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Протокол №1 
засідання Робочої групи 3 “Довкілля, Зміна клімату та енергетична безпека” 

Української національної платформи  
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

 
6 березня 2018 року                                 вул. Малопідвальна 12/10, м. Київ 
 
Присутні: 16 представників організацій-членів та запрошених експертів. 
 

1. Андрусевич Наталія, РАЦ Суспільство і довкілля 
2. Бебешко Тарас, запрошений експерт 
3. Гаврилюк Руслан, НЕЦУ 
4. Голубовська-Онісімова Ганна 
5. Ключко Едуард, Дніпропетровське обласне товариство німців “Відергебурт” 
6. Кохан Олег, Інтерекоцентр 
7. Малькова Тамара, МБО ІЦ “Зелене Досьє” 
8. Машталер Ольга, секретар УНП 
9. Мельничук Віктор, НЕЦУ 
10. Ніцович Роман, DIXI Group 
11. Проців Галина, ЕК “Край” 
12. Рубель Олег, Чорноморське відділення Української екологічної академії наук 
13. Федоринчик Сергій, ІЦ УЕА ЗС 
14. Цветкова Ганна, запрошений експерт  
15. Чубик Андрій, Центр глобалістики “Стратегія ХХІ” 
16. Шумило Олексій, запрошений експерт 

 
Порядок денний: 

1. Планування діяльності на 2018 рік. 
2. Інформування про міжнародні події та результати в рамках ФГС СхП (Індекс 

Східного Партнерства, інше). 
3. Про різницю та схожість РГ3 УНП та РГ5 УС ПГС. 
4. Висновки та рекомендації позиційного документу з екологічного врядування в 

Україні: обговорення. 
5. Різне. 

 
1. Планування діяльності на 2018 рік. (Проект Плану РГ3 додається) 
 
ОБГОВОРЮВАЛИ: Проект плану діяльності на 2018 рік.  
ВИСТУПИЛИ: Г. Голубовська-Онісімова, А. Чубик, Г. Цветкова, В. Мельничук, Р. Гаврилюк, 
Т. Бебешко, Р. Ніцович, О. Шумило, Н. Андрусевич, Т. Малькова, О. Кохан., С. Федоринчик, 
Е. Ключко. Розглянули тематичні пріоритети РГ3 ФГС СхП та обговорили їх актуалізацію для 
РГ3 УНП. 
ВИРІШИЛИ: 
Визначили наступні пріоритети діяльності РГ3 УНП та можливі дотичні аналітичні 
продукти/ заходи: 
- Інтегроване управління водними ресурсами та зміна клімату застосувати як наскрізну 

тематику, пов’язану з енергетичною та екологічною безпекою. Процес підготовки 
планів з адаптації до зміни клімату (як секторальних в межах природоохоронних 
секторів, так і секторів економіки) просувається дуже повільно. Водночас, водний 
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сектор є ключовим і наскрізним для адаптації. Такі нагальні питання, як 
неконтрольований розвиток малих ГЕС, а також інші аспекти впровадження Програми 
розвитку гідроенергетики, потребують моніторингу з боку ОГС та адвокації для 
екологізації галузі. Необхідність підготовки Водної стратегії (що вимагається УпроА) не 
підтримується Водним агенством, хоча Мінприроди визнає пріоритетність цього 
завдання. Таким чином, необхідно активізувати діалог з цих питань та запропонувати 
варіанти рішень, а саме: 

1) Підготувати аналітичний документ щодо адаптації до зміни клімату у водному 
секторі з урахуванням секторальних пріоритетів (на прикладі енергетики) – на 
основі оцінки ризиків та провести діалог з відповідними ЦОВВ і залученням 
Преставництва ЄС в Україні. 
2) Підготувати Policy Paper з обгрунтуванням необхідності і пропозиціями до змісту 
Водної стратегії, провести круглий стіл з презентацією та обговоренням. 
 

- Серед очікуваних результатів СхП до 2020 року для проведення оцінки станом на 2018 
рік, моніторингу на перспективу та комунікації, щодо тематики “Довкілля та зміна 
клімату” виділили наступні пріоритети: 

1) Прийняття та впровадження законів про ОВД та СЕО 
2) Розвиток “зеленої економіки” 
3) Підготовка та впровадження галузевих планів адаптації до зміни клімату 
4) Прогрес щодо реформи лісового господарства та сталого управління лісами 
5) Зміцнення охорони природи шляхом розвитку Смарагдової мережі. 

 
- Удосконалення екологічного врядування також визнано пріоритетом діяльності. 

Учасники зазначали, що важливість цієї сфери обумовлюється, зокрема, виключними 
можливостями для інноваційного прориву. Україна координувала 2 оцінки ЕГ для 6 країн 
СхП у попередні роки, в 2018 році користуючись оновленою методикою (готується) 
рекомендовано провести поглиблену оцінку ЕГ для України, зокрема, інституційної 
складової. 

 
Запропонували включити до плану роботу над адвокацією змін та доповнень до 
законопроекту “Про основні засади державної аграрної політики та державної політики 
сільського господарства” щодо визначень, термінології та власне розвитку екологічного 
туризму. Зазначали необхідність більш активної підготовки та участі РГ3 УНП у річній 
Асамблеї ФГС СхП в 2018 році, тим більше що квота буде збільшена. Обговорювали 
можливість організації та проведення акцій, наприклад, на підтримку ЗУ про СЕО в разі, 
якщо його прийняття знову буде відкладено або провалено. Ухвалили, що в разі 
необхідності, план може доповнюватися і змінюватися протягом року. 
 
Погодилися, що заходи проектів, які підтримуються Синергією, мусять зазначати 
співорганізацію і залучати до участі РГ3 УНП ФГС СхП. Таким чином, ці заходи також є 
складовою річного плану роботи РГ3. 
 
2. Інформування про міжнародні події та результати в рамках ФГС СхП (Індекс 

Східного Партнерства, інше). 
 

Координатор проінформувала про зміни архітектури СхП, що готувалися та будуть 
представлені  в Брюсселі 12 березня, а також про підготовку до щорічної асамблеї ФГС в 
2018 році і закликала учасників активніше подавати заявки на участь, оскільки всі РГ в 
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2018 році матимуть рівні квоти, що для РГ3 зокрема означає збільшення місць. Також, 
вона коротко поінформувала про підготовку і представлення ІСхП 2015-2016, проте 
докладний розгляд індикаторів і результатів для України за розділами “Довкілля” та 
“Сталий розвиток” було відкладено за технічними причинами. Інформацію взяли до 
відома. З Індексом можна ознайомитися за посиланням http://www.eap-index.eu/ 
 
3. Про різницю та схожість РГ3 УНП та РГ5 УС ПГС. (Інформаційна довідка додається) 
 
УНП ФГС СхП 
Українська національна платформа утворена 29 січня 2011 р. та діє в рамках Форуму 
громадянського суспільства Східного Партнерства — багатонаціональної платформи 
організацій громадянського суспільства з країн Східного Партнерства, країн-членів ЄС, 
Європейських та міжнародних мереж. Платформа має на меті активне інформування 
громадян України, представників громадянського суспільства, політиків, державних 
службовців та підприємців про програму Східного партнерства ЄС, а також про моніторинг 
і експертизу ключових політик у розрізі модернізаційного потенціалу реформ, пов’язаних 
із процесами європейської інтеграції.  
Ціллю Національної платформи є посилення інституційної спроможності громадських 
організацій впливати на порядок денний реформ та міжнародну політику України. 
 
УС ПГС 
Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС) є 
частиною Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, що створена у 
відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ПГС є органом, 
який складається з представників громадянського суспільства України з однієї сторони і 
членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) - з іншої. 
Платформа є одним із чотирьох органів Асоціації поряд із Радою асоціації, Комітетом 
асоціації та Парламентським комітетом асоціації. І якщо перші представляють уряд та 
парламент, то ПГС створена з метою забезпечення належної ролі громадськості у 
процесі виконання Угоди про асоціацію. 
Таким чином, водночас зі схожістю завдань обох платформ, одна (УСПГС) зосереджена 
більше на двосторонньому вимірі впровадження УпроА, а друга (УНП ФГС СхП) – на 
багатосторонньому вимірі (6 країн СхП, зокрема) впровадження більш широкої програми 
реформ і ролі України в цьому процесі. Відповідно, РГ3 УНП організовує і проводить свою 
роботу, а РГ5 УСПГС – свою. Партнерство двох груп забезпечує синергію в одних випадках 
(наприклад, спільна робота над підготовкою Оцінки впровадження МЕУ), і різноманітність 
– в інших. Інформацію взяли до відома. 
 
4. Висновки та рекомендації позиційного документу з екологічного врядування в 

Україні: обговорення. http://www.gegreforms.org/images/files/UA_PP_ukr.pdf 
 
Позиційний документ був підготовлений проектом «Сприяння прогресу Білорусі, Молдови 
та України у європейській реформі екологічного врядування», який підтримувався шляхом 
Схеми регрантингу ФГС СхП і виконувався у партнерстві з організаціями у Білорусі та 
Молдові. Більшість учасників погодилася з запропонованим у документі баченням.  
Надані змістовні пропозиції щодо подальшого розвитку документу для використання 
найближчим часом для Звернення до різних адресатів щодо реформи екологічного 
врядування – включали: 

http://www.eap-index.eu/
http://www.gegreforms.org/images/files/UA_PP_ukr.pdf
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- підкреслити обмеженість інноваційних сфер, в яких України може зробити прорив, 
і що озеленення економіки та екологічне врядування – чи не єдина з них, що 
полишилася, і тому це – пріоритетний національний інтерес (Т.Бебешко); 

- інституційній спроможності Мінприроди необхідно приділити окремий абзац, як у 
висновках так і у рекомендаціях, зокрема  щодо координації і підпорядкування 
органів влади, що діють в системі екологічного управління, а також припинення 
дублюварння функцій (С.Федоринчик); 

- законопроект про СЕО містить визначення громадськості, яке протирічить 
Оргуській конвенції та дискримінує громадськість згідно теприториальній 
приналежності – у рекомендаціях необхідно відобразити необхідність внесення 
змін до визначення (Н. Андрусевич, додається пропозиція до тексту); 

- щодо програми розвитку гідроенергетики, необхідно додати потребу у 
запровадженні нових, екологічних правил гри для вже існуючих МГЕС (Р.Гаврилюк); 

- ставки екоподатків та штрафів необхідно збільшити не менш ніж у 1000 разів, а не 
100, а екологічний фонд мусить бути виведений із загального бюджету і отримати 
більшу самостійність, залучаючи польський досвід (Т. Бебешко). 

 
ВИРІШИЛИ: учасникам обговорення подати протягом тижня пропозиції у письмовому 
вигляді, доопрацювати у вигляді звернення і подати від РГ3 до зазначених адресатів 
(проект висновків та рекомендацій додається). 
 
5. Різне 
 
СЛУХАЛИ: Р. Гаврилюка щодо необхідності скасувати Програму розвитку 
гідроенергетики на період до 2026 року, яка була ухвалена із поспіхом, без погодження із 
Мінприроди України, без обговорення із громадськістю, без врахування впливу на 
довкілля та потреб місцевого населення. 
 
ВИРІШИЛИ: підтримати Звернення до Прем’єр-міністра України, звернутися також до РГ5 
УСПГС для спільної підтримки, доопрацювати та відправити до 13 березня. (додається). 
 
СЛУХАЛИ: Щодо включення громадських організацій до Української частини Комісії зі 
сталого використання і охорони басейну річки Дністер 
 
Р. Гаврилюк: Відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки 
Дністер» (далі – Постанова) передбачено створення Української частини Комісії зі сталого 
використання і охорони басейну річки Дністер, яка створюється на підставі статей 6, 26 
Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про 
співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, ратифікованого 
Законом України від 07.06.2017 № 2086-19. В робочій групі передбачено участь двох 
представників громадських організацій природоохоронного спрямування. Національний 
екологічний центр України входив до Басейнової ради р. Дністер, з самого початку її 
існування. Протягом останніх 15 років НЕЦУ активно долучався до численних українських і 
міжнародних проектів  направлених на екологічне оздоровлення басейну р. Дністер.  
Г.Проців: Активну участь у громадському русі направленому за збереження басейну 
Дністра проводить ГО «Екологічний клуб «Край», яка є лідером серед місцевих 
громадських організацій в даному напрямі діяльності, а також входить до громадської 
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ради при Державному агентстві водних ресурсів, є членом міжнародної асоціації 
охоронців річки Дністер “Eco-Tiras”. 
 
ВИРІШИЛИ: рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів до складу 
Української частини Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер за 
квотою громадських організацій природоохоронного спрямування (2 особи) включити 
представників Національного екологічного центру України та екологічного клубу «Край» 
(Р.Гаврилюка та Г.Проців). 
 
ДОДАТКИ: 

1. План діяльності РГ3 на 2018 рік 
2. Інформаційна довідка про УНП ФГС СхП та УСПГС. 
3. Висновки та рекомендації позиційного документу щодо належного врядування. 
4. Пропозиції Н. Андрусевич (з обгрунтуванням) щодо змін та доповнень до 

визначення громадськості  у законі про СЕО. 
5. Звернення до Прем’єр-міністра України щодо перегляду програми розвитку 

гідроенергетики. 
6. Лист до заступника міністра екології та природних ресурсів з питань євроінтеграції 

щодо рекомендації кандидатур від РГ3 до складу Дністровської комісії. 


