конвенцій/протоколів:
ВЕГО “МАМА-86” (Турос Олена, Цвєткова Анна, Цигульова Ольга)
ГО “Центр сучасних інновацій” (Годовська Тетяна)
ЕДЦ “Правова аналітика” (Балян Олеся, Винярська Мар’яна)
Екологічна група “Печеніги” (Шапаренко Сергій)
Екологічний клуб “Еремурус” (Царук Олег)
Екологічний клуб “Край” (Проців Галина)
МБО “Екологія-Право-Людина” (Алєксєєва Єлизавета, Войціховська Алла, Городецька
Наталія, Шутяк Софія)
МБО ІЦ “Зелене досьє” (Малькова Тамара)
Ресрусно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” (Адрусевич Андрій)
ХОГО “Зелений фронт” (Перегон Олег)

Аналітичний документ:
Андрусевич Наталія, координатор РГ5 Української сторони Платформи громадянського
суспільства Україна-ЄС, Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”
Голубовська-Онісімова Ганна, координатор РГ3 Української національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, ВЕГО “МАМА-86”

Аналітичний документ підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу
та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія»
під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і необов’язково
відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».
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ЧАСТИНА 1.
Основні виклики в процесі імплементації
міжнародних екологічних угод в Україні
1.1. ОГЛЯД ЧИННОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ УГОД В УКРАЇНІ
На сучасному етапі екологічні проблеми
виходять далеко за рамки національних
кордонів і мають транскордонний,
регіональний чи навіть глобальний
характер. Найефективнішим засобом для
вирішення таких проблем є міжнародна
співпраця
держав,
що,
зокрема,
проявляється у прийнятті та реалізації
міжнародно-правових актів у сфері
охорони довкілля.
Міжнародні
договори
є
головним
джерелом міжнародного права, а в
Україні вони є частиною національного
законодавства і застосовуються у порядку,
передбаченому для норм національного
законодавства.
Україна є стороною близько 80 екологічних
міжнародно-правових актів глобального,
регіонального
та
двостороннього
характеру. Україна також підписала низку
міжнародних угод, які є надзвичайно
актуальними для України, проте все ще
потребують ратифікації.
Для реалізації міжнародних угод на
національному рівні Україна приймає
необхідні нормативно-правові акти, які
регулюють питання, охоплені сферою
дії даного міжнародно-правового акту.
Для кожної угоди Уряд визначає орган
державної влади, на який покладаються
основні
повноваження
щодо
його
імплементації. Наприклад, у зв’язку з
ратифікацією Оргуської конвенції у Закон
України “Про охорону навколишнього
природного середовища” внесено зміни
для забезпечення права громадян на
участь у прийнятті рішень, що стосуються
довкілля, доступ до екологічної інформації,
доступ до правосуддя з екологічних питань.
Також необхідні права конкретизовано
вже у спеціальних нормативно-правових
актах,
наприклад,
Постанові
про
інформування громадськості з питань, що
стосуються довкілля, Положенні про участь
громадськості у прийнятті рішень у сфері
охорони довкілля та ін. Є й приклади, коли

для імплементації міжнародної угоди не
приймається спеціальне законодавство, а
питання регулюються в межах існуючого
законодавства. Наприклад, регулювання
збереження популяцій європейських
кажанів відповідно до Угоди про
збереження популяцій європейських
кажанів, відбувається в рамках законів
“Про охорону навколишнього природного
середовища”, “Про природно-заповідний
фонд”, “Про тваринний світ”, “Про Червону
книгу”.
Для кожної угоди Уряд визначає
орган державної влади, на який
покладаються основні повноваження
щодо його імплементації. Як правило,
центральними
органами
виконавчої
влади України, відповідальними за
виконання зобов’язань, передбачених
багатосторонніми екологічними угодами,
є Міністерство екології та природних
ресурсів і Міністерство закордонних
справ України. Проте, для окремих
конвенцій співвиконавцями можуть бути
Мінекономрозвитку,
Мінрегіон,
МОЗ,
Держводагентство та ін. Такий розподіл
визначається Переліком центральних
органів виконавчої влади, інших державних
органів, відповідальних за виконання
зобов’язань, що випливають із членства
України в міжнародних організаціях, який
затверджений Постановою КМУ від 13
вересня 2002 року №1371.
Проте навіть наявність необхідних
імплементаційних
НПА
не
завжди
означає дотримання конвенції. Під час
практичної реалізації часто стоїть низка
викликів, що може бути пов’язано, серед
іншого, з відсутністю політичної волі,
нехтуванням державними органами своїх
обов’язків, наявністю неузгодженостей
в законодавстві, відсутністю необхідної
підзаконної нормативно-правової бази,
нехтуванням принципами належного
врядування, відсутністю інформування,
відсутністю необхідних людських чи
фінансових ресурсів та ін.
Для ефективного виконання міжнародних
угод у сфері довкілля необхідним
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є
включення
питання
реалізації
міжнародно-правових зобов’язань до
стратегій та планів у сфері охорони
довкілля та урядового/парламентського
порядків денних.
Проект
ЗУ
“Про
основні
засади
(стратегію)
державної
екологічної
політики України на період до 2030
року”, зареєстрований у ВРУ у квітні
2018 року, серед основних інструментів
реалізації державної екологічної політики
називає впровадження багатосторонніх
екологічних угод (конвенцій, протоколів
тощо), стороною яких є Україна. Хоча
стратегія прямо не вказує на необхідність
виконання тих чи інших міжнародних
конвенцій, серед завдань бачимо й
такі, які прямо стосуються реалізації
міжнародних угод. Наприклад: зменшення
втрати біологічного та ландшафтного
різноманіття, збереження та відновлення
чисельності видів природної фауни та
флори, забезпечення сталого управління
водними ресурсами за басейновим
принципом, покращення якості повітря,
збереження озонового шару, поводження
з небезпечними хімічними речовинами,
упровадження сталого низьковуглецевого
розвитку
всіх
галузей
економіки,
зменшення антропогенного впливу на
екосистеми Чорного й Азовського морів та
ін.
Питання необхідності імплементації чи
дотримання міжнародно-правових угод
у сфері довкілля рідко можна побачити
в урядових планах чи програмах, не
часто дане питання з’являється і на
парламентському порядку денному.
Середньостроковий план пріоритетних дій
Уряду до 2020 року, затверджений КМУ у
2017 році, визначає відповідність тих чи
інших пріоритетів, зокрема міжнародним
зобов’язанням України. У сфері довкілля
такий взаємозв’язок відображений у двох
тематичних сферах: (1) запобігання зміні
клімату та адаптація до неї (відповідність
Паризької угоді, Кіотському протоколу,
Віденській конвенції про збереження
озонового
шару,
Монреальському
протоколу про речовини, що руйнують
озоновий шар); (2) збереження природної
спадщини
(відповідність
Бернській
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конвенції, Рамсарській конвенції).
План пріоритетних дій Уряду на 2018 рік
містить низьку заходів, спрямованих на
виконання декількох конвенцій, головним
чином, у сфері зміни клімату: розроблення
та оприлюднення Національного кадастру
антропогенних викидів із джерел та
абсорбції поглиначами парникових газів
в Україні за 1990-2016 роки на виконання
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
і Кіотського протоколу; розроблення та
схвалення Стратегії низьковуглецевого
розвитку на період до 2050 року на
виконання Паризької угоди; розроблення
та подання КМУ проекту ЗУ “Про
озоноруйнівні речовини та фторовані
парникові
гази”
для
забезпечення
виконання Монреальського протоколу;
створення/розширення
не
менше
чотирьох територій та об’єктів ПЗФ України
на виконання Конвенції про охорону дикої
флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі та Конвенції про водноболотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовище
існування водоплавних птахів.
Парламент жодних планів щодо реалізації
чи прийняття або приєднання до нових
міжнародних угод у сфері охорони
довкілля не має. Зокрема, це стосується
і Коаліційної угоди, яка у розділі щодо
реформи системи управління довкіллям
та інтеграції екологічної політики в
інші галузеві політики зосереджується,
головним чином, на питаннях апроксимації
відповідно до Угоди про асоціацію.
Наразі питання дотримання міжнародних
угод у сфері довкілля актуалізувалось
у зв’язку із набранням чинності Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, де
серед зобов’язань є належне виконання
таких документів. Зокрема, в статті 362
Угоди йдеться про те, що сторони, серед
іншого, “здійснюють спільну діяльність на
регіональному та міжнародному рівнях,
в тому числі згідно з багатосторонніми
угодами у сфері охорони навколишнього
середовища,
ратифікованими
Сторонами…”
Питання
ефективної
імплементації міжнародних екологічних
конвенцій стоїть і в контексті “торгівлясталий розвиток”.

Окрім
цього,
Україна
зобов’язана
адаптувати своє законодавство до директив
ЄС, які часто пов’язані із виконанням
міжнародних зобов’язань в аналогічній
предметній сфері. Конвенції та міжнародні
угоди є невід’ємною складовою acquis.
Зокрема, директиви у сфері управління
довкіллям
та
інтеграції
екологічної
політики в інші галузеві політики пов’язані
із Оргуською конвенцією, Конвенціє Еспо
та Конвенцією про охорону біологічного
різноманіття, у сфері якості атмосферного
повітря – з Конвенцією про транскордонне
забруднення повітря на великі відстані та
протоколами до неї, у сфері управління
відходами та ресурсами – Конвенцією про
запобігання забрудненню моря скидами
відходів та інших матеріалів та протоколом
1996 року до неї, Оргуською конвенцією,
у сфері якості води та управління
водними ресурсами, включаючи морське
середовище – з Конвенцією про охорону
і використання транскордонних водотоків
і міжнародних озер, Конвенцією про
охорону
біологічного
різноманіття,
Конвенцією ООН з морського права, у сфері
промислового забруднення та техногенних
катастроф – Оргуською конвенцією,
Конвенцією про транскордонний вплив
промислових аварій, у сфері зміни клімату
та захисту озонового шару – Рамковою
конвенцією ООН про зміну клімату,
Кіотським
протоколом,
Віденською
конвенцією про охорону озонового
шару, Монреальським протоколом про
речовини, що руйнують озоновий шар,
у сфері ГМО – Конвенцією про охорону
біологічного різноманіття, Картахенським
протоколом про біобезпеку.
Під час аналізу 33 міжнародних угод у сфері
охорони довкілля було виявлено низку
системних недоліків у їх імплементації.
Частково це пов’язано із відсутністю
необхідної нормативно-правової бази
або неналежним виконанням існуючих
законів, постанов, підзаконних актів, що
були прийняті на виконання міжнародних
конвенцій
і
протоколів.
Питання
інституційного забезпечення процесу
реалізації міжнародних документів також
досить гостро стоїть на порядку денному.
Низка міжнародних угод не має перекладу
українською мовою, а відсутність доступу

до інформації як щодо виконання
конвенцій на національному рівні, так і
до звітів України до міжнародних органів
викликає особливе занепокоєння. Часто
виникає питання неналежного звітування
України перед органами міжнародних
конвенцій, відсутності можливості для
громадськості брати участь у цьому
процесі.
Україна
неодноразово
визнавалась
порушницею міжнародно-правових угод у
сфері довкілля, коли відповідний механізм
недотримання існує в межах угоди,
наприклад, Оргуська конвенція, Конвенція
Еспо та ін.
1.2. ПРИЧИНИ НЕНАЛЕЖНОЇ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ/ДОТРИМАННЯ
МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ
ДОВКІЛЛЯ
Неналежна імплементація міжнародних
угод у сфері охорони довкілля пов’язана
з
низкою
суспільно-політичних,
законодавчих, інституційних викликів,
а також питаннями прозорості та
підзвітності. Такі виклики потребують зміни
політики та тактики для забезпечення
ефективної імплементації міжнародноправових зобов’язань України у сфері
охорони довкілля, а також отримання
максимальних вигод від цього процесу.
1.2.1 Суспільно - політичні причини
Низький рівень екологічної свідомості
суспільства
Серйозним викликом, який стоїть перед
виконанням міжнародних екологічних
конвенцій, а також застосуванням усього
екологічного законодавства та реалізації
екологічної політики, є низький рівень
екологічної свідомості практично всіх
верств суспільства, зокрема, і державних
чиновників (наприклад, військові навчання
на території ПЗФ).
Перевага економічних інтересів над
екологічними
Часто питання пріоритетності економічних
та фінансових інтересів над екологічними
при виборі конкретних інфраструктурних
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чи бізнес-проектів стають на заваді
належному
виконанню
міжнародних
конвенцій. Державні органи замість
пошуку балансу інтересів віддають
перевагу економічним інтересам. Сам
бізнес також часто лобіює шкідливі
для довкілля проекти. Серед прикладів
експерти наводять можливий розвиток
водного шляху E40, який пройде через
цінні природні території європейського
значення
(Смарагдова
мережа),
Чорнобильський біосферний заповідник
та прилеглі території, важливі як складові
Дніпровського екологічного коридору,
що є основним міграційним шляхом
перелітних птахів. План зведення на
карпатському масиві Свидовець гірськолижного мега-курорту протирічить одразу
кільком міжнародним угодам (зокрема,
Конвенції Еспо та Карпатській конвенції і
туристичному протоколу до неї). Ініціатори
цього проекту обґрунтовують його
необхідність економічною доцільністю
розвитку туризму в Карпатах, нехтуючи
очевидними ризиками для природного
середовища та загрозою забруднення
транскордонних
водотоків,
що
невідворотно призведе до негативного
впливу на той самий туризм. Також як
приклад можна навести той факт, що
через популярність шоу з дельфінами в
Україні з’явилася ціла мережа комерційних
дельфінаріїв, які формально отримували
травмованих дельфінів для реабілітації
із наступним їх поверненням у природне
середовище, але фактично – задля
експлуатації.
Недостатнє розуміння економічних
вигод
Міжнародні конвенції у сфері охорони
довкілля
містять
не
лише
певні
зобов’язання, які має держава у тій чи
іншій сфері регулювання суспільних
відносин. Вони можуть містити дуже
конкретні фінансові та економічні вигоди,
які, як правило, не оцінюються і не
роз’яснюються ні владі, ні населенню,
ні бізнесу. Це, в першу чергу, стосується
кліматичних угод, а також – збалансованих
підходів до господарювання без шкоди
для довкілля.
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Відсутність фінансових ресурсів для
імплементації конвенцій
Реалізація низки міжнародно-правових
документів вимагає фінансових ресурсів,
які часто не виділяються в потрібному
об’ємі або не виділяються регулярно.
Часто з боку держави бракує фінансовотехнічної підтримки для реалізації тої чи
іншої конвенції, більше того – розробка
планів дій у деяких випадках (особливо в
часи уряду Януковича) дозволялась тільки
за умови, що не буде плануватись жодного
використання бюджетних коштів.
Тісно пов’язана з цим і проблема
недостатньо високого технологічного
рівня розвитку. Наприклад, однією з
перешкод для ефективної реалізації
Віденської
конвенції
про
охорону
озонового шару є неналежна система
гідрометеорологічних спостережень, що
не завжди дає можливість здійснювати
ефективний моніторинг та спостереження
за станом озонового шару і його впливом
на здоров’я громадян і довкілля.
Повільний темп євроінтеграційних
реформ
Більшість реформ, які наразі здійснюються
у сфері охорони довкілля, відбуваються
на виконання положень Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. Оскільки
в
темпі
апроксимації
українського
законодавства до норм та стандартів ЄС
відповідно до Додатку ХХХ до Угоди про
асоціацію спостерігаємо недотримання
встановлених кінцевих термінів, а низка
директив і регламентів тісно пов’язані з
імплементацією міжнародних конвенцій,
то така ситуація теж має негативний
вплив на імплементацію міжнародних
зобов’язань України у сфері охорони
довкілля.
Також у цьому контексті варто виділити
проблему нерозуміння того факту, що
імплементація міжнародних екологічних
угод є складовою виконання Угоди про
асоціацію. Відповідні положення містяться
як в главі, присвяченій довкіллю, так
і в контексті глави “Торгівля і сталий
розвиток”. На жаль, Угода про асоціацію не
містить конкретного списку міжнародних

угод у сфері довкілля, які потребують
особливої уваги щодо їх імплементації,
проте перелік сфер співпраці та сфер
апроксимації дає розуміння тематичної
пріоритетності, а горизонтальні/наскрізні
питання – необхідності застосування
міжнародно-правових інструментів як
таких.
Є нерозуміння того, що адаптація до
законодавства ЄС потрібна не тільки
для виходу на експорт, що законодавчі
зміни стають обов’язковими й для роботи
на внутрішньому ринку України. Брак
комунікацій та взаємодії між галузевими
структурами/
секторами
спричиняє
фрагментальний підхід до процесу
імплементації, заважає виробити спільне
бачення та спільну стратегію.
Анексія Криму, війна на сході України
Існує проблема водно-болотних угідь,
заповідників, які опинилися за межами
України, зокрема у зоні військових дій.
Існують ризики забруднення значних
територій
водними
шляхами
(як
поверхневими, так і підземними водами).
Незаконна анексія Кримського півострова
з боку Росії є значною перешкодою для
практичної
реалізації
Чорноморської
конвенції, на території Криму йде
систематичне знищення об’єктів ПЗФ.
Брак політичної волі, відсутність
політичної ваги Мінприроди
Низький пріоритет питань довкілля в
урядовому та парламентському порядку
денному. Зокрема, відсутність питань
довкілля серед першочергових реформ,
які позиціонуються урядом. У минулому
на практиці державні органи здебільшого
підміняли завдання «як дотриматись
міжнародної угоди» завданням «як
уникнути застосування угоди», що в
результаті призводило до порушення
зобов’язань.
Брак
політичної
волі
посилюється
відсутністю
«культури
дотримання»
міжнародно-правових-зобов’язань.
Міжнародні угоди сприймаються як
декларації (що частково викликано
відсутністю міжнародного контролю за їх
дотриманням у минулому).

1.2.2 Законодавчі прогалини
Недосконалість чинної законодавчої
системи або відсутність необхідних
імплементаційних документів
Низка
проблем
в
імплементації
міжнародних конвенцій у сфері довкілля
пов’язана з недосконалістю чинної
законодавчої системи, відсутністю певних
нормативно-правових актів, положень,
інструкцій, які необхідно прийняти для
покращення реалізації конвенцій. Деякі
нормативно-правові документи чи їх
окремі положення, які були прийняті на
імплементацію конвенцій, вже застаріли і
потребують оновлення чи заміни. Існують
випадки, коли вимоги національного
законодавства суперечать вимогам тієї чи
іншої міжнародної конвенції/протоколу.
Наприклад, для реалізації Протоколу про
РВПЗ до Оргуської конвенції не достатньо
ні чинної нормативно-правової бази,
ні існуючої інституційної та технічної
бази. Хоча Мінприроди підготувало
Концепцію створення Загальнодержавної
автоматизованої
системи
“Відкрите
довкілля”, проте вона ще не затверджена.
Хоча це і є кроком вперед, проте темпи
її підготовки та реалізації є повільними
для забезпечення належного виконання
зобов’язань за звітний 2017 рік.
Для ефективної реалізації Угоди про
збереження
китоподібних
Чорного
моря, Середземного моря та прилеглої
акваторії Атлантичного океану необхідно
китоподібних включити до складу “водних
біоресурсів” (ЗУ “Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону
водних біоресурсів”). Відповідний закон
необхідно доповнити вимогою вжиття
заходів, які б мінімізували негативний
вплив рибальства на стан популяцій
китоподібних, зокрема – спрямованих на
зменшення випадків випадкової загибелі
цих ссавців в рибальських сітках та
попередження викидання або залишання
в морі засобів рибальства.
Новизна окремих інструментів
Реалізація
низки
міжнародних
конвенцій/протоколів тісно пов’язана із
інструментами екологічної політики (ОВД,
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СЕО), які нещодавно були прийняті, і ще
не застосовуються у повній мірі. Окрім
цього, від практичного впровадження
засад Рамкової водної директиви ЄС в
Україні та інших придунайських державах
залежить належна імплементація водних
міжнародно-правових актів.
Проблеми практичного застосування
існуючого законодавства
Часто реалізація міжнародних конвенцій
тісно пов’язана із неспроможністю
виконати на практиці чинне національне
законодавство – природно-заповідний
фонд
(ПЗФ),
фактична
відсутність
державного
екологічного
контролю.
Відсутня також відповідальність за
невиконання чинного законодавства.
Ще однією проблемою може бути
корупційна складова. Наприклад, саме з цієї
причини Україна не змогла реалізувати усі
заплановані проекти від продажу одиниць
(частин) установленої кількості викидів
парникових газів та повернула Японії
2,5 млн євро, отриманих від продажу цих
квот, які не використала на енергоощадні
проекти. Частина коштів була нецільово
витрачена, через що відкрито кримінальні
справи.
Відсутність перекладу деяких
документів
Заважає ефективній реалізації угод й
відсутність їх українського перекладу,
зокрема, це стосується Протоколу до
Конвенції про транскордонне забруднення
повітря на великі відстані 1979 року про
довгострокове фінансування Спільної
програми спостереження й оцінки
поширення забруднювачів повітря на
великі відстані в Європі (ЄМЕП), Базельської
конвенції про контроль за транскордонним
перевезенням
небезпечних
відходів
та їх видаленням. Ціла низка конвенцій
мають додатки, додаткові протоколи, які
час від часу змінюються, доповнюються,
уточнюються. Але ці зміни ніяк не
відображаються на сайті ВРУ. Наприклад,
це стосується додатків до конвенції СІТЕС,
які змінюються майже кожного року.
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1.2.3 Інституційні виклики
Недостатній рівень експертного
розуміння змісту положень конвенцій/
протоколів держслужбовцями,
урядовцями, парламентарями
Питання рівня інституційної спроможності
органів державної влади, які відповідають
за реалізацію міжнародних конвенцій на
національному рівні, часто пов’язане із
недостатнім рівнем розуміння положень
конвенцій та можливістю їх практичного
застосування. Посилюється ця проблема
і частою зміною керівного складу ЦОВВ,
інших уповноважених державних органів,
а також національних координаторів (focal
point) міжнародних конвенцій.
У профільних
фахівців.

комітетах

ВРУ

бракує

Відсутність міжвідомчих механізмів
співпраці
Часто питання, які регулюються тією
чи
іншою
конвенцією/протоколом,
входять до сфери регулювання декількох
державних органів, тому відсутність
міжвідомчих механізмів співпраці є
викликом для ефективної реалізації таких
міжнародно-правових актів.
Тим не менше, є низка конвенцій щодо
яких інституційно забезпечена міжвідомча
координація, зокрема, була створена
Міжвідомча координаційна рада з питань
реалізації в Україні Конвенції про оцінку
впливу на навколишнє середовище в
транскордонному контексті, Міжвідомча
робоча група з питань реалізації Протоколу
про воду та здоров’я, Міжвідомча комісія
із забезпечення виконання Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату,
Координаційна рада з питань боротьби з
деградацією земель та опустелюванням,
Координаційна рада
з виконання
положень Рамкової конвенції про охорону
та сталий розвиток Карпат.
МЗС не виконує свою роль щодо здійснення
загального нагляду за реалізацією
міжнародних конвенцій у сфері довкілля.
Відсутня
належна
співпраця
між
департаментами Мінприроди, оскільки

багато конвенцій є наскрізними і
потребують уваги різних відповідальних
осіб.
Слабкість
регіональної
складової
реалізації міжнародних конвенцій
За незначними винятками (наприклад,
Карпатська конвенція, власне регіональні
стратегії та плани чотирьох карпатських
областей містять завдання, окреслені
в Стратегії на її імплементацію), не
приділяється увага реалізації міжнародних
конвенцій на регіональному/місцевому
рівні, наявна відсутність залучення
до процесу місцевих громад. Низка
конвенцій
потребує
прийняття
та
виконання регіональних і місцевих планів
дій
(біорізноманіття,
опустелювання,
адаптація до зміни клімату), проте такі
плани не були розроблені та прийняті.
Самі громади мало обізнані у тематиці
конвенцій, ході їх імплементації та
можливості
користуватися
тими
законодавчими механізмами, які існують
в державі.
1.2.4 Прозорість і підзвітність
Слабка підзвітність
Діяльність з впровадження поточних
рішень, які приймаються під час
міжнародних зустрічей та засідань
органів міжнародних екологічних угод на
національному рівні не обговорюється
з громадськістю, а її результати не
оприлюднюються.
Недостатня прозорість
Не зважаючи на регулярну участь
представників
уповноваженого(-их)
органу(-ів) у засіданнях під егідою
міжнародних екологічних угод, про
результати для України від цієї участі
практично нічого невідомо, звіти щодо
конвенцій
здебільшого
відсутні
у
відкритому доступі.
Неналежне виконання вимог щодо
звітування
Україна не завжди звітується вчасно та
в повному об’ємі відповідно до вимог
тої чи іншої міжнародної конвенції/

протоколу. Така ситуація не лише
шкодить міжнародному іміджу України, а й
перешкоджає доступу до інформації щодо
того, як імплементується угода, що було
зроблено чи не зроблено для її належного
виконання в Україні. Тісно пов’язана з цим
і проблема з недоступністю до тих звітів,
які були підготовлені та подані Україною.
Комплексний звіт щодо реалізації Україною
міжнародно-правових зобов’язань у сфері
охорони довкілля не готується.
Наявність інформації щодо тієї чи іншої
конвенції здебільшого залежить від того,
на кого покладені функції секретаріату
Конвенції. Ті, які мають секретаріат в ООН
є більш відкриті і мають багато інформації,
включаючи звіти (наприклад, Оргуська
конвенція, Конвенція Еспо). Ті, які мають
власні окремі секретаріати – як правило,
закриті, інформація майже не доступна
(Чорноморська конвенція).
Відсутність доступу до інформації щодо
реалізації міжнародних зобов’язань
України у сфері охорони довкілля
На веб-сторінці Мінприроди часто відсутня
або надається застаріла інформація про
реалізацію конвенцій, а також інформація
про національних координаторів (focal
points). Часто звіти, які подаються
Україною відповідно до зобов’язань за
тією чи іншою конвенцією, не доступні
українською мовою.
1.3. НАСЛІДКИ ЧИННОЇ ПОЛІТИКИ У
СФЕРІ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ
Неналежна імплементація міжнародних
угод у сфері довкілля, незначна увага до
міжнародних зобов’язань на політичному
рівні, включаючи відсутність питань
дотримання угод на урядовому та
парламентському рівні, неврахування
викликів, які стоять перед реалізацією
конвенцій та протоколів, призводить до
серйозних наслідків. Зокрема, у цьому
контексті можна виділити:
(1) Погіршення стану довкілля
Більшість міжнародних екологічних угод,
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стороною яких є Україна, мають за мету
вирішення тих чи інших екологічних,
природоохоронних проблем, пропонуючи,
серед
іншого,
низку
додаткових
механізмів та інструментів покращення
стану довкілля. Неналежна імплементація
чи систематичне порушення зобов’язань
екологічних конвенцій і протоколів не
лише не сприяє подоланню екологічних
викликів, а й веде до погіршення
стану довкілля в Україні, а часом і в
транскордонному контексті.
(2) Погіршення здоров’я населення
з усіма соціально-економічними
наслідками
Низка міжнародних угод у сфері довкілля
стосуються не лише екологічних питань,
але й питань впливу на здоров’я населення.
Беручи до уваги тісний взаємозв’язок
питань забруднення довкілля та здоров’я
населення, можна зробити висновок, що
недотримання міжнародних екологічних
конвенцій і протоколів призводить й
до погіршення здоров’я населення,
особливо у промислових регіонах України.
Погіршення здоров’я громадян тягне
за собою низку соціально-економічних
наслідків, як-от втрата працездатності
населенням, збільшення видатків на
медичне обслуговування, зростання рівня
смертності.
(3) Негативний міжнародний імідж
України
Невиконання міжнародних зобов’язань
створює негативний імідж серед інших
держав. Особливо гостро це питання
проявляється для тих конвенцій та
протоколів,
які
мають
спеціальні
механізми дотримання. Україна вже
неодноразово була предметом розгляду
комітетів з дотримання у зв’язку з
порушенням тих чи інших положень
відповідних конвенцій. Така ситуація веде
до інвестиційної непривабливості України
в очах міжнародних партнерів.
(4) Ризик для стратегічних ініціатив і
проектів в Україні у сфері енергетики,
транспорту
Системне недотримання (порушення)
міжнародних
угод,
нездатність
їх
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виконувати та відсутність політичної
культури
дотримання
міжнародних
екологічних угод створює системні ризики
для стратегічних ініціатив (проектів)
у таких сферах, як сільське та лісове
господарство, транспорт, енергетика,
хімічна
промисловість,
видобуток
корисних копалин тощо.
Яскравим
прикладом
є
реалізація
глибоководного суднового ходу Дунай –
Чорне море, який і сьогодні розглядається
як стратегічний проект України. З часу
його створення у 2003-2004 роках
Уряд України намагається включити цей
транспортний шлях з Дунаю до Чорного
моря у європейську транспортну систему,
що блокується з боку Румунії на підставі
порушення Конвенції Еспо.
Іншим прикладом є ситуація, що склалась
навколо продовження строків експлуатації
АЕС, що також потенційно ставить під
загрозу
міжнародне
фінансування
Комплексної
(зведеної)
програми
підвищення безпеки і Плану екологічних та
соціальних заходів. Ще одним прикладом
може бути побудова мега-курорту на
карпатському масиві Свидовець, що
може призвести до загострення відносин
з сусідніми країнами, які користуються
водою з басейну річки Тиси, зокрема з
Угорщиною.
З точки зору національних інтересів
більшість таких стратегічних проектів
матимуть опонентів - як всередині
країни, так і ззовні. Будівництво нових
міжнародних авто- та залізничних шляхів,
ліній
електропередач,
генеруючих
потужностей – будь-який проект у таких
сферах потенційно знаходиться у зоні
ризику, якщо дотримання міжнародних
екологічних угод не буде систематичним.
(5) Низька спроможність
використовувати угоди для захисту
національних інтересів
Міжнародні екологічні угоди можуть бути
дієвим механізмом захисту національних
інтересів, наприклад для боротьби з
проектами, які потенційно можуть завдати
значної шкоди національним інтересам
чи навіть безпеці у сферах енергетики,
транспорту, сільського господарства (як-

от Норд Стрім - 2). Проте їх використання
з такою метою потребує наявності
досвіду застосування цих міжнародних
угод та готовності ними скористатись.
Без
відповідного
попереднього
та
інституційного досвіду, цілеспрямованої
підготовки відповідних фахівців спроби
скористатись
такими
інструментами
є малоперспективними і на сьогодні
практично відсутні.

добросусідських відносин, неможливості
боротися з тією чи іншою екологічною
проблемою самотужки.
Належна реалізація міжнародних угод
у сфері довкілля може мати низку
переваг для України, які стосуватимуться
економічних
та
фінансових
вигод,
посилення співпраці, вирішення низки
екологічних проблем. Зокрема:
(А) ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ВИГОДИ:

(6) Втрата фінансування
Неналежна імплементація міжнародних
екологічних угод часто веде до повної чи
часткової втрати фінансування, яке можна
отримати в рамках передбачених угодою
інструментів та механізмів. Значною мірою
це стосується міжнародних конвенцій
та протоколів у сфері зміни клімату та
хімічних речовин.
Показовим є випадок з Планом заходів з
виконання Стокгольмської конвенції про
стійкі органічні забруднювачі, який було
затверджено КМУ у липні 2012 року, а
представлено до секретаріату Конвенції
лише у січні 2016 року. Тому більше
трьох років Україна втрачала можливість
отримати фінансування від міжнародних
донорів для реалізації плану імплементації
Конвенції.
Відомим також є приклад участі України
в механізмах Кіотського протоколу, коли
у жовтні 2011 року через порушення
правил звітності про викиди парникових
газів за 1990-2008 роки Комітет з питань
дотримання
Кіотського
протоколу
тимчасово призупинив участь України
в
міжнародній
торгівлі
викидами
парникових газів. Це тривало впродовж
чотирьох місяців та призвело до зупинки
використання
значних
фінансових
можливостей від продажу квот.
(7) Втрата можливостей для
співробітництва
Будь-яка угода у сфері довкілля є
основою для розвитку міжнародного
співробітництва з найрізноманітніших
екологічних та кліматичних питань.
Відсутність належної реалізації конвенцій
та протоколів веде до невикористання
можливостей
налагодження

•
•

•
•
•

покращення інвестиційного клімату;
можливість отримання міжнародної
технічної (у тому числі фінансової)
допомоги;
розвиток туризму;
збільшення частки відновлювальної
енергетики;
перехід на низьковуглецевий розвиток.
(Б) ІНФОРМАЦІЙНІ ВИГОДИ:

•
•

формування достовірної інформації
про стан довкілля;
забезпечення доступу до екологічної
інформації.

(В) ВИГОДИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ Й
УПРАВЛІННЯ:

•
•
•

•

підвищення якості управлінських рішень;
підвищення ефективності роботи
органів екологічного контролю;
підвищення рівня дотримання вимог
національного екологічного законодавства;
обмін інформацією та можливості
підготовки фахівців.
(Г) ЕКОЛОГІЧНІ ВИГОДИ:

•
•

•
•
•

зменшення забруднення довкілля;
належна оцінка та врахування можливих наслідків для довкілля і здоров’я
від реалізації планів, програм, проектів;
збереження біорізноманіття;
підтримка екологічного, зокрема
водного, балансу територій;
попередження забруднення та запобігання надзвичайним ситуаціям;
17

•

покращення ситуації зі станом водних ресурсів, забрудненням атмосферного повітря, зменшенням кількості відходів та ін.

•
•

(Д) МІЖНАРОДНІ ВИГОДИ:

•

•
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підвищення іміджу України серед міжнародних партнерів та природоохоронних організацій;
можливість координації дій на міжнародному та загальноєвропейському
рівні;

можливість ведення спільної наукової роботи;
можливість налагодити обмін інформацією з сусідніми країнами.
(Е) ВИГОДИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ:

•

ширше залучення місцевих громад,
організацій громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування дозволить посилити імплементацію угод на місцевому рівні.

ЧАСТИНА 2.
Шляхи врегулювання проблемних питань у сфері
імплементації міжнародно-правових зобов’язань
України з охорони довкілля
2.1. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВАРІАНТІВ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОПРАВОВИХ НОРМ З ОХОРОНИ
ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

управління, яке стосується впровадженням міжнародних договорів у сфері охорони довкілля, стороною яких є Україна:
•
•

Наразі
діяльність
з
впровадження
міжнародних
екологічних
договорів
в Україні є недостатньо прозорою та
координованою. Очевидно, що необхідно
встановити правила у відповідності
до принципів належного екологічного
врядування, які забезпечать регулярність
діяльності з впровадження міжнародних
угод у сфері охорони довкілля, а також
прозорість, підзвітність, ефективність
та узгодженість з іншою діяльністю за
тематикою міжнародних екологічних
угод, зокрема щодо впровадження Угоди
про асоціацію. Насамперед, пропоновані
зміни мали б стосуватися нормативноправового та інституційного забезпечення,
закладатися
і
здійснюватися
у
координований, централізований спосіб.

•

Таким чином, видається доцільним розглянути наступні сценарії подальшого

Залишити без змін;
Урегулювати централізоване управління впровадженням міжнародних
екологічних угод за допомогою окремого наказу Міністра екології та
природних ресурсів, який стосується
координації, наочності та можливості залучення стейкголдерів до
діяльності з управління впровадженням міжнародних екологічних договорів;
Урегулювати управління впровадженням міжнародних договорів у
сфері охорони довкілля шляхом підготовки необхідних змін та доповнень
до чинного ЗУ “Про міжнародні договори України” щодо всіх міжнародних
договорів у частині підготовки та
оприлюднення звітів, а також забезпечення залучення громадськості/
стейкголдерів до впровадження міжнародних договорів за тематичними
сферами діяльності.
Таблиця.

ВАРІАНТИ (ЗМІН) МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ МІЖНАРОДНИХ УГОД У
СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Залишити без змін існуючу систему впровадження
міжнародних
екологічних угод

Змінити цю систему у бік
покращення координації,
прозорості та забезпечення участі стейкголдерів у
впровадженні міжнародних екологічних договорів
на відомчому рівні (Мінприроди)

Змінити цю систему у
бік покращення координації, прозорості та забезпечення участі стейкголдерів у впровадженні міжнародних угод у
сфері охорони довкілля
як частину загальних
змін у підходах до управління реалізацією міжнародних договорів (Зміни та доповнення до ЗУ)

ЗАХОДИ:
Підготовка, погодження із
заінтересованими ЦОВВ та
видання наказу Міністра екології та природних ресурсів «
Про координацію, наочність
та можливості залучення
стейкголдерів до діяльності з
управління впровадженням

Підготовка та затвердження змін та доповнень до ЗУ
“Про міжнародні договори
України” щодо посилення
ефективності виконання,
звітності, інформування,
регулярного розміщення
матеріалів на спеціальній
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міжнародних угод у сфері
охорони довкілля» (на виконання п.80 Положення
про Міністерство екології
та природних ресурсів, яке
“забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію виконання
зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні
договори України, забезпечує міжнародне співробітництво, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду”).
Наказ передбачає централізацію функції нагляду за
своєчасним
виконанням
підрозділами
Мінприроди
завдань в рамках міжнародних угод у сфері охорони
довкілля, звітності за ними,
інформування, розміщення
матеріалів на спеціальній
сторінці щодо міжнародних
екологічних угод Мінприроди, залучення громадськості/
стейкголдерів до діяльності з
впровадження міжнародних
екологічних договорів, тощо.

сторінці уповноважених
ЦОВВ, залучення громадськості/ стейкголдерів до
діяльності з впровадження міжнародної діяльності,
прозорості діяльності та ін.
Зміни мусять включати новелу про взаємодію ЦОВВ
стосовно впровадження
міжнародних договорів, а
додаток мусить, крім переліку міжнародних договорів, включати головний
відповідальний ЦОВВ та
інші ЦОВВ й державні органи, які мають зобов’язання співпрацювати з
головним відповідальним
ЦОВВ, вчасно надавати інформацію, тощо.

ПЕРЕВАГИ:
Переваги матимуть ті
стейкголдери, які гальмують впровадження міжнародних
екологічних
договорів
(наприклад,
Асоціація «Українське хризотилове об’єднання», яка
намагається
перешкоджати впровадженню Ротердамської конвенції в
Україні у частині включення хризотилового азбесту
до Додатку ІІІ Конвенції і
заборони виробництва та
використання азбесту незалежно від його виду та
азбестовмісних виробів і
матеріалів в технологічних
процесах та при проведенні будівельно-монтажних робіт) або не заінтересовані у відкритті інформації про впровадження
певних міжнародних екологічних угод.
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Зменшення тривалості періоду запровадження необхідних змін.
Збільшення вірогідності підвищити якість рішення щодо
змін.
Кращі умови залучення стейкголдерів до консультацій,
внаслідок монопідходу.

Полегшення
взаємодії Мінприроди з іншими
ЦОВВ щодо міжнародних
угод у сфері охорони довкілля, які потребують тісної взаємодії з ними, вчасного отримання інформації, зокрема для звітності,
тощо.

НЕДОЛІКИ:
Продовжуватимуться
втрати міжнародного
іміджу, можливостей
співпраці, погіршення
стану довкілля та здоров’я
населення.

Недостатньо
ефективний
спосіб покращити координацію з іншими ЦОВВ щодо
виконання
міжнародних
екологічних угод, хоча, і буде
забезпечуватися це за допомогою погордженого із
заінтересованими ЦОВВ та
юстованого Наказу Мінприроди.

Тривала процедура із
залученням
багатьох
учасників вірогідно вихолостить необхідні зміни
та доповнення, що може
зробити отримане рішення слабкішим і менш конструктивним для цілей покращення ефективності
впровадження міжнародних екологічних угод.

ВИСНОВОК:
Сценарій номер 2 видається найбільш реалістичним і
таким, що забезпечить найкращу ефективність для покращення управління впровадженням конвенцій.
2.2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ
СТЕЙКГОЛДЕРІВ ЩОДО
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ
УГОД
Мінприроди:
І. Підготувати та винести на обговорення зі стейкголдерами проект Наказу
“Про координацію, наочність та можливості залучення стейкголдерів до діяльності з управління впровадженням міжнародних угод у сфері охорони довкілля”
(робоча назва), який мусить передбачити:
•

•

Створення міжвідомчих механізмів
для ефективної реалізації міжнародних екологічних договорів, зокрема,
визначення ролі інших ЦОВВ у реалізації міжнародних угод у сфері охорони довкілля, посилення співпраці
Мінприроди з іншими органами державної влади щодо реалізації міжнародних екологічних угод, зокрема, забезпечення координації такого процесу з боку Мінприроди;
Покращення доступу до інформації
щодо виконання Україною екологічних конвенцій і протоколів, зокрема
створення окремої веб-сторінки на
сайті Мінприроди, присвяченої впро-

•

•

•

•

вадженню міжнародних екологічних
угод (конвенцій і протоколів), на якій
необхідно розміщувати регулярні
звіти, що подаються до секретаріатів конвенцій та протоколів, інформацію про призначених національних
координаторів (focal points) та їх діяльність. Інформація повинна бути
доступна українською мовою та регулярно оновлюватись;
Покращення шляхом централізації функції нагляду за виконанням
міжнародних екологічних договорів
у Мінприроди (структурний підрозділ - міжнародне управління), зокрема щодо вчасного подання звітів до
міжнародних конвенцій/протоколів;
Обов’язковість проведення громадського обговорення проектів звітів
до міжнародних конвенцій/протоколів;
Порядок підготовки узагальненого
звіту щодо виконання Україною міжнародних екологічних договорів. Таке
звітування може відбуватись один
раз на рік;
Необхідність і порядок розробки та
впровадження національних планів
виконання конкретних міжнародних
конвенцій та протоколів.

ІІ. Популяризувати знання про конвенції
для усіх стейкголдерів
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•

•

Включення інформації про міжнародні екологічні угоди до курсів вищих
навчальних закладів;
Підготовка популярних видань та
програм у ЗМІ.

ІІІ. Сформулювати рекомендації для інших міністерств з тих чи інших питань
впровадження міжнародних угод у сфері
довкілля, наприклад у сфері зміни клімату.
МЗС:
І. Забезпечити наявність перекладу
українською мовою усіх міжнародних
екологічних угод, а також відображення
в текстах українською мовою тих змін
та додатків, які були зроблені до відповідних конвенцій/протоколів.
ІІ. Виконувати свої функцій щодо загального нагляду за імплементацією міжнародних угод у сфері охорони довкілля.
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Уряд та відповідні ЦОВВ:
І. Пришвидшити темпи євроінтеграційних реформ, зокрема, виконання положень Угоди про асоціацію в частині
довкілля.
ІІ. Покращити фінансування заходів з
імплементації міжнародних угод.
ІІІ. Вдосконалити чинне законодавство,
щоб воно відповідало положенням міжнародних угод, стороною яких є Україна.
Це може відбуватись шляхом внесення
змін до вже існуючих НПА або через розробку та прийняття нових законів чи
підзаконних актів.
ІV. Застосовувати на практиці інструменти врахування екологічних питань
(СЕО, ОВД).
V. Проводити та оприлюднювати економічне обґрунтування застосування
тієї чи іншої міжнародної угоди у сфері
довкілля.

ДОДАТКИ

І. ГОРИЗОНТАЛЬНІ КОНВЕНЦІЇ
1.

Конвенція про доступ до інформації,
участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя
з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція), МБО “Екологія-Право-Людина”, Алєксєєва Єлизавета.
2. Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів до Оргуської
конвенції, МБО “Екологія-Право-Людина”, Алєксєєва Єлизавета.
3. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, Ресурсно-аналітичний
центр “Суспільство і довкілля”, Андрусевич Андрій.
4. Протокол про стратегічну екологічну
оцінку до Конвенції Еспо, Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля”, Андрусевич Андрій.
1. ОРГУСЬКА КОНВЕНЦІЯ
(1) Офіційна назва
Конвенція про доступ до інформації,
участь громадськості в процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля.
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад Конвенції українською
мовою доступний на сайті ВРУ: http://
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_015
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Щодо доступу до інформації. Чинна національна правова база в частині доступу
до екологічної інформації за запитом (ЗУ
“Про доступ до публічної інформації”, прийняті на його виконання підзаконні НПА)
в цілому відповідають вимогам Конвенції.
Разом з тим, окремі положення цих актів
часто помилково трактуються розпоряд-

никами інформації (зокрема положення
щодо конфіденційної чи службової інформації), що призводить до порушення
права на доступ до екологічної інформації на практиці. Крім того, у чинне національне законодавство не перенесено
правило Конвенції (ст. 4.4 абзац 2) про те,
що будь-які підстави для відмови повинні тлумачитися обмежено з огляду на те,
чи стосується інформація, що міститься у
запиті, викидів у навколишнє середовище.
ЗУ “Про доступ до публічної інформації”
необхідно доповнити таким положенням.
Чинна національна правова база в частині
активного поширення екологічної інформації її розпорядниками не забезпечує належний рівень регламентації цього аспекту, достатній для імплементації положень
Конвенції за ст. 5. На практиці, мінімальні
гарантії, передбачені ст. 5 Конвенції не забезпечуються. Необхідно прийняти низку нормативних змін (до ЗУ “Про охорону
навколишнього природного середовища”,
ЗУ “Про доступ до публічної інформації” та
ряду підзаконних актів), які би забезпечили належну імплементацію відповідних
положень у національне законодавство.
Тим не менше, вагомим досягненням у цій
сфері є запуск у грудні 2017 р. Єдиного реєстру із ОВД.
Щодо участі громадськості. Чинна нормативна база щодо участі громадськості
у прийнятті рішень щодо конкретних видів діяльності (ЗУ “Про ОВД” та підзаконні
акти, прийняті на його виконання) достатня для належної імплементації положень
Конвенції за ст. 6. У частині планів і програм, а також політики і нормативних актів,
національна база передбачає окремі (різні) процедури участі громадськості у процесі розробки і прийняття цих документів.
Ці процедури одні в більшій, інші в меншій
мірі відповідають вимогам ст. 7 та 8 Конвенції. Для імплементації положень ст. 7 та
8 Конвенції прийнято ЗУ “Про СЕО”.
Щодо доступу до правосуддя. У частині
доступу до правосуддя для захисту права
на доступ до екологічної інформації в цілому національна правова база відповідає
вимогам Конвенції. Разом з тим, неімпле-
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ментованим залишається положення Конвенції (ст. 9.1 абзац 2) про гарантування
доступу до визначеної законом швидкої
процедури, яка не потребує оплати або
передбачає мінімальні тарифи для перегляду справи державним органом або її
розгляду незалежним і неупередженим
органом, який не є судовим. Для належного впровадження цього положення Конвенції необхідно внести зміни у ЗУ “Про
охорону навколишнього середовища” та
інші закони, в залежності від обраного
шляху впровадження цього положення
у національну правову систему. У частині
доступу до правосуддя для захисту права
на участь в цілому національна правова
база відповідає вимогам Конвенції. ЗУ “Про
ОВД” та закони, що регулюють участь громадськості щодо планів, програм, політики
та НПА, не розрізняють поняття “громадськість” та “зацікавлена громадськість”, надаючи кожному право на участь та права
на оскарження випадків порушення цього
права (за винятком оскарження НПА). В
той же час, відповідно до національного
процесуального законодавства для звернення до суду достатньо суб’єктивного
переконання позивача у порушенні його
права, свободи чи законного інтересу. У
частині доступу до правосуддя в контексті
забезпечення дотримання екологічного
законодавства національна правова база
не встановлює жодні спеціальні критерії
для процесуальної правоздатності осіб,
що можуть звертатися із такими позовами. Тим не менше, на практиці виникають складнощі, оскільки суди не бачать
достатнього зв’язку між оскаржуваними
рішеннями, діями чи бездіяльністю, що
порушують вимоги національного екологічного законодавства, і правами, свободами та законними інтересами позивачів.
Для належного впровадження положень
ст. 9.3 необхідно внести зміни до ЗУ “Про
охорону навколишнього природного середовища”, якими чітко закріпити за громадськістю таке право, що в свою чергу,
підвищить рівень виконання вимог ст. 9.3
на рівні судової практики. У частині стандартів доступу до правосуддя, передбачених ст. 9.4, найбільш проблематичним
є питання матеріальних витрат позивачів.
Національна правова база не забезпечує
жодних “полегшень” матеріального тяга24

ря, пов’язаного із зверненнями до судових
органів у справах з питань, що стосуються
довкілля (ст. 9.1, 9.2 та 9.3), у порівнянні із
будь-якими іншими приватно-правовими
чи публічно-правовими спорами.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Відповідальним ЦОВВ за Оргуську конвенцію є Мінприроди. Протягом тривалого часу (фактично із часу ратифікації до
підписання Угоди про асоціацію) Мінприроди не приділяло належної уваги питанням імплементації Конвенції та виконання
рішень про недотримання Наради Сторін Оргуської конвенції, винесеним щодо
України. Із обрання євроінтеграційного
напрямку зовнішньої політики ця ситуація
змінилася на краще. В штаті Мінприроди
призначена так звана контактна особа
(focal point) з питань Конвенції – Шимкус
Марина, начальник відділу оцінки впливу
на довкілля.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

Повна імплементація Конвенції на практиці суттєво сприятиме підвищенню якості
управлінських рішень з питань, що стосуються довкілля. Конвенція є горизонтальною, тобто покликана покращити якість
рішень щодо усіх видів флори чи фауни,
а також довкілля та здоров’я населення
в цілому. Прийняття законів про ОВД та
СЕО європейського зразка також сприятиме покращенню інвестиційного клімату, оскільки вони запроваджують відомі
для інвесторів прозорі та чіткі процедури.
Належне впровадження інструментів за
ст. 9.3 та 9.4 (матеріальні чинники) могло
би суттєво підвищити рівень дотримання
вимог національного екологічного законодавства, що є особливо актуальним в
умовах практично недієвого державного
природоохоронного контролю, але такого,
що активно розвивається, громадського
екологічного руху.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Основними перешкодами для повної
імплементації є: 1) недостатній рівень
експертного розуміння змісту положень

Конвенції держслужбовцями, урядовцями та парламентарями; 2) повільний темп
просування євроінтеграційних реформ;
3) низький рівень екологічної свідомості
суспільства, що виливається у нехтування практичного застосування, перевага
економічних інтересів над екологічними,
недостатнє розуміння потенційних економічних вигод.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
Комітет із дотримання Оргуської конвенції
розглянув декілька справ щодо дотримання Україною своїх зобов’язань за Конвенцією. Чотирма послідовними рішеннями
Наради Сторін (2005, 2008, 2011, 2014)
Україну було визнано порушницею, зокрема в контексті справи щодо суднового каналу Дунай-Чорне море. Ще одна справа
(щодо участі громадськості в угодах про
розподіл продукції) перебуває на розгляді
у Комітеті.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Мінприроди хоч і з затримкою, але регулярно готує періодичні звіти про впровадження Конвенції до кожної сесії Наради
Сторін. Під час підготовки таких звітів Мінприроди, хоч і з порушенням запропонованих органами Конвенції порядку та
строків, забезпечує участь громадськості
в їх підготовці. На стадії підготовки звітів
вони доступні українською мовою. Звіт за
2014-2016 рр., що мав бути поданий до Наради Сторін у вересні 2017 р., досі не був
поданий органам Конвенції.
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Звіти доступні на офіційному сайті Оргуської конвенції (за виключенням звіту
за 2014-2016 рр.). Проекти таких звітів (за
виключенням звіту за 2014-2016 рр.) були
доступні на сайті Мінприроди України протягом їх громадського обговорення. Станом на лютий 2018 р. на оновленому сайті
Мінприроди знайти такі звіти не вдалося.

(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Україна сплачує в рамках Оргуської конвенції членські внески в розмірі 3000 доларів США на рік. Зазвичай ці внески сплачуються регулярно, із окремими випадками незначних затримок платежу. Боргів
за членські внески в рамках Оргуської
конвенції Україна не має. Внесок за 2017 р.
було сплачено у січні 2018 р.
2. ПРОТОКОЛ ПРО РВПЗ
(1) Офіційна назва
Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад Протоколу українською мовою доступний на сайті ВРУ:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_
l59
(3) Імплементація протоколу на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Протокол набув чинності для України 2
серпня 2016 р. Він встановлює, що держава повинна забезпечити аби підприємства-забруднювачі, які підпадають під
дію його положень, звітували про відповідні викиди вже щодо наступного після
ратифікації Протоколу року. Щодо першого звітного року для формування реєстру
Сторонам дається два роки. Тобто, оскільки першим звітним роком для України є
2017 р., то держава зобов’язана створити
реєстр та забезпечити його відповідне наповнення інформацією за 2017 р. до січня
2020 р.
Разом з тим, на сьогодні ні чинна нормативно-правова, ні існуюча інституційна та
технічні бази не забезпечують виконання зобов’язань за Протоколом. Лише 6
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березня 2018 р. Мінприроди опублікувало для громадського обговорення проект
Концепції створення Загальнодержавної
автоматизованої системи «Відкрите довкілля». Частиною цієї системи є модуль,
спрямований на впровадження та функціонування національного РВПЗ в електронному вигляді в режимі он-лайн. Концепція передбачає внесення змін до чинних
НПА, реформу відповідних інституцій та
створення власне системи РВПЗ в електронному вигляді. Концепцію передбачено реалізувати протягом 2018-2020 рр.,
що для виконання зобов’язань за протоколом буде запізно.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Відповідальним ЦОВВ за Протокол про
РВПЗ є Мінприроди. Підготовка Концепції
створення Загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля»
є значним кроком вперед, але темпи її
підготовки та реалізації є повільними для
забезпечення належного виконання зобов’язань за звітний 2017 рік.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ПРОТОКОЛУ В УКРАЇНІ

Повна імплементація Протоколу на практиці суттєво сприятиме: 1) формуванню
достовірної інформації про стан довкілля
в електронному вигляді, яка на сьогодні
на збирається, чи збирається не системно
чи доступна лише на паперових носіях; 2)
забезпеченню доступу до такої інформації
для громадськості через мережу Інтернет;
3) підвищенню якості управлінських рішень з питань, що стосуються довкілля, які
зможуть спиратися на достовірні дані про
стан довкілля; 4) зменшенню забруднення
довкілля; 5) підвищенню ефективності роботи органів екологічного контролю.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Основними перешкодами для повної
імплементації є: 1) необхідність залучення суттєвих фінансових ресурсів для запровадження РВПЗ; 2) повільний темп
просування євроінтеграційних реформ та
виконання міжнародних зобов’язань; 3)
низький рівень екологічної свідомості су26

спільства, що відчувається на стадії міжвідомчого погодження та прийняття відповідних актів Урядом, перевага економічних
інтересів над екологічними, недостатнє
розуміння потенційних економічних вигод
бізнесом та суспільством.
(5) Випадки недотримання Україною
протоколу (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
Комітет із дотримання Протоколу про
РВПЗ не розглядав випадків недотримання Україною положень Протоколу.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи протоколу
Україна не подала звіту про впровадження Протоколу у 2017 р., хоча на той момент
була повноцінною Стороною протоколу,
про що було зазначено у рішенні Наради
Сторін у вересні 2017 р. в Будві (Чорногорія).
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Ні на сайті Протоколу, ні на сайті Мінприроди жодні подібні звіти, підготовлені
Україною не розміщені.
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Фінансові внески Сторін очікуються у розмірі щонайменше 500 доларів США на
кожен календарний рік. Україна справно
сплачує внески у цьому розмірі. Внесок за
2017 р. було сплачено у січні 2018 р.
3. КОНВЕНЦІЯ ЕСПО
(1) Офіційна назва
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному
контексті
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
на сторінці ВРУ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_272

(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» містить
окрему статтю 14 «Оцінка транскордонного впливу на довкілля», а також інші положення, спрямовані на виконання Конвенції;
Постанова КМУ №1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»;
Постанова КМУ №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на
довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»;
Постанова КМУ №989 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань
у процесі оцінки впливу на довкілля».
Таким чином, нове законодавство у сфері
ОВД, встановлює основні вимоги до здійснення процедури транскордонної оцінки
впливу на довкілля. Водночас, наразі ще
не прийнято усіх підзаконних актів для забезпечення виконання вимог щодо транскордонної оцінки впливу на довкілля (зокрема, щодо порядку прийняття рішення
про здійснення такої оцінки).
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ №1371).
Інші відповідальні органи: МЗС, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, ДСНС, Мінекономрозвитку, Агентство держмайна,
Мінрегіон, Мін’юст. В штаті Мінприроди
призначена так звана контактна особа
(focal point) з питань Конвенції Еспо – Тарасенко Олександр Володимирович, заступник директора Департаменту стратегії
та європейської інтеграції.

Окрім того, був створений спеціальний
міжвідомчий механізм для координації
виконання Конвенції Еспо: Міжвідомча
координаційна рада з питань реалізації в
Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Постанова КМУ №295 «Про
утворення Міжвідомчої координаційної
ради з питань реалізації в Україні Конвенції
про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»).
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головними перевагами практичної імплементації Конвенції Еспо є: (1) можливість
для уряду та громадян України отримати
достовірну інформацію про джерела негативного впливу на довкілля, які знаходяться та плануються до будівництва у
сусідніх країнах; (2) можливість уряду та
громадян вплинути на рішення, у т.ч. обмеження, умови тощо, які приймаються
сусідніми державами та можуть вплинути
на довкілля та добробут громадян України; (3) зрозумілі рамки співпраці з іншими
державами щодо екологічних наслідків
промислових проектів, які плануються до
будівництва в Україні.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головною перешкодою у попередні роки
був негативний досвід практичного застосування, викликаний у першу чергу практикою нехтування міжнародно-правовими зобов’язаннями з боку найвищих державних органів України.
Значна частина перешкод була пов’язана
з відсутністю належного законодавства,
що значною мірою вирішено шляхом
прийняття ЗУ «Про ОВД».
Серед перешкод на шляху до ефективного практичного впровадження можна
також назвати часте використання положень Конвенції Еспо для протидії окремим
проектам в Україні, як з боку окремих держав, так і громадськості. У результаті наразі спостерігається загальна оцінка серед
зацікавлених сторін в Україні щодо Конвенції Еспо як інструменту впливу на Україну, а не інструменту співпраці.
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Сьогодні головною перешкодою залишається новизна нової системи національної
ОВД, яка практично знаходиться на етапі
становлення. Це, безумовно, впливатиме
на практичне застосування й положень
Конвенції Еспо Україною.

(1) Офіційна назва

(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

Україна неодноразово була визнана стороною, що не дотримується зобов’язань
за Конвенцією Еспо, у т.ч. в частині прийняття відповідного національного законодавства:

(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу

•
•

щодо будівництва каналу (ГСХ) Дунай-Чорне море (справа EIA/IC/S/1)1;
щодо продовження строків експлуатації 1 та 2 енергоблоків Рівненської
АЕС (справа EIA/IC/CI/4)2.

На розгляді Комітету з питань імплементації Конвенції наразі знаходяться кілька
інших справ (щодо продовження строків
експлуатації низки енергоблоків на АЕС
України, щодо будівництва 3 та 4 енергоблоків на Хмельницькій АЕС). Положення
нового ЗУ «Про ОВД» наразі ще не були
предметом розгляду з боку Комітету з питань імплементації, проте ймовірно частина проблем з недотриманням законодавства буде знята.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Україна регулярно подає звітність до відповідних органів Конвенції.
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Інформація доступна лише на офіційному сайті Секретаріату Конвенції (ЄЕК
ООН):
http://www.unece.org/env/eia/
implementation/review_implementation.
html
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Частка України в бюджеті Конвенції – 6
000 доларів США у міжсесійний період. За
1 https://bit.ly/2D30G2L
2 https://bit.ly/2F4mAp4
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останній період сплачено.3
4. ПРОТОКОЛ ПРО СТРАТЕГІЧНУ
ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_
b99
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Імплементація Протоколу відбувалась в
рамках виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС в частині імплементації
Директиви 2001/42/ЄС, текст якої був покладений в основу Протоколу про СЕО під
час його розробки. У 2018 році прийнято
Закон України “Про стратегічну екологічну
оцінку” (набрав чинності 20 березня 2018
р.). В цілому закон відтворює модель СЕО
за протоколом. Серед недоліків закону слід
зазначити мораторій до 2020 р. на проведення СЕО щодо програм економічного і
соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період; дискримінаційне визначення громадськості, що
не відповідає ні Протоколу, ні Директиві
2001/42/ЄС; спеціальний порядок проведення СЕО містобудівної документації (по
суті – її виключення зі сфери проведення
СЕО).
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

З формальної точки зору окремо не визначено відповідального органу. На практиці, ці повноваження здійснюють органи,
які визначені для Конвенції Еспо (згідно з
3 https://bit.ly/2qtauf1

постановою КМУ №1371), основний відповідальний орган – Мінприроди. Наразі усі
зусилля спрямовані на прийняття відповідного законодавства. Контактна особа
(focal point) - Тарасенко Олександр Володимирович, заступник директора Департаменту стратегії та європейської інтеграції Мінприроди України.

(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції

(4) Практична імплементація в Україні

Інформація про виконання Протоколу доступна частково. Наразі єдина доступна інформація стосується імплементації відповідної директиви ЄС про СЕО, що відбувається в рамках звітування про виконання
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

Належне впровадження Протоколу матиме значні позитивні наслідки як для довкілля, включаючи флору та фауну, так і
для здоров’я населення. У першу чергу це
буде досягнуто шляхом належної оцінки
та врахування можливих наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації
планів та програм в усіх ключових сферах
(територіальне планування, енергетика, транспорт тощо). Окрім того, громадськість отримає важливий інструмент для
ефективного впливу на прийняття рішень
у сфері державного планування на усіх
рівнях.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Наразі відсутній досвід застосування нового закону про СЕО. Слід очікувати перешкоди у практичному застосуванні СЕО,
пов’язані з визначенням громадськості,
спеціальними положеннями щодо містобудівної діяльності, мораторієм на місцеві
програми соціально-економічного розвитку.
(5) Випадки недотримання Україною
протоколу (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
У рамках Протоколу діє спеціальний орган
(спільний для Конвенції Еспо та Протоколу
про СЕО) - Комітет з питань імплементації.
Наразі в Комітеті на початковій стадії4 розгляду перебуває інформація (скарга) щодо
виконання Україною зобов’язань за Протоколом в контексті прийняття програми
розвитку гідроенергетики (в частині будівництва ГЕС на р.Дністер).

Наразі ще не подавались, оскільки Україна
ратифікувала Протокол після завершення
звітування.5
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування

(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески (а чи вони
робляться?)
Частка України в бюджеті Протоколу (він
спільний з Конвенцією Еспо) – 6 000 доларів США на міжсесійний період (так званих
шість «часток», кожна на суму 1 000 доларів США). Міжсесійний період складає три
роки. За останній період внески сплачено.6
Заборгованостей немає.

ІІ. ОХОРОНА ПРИРОДИ І
БІОРІЗНОМАНІТТЯ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
4 Див.п.48, https://bit.ly/2DkJyGT

Конвенція про водно-болотні угіддя,
що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів, Екологічна група “Печеніги”, Шапаренко Сергій.
Конвенція про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення,
ХОГО “Зелений фронт”, Перегон Олег.
Конвенція про збереження мігруючих
видів диких тварин, Екологічна група
“Печеніги”, Шапаренко Сергій.
Угода про збереження популяцій європейських кажанів, Екологічна група
“Печеніги”, Шапаренко Сергій.
Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних
птахів, Екологічна група “Печеніги”,
Шапаренко Сергій.
Конвенція про охорону дикої флори

5 https://bit.ly/2qv3qP8
6 https://bit.ly/2qtauf1
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та фауни і природних середовищ існування в Європі, Екологічний клуб “Еремурус”, Царук Олег.
7. Конвенція про охорону біологічного
різноманіття, Екологічний клуб “Еремурус”, Царук Олег.
8. Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про охорону біологічного різноманіття, ГО “Центр сучасних
інновацій”, Годовська Тетяна.
9. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці, Екологічний клуб “Еремурус”, Царук Олег.
1. РАМСАРСЬКА КОНВЕНЦІЯ
(1) Офіційна назва
Конвенція про водно-болотні угіддя, що
мають міжнародне значення, головним
чином як середовище існування водоплавних птахів
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний
на
сторінці
ВРУ:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/995_031
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
•

ЗУ «Про участь України в Конвенції про
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як
середовище існування водоплавних
птахів»;

•

ЗУ «Про природно-заповідний фонд
України»;

•

ЗУ «Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки»;

•

Постанова ВРУ «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні («Заповідники»)»;
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•

ЗУ «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного
морів»;

•

Постанова КМУ № 1287 «Про Порядок
надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення»;

•

Постанова КМУ № 935 «Про заходи
щодо охорони водно-болотних угідь,
які мають міжнародне значення».

- Розпорядження КМУ «Про погодження
надання водно-болотним угіддям статусу
водно-болотних угідь міжнародного значення» №№ 147-р від 23.02.11, 895-р від
21.09.11 та 818-р від 24.10.12.
В Україні розроблена достатня нормативна база для визначення процедури оголошення водно-болотних угідь міжнародного значення та їх заповідання. Виконання
умов Конвенції було забезпечено фінансово: за наведеними вище програмами
виділялися кошти на визначення водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблення менеджмент-планів для
них, заповідання тощо.
Основним засобом охорони водно-болотних угідь Конвенція передбачає заповідання - з 39 українських водно-болотних
угідь, що офіційно визнані Конвенцією, 33
цілком або частково входять до складу територій ПЗФ (при цьому 13 з них створені
за наведеними вище програмами).
Для оптимізації виконання положень Конвенції в ЗУ «Про ПЗФ України» бажано
ввести норму, що оголошення території
водно-болотним угіддям міжнародного
значення робить її пріоритетною для заповідання. Необхідно створити службу
охорони оголошених територій ПЗФ (які
не мають власних адміністрацій) та зняти обмеження на здійснення державного
екологічного контролю. Стосовно угідь (як
визнаних Конвенцією, так і перспективних), що не входять до складу ПЗФ України, необхідно прийняти Укази Президента
України про їх заповідання, слід прийняти
програму розвитку мережі ПЗФ на кшталт
програми «Заповідники».
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

ДОКУМЕНТУ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ № 1371).
Інший відповідальний орган: МЗС. У штаті
Мінприроди призначена контактна особа
(focal points) з питань Конвенції – Клід В.
(https://bit.ly/2F39iJp). З відкритих джерел
інформація про це призначення є тільки
на сайті Конвенції її офіційними мовами.
Передбачений Конвенцією орган для координації її виконання - Координаційна
Рамсарська рада – створений, приймаються плани з її впровадження (Накази
Мінприроди № 351 від 17.07.12 «Про створення Координаційної Рамсарської ради»,
№ 352 від 17.07.12 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Рамсарської конвенції в Україні», № 85 від 04.03.16
«Про затвердження складу Координаційної Рамсарської ради та Плану заходів
з імплементації Рамсарської конвенції
на 2016 - 2021 роки»). В межах компетенції
цих міністерств імплементація Конвенції
відбувається задовільно.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Завдяки імплементації Конвенції Україна
має додатковий стимул для збереження
однієї зі своїх основних екосистем - водно-болотних комплексів. Це сприяє збереженню біорізноманіття в цілому, підтримці
екологічного, зокрема водного балансу
територій (останнє, в умовах почастішання погодних екстремумів, як проявів глобальної зміни клімату є вкрай важливим
для сільського господарства), і бережного
використання таких територій, зокрема
шляхом розвитку окремих видів туризму.
Існує можливість включення Рамсарських
угідь до Протоколу Монтрьо (основний механізм Конвенції для визначення тих угідь,
на яких відбулась, відбувається чи може
відбутись негативна зміна екологічного
характеру і які, з цієї причини, потребують
здійснення першочергових природоохоронних заходів).
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Оскільки збереження водно-болотних
угідь здійснюється шляхом заповідання,
воно має всі системні недоліки ПЗФ Укра-

їни як такого. Оголошені території ПЗФ
не мають власної служби охорони, а тому
охороняються формально.
На створених територіях служба охорони
виконує свої функції незадовільно через
брак фінансування й оснащення та недостатність штату. Нерідкі випадки, коли вона
взагалі виконує їх формально. На землях,
які входять до складу території ПЗФ, але
знаходяться у користуванні інших землекористувачів (як правило, поза межами
заповідної зони) через недостатність повноважень служби охорони, фактичну відсутність державного екологічного контролю, незбалансованість законодавства і
корупцію дотримання режиму їх охорони
взагалі здійснюється вкрай незадовільно.
Внаслідок цього «Кременчуцькі плавні» і
«Ягорлицька затока» страждають від браконьєрства, територія «Озера Синевир»
періодично засмічувалася, «Шацькі озера» та «Північна частина Дністровського
лиману» незаконно забудовувалися тощо.
Окремою проблемою є водно-болотні угіддя, які в даний час опинилися поза межами
контролю України. Стосовно угідь, що знаходяться в АР Крим («Аквально-скельний
комплекс Карадагу», «Аквально-скельний комплекс Мису Казантип», «Аквально-прибережний комплекс Мису Опук»,
«Центральний Сиваш», «Східний Сиваш»
та, частково, «Каркінітська та Джарилгацька затоки») відповідальним органам із дотримання Конвенції варто звернутися до
Конференції Договірних Сторін Конвенції
із проханням створити комісію, яка б перевірила стан цих угідь. «Крива затока та
Крива коса» знаходиться в ОРДЛО – тому
ситуація стосовно неї може розглядатися
тільки після повернення цієї території під
контроль України.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Звіти України доступні на сайті Конвенції
англійською за 1999, 2002, 2005, 2008,
2012 і 2015 роки. Був поданий звіт і за 2017
рік.
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(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Звіт 2012 року доступний українською
(http://old.menr.gov.ua/docs/activityinternational3/NacDop_pro_vikonannya_
Ramsarskoi_konvencii_2011_01122012.doc).

•

(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Щорічний членський внесок України становить 5036 швейцарських франків. За
останній період внески сплачено.
2. КОНВЕНЦІЯ СІТЕС
(1) Офіційна назва
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають
під загрозою зникнення

•

(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад Конвенції розміщено
на сайті ВРУ: https://bit.ly/2qsfu3l

•

Списки видів у додатках до Конвенції змінюються майже щорічно, проте на сайті
ВРУ ці зміни не відображаються.
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Для імплементації Конвенції прийнято:

“Про приєднання України до •
Конвенції про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення”;

•

ЗУ

•

Постанова КМУ від 13.12.2000 №1822
“Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань
України у зв’язку з її приєднанням до
Конвенції про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення”,
відповідно до якої здійснення експорту-імпорту зразків видів дикої фауни і
флори (включаючи транзитне перевезення та реекспорт) можливе лише
за дозволами та сертифікатами, що
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видаються адміністративними органами України з питань виконання вимог
Конвенції;
Постанова №953 КМУ, яка затвердила
«Порядок видачі дозволів на імпорт
та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні
виставки, реекспорт та інтродукцію з
моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і
флори, що перебувають під загрозою
зникнення». Встановлює процедуру видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря
зазначених зразків, які є об’єктами
регулювання Конвенції;
Постанова №1402 КМУ “Про затвердження правил транспортування тварин”, https://bit.ly/2SICecq яка прописує механізми виконання вимог Конвенції при перевезенні тварин;
Наказ Мінприроди від 31 березня 2008
року №165 «Про введення тимчасового обмеження на спеціальне використання китоподібних Чорного та
Азовського морів», але ситуація з ним є
досить дивною. Документ на сайті ВРУ
має позначку «чинний», хоча у 2008
році він був прийнятий строком на 3
роки. Отже, згідно логіки, цей норматив вже не є дійсним. Було б доцільно
подовжити термін дії мораторію більш
чітким нормативним актом;
Наказ Мінприроди «Про затвердження
Положення про екологічний контроль
у пунктах пропуску через державний
кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць» (від 8.09.1999)
врегульовував державний контроль за
переміщенням через кордон об’єктів
дикої флори та фауни, у тому числі й
тих, що підпадають під дію Конвенції
СІТЕС. Однак 08.10.2015 Наказ втратив
чинність. Отже, нормативна база щодо
виконання Конвенції була суттєво скорочена.

Формально, всі вимоги Конвенції виконані. Втім, торгівля рідкісними та зникаючими рослинами та тваринами і їх деривата-

ми на внутрішньому українському ринку
достатнім чином не обмежена та не врегульована окрім випадків торгівлі видами,
внесеними до Червоної Книги України. Так,
ст. 88 Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачає штраф розміром лише від 850 до 1700 грн (з конфіскацією таких об’єктів або без неї).
Існує також стаття 88-1. «Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил
утримання диких тварин у неволі або в
напіввільних умовах», яка передбачає: за
порушення порядку придбання, збуту чи
розповсюдження об’єктів тваринного або
рослинного світу, які охороняються відповідно до міжнародних договорів України –
штраф від 1700 до 3570 грн. (з конфіскацією цих об’єктів або без неї). Ці статті перебувають у суттєвій невизначеності, адже
згідно статті 255 КУПаПУ, складати протоколи за двома вищевказаними ст.. (88 та
88-1) мають право: 1) уповноважені на те
посадові особи органів внутрішніх справ
(Нацполіції), 2) органи рибоохорони (тільки за ст. 88-1), 3) ЦОВВ, що реалізує держполітику у сфері лісового господарства
(тільки за ст. 88-1), 4) ЦОВВ, що реалізує
держполітику із здійснення держнагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, 5) громадський інспектор з охорони довкілля (тільки
за статтею 88-1). Національна поліція не
є визначеною державою інституцією, яка
виконує положення Конвенції, вона не навчає своїх співробітників розрізненню видів, що входять у додатки, не має для цього
кваліфікованих кадрів та відповідних внутрішніх документів. Жоден з наказів МВС
не посилається на текст Конвенції або її
Додатки. Рибоохорона, Держекоінспекція
та лісова охорона значно скоротили свої
перевірки через діючий в державі мораторій, який унеможливлює нагляд за торгівельними підприємствами. Громадські інспектори настільки обмежені в правах, що
насправді самостійно не можуть складати
протоколи. В цілому, вимоги Конвенції виконуються лише фрагментарно, більшість
з них фактично ігнорується державою, органи, яким це доручено, не мають відповідних повноважень, наприклад, щоб зупинити незаконну торгівлю видами СІТЕС

на ринках та в магазинах України.
Таким чином, для справжньої імплементації СІТЕС, необхідно прийняти цілу низку документів: (1) Нове «Положення про
екологічний контроль у пунктах пропуску
через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць»,
яке б гарантувало контроль вантажів та
багажу пасажирів фахівцями-екологами.
(2) Прийняти нову редакцію статей 88 та
88-1 з адекватними штрафами. Виключити з цих нормативів корупційну складову
у вигляді можливості вилучати або не вилучати об’єкти незаконного перевезення
або торгівлі. Ввести відповідальність за
кожний екземпляр тварини/рослини або
деривату (як це зроблено для об’єктів Червоної Книги України). (3) Надати Державній
екологічній інспекції право постійного моніторингу торгівельної мережі та усіх видів
ринків (включаючи інтернет-магазини) на
предмет торгівлі видами, що підпадають
під дію Конвенції. Виключити будь-які обмеження кількості перевірок у цій сфері.
(4) Ввести МВС або Національну Поліцію
в перелік організацій, відповідальних за
виконання умов Конвенції з боку України. (5) Заборонити (і встановити сувору
відповідальність за порушення) рекламу
продажу видів рослин та тварин, що охороняються Конвенцією СІТЕС та виробів з
них. (6) Внести до ЗУ «Про Червону Книгу
України» та відповідних постанов та законів положення про види, які містяться в
додатках до Конвенції, розрахувати таксу
відшкодування шкоди за спроби продажу/
транспортування/незаконного придбання
кожної одиниці такого незаконного товару. (7) Вилучити види СІТЕС з числа мисливських видів та таких, на які допускається
полювання на території України. 8). Ввести
у законодавство заборону і суттєву відповідальність за незаконне володіння зразками видів, що охороняються Конвенцією.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Згідно з Постановою КМУ «Про внесення
змін до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів,
відповідальних за виконання зобов’язань,
що випливають із членства України в міжнародних організаціях» від 30 листопада
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2011 р. N 1276, органами, відповідальними за зобов’язання по Конвенції СІТЕС є:
Мінприроди, МЗС, Держрибагентство, Мінагрополітики. Кожен з цих органів має
свою сферу відповідальності у цій роботі,
розписану в тексті Постанови Кабміну від
13 грудня 2000 р. N1822 «Про заходи щодо
забезпечення виконання міжнародних
зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення».
На сайті Конвенції вказані лише контакти
Мінприроди та Держрибагентства. Тією
ж Постановою №1822 визначено наукові
органи з питань виконання умов Конвенції: Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена
НАНУ, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАНУ, Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАНУ, ДУ «Інститут морської біології НАНУ» та Південний
НДІ Морського рибного господарства та
океанографії Мінагрополітики.
Контактна особа (focal point) від Мінприроди - Домашлінець В.Г., начальник відділу
охорони тваринного світу Департаменту
охорони природних ресурсів та екомережі. На сайті Конвенції відповідальною особою від Держрибагентства вказана Тетяна Яковлєва, начальник відділу аквакультури, селекції та наукового забезпечення
Департаменту охорони, використання
водних біоресурсів та регулювання рибальства Державного агентства рибного
господарства України (Адміністративний
орган СІТЕС України щодо осетрових видів
риб).
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

До переваг від імплементації Конвенції в
Україні можна віднести: (1) ефективніших
захист рідкісних тварин та рослин; (2) підвищення іміджу України серед міжнародних партнерів та організацій природоохоронного спрямування; (3) зупинка злочинної транскордонної діяльності.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

До перешкод в імплементації Конвенції в
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Україні можна віднести: (1) недостатність
нормативно-правової бази; (2) нехтування практичного застосування; (3) перевага
економічних інтересів над екологічними;
(4) недостатнє розуміння потенційних економічних вигод; (5) корупційна складова;
(6) деякі види, які входять до списків Конвенції, в Україні не вважаються рідкісними
та зникаючими, не охороняються. Один з
таких видів — вовк звичайний (Canis lupus).
В Україні друкуються тисячі пропозицій
про продаж шкіри вовка або навіть живих
вовченят, широко рекламується полювання на вовків. (7) відсутність обмежень на
друк реклами, пов’язаної з придбанням
або продажем видів тварин, рослин та їх
дериватів, які включені в Конвенцію СІТЕС.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
На сайті Конвенції у розділі дворічних звітів України знаходиться лише один такий
документ, датований 2007-2008 роком,
який має низьку якість виконання.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Знайти у відкритому доступі українськомовний варіант цього або якогось іншого
звіту не вдалося. Дані, які підпадають під
опис щорічних звітів, оприлюднюються на
сайті Мінприроди, однак це оприлюднення відбувається лише раз на три роки (а не
щорічно, як це передбачено Конвенцією).
Жодного звіту України про незаконну торгівлю (надаються Конвенції згідно рішення CoP17, Йоханесбург, 2016 р.) серед оприлюднених знайти не вдалося.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Для цілей Конвенції працює спеціально
створений Цільовий фонд, який наповнюється обов’язковими та добровільними внесками сторін-учасниць, іншими
фондами ООН та організаціями. Україна
вносить свою частку у цей фонд, про що
свідчить інформація на офіційному сайті

СІТЕС. У 2018 році вона має перерахувати
6170 доларів США. Заборгованості за інші
роки немає.
3. БОННСЬКА КОНВЕНЦІЯ
(1) Офіційна назва
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сайті ВРУ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_136/page
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні:
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
•

•
•
•
•
•

•

ЗУ «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин»;
ЗУ «Про природно-заповідний фонд
України»;
ЗУ «Про Червону книгу України»;
ЗУ «Про екологічну мережу України»;
ЗУ «Про тваринний світ»;
ЗУ «Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки»;
Постанова ВРУ «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні («Заповідники»)».

Конвенція передбачає, що її Сторони охоронятимуть види, що включені до Додатку
I Конвенції (заборонять їх добування, зберігатимуть середовища існування тощо)
та докладуть зусиль для покращення умов
існування видів, які включені до Додатку II,
й укладатимуть угоди про їх збереження.
На Україну поширюються ареали 7 видів,
що включені до Додатку І Конвенції – всі
вони включені до Червоної книги України,
тобто їх добування заборонене. Місця пе-

ребування видів, що внесені до Додатку
І і ІІ Конвенції, охороняються на територіях ПЗФ (частка з яких була створена за
Загальнодержавною програмою формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 рр. та Програмою
перспективного розвитку заповідної справи в Україні). За межами цих територій
збереження середовищ їх існування повинно визначатися положеннями ЗУ «Про
екологічну мережу України» та «Про тваринний світ», але цього не відбувається
через відсутність механізмів впровадження таких вимог. Стосовно видів, занесених
до Додатку ІІ Конвенції, які мешкають на
території України, в межах Конвенції було
укладено три Угоди і п’ять Меморандумів.
Україна приєдналася до всіх цих Угод і Меморандумів.
Для оптимізації виконання положень Конвенції розпливчастий п. 8) ст. 20 ЗУ «Про
мисливське господарство та полювання»:
«[забороняється] полювання на заборонених для добування тварин», - слід конкретизувати забороною добування видів,
занесених до Червоної книги України. Слід
прийняти передбачену ЗУ «Про екологічну мережу України» зведену схему формування екомережі України.
Необхідно створити службу охорони оголошених територій ПЗФ (які не мають
власних адміністрацій) та зняти обмеження на здійснення державного екологічного
контролю. Слід прийняти Указ Президента
України про створення територій ПЗФ на
дунайських озерах Кугурлуй і Картал та
програму розвитку мережі ПЗФ на кшталт
програми «Заповідники». Слід підписати
Меморандуми «Хижі птахи (хижаки)» та
«Акули».
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ № 1371).
Інший відповідальний орган: МЗС. В штаті
Мінприроди 09.06.09 контактною особою
(focal point) з питань Конвенції призначений начальник відділу охорони тваринного світу В.Домашлінець (https://www.cms.
int/en/national-focal-points). З відкритих
джерел інформація про це призначення є
тільки на сайті Конвенції англійською мо35

вою. Відомостей про відповідальну особу
від МЗС немає. В межах компетенції цих
міністерств імплементація Конвенції відбувається задовільно.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Конвенція спрямована на збереження
тварин, коли ті знаходяться в специфічному стані – під час міграцій – переміщуються на великі відстані через державні
кордони, знаходячись на певній території
короткий час. Інші міжнародні угоди про
охорону тварин під час такого руху охорону забезпечують недостатньо. Тому її
імплементація створює умови для повноцінного збереження Україною біорізноманіття. Оскільки ця угода передбачає
збереження середовищ вразливих видів,
її імплементація сприяє збереженню природних екосистем, отже – й підтримці в
країні екологічного балансу.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Збереження середовищ існування здійснюється шляхом заповідання територій,
а за їх межами – обмеженнями землекористування. Тому збереження середовищ
мігруючих видів має всі системні недоліки
ПЗФ України як такого. Оголошені території ПЗФ не мають власної служби охорони,
а тому охороняються формально.
На створених територіях служба охорони свої функції через брак фінансування
і оснащення та недостатність штату виконує незадовільно, нерідкі випадки, коли
вона взагалі виконує їх формально. На
землях, які входять до складу території
ПЗФ, але знаходяться у користуванні інших землекористувачів (як правило, поза
межами заповідної зони) через недостатність повноважень служби охорони, фактичну відсутність державного екологічного контролю, незбалансованість законодавства і корупцію дотримання режиму їх
охорони взагалі здійснюється вкрай незадовільно.
На незаповіданих територіях оселища
тварин мали б зберігатися згідно з положеннями ЗУ «Про екологічну мережу України» та «Про тваринний світ». Але Зведена
схема формування екомережі України досі
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не прийнята, тому цей закон фактично не
працює, а механізми реалізації вимог ст.ст.
32, 39, 40, 47-49 ЗУ «Про тваринний світ»
відсутні. За межами заповідних установ
через відсутність державного екологічного контролю заборона на видобування видів з Додатку І Конвенції не дотримується.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Звіти подавалися в 2005, 2008, 2011, 2014
і 2017 рр.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Інформація доступна англійською мовою
на сайті Конвенції: за 2005, 2008, 2011 і 2014
роки
http://www.cms.int/en/documents/
national-reports?field_country_target_id_
entityreference_filter=203, за 2017 - http://
www.cms.int/sites/default/files/document/
cms_cop12_nr_ukr_e.pdf.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Щорічний членський внесок України становить 5036 швейцарських франків. За
останній період сплачено.
4. УГОДА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КАЖАНІВ
(1) Офіційна назва
Угода про збереження популяцій європейських кажанів
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу і посилання на нього
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/994_011
(3) Імплементація конвенції на національному рівні:
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Угоди:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

ЗУ «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин»;
ЗУ «Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в Європі»;
ЗУ «Про прийняття Поправки до Угоди
про збереження кажанів в Європі»;
ЗУ «Про природно-заповідний фонд
України»;
ЗУ «Про Червону книгу України»;
ЗУ «Про екологічну мережу України»;
ЗУ «Про тваринний світ»;
ЗУ «Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки»;
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони
пралісів згідно з Рамковою конвенцією
про охорону та сталий розвиток Карпат»;
Постанова ВРУ «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні («Заповідники»)»;
Постанова КМУ № 756 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1995 р. № 555 і
від 12 травня 2007 р. № 724»;
Наказ Мінприроди № 114 від 06.04.15
«Про додаткові заходи щодо збереження біорізноманіття територій та
об’єктів природно-заповідного фонду»;
Наказ Мінприроди № 399 від 26.10.15
«Про затвердження Положення про
екологічну освітньо-виховну роботу
установ природно-заповідного фонду»;
Наказ Мінприроди № 188 від 19.05.16
«Про збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику та національних природних парках».

Сторони Угоди мають заборонити навмисне добування кажанів і охороняти ключові
місця їх перебування. Всі види кажанів, що
мешкають в Україні, занесені до Червоної
книги України, тобто їх знищення заборонене. Ключові місця перебування цих
видів охороняються шляхом заповідання

(при цьому частина таких територій ПЗФ
була створена за Загальнодержавною
програмою формування національної
екологічної мережі України на 2000-2015
рр. та Програмою перспективного розвитку заповідної справи в Україні). За межами
цих територій збереження середовищ їх
існування повинно визначатися положеннями ЗУ «Про екологічну мережу України»
та «Про тваринний світ», але цього не
відбувається через відсутність механізмів
впровадження таких вимог. Оскільки багато кажанів селяться в дуплах, їх існування
залежить від збереження старовікових лісів. Задля цього в останні роки були прийняті ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони
пралісів згідно з Рамковою конвенцією
про охорону та сталий розвиток Карпат»
(яким були заборонені рубки в пралісах),
накази Мінприроди № 114 від 06.04.15 та
№ 188 від 19.05.16 (обмеження санітарних
рубок в установах ПЗФ, підпорядкованих
Мінприроди) і Постанова КМУ № 756 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 і
від 12 травня 2007 р. № 724» (обмеження
санітарних рубок на територіях ПЗФ). Пропаганда збереження кажанів здійснюється установами ПЗФ, а також епізодично –
освітніми установами.
Слід прийняти передбачену ЗУ «Про екологічну мережу України» Зведену схему
формування екомережі України та програму розвитку мережі ПЗФ на кшталт
програми «Заповідники», в якій особливу
увагу приділити охороні сховищ кажанів
– печер, старих дуплястих дерев, певних
будівель тощо. Треба розробити механізм
регулювання і контролю за використанням пестицидів.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТУ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ № 1371).
Інший відповідальний орган: МЗС. В штаті
Мінприроди 09.06.09 контактною особою
(focal point) з питань Угоди призначений
начальник відділу охорони тваринного
світу В.Домашлінець (http://www.eurobats.
org/about_eurobats/parties_and_range_
states/ukraine ). З відкритих джерел інфор37

мація про це призначення є тільки на сайті
Угоди англійською мовою. Наказом № 134
від 06.03.12 при Мінприроди створена передбачена Угодою Науково-консультативна рада з питань охорони рукокрилих. У
межах компетенції цих міністерств імплементація Конвенції відбувається задовільно.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Угода спрямована на збереження біорізноманіття через збереження кажанів.
Вона сприяє збереженню середовищ існування цих видів (природних екосистем),
й відповідно – підтримці екологічного балансу в країні і розвитку туризму. Враховуючи, що головною поживою кажанів є комахи, Угода сприяє й біологічній боротьбі
зі шкідниками в сільському господарстві, а
отже – зменшенню його хімізації.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Збереження середовищ існування здійснюється шляхом заповідання територій,
а за їх межами – обмеженнями землекористування. Тому збереження середовищ
існування кажанів має всі системні недоліки ПЗФ України як такого. На землях, які
входять до складу територій ПЗФ, але не
знаходяться у користуванні установи ПЗФ,
через недостатність повноважень служби охорони (для територій ПЗФ, на яких
створені установи), фактичну відсутність
державного екологічного контролю, незбалансованість законодавства і корупцію
з питань дотримання режиму їх охорони
здійснюється вкрай незадовільно. На незаповіданих територіях оселища кажанів
мали б зберігатися відповідно до положень ЗУ «Про екологічну мережу України»
та «Про тваринний світ». Але Зведена схема формування екомережі України досі
не прийнята, тому цей закон фактично не
працює, а механізми реалізації вимог ст.ст.
39, 40, 48, 49 ЗУ «Про тваринний світ» відсутні. Тотальне поширення незаконних і
напівзаконних рубок веде до масштабного знищення оселищ дендрофільних видів кажанів.

(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Звіти подавалися в 2003, 2005, 2010, 2011
та 2015 рр.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Інформація доступна на сайті Угоди за
2000-2002, 2004-2006, 2009, 2010 та
2014 рр. англійською мовою (http://www.
eurobats.org/about_eurobats/parties_and_
range_states/ukraine).
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Щорічний членський внесок України становить 2124 євро. За останній період внески сплачено.
5. УГОДА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ АФРОЄВРАЗІЙСЬКИХ МІГРУЮЧИХ ВОДНОБОЛОТНИХ ПТАХІВ
(1) Офіційна назва
Угода про збереження афро-євразійських
мігруючих водно-болотних птахів
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_934
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Угоди:
•

•
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ЗУ «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин»;
ЗУ «Про ратифікацію Угоди про збере-

•
•
•
•
•

•

•

ження афро-євразійських мігруючих
водно-болотних птахів»;
ЗУ «Про природно-заповідний фонд
України»;
ЗУ «Про Червону книгу України»;
ЗУ «Про екологічну мережу України»;
ЗУ «Про тваринний світ»;
ЗУ «Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки»;
Постанова ВРУ «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні («Заповідники»)»;
Наказ Мінприроди № 399 від 26.10.15
«Про затвердження Положення про
екологічну освітньо-виховну роботу
установ природно-заповідного фонду».

Угода передбачає комплексне збереження видів птахів, що мігрують по територіях
Євразії й Африки, і чисельність яких має
тенденцію до скорочення – як через заповідання ключових територій цих видів, так
і поза їх межами.
Ключові оселища цих видів охороняються на територіях ПЗФ (частка з яких була
створена за Загальнодержавною програмою формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр. та
Програмою перспективного розвитку заповідної справи в Україні). За межами природних резерватів збереження видів, яких
стосується Угода, повинно визначатися
положеннями ЗУ «Про екологічну мережу
України» та «Про тваринний світ», але це
не відбувається через відсутність механізмів впровадження таких вимог.
Найбільш жорсткі заходи охорони – повну
заборону використання – Угода передбачає для видів, занесених до колонки А Таблиці 1 Плану дій (Додатку ІІІ до Угоди). На
території України систематично перебуває
16 таких видів, з них така заборона забезпечена для 12 – вони занесені до Червоної
книги України. Вимога Угоди регулювати
добування особин і яєць видів, що занесені до колонки B Таблиці 1 Плану дій, закріплена ЗУ «Про тваринний світ».
Пропаганда збереження птахів здійснюється установами ПЗФ та Українським товариством охорони птахів, а епізодично

– освітніми установами.
Для оптимізації виконання положень Угоди
розпливчастий п. 8) статті 20 Закону «Про
мисливське господарство та полювання»:
«[забороняється] полювання на заборонених для добування тварин», - слід конкретизувати забороною добування видів,
занесених до Червоної книги України. Ст.
19 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» в частині обмеження полювання на птахів (її перший – другий підпункт)
слід привести до розумного вигляду – чинний перелік птахів, полювання на яких забороняє ця стаття, ґрунтується незрозуміло на якій підставі (не відповідає ані списку
видів Червоної книги України, ані спискам
відповідних міжнародних угод), до того ж,
сучасні назви птахів в ньому дублюються їх застарілими синонімами-русизмами
(наприклад, «крехи» - «крохалі» (рос.), «пісочники» - «зуйки» (рос.)). Слід законодавчо заборонити використання свинцевого
шроту. Треба прийняти передбачену ЗУ
«Про екологічну мережу України» Зведену
схему формування екомережі України.
Необхідно створити службу охорони оголошених територій ПЗФ (які не мають
власних адміністрацій) та зняти обмеження на здійснення державного екологічного
контролю. Слід прийняти Указ Президента
України про створення територій ПЗФ на
дунайських озерах Кугурлуй і Картал та
програму розвитку мережі ПЗФ на кшталт
програми «Заповідники».
Щодо видів з Додатку ІІІ до Угоди, які не
внесені до Червоної книги України, необхідна розробка планів дій.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ № 1371).
Інший відповідальний орган: МЗС. У штаті
Мінприроди 09.06.09 контактною особою
(focal point) з питань Конвенції призначений начальник відділу охорони тваринного світу В.Домашлінець (http://www.unepaewa.org/sites/default/files/basic_page_
documents/AEWA%20Focal%20Point%20
List_final.pdf). З відкритих джерел інформація про це призначення є тільки на сайті
Угоди англійською мовою.
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У межах компетенції цих міністерств імплементація Конвенції відбувається задовільно. Мінприроди необхідно активізувати
розробку планів дій для видів з Додатку ІІІ
до Угоди, які не внесені до Червоної книги
України.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Угода деталізує положення Конвенції про
збереження мігруючих видів диких тварин стосовно птахів, тому її імплементація
створює умови для повноцінного збереження Україною біорізноманіття. Оскільки
вона передбачає збереження середовищ
вразливих видів, імплементація цієї угоди
сприяє збереженню природних екосистем, а отже – й підтримці в країні екологічного балансу.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Збереження середовищ існування здійснюється шляхом заповідання територій,
а за їх межами – обмеженнями землекористування. Тому збереження середовищ
мігруючих птахів має всі системні недоліки
ПЗФ України як такого. Оголошені території ПЗФ не мають власної служби охорони,
а тому охороняються формально.
На створених територіях служба охорони
свої функції через брак фінансування й
оснащення та недостатність штату виконує незадовільно, нерідкі випадки, коли
вона взагалі виконує їх формально. На
землях, які входять до складу території
ПЗФ, але знаходяться у користуванні інших землекористувачів (як правило, поза
межами заповідної зони) через недостатність повноважень служби охорони, фактичну відсутність державного екологічного контролю, незбалансованість законодавства і корупцію дотримання режиму їх
охорони взагалі здійснюється вкрай слабко.
На незаповіданих територіях оселища
тварин мали б зберігатися відповідно до
положень ЗУ «Про екологічну мережу
України» та «Про тваринний світ». Але
Зведена схема формування екомережі
України досі не прийнята, тому цей закон
фактично не працює, а механізми реаліза-
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ції вимог ст.ст. 39, 40, 47-49 ЗУ «Про тваринний світ» відсутні.
За межами заповідних установ через відсутність державного екологічного контролю заборона на видобування видів, занесених до колонки А Таблиці 1 Плану дій, не
дотримується.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Звіти подавалися в 2006, 2009, 2012 та
2015 рр.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Інформація доступна на сайті Угоди англійською мовою за 2003-2005, 2006-2008,
2009-2011 та 2012-2014 рр. (http://www.
unep-aewa.org/en/country/ukraine).
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески (а чи вони робляться?)
Щорічний членський внесок України становить 2000 євро. За останній період внески сплачено.
6. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ДИКОЇ
ФЛОРИ ТА ФАУНИ І ПРИРОДНИХ
СЕРЕДОВИЩ ІСНУВАННЯ В ЄВРОПІ
(БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ)
(1) Офіційна назва
Конвенція про охорону дикої флори та
фауни і природних середовищ існування
в Європі
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/995_032
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,

ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
•

•
•
•

•

•

Про приєднання України до Конвенції
1979 року про охорону дикої флори і
фауни та природних середовищ [...], від
29.10.1996 №436/96-ВР;
Про природно-заповідний фонд України, від 16.06.1992 № 2456-XII;
Про екологічну мережу України,
від 24.06.2004 № 1864-IV;
Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, від
21.09.2000 № 1989-III;
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори
[...],07.02.2017 № 832-VIII;
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних
норм [...]»; 07.02.2017 № 829-VIII тощо.

Таким чином, існуюче законодавство
щодо збереження та відновлення біорізноманіття досить розвинене. В той же час
залишається значна кількість прогалин,
суперечностей або навіть прямих протиріч між національним законодавством та
вимогами Бернської конвенції. Так, два останніх із вище перелічених законів суттєво протирічать вимогам Конвенції, більш
того, їх дотримання призведе до неможливості збереження та відновлення окремих оселищ та видів і, як наслідок, – до
втрати біорізноманіття, наприклад, степів
або боліт.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТУ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди. Інші відповідальні органи: МЗС, Мінагрополітики, Мін’юст. В штаті Мінприроди
призначена національна контактна особа
(focal point) з питань виконання Конвенції – Іваненко І. Б., заступник директора
Департаменту заповідної справи (parks@
menr.gov.ua).
В цілому діяльність із імплементації КБР з

боку Мінприроди проводиться. Так, наприклад, 22.02.18 р. було внесено зміни у ЗУ
про ПЗФ. За останніх декілька років вносились зміни й у інші НПА, хоча значна частина цих змін викликає досить негативну
реакцію серед фахівців та громадськості.
Враховуючи реакцію фахівців, останнім
часом проекти виносяться на публічне обговорення. Так, зараз винесено Проект
Закону України «Про території Смарагдової мережі». Під час прес-конференції міністра Мінприроди О. Семерака у березні
цього року було презентовано виставку
частини смарагдових територій України
«Дика природа європейського значення.
Цікавинки для екотуристів», тощо. У той
же час Мінприроди не має достатньої політичної ваги, ані достатнього експертного
потенціалу для блокування урядових рішень, які протирічать вимогам Конвенції.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Фактично, Бернська конвенція є одним
із регіональних інструментів виконання
Конвенції про біорізноманіття для Європи.
Головними перевагами практичної імплементації Бернської конвенції є: (1) перехід від охорони територій до збереження
окремих видів, особливо через охорону
оселищ; (2) відновлення природних середовищ існування дикої флори та фауни,
покращання стану збереження окремих
компонентів біологічного різноманіття,
зміцнення екологічних зв’язків та цілісності екосистем; (3) можливості координації дій як із безпосередніми сусідами у
регіоні, так і загальноєвропейському рівні,
особливо в плані створення загальноєвропейської екологічної мережі.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Попри значну кількість законів та інших
НПА, пов’язаних з охороною біорізноманіття, головні проблеми імплементації
Бернської конвенції полягають у численних суперечностях та прогалинах національного законодавства, які стосуються
виконання її вимог. Це стосується як вже
прийнятих НПА, так і тих, що знаходяться на стадії розробки. Як приклад можна
навести ситуацію із бурим ведмедем. При
приєднанні до Конвенції Україна виставила
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застереження щодо необхідності регулювання чисельності цього виду (відповідно
до Конвенції підлягає абсолютній охороні).
З того часу вид було занесено до Червоної книги України, але відповідні зміни до
Конвенції так і не було надано. Ще однією
суттєвою проблемою є відсутність фінансово-технічної підтримки з боку держави.
Значною проблемою є також лобіювання
бізнес-угрупуваннями дій, що напряму суперечать вимогам Конвенції (останні приклади – ідеї будівництва каскаду ГЕС на
Дністрі та відновлення так званого водного шляху Е-40 – від Чорного до Балтійського моря). Ще один аспект – брак розуміння
Конвенції через відсутність інформації на
місцях, що призводить до спротиву місцевого населення та органів місцевої влади практичним заходам, спрямованим на
розвиток Смарагдової мережі.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
Україна в минулому неодноразово визнавалася стороною, що не дотримується зобов’язань за Конвенцією. Можна, наприклад, пригадати позов Румунії (File 2004/1
- Ukraine: Building of a navigable waterway
in the Bystroe Estuary (Danube delta). На
жаль, практика порушень вимог Конвенції
продовжується й зараз – розвиток системи ГЕС на Дністрі, останні зміни в законодавстві та багато інших. Одним із найбільш небезпечних можливих порушень
може стати розвиток водного шляху Е40,
94% протяжності шляху в Україні пройде
через особливо цінні природні території
європейського значення – ділянки Смарагдової мережі, зокрема водосховища
Дніпровського каскаду, Чорнобильський
біосферний заповідник та прилеглі території, важливі як складові Дніпровського
екологічного коридору, що є основним
міграційним шляхом перелітних птахів нашої частини планети.

та 2013/2014 рр. За останній період звіти
відсутні.
Також на добровільній основі Сторони
можуть надавати загальні звіти про імплементацію кожних чотири роки. Україна таких звітів не надавала.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Інформація доступна на офіційному сайті Конвенції: https://www.coe.int/en/web/
bern-convention.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
На сайті Конвенції інформація про членські внески та їх сплату Сторонами відсутня, але, враховуючи, що у річному звіті
Мінприроди за 2017 р. вказано про сплату річних внесків до бюджету 20 міжнародних організацій природоохоронного
спрямування, можна вважати, що заборгованості немає (див. https://menr.gov.ua/
news/32201.html).
7. КОНВЕНЦІЯ ПРО БІОРІЗНОМАНІТТЯ
(КБP, CBD)
(1) Офіційна назва
Конвенція про охорону біологічного різноманіття
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу і посилання на нього
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/995_030
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:

(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції

•

Згідно з вимогами Конвенції Сторони повинні звітувати про її виконання кожних
два роки. Україна надала звіти за 2011/2012

•
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Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття від
9.11.1994 № 257/94-ВР;
Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII;

•

•
•

•
•

•

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки від
21.09.2000 № 1989-III;
Про Червону книгу України від
07.02.2002 № 3055-III;
Про затвердження Положення про Зелену книгу України від 29.08.2002 №
1286;
Про екологічну мережу України
від 24.06.2004 № 1864-IV;
Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 - 2025 роки, від
22.09.2004 № 675-р;
Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2020 року від 21.12.2010 №
2818-VI, тощо.

Таким чином, існуюче законодавство
щодо збереження та відновлення біорізноманіття визначає пріоритетні напрямки
дій з імплементації Конвенції. В той же час,
чинне законодавство не враховує багатьох аспектів збереження біорізноманіття, деякі його норми навіть можна вважати такими, що скоріше сприяють його
знищенню, тому потребують термінового
перегляду.
Головним документом у сфері збереження та відновлення біорізноманіття можна
вважати Стратегічний план з біорізноманіття (2011-2020 рр.), що базується на цілях Aichi (затверджені на 10 Конференції
Сторін КБР глобальні стратегічні цілі щодо
збереження біорізноманіття на період
2011-2020). Стратегія України виступає за
посилення ролі екологічного врядування в
системі державного управління для досягнення балансу між трьома компонентами
(економічними, екологічними, соціальними) розвитку, а також необхідності встановлення міжсекторальних партнерств та
широкого залучення зацікавлених сторін,
включаючи громадянське суспільство та
приватний сектор.

регіон, МВС, Мін’юст. В штаті Мінприроди
призначена національна контактна особа
(focal point) з питань виконання Конвенції
– Губар С.І7., заступник директора Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі, начальник відділу розвитку екомережі та біобезпеки (sgubar@menr.gov.ua).
У цілому діяльність з імплементації КБР з
боку Мінприроди проводиться. Так, наприклад, 22.02.18 р. було внесено зміни у ЗУ
про ПЗФ. За останніх кілька років вносились зміни й у інші НПА, хоча значна частина цих змін викликає досить негативну
реакцію серед фахівців та громадськості.
Деякі із останніх законів містять чимало
суперечливих та шкідливих норм, зокрема, заборона проведення біотехнічних та
механізованих сінокосних заходів на територіях ПЗФ, дозвіл на проведення так
званих «діагностичних відстрілів» на територіях. Практика показує, що процедури
вибору керівників об’єктів ПЗФ продовжують залишатися необ’єктивними і непрозорими, тощо. В деяких питаннях Мінприроди дотримується досить пасивних
позицій і починає діяти лише під тиском
громадськості (наприклад, у спробі «освоєння» Тарутинського степу). Слід також зазначити недостатність зусиль із залучення
інших органів державного управління до
виконання КБР.
Наразі Україна повинна готувати черговий
звіт з виконання КБР, який має бути наданий до кінця 2018 року, але жодних ознак
залучення до його підготовки фахівців та
громадськості немає, тобто його або не готують взагалі, або це робиться дуже вузьким колом т.з. «довірених» експертів.
Особливе занепокоєння викликає робота
профільного комітету ВРУ, де практично
немає фахівців, що призводить до прийняття недосконалих або навіть хибних
законів.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головними перевагами практичної імплементації КБР є: (1) можливість одержання

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди. Інші відповідальні органи: МЗС,
Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мін-

7 За неофіційною інформацією Губар С.І. звільнився з
роботи, але поки що на цю посаду ніхто не призначений.
На сайті Мінприроди і, відповідно, Конвенції він досі
вказується як національна контактна особа.
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міжнародної технічної (у тому числі фінансової) та наукової допомоги для збереження та відновлення біорізноманіття;
(2) забезпечення стійкого використання
його компонентів; (3) спільне отримання на справедливій і рівній основі вигод,
пов’язаних з використанням генетичних
ресурсів; (4) можливості координації дій як
із безпосередніми сусідами у регіоні, так і
на більш широкому міжнародному рівні;
(5) вдосконалення національного місцевого планування дій із збереження та відновлення біорізноманіття; (6) відновлення
природних середовищ існування дикої
флори та фауни, покращення стану збереження окремих компонентів біологічного різноманіття, зміцнення екологічних
зв’язків та цілісності екосистем; (7) обмін
інформацією та можливості підготовки
фахівців.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Попри значну кількість НПА щодо біорізноманіття в чинному законодавстві все
ще залишається значна кількість прогалин, неузгодженостей та протиріч. Значна
кількість НПА так і не набрала чинності,
наприклад тих, що стосуються створення нових об’єктів ПЗФ або дотримання їх
режиму, які пов’язані з інтересами тих чи
інших бізнес-угрупувань дій або посадових осіб. Правоохоронні органи та судові
структури уникають розгляду відповідних
справ або часто-густо виступають на боці
порушників. Ще одною суттєвою проблемою є брак політичної волі та фінансово-технічної підтримки з боку держави.
В Україні можна зазначити цілу низку порушень, пов’язаних із ігноруванням або прямим нехтуванням положень КБР на всіх
рівнях державного управління, найчастіше – на користь тим чи іншим економічним інтересам. Реформи законодавства
призвели до колапсу екологічних наглядово-контрольних структур (як Держекоінспекція), відповідальних у тому числі за
контроль впливу на біорізноманіття. Практично паралізовано діяльність державної
екологічної експертизи та державного
екологічного моніторингу, неодноразово
відзначались «королівські полювання»
вищих посадових осіб, вилучення ділянок
з територій ПЗФ тощо.
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(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Україна регулярно надає звітність до відповідних органів Конвенції. П’ятий національний звіт було надано у 2015 р. Згідно
з вимогами Конвенції наступний (6-й) звіт
має бути наданий до 31.12.2018 р.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Інформація доступна не лише на офіційному сайті Секретаріату Конвенції: https://
www.cbd.int/doc/world/ua/ua-nr-05-uk.
pdf(є українська та англійська версії), але
й на сайті Мінприроди http://old.menr.gov.
ua/protection/protection6/vykonannya/
c onvenc i a/ di yalni s t/ 9 14- nats i onalni zvity-kbr;
https://menr.gov.ua/files/docs/
UKRAINE_5th_Nat_Rep_CBD_ua.pdf.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Відповідно до звіту Секретаріату (https://
www.cbd.int/doc/quarterly/qr-67-en.pdf),
станом на початок 2017 року заборгованість України перед Конвенцією складала
13 381 доларів США. Заплановані внески
за 2017 р. – ще 15 918. Тобто загалом 29
299. Інформація про сплату відсутня. Прямих вказівок про сплату внесків за 2017
р. немає, але у річному звіті Мінприроди за 2017 р. вказано про сплату внесків
до бюджету 20 міжнародних організацій
природоохоронного спрямування на суму
10599143,27 гривень (див. https://menr.gov.
ua/news/32201.html).
8. КАРТАХЕНСЬКИЙ ПРОТОКОЛ ПРО
БІОБЕЗПЕКУ
(1) Офіційна назва
Картахенський протокол про біобезпеку
до Конвенції про біологічне різноманіття
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
ru/995_030
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Указ Президента України від 26 травня
2015 р. № 287/2015 «Стратегія національної безпеки України»;
ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля” від
23.05.2017 р.;
ЗУ від 20.10.2014 р. № 1708-VII «Про
затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки»;
ЗУ від 31 травня 2007 р. «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетично модифікованих організмів»;
ЗУ «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», https://bit.ly/2F30dQF Закон вiд
24.02.1994 № 4004-XII. (зі змінами);
ЗУ “Про дитяче харчування” № 142V від 14.09.2006 р.;
Розпорядження КМУ від 18 серпня 2017
р. № 560-р «План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я»;
Постанова КМУ «Про затвердження
Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу»;
Постанова КМУ “Тимчасові критерії безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у
замкненій системі” від 16.10.2008 р.;
Наказ МОЗ від 08 червня 2015 р. № 325
«Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм
щодо поводження з медичними відходами», зареєстрований в Мін’юсті 07
серпня 2015 р. за № 595/27404;
ДСП 9.9.5.-080-02. Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях
(відділах, відділеннях) мікробіологічно-

го профілю.
Таким чином, законодавство у сфері дії
Протоколу встановлює основні вимоги до
здійснення процедури біологічної безпеки. Водночас, наразі ще не прийнято усіх
підзаконних актів для забезпечення виконання вимог щодо біозахисту:
1.

Стратегія з безпеки та захисту населення від загроз біологічного та хімічного походження та затвердження
плану заходів щодо її реалізації.
2. Внесення змін до ЗУ “Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу на 2014-2018 роки”.
3. Затвердження Національного плану
заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей
сталого розвитку.
4. Затвердження Порядку реагування на
надзвичайні події відповідно до вимог
Міжнародних медико-санітарних правил (2005).
Внесення змін до постанови КМУ від 21
лютого 2001 р. № 157 “Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних хвороб” з метою приведення у відповідність з Рішенням Європейської Комісії
№ 2000/96/ЄС;
Розроблення та затвердження Порядку
функціонування державної мережі лабораторій для реагування на надзвичайні
події у сфері громадського здоров’я не
нижче другого рівня біологічної безпеки;
Впровадження
електронної
системи
управління інформацією в лабораторній
мережі системи громадського здоров’я.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТУ

Мінприроди, МОЗ, ДСНС, Мінагрополітики,
Державна інспекція сільського господарства України. Відповідно до Наказу Мінприроди «Про призначення відповідальної контактної особи (Focal Point) з питань
впровадження Картахенського протоколу
про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття» такою особою призначено Губара С.І., начальника відділу розвитку
екомережі та біобезпеки Департаменту
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охорони природних ресурсів.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Імплементацією Картахетського протоколу Україна засвідчила свою позицію щодо
підтримки нею необхідності застосування
зкоординованих заходів задля забезпечення належного рівня захисту в галузі
безпечної передачі, обігу, обробки, транскордонних переміщень і використання
ГМО, які отримані шляхом застосування
сучасних біотехнологій і можуть несприятливо впливати на збереження і невиснажливе використання біорізноманіття, з
урахуванням також ризиків для здоров’я
людини
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Систему державного управління біолого-генетичною безпекою в Україні не можна вважати досконалою. Повноцінне виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках Картахенського протоколу
про біобезпеку потребує концептуального
визначення засад власної державної політики у сфері біобезпеки ГМО, а також
визначення довгострокових механізмів її
реалізації.
Глобалізація економіки, прагнення досягти аграрним сектором України лідируючих
позицій у світовому виробництві продовольства обумовлюють додаткову потребу посилення обліково-інформаційного
забезпечення управління, державного
та суспільного контролю за біологічними
активами з генетично модифікованими
формами. Постає необхідність розробки
комплексного підходу до побудови системи бухгалтерського обліку біологічних
активів з ГМО, з огляду на підвищення суспільних запитів до облікової інформації в
умовах сталого розвитку.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
В Україні не зафіксовані випадки на території, що знаходиться під її юрисдикцією,
які привели або могли привести до навмисного транскордонного перетину ГМО.

46

(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Кожні чотири роки країни-Сторони готують і надають Секретаріату національні
звіти про виконання країною Картахенського протоколу. Україна подала проміжний звіт у 2005 р., перший національний
– у 2007 р., другий національний – у 2011 р.,
у 2015 р. надала третій національний звіт
про виконання Картахенського протоколу.
(7) Чи доступна інформація про виконання протоколу, звітування
http://www.cbd.int/ – веб-сторінка Конвенції про охорону біологічного різноманіття http://www.cbd.int/doc/world/ua/uanr-cpbi-en.doc – Проміжний звіт України
щодо імплементації Протоколу.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Картахенський протокол - не більше 0,01%
від загального бюджету, затвердженого
для будь-якого бюджетного року. Україна
виконує всі свої зобов’язання з моменту імплементації Протоколу (за 2017 р.
3898,00 доларів США).
9. КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО БОРОТЬБУ З
ОПУСТЕЛЮВАННЯМ (КБО, UNCCD)
(1) Офіційна назва
Конвенція Організації Об’єднаних Націй
про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи
та/або опустелювання, особливо в Африці
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon0.
rada.gov.ua/laws/show/995_120
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
•

ЗУ «Про приєднання України до Кон-

•

•

•

венції Організації Об’єднаних Націй
про боротьбу з опустелюванням у тих
країнах, що потерпають від серйозної
посухи та/або опустелювання, особливо в Африці» від 4 липня 2002р., N 61IV;
Розпорядження КМУ «Про схвалення
Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням» від 22 жовтня 2014 р. № 1024-р.;
Розпорядження КМУ «Про затвердження Національного плану дій щодо
боротьби з деградацією земель та опустелюванням» від 30.03.2016 № 271-р.;
Постанова КМУ «Про утворення Координаційної ради з питань боротьби з
деградацією земель та опустелюванням» Положення від 18.01.2017 № 20.

Таким чином, існуюче законодавство
щодо боротьби з опустелюванням та деградацією ґрунтів визначає пріоритетні
напрямки дій з імплементації Конвенції.
Але Україна приєдналась до Конвенції
мало не останньою в регіоні Центральної
та Східної Європи, що призвело до втрати
багатьох можливостей для її імплементації, у тому числі й одержання допомоги для
розробки національного плану дій (НПД).
Останній було розроблено лише у 2016 р.
Таким чином, імплементація НПД цілком
залежить від можливості одержати зовнішнє фінансування. Можна вважати, що
реалізація його більш ніж проблематична.
Відсутні регіональні та місцеві плани дій.
Частково їх функцію могли б виконувати
обласні програми використання та охорони земель, але вони здебільшого не виконуються, переходячи з року в рік, знову ж
таки в них відсутні деякі екологічні та, особливо, соціальні складові, що їх вимагає
КБО.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТУ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди. Інші відповідальні органи: МЗС,
Мінагрополітики, Держземагентство, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мін’юст. В
штаті Мінприроди призначена національна контактна особа (focal point) з питань
виконання Конвенції – Колмаз Ю. Т., завідувач сектором земельних ресурсів Депар-

таменту охорони природних ресурсів та
екомережі (saveland@menr.gov.ua). Окрім
того, був створений спеціальний міжвідомчий механізм для координації виконання Конвенції – Координаційна рада з
питань боротьби з деградацією земель та
опустелюванням (2017 р.). Опустелювання
безпосередньо зачіпає інтереси сільського населення, тоді як більш активні жителі
міст і, слідом за ними, уряд набагато більше уваги приділяють проблемам зміни клімату та збереження біорізноманіття. Мінприроди відповідно дозволяє собі займати
більш пасивну позицію у сфері боротьби
з опустелюванням та деградацією ґрунтів.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головними перевагами практичної імплементації КБО є: (1) можливість одержання
міжнародної технічної (у тому числі фінансової) та наукової допомоги в розв’язанні
проблем опустелювання та посух у країні;
(2) можливості координації дій як із безпосередніми сусідами у регіоні, так і на більш
широкому міжнародному рівні; (3) правові
рамки для широкого залучення місцевих
громад, організацій громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та державного управління на місцях
брати участь у розробці та виконанні планів дій, впливати на рішення щодо діяльності, потенційно небезпечної для довкілля посушливих регіонів.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Важливо відзначити, що однією з головних вимог КБО є широке залучення на всіх
етапах імплементації організацій громадянського суспільства та місцевих громад,
але саме ці положення в Україні ігноруються. І якщо відносно ОГС можна сказати, що це наслідок низької зацікавленості
та розуміння Конвенції, то місцеві громади просто не одержують ніякої інформації
про неї. Головною перешкодою в імплементації Конвенції весь час залишається
саме мінімальна обізнаність як урядовців,
так і широких верств населення як про
опустелювання, так і про КБО. Можна сказати, що порівняно з іншими Конвенціями
Ріо, КБО досі залишається практично невідомою в Україні. В першу чергу це призводить до ігнорування проблем опусте47

лювання урядом і органами державного
управління. Як приклад можна нагадати,
що навіть розробку НПД було дозволено
за умови, що він не буде орієнтуватись на
будь-яке залучення ресурсів державного
бюджету. Деякою мірою це також можна
визнати черговим прикладом загального
нехтування урядом та парламентом України міжнародно-правових зобов’язань.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
Україна не була визнана стороною, що не
дотримується зобов’язань за Конвенцією,
тобто суто формально всі зобов’язання
виконуються. Це пов’язано з тим, що КБО
як така не має механізму визнання недотримання умов Конвенції (за винятком несплати внесків).
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Україна регулярно подає звітність до відповідних органів Конвенції (2006, 2010,
2012 рр.).
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Інформація доступна лише на офіційному
сайті Секретаріату Конвенції (КБО ООН):
http://www.unccd-prais.com/Data/Reports
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Частка України в бюджеті Конвенції передбачена на 2018 та 2019 рр. – 7 615 Євро/рік.
За 2016 р. сплачено.8

ІІІ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Конвенція про охорону і використання
транскордонних водотоків і міжнародних озер, ВЕГО “МАМА-86”, Цвєткова
Анна.
2. Протокол про воду і здоров’я до Конвенції про охорону і використання
транскордонних водотоків і міжнародних озер, ВЕГО “МАМА-86”, Цвєткова
Анна.
3. Угода про збереження китоподібних

Чорного моря, Середземного моря та
прилеглої акваторії Атлантичного океану, Екологічна група “Печеніги”, Шапаренко Сергій.
4. Конвенція про захист Чорного моря від
забруднення, Ресурсно-аналітичний
центр “Суспільство і довкілля”, Андрусевич Андрій.
5. Конвенція щодо співробітництва по
охороні та сталому використанню ріки
Дунай, Ресурсно-аналітичний центр
“Суспільство і довкілля”, Андрусевич
Андрій.
6. Договір про співробітництво в галузі
охорони і сталого розвитку басейну
річки Дністер, Екологічний клуб «Край»,
Проців Галина.
1. ВОДНА КОНВЕНЦІЯ ЄЕК ООН 1992
(1) Офіційна назва
Конвенція про охорону та використання
транскордонних водотоків та міжнародних озер
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
MU92K05U.html
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
•

ЗУ «Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання
транскордонних водотоків та міжнародних озер» 4 липня 1999 року N 801XIV;

•

ЗУ «Рішення III/1 Поправка до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних
озер» № 721-VIII від 07.10.2015);
Угода між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних
водах (30 вересня 1997 р., м. Галац);

1.

8 https://bit.ly/2AOaMDj
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•

•

•

•

•

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про
спільне використання та охорону
транскордонних вод (16 жовтня 2001
р., м. Київ);
Закон України «Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай
N 2997-III ( 2997-14 ) від 17.01.2002;
ЗУ «Про ратифікацію Договору між
Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер від 7 червня
2017 року № 2086-VIII;
Постанова КМУ від 10 березня 2017 р.
№ 126 «Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань
співробітництва на прикордонних водах та їх заступників».

Українське законодавство у сфері транскордонного управління водними ресурсами дає основу для розширення співпраці на прикордонних водах та водних
об’єктах, яка задекларована в Угодах між
урядом України з урядами 7 країн-сусідів,
укладених в період з 1992 до 2002 рр. до
транскордонного басейнового управління водними ресурсами з урахуванням
апроксимації вимог ВДР і запровадження розвитку програм моніторингу вод,
планів управління річковими басейнами,
створення басейнових органів управління. Наразі ще продовжується робота над
підзаконними актами, зокрема, щодо Положення про державний моніторинг вод,
Положення про басейнові управління, про
міжнародні басейнові органи/комісії для
окремих транскордонних водотоків. Напрацьована законодавча база дає засади
для просування реформ сектору управління водними ресурсами: структурних
реформ та створення відповідних спільних органів басейнового управління (міждержавних комісій, басейнових рад або
форумів, перегляду двосторонніх угод з
розширенням співпраці до рівня річкового
басейна), для навчання/посилення потенціалу фахівців-водників та стейкголдерів
щодо нових підходів та інструментів ІУВР,
планування управління басейнами річок;
розвитку відповідних фінансових механізмів підтримки цих реформ та впроваджен-

ня басейнового управління.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди та Держводагентство (згідно з постановою КМУ №1371). В штаті Мінприроди
призначена контактна особа (focal point)
з питань Водної конвенції – Олександр
Бонь, завідувач сектору охорони морського середовища.
Діє інститут уповноважених КМУ з питань
співробітництва на прикордонних водах та їх заступників для впровадження
7 двосторонніх угод про спільне використання та охорону транскордонних вод з
сімома країнами-сусідами. (Постанова КМУ
від 10 березня 2017 р. № 126). Всі угоди
працюють, крім угоди з Російською Федерацією. Ефективність роботи складно
оцінити, у відкритому доступі є інформація
про регулярні зустрічі на рівні уповноважених та про роботу робочих груп, зокрема з моніторингу на прикордонних водах.
Але ця співпраця потребує розширення з
урахуванням басейнового підходу, вимог
як Конвенції, так і ВРД ЄС.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головними перевагами практичної імплементації Водної конвенції є: (1) можливість
для уряду та громадян України отримати
достовірну інформацію про стан транскордонних вод, джерела негативного
впливу на транскордонні води; (2) можливість міжнародної співпраці з сусідніми
країнами на транскордонних водотоках
щодо попередження, скорочення та припинення забруднення, налагодження наукової співпраці, розвитку спільних моніторингових програм якісних та кількісних
показників вод, обміну досвідом кращих
технологій та практик; (3) можливість для
уряду скласти реєстри та налагодити обмін
інформацією з сусідніми країнами щодо
джерел забруднення; розробляти норми
скидів стічних вод та оцінювати ефективність програм заходів проти забруднення
і розробляти спільні цільові показники та
критерії якості води та пропозиції щодо
відповідних заходів і програм спільних дій
із зниження впливів забруднення від точ49

кових та дифузних джерел; (4) можливість
встановлювати процедури оповіщення та
попередження; (5) створювати форуми
для обміну інформацією щодо існуючих
та запланованих видів використання вод
та споруджень, які можуть мати транскордонний вплив.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ:

Складність впровадження інтегрованого
управління та басейнового підходу як в
країні, так і на міжнародному/транскордонному рівні. Відсутність децентралізації
влади та ресурсів на басейновий рівень:
передачі влади-ресурсів з національного
рівня (ЦОВВ – Держводагентства) до басейнових органів (басейнових управлінь/
адміністрацій та рад). Відсутність кваліфікованих кадрів, слаба матеріально-технічна база управління водними ресурсами.
Складно проходила ратифікація першої
угоди по басейну річки Дністер (5 років на
ратифікацію), Україна демонструвала нехтування міжнародно-правовими зобов’язаннями з боку ЦОВВ та ВРУ.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
Конвенція не має комітету з дотримання,
діє комітет з впровадження, інформації
щодо проблем з впровадженням Конвенції в Україні немає.

(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Обов’язкових внесків поки немає, країни роблять добровільні внески на втілення програми з виконання Конвенції.
Україна не зазначена у звіті щодо внесків країн-сторін Конвенції за останній період звітності 2012-2015 http://
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/
documents/2015/WAT/11Nov_17-19_MOP7_
Budapest/ECE_MP.WAT_2015_2_workplan_
implementation_finance_RUS.pdf
2. ПРОТОКОЛ ПРО ВОДУ ТА ЗДОРОВ’Я
(1) Офіційна назва
Протокол про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер
1992 р.
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/994_030
(3) Імплементація протоколу на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції

Основні НПА, прийняті на виконання Протоколу:

Україна виконала перше пілотне звітування у 2017 р. щодо оцінки індикатору з транскордонного інтегрованого управління
ЦСР 6.5.2.

•

(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Пілотний звіт офіційно поки не оприлюднено ні на сайті Мінприроди, ні на
офіційному сайті Секретаріату Конвенції (ЄЕК ООН): http://www.unece.
org/environmental-policy/conventions/
water/areas-of-work-of-the-convention/
reporting-under-the-water-conventionand-sustainable-development-goal-652.
html
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•

•

Закон України N 1066-IV від 09.07.2003
«Про ратифікацію Протоколу про воду
та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних
водотоків та міжнародних озер 1992
року»;
доручення КМУ від 06.10.2003 № 46963
щодо виконання Плану заходів для реалізації ЗУ «Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції
про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних
озер 1992 року»;
Розпорядження КМУ N 577-р від
25.05.2011р. «Про затвердження Національного плану дій з охорони навко-

•

лишнього природного середовища на
2011-2015 роки» захід 139. Розроблення та впровадження національних цільових показників до Протоколу про
воду та здоров’я;

2016 р., відповідно до наказу Мінприроди
від 21.10. 2016 року N 390 «Про створення
Міжвідомчої робочої групи з координації
впровадження Протоколу про воду та здоров’я». https://bit.ly/2DmCvgI

Наказ Мінприроди № 324 від 14.09.2011
«Про затвердження Національних цільові показники України до Протоколу
про воду та здоров’я.

Діяльність МРГ мала кілька хвиль активної
роботи у 2009-2011 рр. (визначення національних цільових показників), у 2013 та
2016 рр. – підготовка Коротких національних доповідей з прогресу впровадження
Протоколу. На нинішньому етапі за підтримки ЄЕК ООН МРГ активізувала роботу
з перегляду НЦП і збирається більш регулярно, основну роботу ведуть Мінприроди
та МОЗ, інші міністерства і відомства не
активні.

Таким чином, на виконання зобов’язань
Протоколу у 2003 р. Мінприроди розробило План заходів для реалізації ЗУ про ратифікацію Протоколу, створено механізм координації впровадження Протоколу (2006,
оновлено склад Міжвідомчої робочої групи
у 2016 р.) і у 2011 р. встановлені національні цільові показники (НЦП) впровадження
Протоколу. Разом з тим, не виконані вимоги щодо перегляду/модернізації системи нагляду за хворобами, пов’язаними з
водою; системи раннього попередження
та потребує перегляду План дій 2003 року
та НЦП з урахуванням актуальної ситуації
у секторі, цілі 6 («Забезпечення наявності
та сталого управління водними ресурсами та санітарією”) Цілей сталого розвитку
ООН та євроінтеграційних зобов’язань в
секторі якості води та управління водними
ресурсами.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з дорученням КМУ від
06.10.2003 № 46963). Інші відповідальні
органи: МОЗ, Мінрегіон, Держводагентство. Призначені 2 національні координатори (focal point): від Мінприроди (2003) з
31.08.2015 року є Олександр Бонь, завідувач сектору охорони морського середовища та від МОЗ (2017) з 30.05.2017 призначена Ірина Руденко, заступник начальника
Управління – начальник відділу координації з іншими ЦОВВ та міністерствами
Управління громадського здоров’я.
У 2006 р. створений спеціальний міжвідомчий механізм для координації виконання Протоколу – Міжвідомча робоча
група (МРГ) з питань реалізації Протоколу, затверджена наказом Мінприроди
від 12.05.2006 № 368. Склад цієї робочої
групи двічі оновлювався, останній раз у

(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головними перевагами практичної імплементації Протоколу є: (1) можливість для
уряду вирішити питання забезпечення
рівного права на безпечну воду та санітарію для громадян України, скорочення
захворюваності, пов’язаної з водним фактором, шляхом впровадження інтегрованого управління водними ресурсами; (2)
можливість для уряду та громадян покращити доступ до інформації щодо якості
всіх вод, які підпадають під дію Протоколу;
(3) можливість міжнародної та транскордонної співпраці задля водної безпеки та
добробуту громадян України.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головною перешкодою була і залишається низька пріоритетність проблем води і
здоров’я та відповідно неналежна увага
органів влади до проблем доступу до води
та санітарії, зволікання і формальне виконання зобов’язань Протоколу. Протокол
залишається міжнародним зобов’язанням
України, яке мало відоме чиновникам національного рівня і зовсім невідоме органам влади на регіональному і місцевому рівнях. Частина перешкод пов’язана
з браком національного законодавства,
яке, зокрема, стосується права на санітарію, управління в галузі водовідведення та
очистки стічних вод. Підходи та інструментарій, які просуває Протокол (рівне права
на воду та санітарію, проактивне управ-
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ління водними ресурсами і здоров’ям на
основі визначення та оцінки ризиків, Плани забезпечення безпеки води і санітарії,
інтегроване управління водними ресурсами, безпека малих системи водопостачання та санітарії та інше), залишаються невідомими і поки не сприйняті ні ЦОВВами,
ні не закріплені у нормативно-правовій
базі. Не готуються національні кадри для
їх впровадження в Україні.

держав-членів ЄС, хоча 2 останні сесії Наради Сторін активно обговорюють питання можливих зобов’язань щодо внесків.
Україна поки не робила жодних внесків на
рівні уряду. Внесків від України не зазначено у Звіті за 2013-2016 рр.9
3. УГОДА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ
КИТОПОДІБНИХ ЧОРНОГО МОРЯ,
СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ ТА ПРИЛЕГЛОЇ
АКВАТОРІЇ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ

(5) Випадки недотримання Україною
протоколу (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)

(1) Офіційна назва

Україна не була визнана стороною, що не
дотримується зобов’язань за Протоколом,
жодного звернення від або проти України
до комітету з дотримання Протоколу не
надходило за весь час його роботи з моменту набрання чинності Протоколом.

(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу

(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи протоколу
Україна регулярно (раз на 3 роки) подає
звітність (починаючи з 2010 р., Україна
подала до Секретаріату Протоколу 3 звіти
- Короткі доповіді України щодо впровадження положень Протоколу: у 2010, 2013
та 2016 рр.) відповідно до затвердженого
формату.
(7) Чи доступна інформація про виконання протоколу, звітування

Угода про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану

Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/995_422
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Угоди:
•

Інформація доступна лише на офіційному
сайті спільного ЄЕК ООН – ВООЗ -Європа
Секретаріату Протоколу:

•

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/water/Protocol_reports/reports_pdf_
web/Ukraine_summary_report_en.pdf

•

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/water/Protocol_reports/reports_pdf_
web/2013_reports/Ukrainian_report_2013_
FINAL.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/water/Protocol_reports/reports_pdf_
web/2016_reports/Ukraine_Protocol_
report_3rd_cycle_6Jun16.pdf
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Існують лише добровільні внески з боку
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•

•

ЗУ «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин»;
Наказ Мінприроди № 188 від 05.08.99
«Про затвердження Науково-практичної програми «Дельфін»;
ЗУ «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного
морів»;
ЗУ «Про приєднання України до Угоди
про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану»;
ЗУ «Про ратифікацію Протоколу про
збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про
захист Чорного моря від забруднення»;

9 https://bit.ly/2F1Nu0P

•

•
•
•

•

•

•

ЗУ «Про прийняття Поправок до Угоди
про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану»;
ЗУ «Про Червону книгу України»;
ЗУ «Про тваринний світ»;
Наказ Мінприроди № 462 від 25.11.02
«Про введення тимчасового обмеження на спеціальне використання
китоподібних Чорного та Азовського
морів»;
Наказ Мінприроди № 165 від 31.03.08
«Про введення тимчасового обмеження на спеціальне використання
китоподібних Чорного та Азовського
морів»;
Наказ Мінприроди № 328 від 20.09.11
«Про тимчасову заборону спеціального використання китоподібних Чорного та Азовського морів»;
Наказ Мінприроди № 374від 20.10.15
«Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів
України від 06.12.2012 № 622».

У межах території Угоди передбачається
повна заборона добування китоподібних
і комплекс заходів, спрямованих на покращення середовища їх перебування.
У територіальних водах України діє заборона на добування китоподібних через їх
внесення до Червоної книги України. Моніторинг їх популяцій, допомога хворим і
травмованим особинам здійснювалися в
рамках низки програм і проектів (Науково-практичної програми «Дельфін», «МОРЕКИТ» тощо). Спроби зменшити забруднення Чорного і Азовського морів здійснювалися в рамках Загальнодержавної
програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів.
Китоподібних слід включити до складу
«водних біоресурсів» (ст. 1 ЗУ «Про рибне
господарство, промислове рибальство та
охорону водних біоресурсів»). Треба доповнити цей ЗУ вимогою заходів, які б мінімізували негативний вплив рибальства
на стан популяцій китоподібних, зокрема
– спрямованих на зменшення випадків
випадкової загибелі цих ссавців в рибальських сітках та попередження викидання
або залишання в морі засобів рибальства.
Необхідно прийняти державні програми –

щодо моніторингу популяцій китоподібних
та їх підтримки, і спрямовану на зниження
забруднення Чорного і Азовського морів і
покращення стану їх водоохоронних зон.
Слід зняти обмеження на здійснення державного екологічного контролю.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ № 1371).
Інший відповідальний орган: МЗС. В штаті
Мінприроди 09.06.09 контактною особою
(focal point) з питань Конвенції призначений начальник відділу охорони тваринного світу В.Домашлінець (http://www.
accobams.org/new_accobams/wp-content/
uploads/2016/06/ACCOBAMS_Focal_Points.
pdf ). З відкритих джерел інформація про
це призначення є тільки на сайті Угоди її
офіційними мовами. Наказом Мінприроди
№ 441 від 23.11.16 була утворена передбачена Угодою Науково-консультативна
ради з питань охорони морських ссавців.
В останні роки імплементація Конвенції
Мінприроди покращилася, проте слід активізувати діяльність з прийняття державних програм спрямованих на покращення
стану популяцій китоподібних.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Угода спрямована на збереження одного
з компонентів біорізноманіття - китоподібних. Вона сприяє збереженню природного морського середовища, а тому - і зниженню його забрудненості, відтворенню
водних ресурсів і розвитку туризму. Важливою є і популярність дельфінів в усьому
світі, тому дотримання цієї Угоди підвищує
міжнародний імідж держави.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Через фактичну відсутність екологічного
контролю заборона на добування китоподібних існує формально і не заважає
знищенню цих тварин ані рибалками (як
потенційних конкурентів), ані задля розваги. Через популярність шоу з дельфінами в Україні з’явилася ціла мережа комерційних дельфінаріїв, які формально
отримували травмованих дельфінів для
реабілітації із наступним їх поверненням
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у природне середовище, але фактично –
задля експлуатації. Тому важливими стали
не тільки накази Мінприроди про тимчасову заборону спеціального використання китоподібних, а й Наказ «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України від 06.12.2012
№ 622» - яким дельфінаріям дозволяється
використовувати тільки природну морську
воду, що має обмежити їх розміщення
приморською зоною (лише в ній є доступ
до природної морської води).
Спроби передбачених Угодою заходів із
скорочення забруднення морського середовища були зроблені в рамках Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів
– але через нецільове або неефективне
використання коштів за нею, їх недовикористання та недофінансування низки
заходів, в цілому її реалізація мала вкрай
низький ефект.
Значна частина дельфінів гине, потрапляючи до рибальських сіток – діючих або кинутих. В Україні для зниження впливу цього негативного фактору жодних заходів
не вживалось. Середовище існування китоподібних мало б зберігатися згідно з вимогами ст.ст. 39, 40, 47 ЗУ «Про тваринний
світ», але механізми їх реалізації відсутні.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Звіти подавалися в 2002, 2004, 2007, 2010
і 2016 рр.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
На сайті Угоди доступний останній звіт
за 2014-2016 рр. (http://www.accobams.
org/new_accobams/wp-content/
uploads/2017/05/MOP6.Inf03.pdf)
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Щорічний членський внесок України становить 2769 євро. За останній період сплачено.
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4. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ЧОРНОГО
МОРЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ
(1) Офіційна назва
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою (з
протоколами до неї) доступний на сторінці
ВРУ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_065/page
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Спеціального законодавства для імплементації Конвенції не приймалось. Це у
першу чергу пов’язано з природою зобов’язань за Конвенцією, які в цілому
відтворюють основні засади національної політики та законодавства у сфері
попередження забруднення та охорони
морського середовища. Основним практичним виявом імплементації Конвенції є
участь України в роботі органів Конвенції,
реалізації міжнародних наукових та освітніх проектів. Головна увага приділяється
розвитку науково-технічного співробітництва з питань моніторингу стану Чорного
моря.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ці повноваження здійснюють Мінприроди
та МЗС (згідно з постановою КМУ №1371),
основний відповідальний орган – Мінприроди. Комісар у Чорноморській комісії від
України – Кузьо Микола Степанович, заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань євроінтеграції.
Інформації про здійснення цих повноважень та реалізацію Конвенції в Україні
вкрай мало. У публічному доступі немає
цілісної офіційної інформації про стан реалізації, поточні заходи тощо.
(4) Практична імплементація в Україні

(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

Протягом перших 20 років Конвенція
створювала рамки та можливості для регіональної співпраці держав з охорони Чорного моря. Це важлива ключова перевага
для України як чорноморської держави.
Науково-технічна співпраця дозволила
накопичити значний обсяг інформації та
даних щодо стану Чорного моря, покращити національні політики чорноморських держав з попередження забруднення Чорного моря.
Наразі подібні вигоди Україна отримує від
спільної реалізації проектів технічної допомоги ЄС, які частково пов’язані із механізмом Конвенції. Так, проект EMBLAS10 частково спрямований на досягнення цілей
Стратегічного плану дій для Чорного моря,
прийнятого в рамках Конвенції.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Конвенція та протоколи до неї були укладені у 1992 р. Із розширенням ЄС (набуття
членства в ЄС низки чорноморських країн) актуальність її положень значно послабилась, оскільки чорноморські держави-члени ЄС здійснюють свою політику з
охорони та сталого використання Чорного
моря на засадах морської політики ЄС. З
політичної, правової та інституційної точок
зору механізм Конвенції слід адаптувати
до таких реалій в регіоні, зокрема шляхом
внесення відповідних змін до Конвенції,
які б дозволили приєднання до неї ЄС. Це б
значно розширило можливості механізмів
співпраці та фінансування для здійснення
заходів щодо охорони Чорного моря.
Значною перешкодою для практичної
імплементації Конвенції на сьогодні є незаконна анексія Кримського півострову з
боку Російської Федерації у 2014 р.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
10 https://bit.ly/2P9sXw2

Звітування не передбачене Конвенцією.
Усі інші види звітування (зокрема в рамках
виконання Стратегічного плану дій) публічно недоступні.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Така інформація недоступна.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Така інформація публічно недоступна (не
лише про внески України, але й про бюджет Конвенції загалом).
5. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ РІКИ
ДУНАЙ
(1) Офіційна назва
Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай
(Конвенція про охорону ріки Дунай)
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу і посилання на нього
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/998_800
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Спеціального законодавства для імплементації Конвенції не приймалось. Це, у
першу чергу, пов’язано з природою зобов’язань за Конвенцією, які, в цілому,
спрямовані на розвиток співробітництва
у сфері сталого та збалансованого управління водними ресурсами Дунайського басейну.
Основним практичним виявом імплементації Конвенції є участь України в роботі
органів Конвенції, підготовці планів управління водними ресурсами для басейну Дунаю, реалізації міжнародних наукових та
освітніх проектів.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
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ДОКУМЕНТУ (ЧИ ВИКОНУЮТЬ ВОНИ
НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ СВОЇ ФУНКЦІЇ)

Ці повноваження здійснюють Мінприроди
та МЗС (згідно з постановою КМУ №1371),
основний відповідальний орган – Мінприроди.
Наразі рівень інформування про здійснення цих повноважень та реалізацію
Конвенції загалом в Україні є надзвичайно
низьким та недостатньо прозорим. Цілісної офіційної інформації про стан реалізації у публічному доступі немає.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

Україна має відносно невелику ділянку р.
Дунай на своїй території (частину дельти),
окрім того невелика частина річок басейну
Дунаю знаходиться на території України
(наприклад, р.Тиса та р.Прут). Це створює
умови для повноцінного використання
потенціалу для співробітництва в рамках
Конвенції для охорони та сталого використання водних ресурсів, попередження
забруднення та запобіганню надзвичайних ситуацій. Міжнародне співробітництво
дозволяє комплексно підходити до всіх
цих питань та може значно сприяти покращенню ситуації зі станом водних ресурсів та їх сталим використанням, у тому
числі шляхом розробки басейнових та регіональних планів управління та охорони,
обміну інформацією, реалізації спільних
наукових та інформаційних проектів.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Наразі головною перешкодою до ефективного використання механізмів співробітництва в рамках Конвенції є брак застосування принципів екологічного управління до розвитку Дунайського регіону в
окремих державах, включаючи Україну.
Значним поступом може стати практичне
впровадження засад Рамкової водної директиви ЄС в Україні та інших придунайських державах.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
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Таких випадків не зафіксовано через відсутність відповідного механізму дотримання. Проте, у 2004 р. Міжнародна комісія по захисту ріки Дунай приймала заяви,
висловлюючи глибоку занепокоєність будівництвом каналу Дунай-Чорне море в
гирлі Бистре.11
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Держави повинні звітуватись у відповідності до ст.10 Конвенції, проте звіти недоступні. На запит до Міжнародної комісії
по захисту ріки Дунай (ICPDR) відповідь не
була отримана.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Така інформація недоступна.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Так. За 2015 р. частка України в річному
бюджеті Конвенції складала 4,5% та була
сплачена у розмірі 52 455 євро.12
6. ДНІСТРОВСЬКИЙ ДОГОВІР
(1) Офіційна назва
Договір між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку
басейну річки Дністер
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/498_165-12/paran2#n2
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Договору:
11 https://bit.ly/2RBnSt8
12 https://bit.ly/2JFagKz

•
•

•

Договір ратифіковано ЗУ № 2086-VIII
від 07.06.2017;
ЗУ “Про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Молдови про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністра”;
Розпорядження КМУ №332-р від 17
травня 2017 року «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України
Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдови про
співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер».

У жовтні 2017 р. заступник Мінприроди з
питань євроінтеграції Микола Кузьо презентував на міжнародному саміті «Вода
та клімат», який відбувся у Італії, останні
напрацювання щодо   змін у підходах до
управління водним сектором, і зокрема
нову розроблену модель управління водними ресурсами на прикладі річки Дністер.
Водночас, наразі ще не прийнято усіх підзаконних актів для забезпечення виконання вимог Договору.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ №148
від 28.02.2018) http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/148-2018-п . В штаті Мінприроди призначена так звана контактна особа
(focal point) з питань Договору - Кузьо Микола Степанович, заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань євроінтеграції. Окрім того, створено Українську
частину Комісії зі сталого використання
і охорони басейну річки Дністер, куди
увійшли два представники громадськості.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головними перевагами практичної імплементації Договору є: (1) можливість використовувати водні ресурси басейну річки
Дністер справедливим і розумним чином з
метою досягнення їх сталого використання і отримання пов’язаних з цим вигод
за належного захисту вод басейну річки
Дністер; (2) забезпечення права населен-

ня на безпечне довкілля і доступ до чистої
питної води; (3) застосування принципу
вжиття заходів перестороги, згідно з яким
за наявності загрози заподіяння значної і
незворотної шкоди навколишньому природному середовищу або здоров’ю людей
посилання на відсутність повної наукової
обґрунтованості не використовуються як
причина для відстрочення економічно
ефективних заходів із попередження заподіяння подібної шкоди; (4) застосування
у національному законодавстві принципу
«забруднювач платить», згідно з яким витрати зі здійснення заходів запобігання,
контролю і зниження забруднення несе
забруднювач; (5) здійснення охорони,
використання й управління водними та
іншими природними ресурсами й екосистемами на основі комплексного підходу
і таким чином, щоб потреби нинішнього
покоління задовольнялися без шкоди для
можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головною перешкодою у попередні роки
був негативний досвід з ратифікації Договору у стінах Парламенту України, що невиправдано затягнута в часі і тривала майже п’ять років.
Серед перешкод на шляху до ефективного практичного можна виділити наступні:
недотримання основних положень, зазначених у відповідних міжнародних договорах, які стосуються транскордонних
водотоків, зокрема Конвенції про охорону
та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (1992) і протоколах до неї, Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті (1991), Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів (1971), і
беручи до уваги положення Конвенції про
право несудохідних видів використання
міжнародних водотоків (1997) та Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики (2000); законодавство України та Республіки Молдови несинхронізоване; нова
система національної ОВД знаходиться на
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початковому етапі впровадження.
Кожна Договірна Сторона повинна визначити національний орган, вповноважений
координувати виконання положень цього Договору на території своєї держави і
повідомляти одна одну дипломатичними
каналами про національні органи, уповноважені здійснювати положення цього
Договору. Офіційно це зробила Україна.
Республіка Молдова, як одна із Договірних
Сторін, станом на 5 квітня 2018 р. цього не
зробила, тому і запланована на цю дату
установча зустріч Комісії не відбулася. На
даний час не створено Комісію зі сталого використання і охорони басейну річки
Дністер, як це передбачено ст. 6 Договору.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках
конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Україна буде в майбутньому входити до
складу Комісії зі сталого використання і
охорони басейну річки Дністер та систематично звітувати відповідно Договору.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Інформація про виконання угоди не доступна.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Відповідно до ст. 24 Договору фінансування може бути використано Договірними
Сторонами, “зважаючи на свої економічні
можливості, забезпечують фінансові ресурси, необхідні для розроблення і здійснення планів, програм і заходів з досягнення цілей цього Договору”.

IV. ЗМІНА КЛІМАТУ
1.

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, МБО
“Екологія-Право-Людина”, Городецька
Наталія, Шутяк Софія.

2. Кіотський протокол, МБО “Екологі-
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я-Право-Людина”, Городецька Наталія, Шутяк Софія.
3. Паризька угода, ЕДЦ “Правова аналітика”, Винярська Мар’яна.
1. РАМКОВА КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ЗМІНУ
КЛІМАТУ
(1) Офіційна назва
Рамкова конвенція Організації Об’єднаних
Націй про зміну клімату
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/995_044
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Нормативно-правової бази не достатньо.
Закони фрагментарно згадують про необхідність врахування зміни клімату та
не дозволяють практично реалізовувати
Конвенцію.
Закон України “Про державний бюджет на
2018 рік” визначає наповнення спеціального фонду за кошти отримані із торгівлі
квотами та використання їх на реалізацію
заходів із зменшення викидів парникових
газів у ст.12, 14. Звіт про виконання цих
статей формується Державною казначейською службою України.
Розпорядження КМУ від 06.12.2017 р. №
878 “Про затвердження плану заходів
щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на
період до 2030 року” вимагає здійснення
Україною таких заходів:
•

•
•

запровадження системи моніторингу,
звітності та верифікації викидів парникових газів;
запровадження
системи
торгівлі
квотами на викиди парникових газів;
внесення змін до Положення про
Міжвідомчу комісію із забезпечення

•

•

•

•
•

•

•

•

виконання Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1999 р. № 583, у частині
розширення її завдань відповідно до
положень Паризької угоди та положень Угоди про асоціацію, пов’язаних
із зміною клімату;
схвалення Стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до
2030р.;
затвердження
Державної
науково-технічної програми у сфері зміни
клімату;
затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності викидів парникових газів;
затвердження порядку здійснення верифікації викидів парникових газів;
затвердження порядку підготовки Національного плану розподілу квот між
установками;
затвердження порядку функціонування дозвільної системи на викиди парникових газів;
затвердження комплексного Національного плану з енергетики та зміни
клімату на 2021-2030 рр.;
схвалення Стратегії адаптації до зміни
клімату України на період до 2030 р.

На виконання вказаної Концепції 6 грудня
2017 р. прийнято План заходів.
Незважаючи на те, що Порядок розгляду,
схвалення і реалізації проектів цільових
екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату діє із 2008 р., є критично мала
кількість таких проектів. У рамках аналізу
знайдено єдиний Наказ Міненерговугілля
щодо проекту будівництва очисних споруд шахтних вод. Щодо проектів спільного
провадження дані є станом на 2013 р.
Досі не виконано в повному об’ємі Кліматичну програму України, яка була затверджена у 1997 р.
Отож, законодавство регулює в основному
окремі питання та відсутнє базове законо-

давство із охорони клімату на рівні закону. Прийняті Концепція зі зміни клімату та
План до неї є позитивними тенденціями із
врегулювання питання зміни клімату, але
не достатніми.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Зобов’язання щодо імплементації Конвенції покладено на Мінприроди як основний
орган, проте для виконання усіх перерахованих заходів визначено додатково ще
Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
Мінрегіон, Мін’юст, Мінфін, ДСНС, МОН,
Держенергоефективності,
Національна
академія наук (за згодою), Національна
академія аграрних наук (за згодою), Національна академія медичних наук (за згодою), Держенергоефективності. Ці органи
у недостатній мірі виконують покладені на
них функції у сфері зміни клімату. Згідно з
офіційним веб-сайтом Рамкової конвенції,
національними координаторами зі зміни
клімату є Світлана Гринчук, Начальник відділу кліматичної політики та звітності Департаменту з питань зміни клімату та захисту озонового шару, та Михайло Чиженко,
начальник відділу кліматичної політики та
звітності.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

Український гідрометеорологічний інститут разом із міжнародною Міжурядовою
групою експертів з питань зміни клімату
розробили 15 кліматичних сценаріїв для
України Проте ці звіти не є доступними.
Імплементація в частині заходів із пом`якшення дозволить покращити стан довкілля, перейти на більш чисті та безпечні
технології. Наприклад, у сфері енергетики
особливо важливо зменшити та поступово відмовитись від використання викопного палива та перейти на менш шкідливі
види альтернативної енергетики.
Адаптаційні заходи дозволять врахувати
потенційні ризики для життя людей та довкілля, секторів економіки та здійснити заходи із зменшення чи усунення таких ризиків. Наразі в Україні відсутні затверджені
національні, регіональні та секторальні
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плани із пом`якшення та адаптації.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Перешкоди для імплементації: (1) недостатність нормативно-правової бази; (2)
нехтування практичного застосування наявного законодавства; (3) недостатнє розуміння потенційних економічних вигод;
(4) відсутність моніторингу, і, відповідно
об’єктивної інформації про стан довкілля;
(5) відсутність знань та вмінь щодо можливостей Конвенції.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності відповідного механізму в рамках конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Україна не регулярно подає звіти, зокрема національні повідомлення, в органи
Конвенції. Так подала. Шостий є на сайті
Конвенції російською мовою. Дворічний
звіт був поданий лише перший. Другий та
третій Україною не подавався. Звіти не доступні українською мовою.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Відсутня зведена інформація про виконання Рамкової конвенції та немає системи перевірки виконання такої інформації.
Інформація подається не як звіт про виконання Конвенції, а як звіт про пророблену
роботу Мінприроди.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Передбачено членські внески. Україна їх
сплачує не регулярно. Протягом 2015-2016
рр. Мінприроди погасило заборгованість
попередніх періодів і сплатило внески до
бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу до неї на
2015–2016 рр. Станом на 01.01.2017 заборгованість не рахується.
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/
document/16752780/Zvit_13-7_2017.
pdf?subportal=main
Інформація про сплату внесків за 2017 рік
на сайті Конвенції відсутня.
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2. КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ
(1) Офіційна назва
Кіотський протокол до Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/995_801
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

На виконання Кіотського протоколу прийнято:
Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18.08.2005 р. № 346 “Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату”
(із змінами відповідно до Розпорядження
КМУ № 272 від 05.03.2009 р.). Частина заходів із Національного плану не виконана,
строки виконання минули і план не був
повторно затверджений.
Зважаючи, що більшість невиконаних заходів Національного плану залишаються
актуальними і в рамках Паризької угоди,
існує необхідність у прийнятті Національного плану заходів із реалізації нової угоди та перенесення до нього заходів, які не
були виконані в рамках Кіотського протоколу. Це адаптаційні заходи, заходи із запобігання зміни клімату, розробка проекту
закону про регулювання обсягу антропогенних викидів та абсорбції парникових
газів тощо.
Також в Україні наявне законодавство, яке
стосується гнучких механізмів (проектів
спільного впровадження та торгівлі квотами) та законодавства із ведення кадастру
антропогенних викидів із джерел та абсорбції парникових газів, функціонування
Реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Зобов’язання щодо імплементації Кіотського протоколу покладено на Мінприроди як основний орган, профільні міністерства, КМУ, Президента України, ВРУ,
місцеві державні адміністрації в межах їх
повноважень.

Україна через низьку ефективність виконання, корупційну складову не змогла
реалізувати усі заплановані проекти від
продажу одиниць встановленої кількості
(Україна повернула Японії 2,5 мільйона
євро, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів, які не використала
на енергоощадні проекти), частина коштів було нецільово потрачено, через що
відкрито кримінальні справи. За останнім
повідомленням від 14.03.2018 року Нацполіція і Генпрокуратура заявили, що екс-керівник ДП «Держекоінвест» і директори
двох комерційних структур привласнили
11 млн гривень, які були виділені Україні в
рамках Кіотського протоколу.

Згідно з офіційним веб-сайтом Рамкової
конвенції, національними координаторами зі зміни клімату є Світлана Гринчук,
Начальник відділу кліматичної політики та
звітності Департаменту з питань зміни клімату та захисту озонового шару, та Михайло Чиженко, начальник відділу кліматичної
політики та звітності.
Станом на 15 березня 2018 року 111 країн
ратифікували Другий період зобов’язань
Кіотського протоколу на 2013—2020 рр.
(так звану Дохійську поправку), тоді як для
набрання чинності другого періоду необхідна ратифікація 144-ма країнами (3/4 від
192 Сторін Кіотського протоколу). Україна
станом на день аналізу не ратифікувала
Дохійську поправку. Позиція України щодо
планів з ратифікації відсутня на офіційних
веб-сайтах відповідальних органів, на сайті ВРУ відсутній проект Закону про ратифікацію.
У 2017 р. на центральному рівні велась робота в основному із розробки законодавства, зокрема, щодо моніторингу, звітності та верифікації з метою в подальшому
прийняти законодавство та запровадити
систему торгівлі викидами. Також на виконання Кіотського протоколу Україна подала кадастр антропогенних викидів із
джерел та абсорбції ПГ у 2017 р. за 2015 р.
та у 2018 р. за 2016 р., забезпечила функціонування Реєстру антропогенних викидів
та абсорбції ПГ.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ПРОТОКОЛУ В УКРАЇНІ

Переваги від імплементації Кіотського
протоколу: (1) можливість брати участь у
гнучких механізмах; (2) реалізовувати проекти, спрямовані на скорочення викидів
парникових газів у сфері енергозбереження; (3) дбати про збільшення частки
відновлювальних джерел енергії тощо.

Також часта зміна уповноважених органів
та їхнього керівного складу (ліквідоване
Національне агентство екологічних інвестицій, потім Державне агентство екологічної інвестицій, зміна керівників Мінприроди), недостатня правова база, невиконання чинного законодавства і відсутність
відповідальності на його невиконання,
відсутність політичної волі вирішувати питання зміни клімату в природоохоронному
аспекті та зосередження уваги на економічних вигодах від реалізації Кіотського
протоколу на протязі тривалого періоду.
(5) Випадки недотримання Україною
протоколу (у випадку наявності відповідного механізму в рамках конвенції/
протоколу)
Комітет із дотримання Кіотського протоколу Секретаріату Рамкової конвенції ООН
зі зміни клімату 7 вересня 2016 р. ухвалив
рішення щодо невиконання Україною у
повному обсязі вимог звітності щодо своїх зобов’язань у зв’язку з відключенням у
серпні 2015 Національного електронного
реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів через що експерти
ООН не змогли підтвердити достовірність
поданих Україною даних.
Мінприроди провело низку переговорів
та виконало певну кількість завдань, щоб
підтвердити, що Україна виконує вимоги Кіотського протоколу щодо Реєстру, за
результатами чого у 2017 р. на засіданні
комітету у Бонні щодо України було при61

йнято рішення про вихід із статусу “noncompliance”.
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи протоколу
Підготовка та подання до Секретаріату
РКЗК ООН Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції
поглиначами парникових газів в Україні за
1990-2015 рр. розміщено 24.05.2017 р. на
офіційному веб-сайті Секретаріату РКЗК
ООН. Інформація про можливість ознайомитись та подати зауваження від громадськості щодо кадастру за 1990-2015 рр.
розміщена на сайті Мінприроди, але посилання станом на 04.04.2018 р. не працює.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Відсутній окремий повний звіт про виконання Кіотського протоколу, але інформація про виконання окремих вимог частково міститься на офіційних веб-сайтах Мінприроди, Уряду у вигляді звітів, доповідей,
новин.
Звіт про виконання Річного плану роботи
Мінприроди в першому півріччі 2017 року

си/членські внески
Передбачено членські внески. Україна
мала заборгованості із сплати. Але згідно
із Звітом про результати аудиту ефективності використання у 2015-2016 роках коштів державного бюджету, використаних
Мінприроди України на державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення
обсягів викидів (збільшення абсорбції)
парникових газів (затвердженого Рішенням Рахункової палати від 27.06.2017 №
13-7). У 2016 р. Мінприроди сплатило заборгованість і внески до Рамкової конвенції та Кіотського протоколу за 2016 р.
у повному обсязі за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за
бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» (КПКВК 2401270)
на загальну суму 3 368,2 тис. грн (120,7 тис.
євро). Станом на 01.01.2017 заборгованість
не рахується.
Щодо 2017 р., то згідно з інформацією у
Звіті про виконання в І-ІІІ кварталах 2017 р.
Річного плану роботи Мінприроди, підготовлені інвойси передано для сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій
природоохоронного спрямування.

Звіт про виконання в І-ІІІ кварталах 2017
року Річного плану роботи Мінприроди.
Національні Доповіді https://bit.ly/2qub2Bd
про стан навколишнього природного середовища за 2009-2014 рр., Національна
доповідь про стан навколишнього природного середовища за 2015 р.
Інформація про виконання Кіотського
протоколу на місцевому рівні міститься у
Регіональних доповідях про стан навколишнього природного середовища на
2006-2015 роки, Регіональних доповідях
за 2016 рік.
Відсутні регіональні доповіді за 2010, 2011
рр. Перелік Доповідей починається із 2006
року. Деякі доповіді не містять інформації
про виконання Кіотського протоколу. Також деякі з доповідей не відкриваються
для перегляду.
Звіт про виконання Угоди про асоціацію у
2017 році.
(8) Чи передбачаються фінансові ресур62

3. ПАРИЗЬКА УГОДА
(1) Офіційна назва
Паризька угода
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу і посилання на нього
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon0.
rada.gov.ua/laws/show/995_l61
(3) Імплементація угоди на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Угоди:
•
•

Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» від 14.07.2016;
Розпорядження КМУ від 07.12.2016 №
932-р «Про схвалення Концепції реалі-

•

•
•

•

•

•

•

•

зації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року»;
Розпорядження КМУ від 03.04.2017
«Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до
2020 року та плану пріоритетних дій
Уряду на 2017 рік», який серед іншого
передбачає обмеження антропогенних викидів;
Закон України «Про фонд енергоефективності» від 08.06.2017;
Розпорядження КМУ від 18.08.2017 №
605-р «Про схвалення Енергетичної
стратегії України на період до 2035
року «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність»»;
Постанова КМУ від 24.10.2017 №755
«Про внесення змін до Положення про
Міністерство екології та природних ресурсів України»;
Постанова КМУ від 25.10.2017 № 1106
«Про виконання Угоди про Асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони»,
якою затверджено План заходів з виконання Угоди про асоціацію, що передбачає, серед іншого, розроблення
політики з питань зміни клімату;
Розпорядження КМУ від 06.12.2017 №
878-р «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року»;
Постанова КМУ від 20.12.2017 № 1099
«Про утворення державної установи
«Фонд енергоефективності»»;
Постанова КМУ від 20.12.2017 № 1102
«Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування
Фонду енергоефективності».

На даному етапі цього законодавства не
достатньо для належної імплементації Паризької угоди у майбутньому.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Відповідальний орган – Мінприроди (згідно з п. 3 Положення про Міністерство еко-

логії та природних ресурсів України). Створено окремий Департамент Мінприроди з
питань зміни клімату та збереження озонового шару. Окремо з імплементації Паризької угоди немає відповідальної особи
(focal point), але є відповідальна особа з
імплементації РКЗКООН – Гринчук Світлана Василівна, директор Департаменту з
питань зміни клімату та збереження озонового шару.
Інші відповідальні органи: Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон,
Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОЗ,
Мін’юст, МЗС, Держенергоефективності,
ДСНС, Державна служба статистики, Держлісагентство, Держводагентство та ін.
Відповідні заходи, які повинні бути реалізовані цими органами, передбачено Планом заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 р.
Крім того, в Україні створена Міжвідомча
комісія із забезпечення виконання РКЗКООН. Планом заходів щодо виконання
Концепції реалізації державної політики у
сфері зміни клімату на період до 2030 року
передбачено внесення змін до Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання РКЗКООН у частині розширення її завдань відповідно до положень
Паризької угоди та положень Угоди про
асоціацію, пов’язаних із зміною клімату.
Сьогодні роботу цієї Міжвідомчої комісії
не можна вважати ефективною: багато
рішень приймається без участі комісії, не
передбачено важелів впливу комісії на рішення з питань зміни клімату.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головними перевагами практичної імплементації Паризької угоди є: (1) скорочення
викидів парникових газів та перехід на
низьковуглецевий розвиток, у тому числі
шляхом впровадження заходів з енергозбереження та розвитку відновлюваних
джерел енергії, що приводить загалом до
екологізації економіки, зменшення антропогенного навантаження на довкілля та
кліматичну систему, а також відповідає цілям сталого розвитку і сприяє енергетичній безпеці України; (2) розроблення за63

ходів із адаптації до зміни клімату, в тому
числі секторальних планів адаптації, що
сприятиме зниженню економічних втрат
від негативних наслідків зміни клімату.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Перешкодою у процесі імплементації є
успадкована радянська модель економіки,
яка не орієнтована на ощадливе використання природних ресурсів, належний моніторинг та звітність про викиди.
З часу ратифікації Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату (РКООНЗК) та Кіотського протоколу основні зусилля уряду України в рамках кліматичних процесів були
спрямовані на продаж квот на викиди
парникових газів, а не на впровадження
політики щодо запобігання та адаптації до
зміни клімату, хоч відповідні зобов’язання,
згідно вищевказаних міжнародних документів, були передбачені. Таким чином
негативний досвід нехтування міжнародно-правовими зобов’язаннями з боку органів державної влади в частині реалізації
мети РКООНЗК щодо зменшення антропогенного навантаження на кліматичну
систему став передумовою для відсутності належної основи, інституційної спроможності, нормативно-правової бази для
імплементації Паризької угоди.
Відсутність
належного
фінансування
імплементації Угоди та впровадження політики з питань зміни клімату. Планові документи, що розробляються, не містять
положень щодо фінансування відповідних заходів, у зв’язку з чим, часто в Україні
такі планові документи залишаються не
виконаними.
Низький рівень екологічної свідомості громадян та державних посадовців, відповідальних за процес прийняття рішень.
Відсутність контролю та відповідальності
у сфері реалізації політики з питань зміни
клімату (в т.ч. виконання планових документів), імплементації міжнародно-правових зобов’язань тощо.
(5) Випадки недотримання Україною угоди (у випадку наявності відповідного механізму дотримання в рамках угоди)
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи угоди
64

До прийняття Угоди, країни, в тому числі й
Україна, подавали в Секретаріат РКООНЗК свої очікуванні національно-визначені
внески щодо скорочення викидів парникових газів (ОНВВ). Ці внески будуть подаватися кожні 5 років і змінюватися в
сторону збільшення їх амбітності. Сторони звітуватимуть про прогрес у сфері виконання національно-визначені внесків
(НВВ) щодо скорочення викидів, але зараз
такі звіти не подаються, оскільки не прийнята Книга правил Паризької угоди.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
На сайті Мінприроди окремих звітів немає. На офіційному сайті секретаріату РКЗКООН є сторінка про НВВ України: http://
www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.
aspx?party=UKR
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Зараз Україна не сплачує членські внески
відповідно до Паризької угоди. Сьогодні
ще не прийнята Книга правил Паризької
угоди, яка повинна регулювати це та інші
питання.

V. ПОВІТРЯ
1.

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані,
ВЕГО “МАМА-86”, Турос Олена.
2. Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі
відстані 1979 року про довгострокове фінансування Спільної програми
спостереження й оцінки поширення
забруднювачів повітря на великі відстані в Європі (ЄМЕП), ВЕГО “МАМА86”, Турос Олена.
3. Протокол про скорочення викидів
сірки або їх транскордонних потоків
принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані,
ВЕГО “МАМА-86”, Турос Олена.
4. Протокол про обмеження викидів
окислів азоту або їх транскордонних
потоків до Конвенції 1979 року про
транскордонне забруднення повітря
на великі відстані, ВЕГО “МАМА-86”,

Турос Олена.
5. Віденська конвенція про охорону
озонового шару, ЕДЦ “Правова аналітика”, Балян Олеся.
6. Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар,
ЕДЦ “Правова аналітика”, Балян Олеся.

про заснування Енергетичного Співтовариства.
Основними НПА, які регулюють питання,
визначені Конвенцією, є:
•

•
1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКІ
ВІДСТАНІ
(1) Офіційна назва

•
•

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані
•
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
На сторінці ВРУ офіційний текст доступний
російською мовою: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/995_223

•

Офіційний переклад українською мовою:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/
MU79302.html
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Україна є стороною Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані та трьох з восьми її протоколів:
Протоколу про довгострокове фінансування ЕМЕП; Протоколу про обмеження
викидів окислів азоту або їх транскордонних потоків; Протоколу про скорочення
викидів сірки або їх транскордонних потоків, принаймні на 30 відсотків.
Адаптація національного законодавства у
сфері регулювання якості атмосферного
повітря до законодавства ЄС відбувається
згідно з переліком актів ЄС, зазначених у
Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію. Однак, зважаючи на наближеність деяких
положень Конвенції до кліматичних конвенцій, деякі директиви, зазначені в Угоді,
виконуються також на підставі Договору

•
•
•

Указ Президента України від 12.01.2015
“Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”;
ЗУ від 25.06.1991 “Про охорону навколишнього природного середовища”;
ЗУ від 23.05.2017 “Про оцінку впливу на
довкілля”;
Розпорядження КМУ від 18.08.2017
“Про схвалення Енергетичної стратегії
України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність”;
Протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів, ратифікований ЗУ від 03.02.2016 №980-VIII;
Розпорядження КМУ від 31.05.2017
№616-р “Про схвалення Концепції
реформування системи державного
нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього середовища України”.
У зв’язку з цим відбувається процес
реформування Державної екологічної
інспекції шляхом ліквідації останньої
та створення нового органу – Державної природоохоронної служби України
(єдиного контролюючого органу у сфері довкілля) та передачу йому всіх контрольних функцій, врахування в його
компетенції вимог Директиви 2010/75/
ЄС про промислові викиди, Директиви
2008/50/ЄС а також здійснення функції екологічного моніторингу. На даний
час державна політика щодо дозвільної системи у сфері охорони довкілля
визначена у законах України;
ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
ЗУ «Про адміністративні послуги»;
ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та інших нормативних актах.

Необхідно оновити ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», розробити методичний комплекс для імплементації Директив № 2008/50/ЄС та №2004/107/ЄС.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
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Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (Постанова КМУ №1371від
13.09.2002р.). В Мінприроди призначена
контактна особа (focal point) з питань Конвенції – Козак Л.І., начальник відділу атмосферного повітря та екологічного аудиту.
Відповідальними ЦОВВ за імплементацію
Угоди про асоціацію в сфері охорони навколишнього середовища є Мінприроди,
Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіон, МОН, ДСНС http://euua.org/sites/
default/files/imce/layout_16_02_final.pdf.

Україні в межах політичного процесу «Довкілля для Європи», який базується на Глобальних цілях Порядку
денного сталого розвитку до 2030
року, здійснювати діяльність в єдиній
пан’європейській платформі для вирішення екологічних проблем, у тому
числі щодо протидії транскордонному
забрудненню повітря;
•

Ключову роль в імплементації Конвенції
відіграє Мінприроди, активно залучені до
співпраці
ДСНС, наукові установи. Незважаючи на
те, що була створена міжвідомча комісія з
імплементації Директив № 2008/50/ЄС та
№2004/107/ЄС, досі не визначені основні принципи розподілу країни на зони та
агломерації, питання щодо можливостей
оновлення системи моніторингу, в межах
діяльності якого необхідно визначати всі
перераховані в директивах забруднюючі
речовини та моделювання поширення забруднюючих речовин в приземному шарі
атмосфери. Наразі МВС підготувало проект наказу «Про затвердження Критеріїв
оцінювання концентрацій кадмію, ртуті,
нікелю, та поліціклічних ароматичних вуглеводнів атмосферному повітрі», та «Про
затвердження Порядку встановлення зон
та агломерацій за рівнем забруднення атмосферного повітря та їх класифікації»,
підходи до адаптації цих двох директив
досить вразливі.
За період з 2012 р. нічого не змінилося з
інституційною спроможністю Гідрометслужби України – недостатність кваліфікованих кадрів, відсутність автоматизованих
систем спостереження, звужений перелік
забруднюючих речовин, частина даних
знаходиться на паперових носіях, передача даних on-line не забезпечується, що заважає практичному виконанню не тільки
Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС, а й
Директиви 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

•
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Імплементація

Конвенції

дозволить

Спрямованість екологічної політики на
зниження забруднення атмосферного
повітря передбачає використання міжсекторального підходу в боротьбі за
чисте повітря, використання економічних інструментів та соціальних індикаторів для обґрунтування управлінських
рішень, прозорості інформаційних мереж для доступу громадськості.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

•

•
•

•

•

•
•
•

ліквідація Державної екологічної інспекції та створення нового органу –
Державної природоохоронної служби
України;
скасування Державної санітарно-епідеміологічної служби України;
недостатня законодавча та нормативно-правова урегульованість основних
засад державної політики у сфері охорони атмосферного повітря та громадського здоров’я в результаті множинних реструктуризаційних та реорганізаційних процесів;
відсутність системного підходу до створення наукового підґрунтя діяльності у
цій сфері;
нездатність / низька ефективність
державного управління для попередження та запобігання надзвичайним
ситуаціям техногенного та природного
характеру;
відсутність системи державного кризового реагування;
недостатність фінансових ресурсів;
відсутність стратегії інформування
громадянського суспільства та органів
державної влади щодо наслідків, що
можуть бути спричинені переносом
забруднюючих речовин на далекі відстані.

(5) Випадки недотримання Україною
конвенції

(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Відповідно до керівного документа ЄЕК
ООН, Україна щорічно надає звіт про викиди
http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/env/documents/2017/AIR/EMEP/_E__
ECE_EB.AIR_GE.1_2017_6%E2%80%93ECE_
EB.AIR_WG.1_2017_16.pdf.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
Звіт про бюджет та фінансові механізми в
період шостої сесії Наради Сторін Конвенції
Звіт Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісу
Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
спільно з експертами Проекту Європейського Союзу «Аssociation4U»
Інформація про виконання Конвенції на
сайті Мінприроди відсутня.
(8) Чи передбачаються фінансові ресурси/членські внески
Україна сплатила добровільний внесок по
основній Конвенції у розмірі 5791 доларів
США.
2. ПРОТОКОЛ ЄМЕП
(1) Офіційна назва
Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані
1979 року про довгострокове фінансування Спільної програми спостереження й
оцінки поширення забруднювачів повітря
на великі відстані в Європі (ЄМЕП)
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Текст протоколу доступний лише російською мовою: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/995_c50
(3) Імплементація конвенції на національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Всі роботи по ЄМЕПу регулює Директива
2001/81/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 23 жовтня 2001 р., яка надає перелік основних забруднюючих речовин,
які наносять основні збитки здоров’ю населення та навколишньому середовищу.
Це – оксиди азоту, діоксид сірки, неметанові леткі органічні сполуки, аміак та зважені частки з діаметром до 2.5 мікрон.
Розширення програми моніторингу здійснюється шляхом обговорення і затвердження Керівним органом ЄМЕП міжнародних документів:
Стратегія ЄМЕП
«Стратегія моніторингу ЄМЕП на 2010-2019
рр.»
Формулювання напрямків моніторингу,
оцінки та представлення результатів досліджень, а також обговорення наукових
проектів відбувається в рамках Цільової
групи (EMEP / ВМО) з моніторингу та моделювання
Існує значна кількість методичних документів, виданих ЄЕК ООН та Європейським
агентством з навколишнього середовища, які стосуються методології збору та
обробки інформації по Протоколу ЄМЕП,
однак жодних документів українською не
знайдено.
1.

https://bit.ly/2QpHVdW

2. h t t p s : / / w w w . e e a . e u r o p a . e u / r u /
publications/rukovodstvo-emep-eaospo-inventarizacii
Необхідно зробити український переклад
самої Конвенції та Протоколу та розробити
нормативно- методичні документи для виконання основних завдань Спільної програми спостереження і оцінки поширення
забруднювачів повітря на великі відстані в
Європі.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТУ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди. В Мінприроди призначена контактна
особа (focal point) з питань ЄМЕП – Козак
Л.І., начальник відділу атмосферного повітря та екологічного аудиту.
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(4) Практична імплементація в Україні
Програма регулярного моніторингу ЄМЕП
включає вимірювання вмісту забруднюючих речовин, що входять в узгоджений
країнами список, в атмосферному повітрі
та опадах. Відбір проб і первинна обробка
проводиться на мережі (сітці) спеціалізованих станцій, розташованих на значній
відстані від великих міст й індустріальних
центрів. Для підготовки звіту України про
виконання Конвенції щорічно надається
інформація про викиди сполук сірки, оксидів азоту, аміаку, летких органічних сполук,
вуглеводнів і важких металів в цілому, а
також з деталізацією за квадратами сітки
(50км) ЄМЕП і оцінки переносу забруднювачів повітря на великі відстані.
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

•

•

•

Обґрунтування необхідності оновлення системи моніторингу. Зважаючи на
мультисекторальність проблеми, база
даних є необхідністю для проведення
ОВД та СЕО;
Гармонізація з міжнародним законодавством, що дозволить покращити
інвестиційний клімат в Україні;
Розвиток науки та умови для створення стартапів для адаптації до змін клімату.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

У системі управління якістю атмосферного повітря неврегульованою залишається
проблема міжрегіонального забруднення
території областей України, не розроблений механізм формування еколого-економічних взаємин між ними.
Створення власне економічного механізму регулювання міжрегіонального забруднення повинно містити в собі:
•

•

•
•
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визначення природного й економічного збитку, викликаного транскордонним переносом;
оцінку наслідків збитку для навколишнього середовища, економіки й населення;
врахування особливостей соціально-економічного розвитку регіонів;
впровадження системи компенсацій
за міжрегіональне забруднення навко-

•

лишнього середовища;
створення міжрегіональної системи
екологічного страхування й системи
позабюджетних фондів.

У першу чергу необхідно для кожної адміністративно-територіальної одиниці встановити норматив якості навколишнього
середовища відповідно до вимог міжнародних угод і конвенцій.
Концепція критичних навантажень, прийнята в рамках Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, найкраще відповідає вимогам сучасних підходів.
Через слабку інтегрованість української
науки в світовий та європейський природоохоронний процес, такі роботи в Україні
є епізодичними, відірваними від міжнародних програм. Виконання вимог Конвенції з транскордонного перенесення
забруднюючих речовин, які прийняла на
себе Україна, потребує проведення комплексних і системних досліджень об’єктивних передумов ефективного управління
якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції
(6) Подання Україною регулярних звітів в
органи конвенції
Один раз на 5 років Сторони Конвенції повинні подавати в ЄЕК ООН загальний звіт
розподілу викидів забруднюючих речовин
і деяку додаткову інформацію, що стосується, зокрема, даних про виробництво й
витрати палива та енергії за декілька років. Україна має доповідати у 2018 році.
(7) Чи доступна інформація про виконання конвенції, звітування
http://www.ceip.at/fileadmin/
inhalte/emep/pdf/2015_s3/UKRAINEStage3ReviewReport-2015.pdf
У відкритому доступі є Звіт Мінприроди за
1 –е півріччя 2017 року. Згідно з п.101 даного документу підготовлено Звіт за 2015
рік з Протоколу ЄМЕП, який надіслано до
Керівного органу Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження за-

бруднювачів повітря на великі відстані в
Європі.
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Внесок по програмі ЄМЕП - 6390 доларів
США
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/
documents/2017/EIA/MOP7/28_04_17__ece_
mp.eia_2017_3_ece_mp.eia_sea_2017_3_eng.
pdf
3. ПРОТОКОЛ ПО SO2
(1) Офіційна назва
Протокол про скорочення викидів сірки
або їх транскордонних потоків принаймні
на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про
транскордонне забруднення повітря на
великі відстані
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/995_091
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Наказом Мінпаливенерго від 09.10.2008 р.
№ 499 затверджено План реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій і теплоцентралей в період до 2020 року.
Розроблена та затверджена Розпорядженням КМУ від 18.08.2017 № 605-р Про
схвалення Енергетичної стратегії України
на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”
енергетична стратегія. В рамках Стратегії
розроблені основні положення екологізації паливно-енергетичного комплексу, які
спрямовані на скорочення викидів оксидів
сірки, оксидів азоту та твердих суспендованих частинок в атмосферне повітря.
Згідно з Додатком ХХХ Угоди про асоціацію повинна бути адаптована Директива

1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки,
яка була створена на підставі Директиви
98/70/ЄС та неодноразово переглянута
та доповнена наступними документами
2001/71/ЄС, 2003/17/ЄС, 2009/ 30/ЄС та
Регламентом ЄС 1882/2003. Перший документ готувався під тиском наукових
доказів негативного впливу сполук сірки
на здоров’я дитячого населення, які були
представлені на Лондонській конференції «Довкілля та здоров’я». Громадський
розголос щодо наслідків впливу викидів
транспорту, який використовує бензин та
дизельне паливо, спонукав до створення
Хартії з транспорту. Україна не використовує етильований бензин з 2003 р., але на
сьогодні ця директива не може бути повністю виконана. Мінінфраструктури у рамках екологізації державної політики зараз
готує низку нормативно-методичних документів з цього приводу. Відповідно до
ЗУ«Про дорожній рух» та ст. 8 ЗУ «Про
автомобільний транспорт» та ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» сертифікація дорожніх транспортних засобів і
послуг здійснюється з метою запобігання
реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього природного середовища.
На виконання Директиви 2001/80/ЄС у
2017 р. прийнято Розпорядження КМУ
№796-р «Про національний план скорочення викидів від великих спалювальних
установок», який спрямовано на поступове та неухильне скорочення викидів
діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та
речовин у вигляді суспендованих твердих
часточок від великих спалювальних установок, загальна номінальна теплова потужність яких становить 50 і більше МВт.
Завдяки імплементації Протоколу, з урахуванням екологізації діяльності ЦОВВ та
міжсекторального партнерства, останнім часом розроблено 3 технологічних
нормативи на викиди діоксину сірки, які
були обґрунтовані на підставі оцінок ризику для здоров’я населення: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
України 21.12.2012 № 671; Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 01.07.2015 № 260; Наказ Міністерства
екології та природних ресурсів України
25.12.2015 № 504.
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(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Відповідальний орган – Мінприроди, залучені органи – Мінпаливенерго, МОЗ, МОН,
Мінінфраструктури, ДСНС, Мінекономіки,
Мін’юст. В Мінприроди призначена контактна особа (focal point) з питань Протоколу про скорочення викидів сірки або їх
транскордонних потоків принаймні на 30
відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі
відстані – Козак Л.І., начальник відділу атмосферного повітря та екологічного аудиту.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ

Регулярне звітування до Виконавчого
органу Конвенції посилює міжнародну
співпрацю (вимагає відображення в повідомленні відомостей про рівні викидів
оксидів сірки; зміни в галузі застосування національних нормативів викидів, характеристики джерел забруднення, зміни
в галузі забезпечення наявності неетильованого палива; заходи, вжиті з метою сприяння обміну технологією і т.п.).
Показники, які входять до національного
повідомлення, вимагають від інших ЦОВВ
вносити питання імплементації Протоколу
до галузевих політик.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Зважаючи на високу токсичність та здатність до перельоту оксидів сірки на великі
відстані дуже гостро постає питання сірко
очистки, яке поки не вирішується у зв’язку
з високою вартістю.
Недостатнє використання економічного
аналізу при прийнятті рішень з позицій
«користь-шкода» та «витрати-вигоди»;
відсутність державного розуміння примату здоров’я при прийнятті управлінських
рішень. Так, незважаючи на те, що заміна газу на викопне паливо несе загрозу
здоров’ю населення, на виконання законодавчого акту був підготовлений Проект
наказу Мінприроди України „Про внесення
змін до наказу Мінприроди від 22.10.2008
р. №541 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових
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установок, номінальна теплова потужність
яких перевищує 50 МВт”, містить поточні
та перспективні технологічні нормативи
допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних теплосилових установок, призначених
для виробництва енергії при спалюванні твердого палива, включаючи біомасу і
відходи вуглезбагачення, рідкого та газоподібного палива за винятком установок,
у яких продукти згоряння безпосередньо
використовуються у виробничих процесах, а саме: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, вуглецю оксид, оксиди
азоту (оксид та діоксид азоту) та діоксид
сірки (діоксид та триоксид) без дотримання санітарного законодавства.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
Неможливість зниження промислових
викидів до 2020 р. та перенесення строків досягнення допустимого рівня оксидів
сірки до 2028 р. за рахунок застарілого
обладнання, високо сірчистого палива та
відсутності сірко очисних споруд.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції (чи доступні вони
українською мовою)
Відповідно до керівного документа ЄЕК
ООН, Україна щорічно надає звіт про викиди
http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/env/documents/2017/AIR/EMEP/_E__
ECE_EB.AIR_GE.1_2017_6%E2%80%93ECE_
EB.AIR_WG.1_2017_16.pdf.
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Звіт про бюджет та фінансові механізми
в період шостої сесії Наради Сторін Конвенції Звіт Урядового офісу координації
європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з експертами Проекту
Європейського Союзу «Аssociation4U».
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески

Внесок по основній Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі
відстані складає 5791 доларів США.
4. ПРОТОКОЛ NOX
(1) Офіційна назва
Протокол про обмеження викидів окислів
азоту або їх транскордонних потоків до
Конвенції 1979 року про транскордонне
забруднення повітря на великі відстані
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу і посилання на нього
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/995_139
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Оскільки найбільші внески у викиди NOx
та SO2 стосуються діяльності теплових
електростанцій, КМУ у 2001 р. прийняв Постанову №1780 про встановлення лімітів
викидів забруднюючих речовин для стаціонарних джерел (у т.ч. теплоелектростанцій). Ця Постанова містить вимогу стосовно того, щоб значення лімітів викидів для
усіх нових установок встановлювалися на
основі останніх сучасних технологій скорочення викидів в атмосферне повітря.
Через часті реструктуризації Мінприроди
тільки в 2006р. ці значення лімітів були
подані на погодження у Мін’юст.
Наказом Мінпаливенерго від 09.10.2008 р.
№ 499 затверджено План реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій і теплоцентралей в період до 2020 р.
Розроблена та затверджена Розпорядженням КМУ від 18.08.2017 № 605-р Про
схвалення Енергетичної стратегії України
на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”
енергетична стратегія. В рамках Стратегії
розроблені основні положення екологізації паливно-енергетичного комплексу, які
спрямовані на скорочення викидів оксидів
сірки, оксидів азоту та твердих суспендованих частинок в атмосферне повітря.

Наказом Мінприроди №680 від 29.12.2012
року затверджено План дій щодо введення екологічної паспортизації об’єктів, що
шкідливо впливають або можуть впливати
на стан навколишнього природного середовища.
15.10.2003 р. КМУ Розпорядженням №610р схвалив Концепцію реалізації державної
політики щодо скорочення забруднюючих
речовин, які призводять до підкислення,
евтрофікації та утворення приземного
озону.
ЗУ від 21.12.2010р. №2818-VI затверджено
Основні положення (Стратегія) державної
екологічної політики України на період до
2020 року, головним механізмом реалізації якої є Національний план дій з охорони
навколишнього природного середовища,
ухвалений 25 травня 2011 р. (Розпорядження КМУ №577-р ). Підготовано оновлений проект Стратегії, в якому введені
показники виконання. У результаті його
ухвалення Україна до 2030 року отримає
сучасні системи моніторингу, ринкові механізми для озеленення економіки, а також зменшення викидів парникових газів і
скорочення викидів від стаціонарних джерел забруднення на 15% порівняно із 2015
роком. Ефективність реалізації цієї стратегії можна буде оцінити за 35 індикаторами
– показниками оцінки реалізації держаної
екологічної політики.
З метою імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди
(всеохоплююче запобігання і контроль
забруднень) продовжується робота над
розробкою проекту ЗУ “Про систему природоохоронних дозволів”, а на підставі
Директиви2008/50/ЄС удосконалюється
система моніторингу атмосферного повітря. На виконання Директиви 2001/80/
ЄС у 2017 р. прийнято Розпорядження КМУ
№796-р «Про національний план скорочення викидів від великих спалювальних
установок», який спрямовано на поступове та неухильне скорочення викидів
діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та
речовин у вигляді суспендованих твердих
часточок від великих спалювальних установок, загальна номінальна теплова потужність яких становить 50 і більше МВт.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Відповідальний орган – Мінприроди, залучені органи – Мінпаливенерго, МОЗ, МОН,
Мінінфраструктури, ДСНС, Мінекономіки,
Мін’юст. В Мінприроди призначена контактна особа (focal point) – Козак Л.І.,начальник відділу атмосферного повітря та
екологічного аудиту, з питань Протоколу
про обмеження викидів окислів азоту або
їх транскордонних потоків до Конвенції
1979.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

Україна регулярно обмінюється інформацією з іншими країнами щодо політики,
стратегій і програм щодо зниження викидів окислів азоту, а також повідомляючи
про прогрес, досягнутий за їх допомогою, та про будь-які внесені до них зміни. Обмін даними щодо щорічних викидів
надає інформацію для управління транскордонними забрудненнями, створення
глобальної системи інформування щодо
якості повітря. Зважаючи на те, що змінюється основний вид палива, на енергетичних об’єктах ведеться активна робота із
узгодження документів відповідно до міжнародного законодавства.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Сучасний стан проблеми управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні потребує суттєвого вдосконалення існуючих та розробки нових теоретичних положень, які б відображали
причинно-наслідкові зв’язки між екологічними, економічними, соціальними складовими. Для вдосконалення системи відшкодування збитків, завданих порушенням природоохоронного законодавства,
необхідно запровадити економічний механізм вирішення міжрегіональних конфліктів при транскордонному перенесенні забруднюючих речовин. Неможливість
зниження промислових викидів до 2020 р.
та перенесення строків досягнення допустимого рівня оксидів азоту до 2035 р. за
рахунок застарілого обладнання та споруд
азотоочистки.
(5) Випадки недотримання Україною
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конвенції
Неможливе зниження промислових викидів оксидів сірки до 2020 р. змусило перенести строки досягнення нормативів до
2035 р.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Відповідно до керівного документа ЄЕК
ООН, Україна щорічно надає звіт про викиди
http://www.unece.org/fileadmin/
DAM/env/documents/2017/AIR/EMEP/_E__
ECE_EB.AIR_GE.1_2017_6%E2%80%93ECE_
EB.AIR_WG.1_2017_16.pdf
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Звіт про бюджет та фінансові механізми в
період шостої сесії Наради Сторін Конвенції
Звіт Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісу
Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
спільно з експертами Проекту Європейського Союзу «Аssociation4U»
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Внесок по основній Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі
відстані складає 5791 доларів США.
5. ВІДЕНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ
ОЗОНОВОГО ШАРУ
(1) Офіційна назва
Віденська конвенція про охорону озонового шару
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon0.
rada.gov.ua/laws/show/995_088/page
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

НПА, прийняті на виконання Віденської
конвенції:
Державна програма науково-технічного
переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі
спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, затверджена Постановою КМУ від 29 травня
1996 р. N 579
Про посилення державного регулювання
стосовно ввезення в Україну та вивезення з України озоноруйнівних речовин, затверджено Постановою КМУ від 16 травня
2002 р. № 624
Проект Закону України «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази»,
розроблений Мінприроди, яким пропонується забезпечити державне регулювання і контроль за обігом озоноруйнівних
речовин.
Вказаною вище Програмою передбачено
модернізацію системи гідрометеорологічних спостережень в Україні для отримання достовірних і своєчасних даних про
фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього
природного середовища. Водночас на законодавчому рівні не врегульовано порядок збору інформації, яка стосується стану
озонового шару, її опрацювання, зберігання (реєстру) та обміну з відповідними
міжнародними органами, зокрема органами Віденської конвенції.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТУ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ №1371). Інший відповідальний орган – МЗС. У структурі Мінприроди створено департамент з
питань зміни клімату та збереження озонового шару та призначена контактна
особа (focal point) – заступник директора
департаменту - Василенко Валентина Григорівна, начальник відділу моніторингу довкілля та захисту озонового шару.
Мінприроди активно працює в напрямку
імплементації Віденської конвенції. Зокрема, у 2017 р. Міністерством розроблений законопроект «Про озоноруйнівні

речовини та фторовані парникові гази»,
щодо якого проведені консультації із громадськістю, отримано позивний висновок
Мін’юсту і законопроект перебуває на стадії передачі у КМУ. Також Міністерство регулярно збирає та опрацьовує інформацію
від Мінекономрозвитку про кількість виданих ліцензій на експорт/імпорт товарів,
що містять озоноруйнівні речовини, та від
Митної служби України щодо митних операцій з товарами, що містять озоноруйнівні речовини. Міністерство представляє
Україну на Конференції Сторін Віденської
конвенції.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

Переваги від практичної імплементації Віденської конвенції:
•

•

•

•

у сфері охорони здоров’я: постійний
моніторинг стану озонового шару, його
зміни та впливу на людські організми
дає змогу Україні отримувати своєчасну інформацію про шкідливий вплив
ультрафіолетового випромінювання
на населення України та вживати можливі заходи для запобігання цьому;
в інформаційній сфері: завдяки міжнародному обміну інформацією в
рамках Віденської конвенції Україна
безкоштовно отримує передову науково-технічну, соціально-економічну,
комерційну і правову інформацію
щодо озонового шару;
в екологічній сфері: постійний внутрішній моніторинг стану озонового шару
та отримання відповідної інформації
з зовнішніх джерел дає можливість
Україні працювати на випередження
та запобігати негативному впливу змін
озонового шару на українське довкілля;
в економічній сфері: на виконання вимог Віденської конвенції Україна здійснила часткове переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень для здійснення якісних та точних
спостережень, в тому числі за станом
озонового шару, та запустила на національному рівні виробництво деякого
обладнання для таких спостережень.
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(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Основною перешкодою для імплементації
Віденської конвенції є відсутність чіткого законодавчого врегулювання в Україні
порядку збору інформації, яка стосується
стану озонового шару, її опрацювання,
зберігання (реєстру) та обміну з відповідними міжнародними органами, зокрема
органами Віденської конвенції. Ще однією
перешкодою на шляху імплементації Конвенції є недостатньо високий технологічний рівень розвитку державної системи
гідрометеорологічних спостережень, що
не завжди дає можливість здійснювати
ефективний моніторинг та спостереження за станом озонового шару і його впливом на здоров’я громадян і довкілля.

внесків ООН. Згідно з даною шкалою на
період 2015-2017 рр. в України було відсутнє зобов’язання щодо внесення членського внеску.15 На 2018-2020 рр. ставка
для України становить 0,103%, відповідно
до якої прогнозований внесок для України
на 2018 р. становить 752.00 долари США,
на 2019р. – 885.00 доларів США, на 2020р.
- 1 011.00 доларів США.16
6. МОНРЕАЛЬСЬКИЙ ПРОТОКОЛ ПРО
РЕЧОВИНИ, ЩО РУЙНУЮТЬ ОЗОНОВИЙ
ШАР
(1) Офіційна назва
Монреальський протокол про речовини,
що руйнують озоновий шар

(5) Випадки недотримання Україною
конвенції

(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу

Такі випадки відсутні.

Офіційний переклад українською мовою
відсутній. Текст протоколу є доступний офіційними мовами ООН на сайті Озонового
Секретаріату: http://ozone.unep.org/sites/
default/files/Montreal-Protocol-English_0.
pdf. На веб-сторінці ВРУ текст протоколу
завантажується російською мовою: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_215

(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Згідно рішення Конференції Сторін
VCI/213кожні 2 роки Україна як Сторона
Конвенції повинна надавати Секретаріату
Конвенції резюме заходів, вжитих нею в
цілях здійснення Конвенції.
Відповідно до рішення Конференції Сторін VCII/214 обмін інформацією повинен
здійснюватися відповідно до ст. 9 Монреальського протоколу про речовини, що
руйнують озоновий шар. Україна регулярно звітує згідно процедури, визначеної
Монреальським протоколом: https://bit.
ly/2zr2pLN
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Подання звітів у рамках Віденської конвенції не передбачено. Звіти подаються
відповідно до вимог Монреальського протоколу і є доступними на офіційному сайті
Озонового Секретаріату англійською мовою: http://ozone.unep.org

(3) Імплементація протоколу на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

НПА, прийняті на виконання Монреальського протоколу:
•

Програма припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин, затверджена Постановою КМУ від 17 жовтня 1996 р. N 1274;

Внески визначаються на основі шкали

Постанова КМУ від 20 грудня 2017 р. № 1018
«Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та квот на 2018 рік», якою затверджено
перелік товарів (озоноруйнівних речовин),
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім
товарів, що перевозяться у контейнерах з

13 https://bit.ly/2DprqeI
14 https://bit.ly/2ySaOZn

15 https://bit.ly/2yNdc3B
16 https://bit.ly/2DlodwN

(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
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особистим майном) (такі переліки затверджуються щорічно починаючи з 2000 р.);

на Нараді Сторін Монреальського протоколу.

•

(4) Практична імплементація в Україні

Порядок розподілу розрахункового
обсягу споживання озоноруйнівних
речовин, затверджений наказом Мінприроди від 02.12.2015 №460. [втратив
чинність]

Перелічені підзаконні нормативні акти
визначають, які озоноруйнівні речовини
та якими підприємствами виробляються,
обсяги їх використання та терміни припинення їх використання в Україні. Ними
встановлено чіткий перелік товарів (озоноруйнівних речовин) та товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також визначено спосіб розрахунку обсягу споживання озоноруйнівних
речовин суб’єктами господарювання. Але
цими актами недостатньо врегульовано
всі аспекти поводження із озоноруйнівними речовинами в Україні.
Прийняття законопроекту «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази» істотно доповнить законодавчу
базу та ґрунтовно врегулює порядок обігу
озоноруйнівних речовин в Україні. Законопроект розміщено на офіційному сайті
Мінприроди для висловлення громадських
зауважень та пропозицій.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовий відповідальний орган – Мінприроди (згідно з постановою КМУ №1371). Інший відповідальний орган – МЗС. В структурі Мінприроди створено департамент з
питань зміни клімату та збереження озонового шару та призначена контактна
особа (focal point) – директор департаменту Гринчук Світлана Василівна.
Мінприроди активно працює в напрямку
імплементації Монреальського протоколу.
Зокрема, у 2017 р. Міністерством розроблений законопроект «Про озоноруйнівні
речовини та фторовані парникові гази» і
проводяться консультації із громадськістю
щодо положень законопроекту. Крім того,
Міністерство на виконання вимог Монреальського протоколу підготувало низку інших НПА у сфері захисту озонового шару.
Також Міністерство представляє Україну

(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ПРОТОКОЛУ В УКРАЇНІ

Переваги від практичної імплементації
Монреальського протоколу:
•

економічні переваги: великі українські
підприємства отримали нове обладнання, що дозволило вилучити з обігу
виробничого процесу близько 990 тон
озоноруйнівних речовин (станом на
2017 рік);

•

екологічні переваги: Україна зменшила
виробництво та використання озоноруйнівних речовин, що сприяє зменшенню озонової діри;

•

інформаційні переваги: Україна безкоштовно отримує передову науково-технічну інформацію у сфері захисту озонового шару та може використовувати її у діяльності власних
інституцій та для власних потреб у цій
сфері.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

На даний час в Україні відсутній закон,
який би в повній мірі регулював відносини у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами та товарами, що їх містять.
Прийняття закону «Про озоноруйнівні
речовини та фторовані парникові гази»
дасть можливість врегулювати на державному рівні імпорт, використання та
знешкодження озоноруйнівних речовин.
Законодавча неврегульованість призводить до порушення цілісності системи
державного регулювання і контролю за
ввезенням і вивезенням контрольованих
речовин та відсутності узгодженості взаємодії між державними органами щодо
ведення обліку ввезених/вивезених речовин, що, в свою чергу, не забезпечує
об’єктивного звітування України, як Сторони Монреальського протоколу, до Озонового Секретаріату.
(5) Випадки недотримання Україною
протоколу (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
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рамках конвенції/протоколу)
- рішення XXIV/18 двадцять четвертої Наради Сторін Монреальського протоколу
12-16 листопада 2012 року щодо невиконання умов Монреальського протоколу
Україною: про перевищення Україною
максимально допустимого об’єму споживання речовин, включених в групу І додатку С. Україна надала Нараді Сторін план
дій із забезпечення повернення в режим
дотримання умов протоколу й успішно виконала його.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Україна регулярно кожного року подає
звіти в Озоновий Секретаріат. Інформація
розміщена на веб-сайті Озонового Секретаріату: http://ozone.unep.org/countries/
data-reporting-tools
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Інформація доступна на офіційному сайті Озонового Секретаріату англійською
мовою:
http://ozone.unep.org/en/datareporting/data-centre

86”, Цигульова Ольга.
1. БАЗЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ
(1) Офіційна назва
Базельська конвенція про контроль за
транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
відсутній. На сайті ВРУ доступний переклад російською: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/995_022/print .
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

На виконання Конвенції Україною прийняті НПА, які є недостатні для її реалізації:
•

(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Внески визначаються на основі шкали
внесків ООН. Внесок України за 2017 р. становить 5 929.00 доларів США. http://ozone.
unep.org/en/handbook-montreal-protocolsubstances-deplete-ozone-layer/41477

•

•

VI. ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ І ВІДХОДИ
1.

Базельська конвенція про контроль
за транскордонним перевезенням
небезпечних відходів та їх видаленням, МБО “Екологія-Право-Людина”,
Войціховська Алла.

2. Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої
згоди відносно окремих небезпечних
хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, ВЕГО “МАМА-86”,
Цигульова Ольга.
3. Стокгольмська конвенція про стійкі
органічні забруднювачі, ВЕГО “МАМА76

•

•

Закон України «Про ратифікацію Протоколу про відповідальність і компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті
транскордонного перевезення небезпечних відходів та їхнього видалення»
від 22 жовтня 2009 р. «1672-VI;
Постанова КМУ від 20 березня 1995 р.
№ 198 «Про здійснення екологічного
контролю в пунктах пропуску через
державний кордон» (зі змінами);

Угода між Урядом України і
Урядом Російської Федерації про
співробітництво в галузі переробки
ртутьвмісних відходів від 28 травня
1997 року;
Постанова КМУ від 29 березня 2000 р.
№574 «Про призначення компетентного органу та виділеного центру для
виконання цілей Базельської конвенції
про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та
їх видаленням» (із змінами);
Постанова КМУ від 13 липня 2000 р.
№ 1120 «Положення про контроль за
транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією/
видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» (зі змінами);

•

•

•

•

Наказ Мінприроди від 16 жовтня 2000
р. № 165 «Про затвердження Переліку
небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»;
ЗУ «Про вилучення з обігу, переробку,
утилізацію, знищення або подальше
використання неякісної та небезпечної продукції», 2000 р.;
Постанова КМУ № 1219 від 19.08.2002р.
«Порядок і правила проведення
обов’язкового страхування відповідальності експерта та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно
здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу
підчас транскордонного перевезення
та утилізації (видалення) небезпечних
відходів»;
Розпорядження КМУ від 8 листопада
2017 р. № 820-р «Про схвалення національної стратегії управління відходами
в Україні до 2030 року».

Прийнята нормативно правова база є недостатньою. Необхідно розробити та затвердити:
•
•

•

•

Національний перелік відходів;
Порядок функціонування електронної
системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з небезпечними відходами та відкриття інформації
про транскордонне переміщення небезпечних відходів для громадськості;
Положення про екологічний контроль
у пунктах пропуску через державний
контроль та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, передбачене п. 4 Постанови КМУ від 20.03.1995
р. № 198 «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон» (такий був прийнятий у 1999 р. та скасований у 2015р);
Порядок взаємодії між Державною
фіскальною службою України та Мінприроди у частині відбору зразків для
проведення лабораторних аналізів на
відповідність складу вантажу наявній
документації, передбачений ст. 356
Митного кодексу України;

•

Порядок пломбування контейнера
з небезпечними відходами в пункті
пропуску через державний контроль
на в’їзді в Україну, передбачений п. 29
Положення про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних
відходів та їх утилізацією/видалення,
затвердженого постановою КМУ від 13
липня 2000 р. № 1120;

•

Внести зміни до ЗУ «Про перелік до-

•

кументів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», якими передбачити висновок Мінприроди про
те, що відходи Зеленого переліку, які є
об’єктом експорту або імпорту, не підпадають під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонним
перевезенням небезпечних відходів
та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів;
Ратифікувати Заборонну поправку до
Базельської конвенції17, за якою забороняється перевезення небезпечних
відходів з країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) в країни, які не є членами ОЕСР.

(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовим відповідальним органом є Мінприроди згідно з постановою КМУ «Про
порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних
організацій, членом яких є Україна» від 13
вересня 2002 р. № 1371 (у редакції від 22
грудня 2017 р.), інший відповідальний орган – МЗС України. Мінприроди не в повній
мірі виконує свої функції, оскільки не ініціює розробку нормативно-правових актів
щодо виконання Базельської конвенції та
нерегулярно надає звіти в органи Конвенції, зокрема, не подано звіти за 2011, 2014,
2015, 2016 роки. Згідно із наказом Мінприроди України від 14 грудня 2016 р. № 511
представником компетентного органу
(Competent Authority) з питань виконання
Базельської конвенції призначено директора департаменту екологічної безпеки
С. І. Лук’янчука, а відповідальною контактною особою (Focal point) з питань виконання Базельської конвенції – начальника
відділу дозвільно-ліцензійної діяльності та
контролю департаменту екологічної без17 https://bit.ly/2ySkL9g
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пеки С. В. Жукаускаса хоча на сайті Базельської конвенції не зазначені їх прізвища18.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
В УКРАЇНІ

Головне завдання Базельської конвенції
– захист здоров’я людей та навколишнього середовища від несприятливих наслідків впливу небезпечних відходів. Область
застосування охоплює широкий спектр
відходів, які визначаються як небезпечні
в залежності від їхнього походження та
складу, а також побутові відходи та золу,
що утворюються при їхньому спалюванні.
Імплементація Конвенції покликана привести до:
•

•

•

скорочення утворення небезпечних
відходів та сприяння їхньому екологічно обґрунтованому регулюванню;
обмеження транскордонного перевезення небезпечних відходів за винятком випадків, коли воно розглядається
відповідно до принципів екологічно
обґрунтованого регулювання;
створення системи регулювання для
застосування її у випадках допустимих
транскордонних переміщень відходів,
яка є основою Конвенції. На підґрунті
принципу попередньої обґрунтованої
згоди, необхідно, щоб, перш ніж почати експорт, держава-експортер зобов’язана надавати державі-імпортеру
та транскордонним державам детальну інформацію про передбачуване
переміщення відходів. Переміщення
може відбуватися тільки в тому випадку, якщо всі зацікавлені держави дали
свою письмову згоду.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Недостатність нормативно-правової бази
та відсутність національної системи регулювання обігу небезпечних відходів. На
сьогодні у пріоритетах – перевага економічних інтересів над екологічними при
поводженні з відходами, наявність випадків незаконного транскордонного переміщення небезпечних відходів до країни під
виглядом сировини.

18 https://bit.ly/2PJ1rVq
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(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Відповідно до ч. 3 ст. 13 Конвенції Сторони у відповідності з національними правилами і законами передають Конференції
Сторін через секретаріат до кінця кожного
року звіт за попередній рік. Україна надала
щорічні звіти за 2001 – 2010, 2012, 2013 рр.,
відсутні звіти за 2011, 2014 – 2016 рр.19.
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Інформація доступна лише на сайті Конвенції англійською мовою20.
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Для фінансової підтримки звичних витрат
був створений Цільовий фонд Базельської
конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів
та їх видаленням. Крім того, створений Цільовий фонд технічного співробітництва
для надання допомоги країнам, що розвиваються та іншим країнам, які потребують
технічної допомоги з імплементації Базельської конвенції.
Станом на 31.12.2017 р. Україна не має заборгованості за 2016 р. та попередні роки
щодо сплати внесків до Цільового фонду
Базельської конвенції 21. Однак, періодично така заборгованість мала місце. Так,
станом на 31.12.2016 р. в України була заборгованість у розмірі 50 доларів за попередній рік22. Станом на 31.12.2014 р. Україна
мала заборгованість у розмірі 6 033 доларів США за попередні роки23.
Внески до Цільового фонду проводяться
щорічно на основі індикативної шкали,
прийнятої консенсусом Конференції Сторін, враховуючи шкалу внесків ООН, яка
час від часу приймається Генеральною
Асамблеєю. Внески скориговані таким чи19
20
21
22
23

https://bit.ly/2SLS326
https://bit.ly/2AKUxXw
https://bit.ly/2yQWXlQ
https://bit.ly/2yRnIqk
https://bit.ly/2qryOh8

ном, щоб жодна зі Сторін не сплачувала
менше 0,001 % від загальної суми, і щоб
жоден внесок не перевищував 22% від загального обсягу24.
Внесків до Цільового фонду технічного
співробітництва для надання допомоги
країнам, що розвиваються та іншим країнам, які потребують технічної допомоги
в імплементації Базельської конвенції, від
України не надходило25. Такі внески є добровільними.
2. РОТТЕРДАМСЬКА КОНВЕНЦІЯ
ПРО ПРОЦЕДУРУ ПОПЕРЕДНЬОЇ
ОБҐРУНТОВАНОЇ ЗГОДИ ВІДНОСНО
ОКРЕМИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ
РЕЧОВИН ТА ПЕСТИЦИДІВ У
МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

безпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», “Про оцінку впливу
на довкілля», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про перевезення
небезпечних вантажів»; їх підзаконних актах та НПА міністерств і відомств:
•

•

(1) Офіційна назва
Роттердамська конвенція про процедуру
Попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/995_a35
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
•

ЗУ «Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру
попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних
речовин та пестицидів у міжнародній
торгівлі» від 26 вересня 2002 р. № 169IV.

Заходи, які впроваджуються в Україні на
виконання вимог Конвенції, також ґрунтуються на положеннях ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»,
«Про пестициди і агрохімікати», «Про за24 https://bit.ly/2Dnly5U
25 https://bit.ly/2RAZyaG

•

•

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення державних
випробувань, державної реєстрації
та перереєстрації, видання переліків
пестицидів агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» від 4
березня 1996 р. № 295 (у редакції від
01.10.2015р.);
Постанова КМУ «Про затвердження
Порядку надання дозволу на ввезення
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для
проведення державних випробувань
та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу» від 4 березня 1996 р.
№ 288 (у редакції від 19.01.2016 р.);
Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні;
Наказ МОЗ України «Про затвердження Критеріїв заборони чи суворого
обмеження використання окремих
небезпечних хімічних речовин, у тому
числі пестицидів, за показниками їх небезпечності для здоров’я людини та
навколишнього природного середовища» від 11 травня 2010 р. № 391.

Таким чином, національне законодавство у цілому забезпечує імплементацію
Конвенції, але в ньому існують певні прогалини щодо контролю імпорту хімічних
речовин, виявлення і попередження незаконного обігу пестицидів та безпеки і
захисту працівників від шкідливого впливу
азбесту.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Ключовим відповідальним органом є МОЗ
України, інший відповідальний орган –
Мінприроди (постанова КМУ від 13 вересня
2002 р. № 1371 та Указ Президента України
від 15 січня 2005 р. № 34/2005). Для координації виконання Конвенції в штаті МОЗ
України призначена особа, яка є офіційною контактною особою та відповідає за
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роботу призначеного національного органу з питань хімічних речовин – Р.В. Коваль
директор ДП «Комітет з питань гігієнічного
регламентування МОЗ України». В штаті
Мінприроди України призначена особа,
яка також є офіційною контактною особою – О.С. Семенець, заступник директора
департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності і призначено
дві особи, що відповідають за роботу призначеного національного органу з питань
пестицидів26 – А.П. Корецький, головний
спеціаліст відділу поводження з пестицидами та агрохімікатами і В.У. Ящук, начальник відділу поводження з пестицидами та
агрохімікатами (наказ Мінприроди від 14
грудня 2016 р. № 511). Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України
є Національним органом з питань обміну
інформацією та впровадження в Україні
процедури ПОЗ.
У проекті «Посилення реалізації Роттердамської конвенції в Україні та створення
потужностей по боротьбі з незаконним
обігом хімічними речовинами» створена
міжвідомча робоча групи, яка працює над
усуненням прогалин у виконанні Конвенції
та забезпечує синергію хімічних конвенцій27.
Таким чином, інституційне забезпечення виконання Конвенції є достатнім, але
його ефективність – ні, оскільки Україна до
сьогодні жодного разу не інформувала Секретаріат щодо тих чи інших національних
обмежень чи рішень по імпорту хімічних
речовин.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Головними перевагами практичної імплементації Конвенції в Україні є:
•

•

Запобігання небажаної торгівлі небезпечними хімічними речовинами та пестицидами;
Участь у системі раннього попередження про заходи щодо заборони
або суворого регламентування хімічних речовин та нещасні випадки, які
пов’язані з їх використанням;

26 https://bit.ly/2zsRYHP
27 https://bit.ly/2qryTBs
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•

•

•

•
•

Прийняття відповідних поінформованих рішень щодо імпорту хімічних речовин з Додатку III;
Доступ до експортних повідомлень
про регулюючі заходи в країнах-експортерах;
Доступ до інформації із супроводу
експорту (класифікація, маркування,
пакування та паспорти безпеки), яка
допомагає розуміти і управляти потенційними ризиками;
Можливість обміну інформацією щодо
хімічних речовин з Додатку ІІІ;
Можливість отримання технічної підтримки від Сторін з більш розвиненою
системою з регламентації використання хімічних речовин.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Відсутність кінцевих регламентаційних
постанов щодо хімічних речовин та пестицидів з Додатку III; процедури передачі відповідей щодо їх імпорту, заборон та
обмежень; національної процедури підтвердження повідомлення про експорт;
періодичного перегляду національної методології оцінки особливо небезпечних
пестицидних сполук.
Лобіювання внесення змін до ст. 4 ЗУ
«Про пестициди і агрохіміками», які стосуються відміни обов’язкової умови завезення та застосування незареєстрованих
в Україні пестицидів - документального
підтвердження їх державної реєстрації в
країні-виробнику (законопроект 6606).
Відсутність дієвих заходів з протидії незаконному обігу пестицидів в країні (імпорт,
виробництво та торгівля фальшивими,
контрафактними і нестандартними пестицидами).
Скасування28 під впливом азбестового
лобі, наказу МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від
шкідливого впливу азбесту та матеріалів і
виробів, що містять азбест» від 29 березня 2017 р. № 339, яке зараз оскаржують у
суді.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
28 https://bit.ly/2D4YuYO

відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
У ст. 17 Конвенції передбачено, що Конференція Сторін розробляє і затверджує процедури та інституційні механізми для визначення недотримання Конвенції і вживає заходів щодо Сторін, які знаходяться
у стані недотримання. Розгляд та затвердження проектів цих процедур було розпочато на КС-2 у 2007 р. та до цього часу
не завершено, і тому випадки недотримання Конвенції її Сторонами поки що не
фіксуються29.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Конвенція не передбачає подання регулярних звітів, але відповідно до ст. 5,6 та
10 Сторони надають до Секретаріату інформацію про стан виконання Конвенції,
у тому числі відомості про подання повідомлень про кінцеві регламентаційні постанови щодо заборонених або суворо
обмежених хімічних речовин, а також про
відомості щодо імпорту хімічних речовин
з Додатку ІІІ. Україна досі жодного разу не
інформувала Секретаріат про національні
обмеження щодо заборонених або суворо обмежених хімічних речовин або про
рішення щодо їх імпорту.
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Інформація про виконання Конвенції не
доступна.
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Для країн – Сторін Конвенції передбачено щорічну сплату внесків до Цільового
(трастового) фонду Роттердамської конвенції. Станом на 20.04.2017 р. (перед початком роботи КС-8) заборгованість України за 2016 р. відсутня, а заборгованість за
2017 рік складала 3 308 доларів США30. У
2018 р. Україна повинна сплатити внески у
розмірі 3 308 доларів США.
3. СТОКГОЛЬМСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО
СТІЙКІ ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ
29 https://bit.ly/2zsqrWW
30 https://bit.ly/2RAbc5w

(1) Офіційна назва
Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
доступний на сторінці ВРУ: http://zakon0.
rada.gov.ua/laws/show/995_a07
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

Основні НПА, прийняті на виконання Конвенції:
•

•

ЗУ «Про ратифікацію Стокгольмської
конвенції про стійкі органічні забруднювачі» від 18 квітня 2007 р. № 949-V;
Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з виконання
Стокгольмської конвенції про стійкі
органічні забруднювачі» від 25 липня
2012 р. № 589-р.

Заходи, що впроваджуються в Україні на
виконання вимог Конвенції, також ґрунтуються на ЗУ «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про Основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020
року», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», “Про
ОВД», «Про пестициди і агрохімікати»,
«Про захист рослин», «Про відходи», «Про
охорону атмосферного повітря», «Про
об’єкти підвищеної небезпеки», «Про охорону земель», «Про державний контроль
за використанням та охороною земель»,
«Про ліцензування видів господарської
діяльності», «Про перевезення небезпечних вантажів»; їх підзаконних актах та НПА
міністерств і відомств.
Таким чином, національне законодавство
у цілому забезпечує імплементацію Конвенції в Україні, але на сьогодні План заходів з виконання Конвенції потребує оновлення у зв’язку з розширенням переліку
стійких органічних забруднювачів (СОЗ)31,
31 https://bit.ly/1qnkTEe
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які підпадають під юрисдикцію Конвенції,
і для цього, в першу чергу необхідно провести інвентаризацію «нових» СОЗ. Також
ефективна імплементація Конвенції потребує створення низки сучасних нормативно-правових документів, які регламентують поводження з трьома групами СОЗ
– пестицидами; промисловими хімікатами,
і в першу чергу, поліхлорованими дифенілами (ПХД) та речовинами, які є продуктами ненавмисного виробництва – в першу
чергу, поліхлорованими дибензо-п-діоксинами та дибензофуранами.
(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТУ

Ключовим відповідальним органом є Мінприроди згідно з ‘Постановою КМУ «Про
порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних
організацій, членом яких є Україна» від 13
вересня 2002 р. № 1371 (у редакції від 22
грудня 2017 р.), інший відповідальний орган – МЗС. В штаті Мінприроди призначена
особа, що є офіційною контактною особою та відповідальною контактною особою з питань впровадження та виконання
Стокгольмської конвенції32 - О.С. Семенець,
заступник директора департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної
діяльності (наказ Мінприроди від 14 грудня
2016 р. № 511).
У Плані заходів з виконання, покладених
на Мінприроди завдань на 2012 рік33, передбачалась підготовка проекту постанови КМУ «Про створення Центру імплементації в Україні Базельської конвенції,
Роттердамської конвенції, Стокгольмської
конвенції, Стратегічного підходу до міжнародного управління хімічними речовинами» (п. 43), функціонування якого дозволило б підвищити ефективність впровадження та синергізм хімічних конвенцій,
але це не було виконано.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Стокгольмська конвенція є важливим початковим етапом у встановленні глобального екологічного режиму управління з
метою захисту здоров’я людей та еко32 https://bit.ly/2yV7f4B
33 https://bit.ly/2zCr0xB
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систем від збитків, обумовлених впливом
токсичних хімічних речовин, тому головними перевагами її практичної імплементації в Україні є:
•

•

•
•
•
•

•
•

Зміцнення інституційної структури та
удосконалення законодавчої бази
щодо СОЗ;
Формування та ведення інвентаризаційних реєстрів місць зберігання і кількості хімічних речовин віднесених до
СОЗ, а також забруднених ними обладнання, будівель, територій;
Знешкодження / знищення відходів та
обладнання, що містять ПХД;
Визначення та очищення територій,
які забруднені СОЗ;
Ліквідація або скорочення викидів СОЗ
внаслідок ненавмисного виробництва;
Обмін інформацією щодо СОЗ із заінтересованими сторонами та підвищення
рівня обізнаності і поінформованості
громадськості;
Розвиток системи моніторингу СОЗ;
Отримання міжнародної фінансової та
технічної допомоги.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Починаючи з 2014 р. Мінприроди призупинили роботу з реалізації Національного
плану заходів з виконання Стокгольмської
конвенції про СОЗ34.
Відсутні рамкові нормативі акті з питань
імплементації Конвенції, а також сучасна
нормативна база щодо поводження з непридатними пестицидами, ПХД, контролю
діоксинів. Лише у 2017 р. розпочато роботу зі створення нового та вдосконалення
існуючого
нормативно-законодавчого
регулювання щодо ПХД в рамках проекту
«Екологічно обґрунтоване поводження та
остаточне видалення поліхлорованих дифенілів (ПХД) в Україні»35.
Лише у 2018 р. розпочато роботу з оновлення Плану заходів з виконання Конвенції у рамках проекту «Огляд та оновлення національного плану впровадження
Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) в Україні»36.
34 https://bit.ly/2SKc8pv
35 https://bit.ly/2F5CTSu
36 https://bit.ly/2F1EKaU

Також впродовж низки років плинність
кадрів Мінприроди, які координують діяльність з імплементації ратифікованих
Україною хімічних конвенцій, включаючи
й Стокгольмську конвенцію, перешкоджає
виконанню завдань цих конвенцій та негативно впливає на імідж країни.

(трастового) фонду Стокгольмської конвенції. Станом на 20.04.2017 (перед початком роботи КС-8) заборгованість України
за 2016 рік складала 6 511 доларів США, а
з урахуванням внеску за 2017 рік – 12 865
доларів США39.

(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)

VII. ІНШІ

У ст. 17 Конвенції передбачено, що Конференція Сторін (КС) розробляє і затверджує процедури та інституційні механізми
для визначення недотримання Конвенції і
вживає заходів щодо Сторін, які, як визначено, знаходяться у стані недотримання.
Процес розгляду та затвердження проектів процедур щодо недотримання Конвенції було розпочато на КС-3 у 2009 р. і
до цього часу не завершено, і тому випадки недотримання Конвенції її Сторонами
поки що не фіксуються37.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
У відповідності зі ст. 15 передбачена періодичність національної звітності – кожні
чотири роки і відповідно до формату, встановленому на КС-1 у травні 2005 р.38.
Україна, як Сторона Конвенції з 2007 р., надає
такі звіти до Секретаріату Конвенції: (http://
chm.pops.int/Countries/NationalReports/
SecondRoundofPartyReports/tabid/1315/
Default.aspx; http://chm.pops.int/Countries/
NationalReports/ThirdRoundPartyReports/
tabid/4470/Default.aspx).
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Так, проте лише на офіційному сайті Секретаріату Стокгольмської конвенції про
СОЗ англійською мовою: http://chm.pops.
int/Countries/Reporting/NationalReports/
tabid/3668/Default.aspx
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Для країн – Сторін Конвенції передбачено щорічну сплату внесків до Цільового
37 https://bit.ly/2F4wtTx
38 https://bit.ly/2SFc7mN

1.

Рамкова конвенція про охорону та
сталий розвиток Карпат, МБО ІЦ “Зелене досьє”, Малькова Тамара.
2. Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне
середовище, МБО “Екологія-Право-Людина”, Войціховська Алла.
1. КАРПАТСЬКА КОНВЕНЦІЯ
(1) Офіційна назва
Рамкова конвенція про охорону та сталий
розвиток Карпат
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу і посилання на нього
Офіційний переклад українською мовою
доступний на веб-сторінці ВРУ: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_164
Доступні також протоколи:
1.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/998_366
2. h t t p : / / z a k o n 3 . r a d a . g o v . u a / l a w s /
show/998_532
3. h t t p : / / z a k o n 3 . r a d a . g o v . u a / l a w s /
show/001_004-11
4. h t t p : / / z a k o n 3 . r a d a . g o v . u a / l a w s /
show/998_576
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ІНСТРУКЦІЇ

Мінприроди розробило Стратегію виконання Рамкової конвенції (схвалено розпорядженням КМУ від 16 січня 2007р.)
та План заходів до її реалізації. Мета та
завдання добре виписані в Стратегії,
вони ввійшли до галузевих програм і регіональних планів чотирьох карпатських
39 https://bit.ly/2ySbjCJ
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областей. Зокрема, Стратегія передбачає
формування Карпатської екомережі в
рамках національної екомережі, складової
Всеєвропейської екомережі. Така мережа
успішно створюється за підтримки міжнародних проектів (http://carpathianparks.
org/). Зобов’язання з Протоколу про стале
управління лісами внесені до програми
«Ліси України». Триває процес інвентаризації пралісів відповідно до зобов’язань по
Конвенції (Протокол про стале управління
лісами). У травні 2017 р. ВРУ ухвалила закон про охорону пралісів («Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів»). Регіональні
стратегії та плани чотирьох карпатських
областей містять завдання, окреслені в
Стратегії. У Стратегії також говориться, що
«На другому етапі (2013-2020 роки) буде
забезпечено державний і громадський
контроль за виконанням вимог Карпатської конвенції, впроваджено ефективний механізм управління Карпатською
екомережею та її компонентами». Наразі
результатів такого контролю чи будь-якої
інформації про нього у відкритих офіційних джерелах немає.
Оскільки Конвенція є рамковою, впровадження відбувається двома шляхами: через розробку та ухвалення протоколів до
статей або через спільні проекти. Наразі
ситуація з протоколами наступна:
•

•

•

•

•
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Протокол про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття: ратифікований
Україною 4 вересня 2009 р., набув
чинності 28 квітня 2010 р.;
Протокол про стале управління лісами: ратифікований Україною 16 жовтня
2012 р., вступив у дію 21 жовтня 2013 р.;
Протокол про сталий туризм: ратифікований Україною 22 лютого 2017 р.,
вступив у дію 20 червня 2017 р.;
Протокол про сталий транспорт: ратифікований Україною 16 березня 2016
р., ще не вступив у дію;
Протокол про сталий розвиток сільського господарства та сільських територій: ухвалений на 5 Конференції Сторін (жовтень 2017 р., Угорщина), підписаний на конференції трьома країнами,

•

ще ніким не ратифікований, Україна не
підписала його на конференції;
Протокол про сталий розвиток сільського господарства та сільських територій: ухвалений під час П’ятої наради
Конференції Сторін (жовтень 2017р.,
Угорщина) підписали Угорщина та
Польща, Україна не підписала його на
конференції.

(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
ДОКУМЕНТУ

В Україні відповідальним за координацію
та реалізацію Конвенції є Мінприроди.
Наказом Мінприроди України від 31.12.04
№535 створена Координаційна рада з виконання положень Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат. До її
складу увійшли представники зацікавлених ЦОВВ та Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької ОДА, а
також науковці та громадські активісти. Судячи з інформації на сайті, Рада збиралася
востаннє в 2010 р.
Відповідальна особа (фокал пойнт) в Мінприроди – Губар Сергій Іванович, який
протягом багатьох років виконував координаційну функцію на посаді заступника
директора Департаменту охорони природних ресурсів та начальника відділу
розвитку екомережі та біобезпеки, і який
наразі вже не є штатним співробітником
міністерства, але продовжує виконувати
цю функцію.
Відповідальність за розробку протоколів
до Конвенції та за їх впровадження покладається на галузеві органи виконавчої влади. Тобто, основний координатор
Конвенції, Мінприроди, відповідно до повноважень ЦОВВ, делегує представникам
відповідних державних структур право
опікуватись тематичними/ галузевими
статтями. Наприклад, Протоколом про сталий туризм до Карпатської конвенції опікується наразі Мінекономрозвитку. На його
сайті є тільки інформація від 22.02.2017 про
те, що «Мінекономрозвитку розроблено
проект ЗУ “Про приєднання до Протоколу
про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Кар-

пат”, який наразі знаходиться на розгляді
у ВРУ (http://www.me.gov.ua/Documents/
Detail?lang=uk-UA&id=be315d6c-965a4a53-8f18-a0e0c298f2e7&title=RamkovaK
onventsiiaProOkhoronuTaStaliiRozvitokKar
pat), - хоча цей протокол вже набув чинності 20 червня 2017 р. Про подальші кроки стосовно імплементації цього протоколу та потреби в змінах до законодавства
інформації немає. На сайті Мінінфраструктури є інформація від 26 червня 2015 р.
про підписання Міністром інфраструктури
Протоколу про сталий транспорт (http://
mtu.gov.ua/news/951.html).
На сайті Держлісагентства є інформація про Карпатську конвенцію та Протокол про стале управління лісами http://
dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/
article?art_id=72323&cat_id=72322
Ратифікація всіх чотирьох протоколів до
Конвенції відповідно зафіксована документами ВРУ.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Карпатська конвенція є унікальною міжнародною угодою, яка націлена збалансувати збереження та відновлення унікальних природних і культурних цінностей Карпат та розумне господарювання
й соціальний розвиток без негативного
впливу на гірські екосистеми. Сьогодні це
єдиний правовий документ в Україні, що
впроваджує цілі й принципи сталого розвитку (на рівні конкретних гірських регіонів України та Європи), об’єднує членів ЄС
та сусідів у єдиному природному та економічному просторі. Імплементація Конвенції
має забезпечити збалансований розвиток
великого європейського регіону, включаючи і збереження довкілля, і покращення
соціального стану населення, і посилення
міжнародної співпраці, і модернізацію та
відкриття потенційних економічних можливостей, адже її статті стосуються всіх
сфер життя регіону і різних секторів.
(Б) ПЕРЕШКОДИ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Залучення інших секторів є головною
проблемою впровадження Конвенції: міжсекторальне співробітництво поки що є
складною проблемою в Україні, інтеграція

природоохоронних питань в інші галузі
дається важко, Мінприроди складно залучити до процесу фахівців з інших відомств
та координувати їх діяльність.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
Механізму дотримання не розроблено,
проте на Конференції Сторін в Угорщині
зафіксовано повідомлення про порушення Україною положень Конвенції фактом
планування мегакурорту Свидовець у Закарпатті.
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Детальний механізм звітування ще не
розроблений. Зазвичай Сторони надають інформацію, яка викладається в звітах Комітету з імплементації до кожної
чергової Конференції Сторін (Progress
Reports, http://www.carpathianconvention.
org/eventdetailccic/events/eighthmeeting-of-the-carpathian-conventionimplementation-committee.html) та затверджується Сторонами на конференції.
На 5-ій Конференції Сторін (жовтень 2017
р.) було вирішено започаткувати комплексні національні звіти, а Секретаріату
Конвенції доручено розробити правила
та формат такого звітування, що має бути
узгоджено на наступній Конференції.
Протокол про біорізноманіття вимагає
створення національного звіту. Такі звіти
були вперше підготовлені до останньої
конференції, але їх формат також вирішено вдосконалити.
До інших протоколів вимоги звітування
поки не ставляться.
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Звіти доступні англійською на сайті Конвенції, українською – ні. (http://www.
carpathianconvention.org/conservationand-sustainable-use-of-biological-andlandscape-diversity.html)
Вся інформація щодо Конвенції повністю доступна на офіційному сайті Карпатської конвенції http://www.
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carpathianconvention.org,
англійською
мовою. Доступ до інформації про Карпатську конвенцію на сайті Мінприроди дуже
складний. Нова версія сайту взагалі не
містить такої інформації.
На сайті Мінприроди у розділі Третя нарада
Конференції Сторін за посиланням http://
old.menr.gov.ua/protection/protection6/
vykonannya/ramkova/909-tretia-naradakonferentsii-storin-karpatskoi-konventsii
розміщено англійською та українською
мовами Стратегічний план дій з впровадження Протоколу про збереження та
стале використання біологічного та ландшафтного різноманіття (Бухарест, 2008) з
посиланням на розміщення його на офіційному сайті Карпатської конвенції за
адресою: https://bit.ly/2yQXfcq Остання інформація стосовно Карпатської конвенції
розміщена на старому сайті Мінприроди в
2013 році.

(А) ЧИ ПРИЙНЯТІ НА ВИКОНАННЯ
НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ, ПОЛОЖЕННЯ,
ІНСТРУКЦІЇ

На виконання Конвенції не прийняті спеціальні НПА, положення, інструкції. Проте, Україна прийняла низку законодавчих
актів, що встановлюють засади попередження впливу, які передбачаються даною Конвенцією, на навколишнє природне середовище:
•

ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого
1995 р. № 39/95-ВР (ст. 67);

•

ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня
1991 р. № 1264-XII (ст. 58);

•

ЗУ «Про Збройні Сили України» від 6
грудня 1991 р. № 1934-XII (ст.1);

(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески

Кримінальний кодекс України (розділ VIII
«Злочини проти довкілля», стаття 441 розділу XX, що були прийняті 5 квітня 2001 р.).

Відповідно до ст.17 Конвенції “Фінансові
внески” кожна Сторона робить внески до
основного бюджету Конвенції відповідно
до шкали внесків, встановленої Конференцією. На 2018 рік заплановано внесок
України 33 000 євро .Україна виконує свої
обов’язки щодо сплати внесків до бюджету Карпатської конвенції починаючи з
2005 року.

Необхідно прийняти НПА: (1) щодо попередження використання військового або
будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище;
(2) щодо визначення методів руйнування
природного середовища; (3) щодо методів
та методик визначення шкоди та відновлення довкілля; (4) щодо відповідальності
за порушення.

2. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ ВІЙСЬКОВОГО АБО БУДЬ-ЯКОГО ВОРОЖОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВПЛИВУ НА
ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

(Б) НА ЯКІ НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНИ ПОКЛАДЕНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

(1) Офіційна назва
Конвенція про заборону військового або
будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище
(2) Наявність і доступність офіційного
перекладу
Офіційний переклад українською мовою
відсутній. На сайті ВРУ доступний текст
Конвенції російською мовою:
http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_258
(3) Імплементація конвенції на
національному рівні
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Зобов’язання щодо імплементації Конвенції не покладені на жоден національний
орган.
(4) Практична імплементація в Україні
(А) ПЕРЕВАГИ ВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Конвенція зобов’язує держави не вдаватись до військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на
природне середовище, які (засоби) мають
широкі, довгострокові чи серйозні наслідки, в якості методів руйнування, завдання
шкоди чи нанесення збитків іншій державі-стороні Конвенції. Якщо держава вважає, що інша сторона Конвенції порушує
свої зобов’язання, вона може повідомити про це Раду Безпеки ООН, яка може

провести розслідування наданих фактів.
Але таких переваг Конвенції Україна не
використовує, не зважаючи на факти забруднення та знищення довкілля на сході
України Російською Федерацією40.
(Б) ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Основні перешкоди, які не дають
належним чином імплементовувати угоду:
недостатність нормативно-правової бази,
нехтування практичного застосування,
недостатнє розуміння шкоди, завданої
довкіллю.
(5) Випадки недотримання Україною
конвенції (у випадку наявності
відповідного механізму дотримання в
рамках конвенції/протоколу)
(6) Подання Україною регулярних звітів
в органи конвенції
Звіти України в органи Конвенції не
подавалися. Звіти українською мовою
відсутні.
(7) Чи доступна інформація про
виконання конвенції, звітування
Наявний звіт авторів Нідерландів та
Болгарії у кооперації з НАТО (2007 рік)
«Встановлення безпеки та стабільності
у регіоні Чорного моря», який доступний
неповністю, повна версія платна: У звіті
зазначено: «Конвенція про заборону
військового або будь-якого ворожого
використання засобів впливу на природне
середовище», сторонами якої є і Україна,
і Росія, забороняє вороже використання
технологій з модифікаціями щодо довкілля,
які спричиняють широко розповсюджені,
довготривалі, чи інші серйозні наслідки
як засоби руйнування, пошкодження
чи поранення по відношенню до іншої
держави-сторони конвенції. Тим не менш,
Київ зробив замало, щоб захистити свої
права». Інша інформація про виконання
Конвенції, звітування, включаючи і на
українських ресурсах, відсутня.
(8) Чи передбачаються фінансові
ресурси/членські внески
Не передбачені.

40 https://bit.ly/2yV7vR7
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