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ДОПОВІДЬ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ОРХУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

БЛАНК ПОСВІДЧЕННЯ 

Нижченаведена доповідь представляється від імені   України   [найменування 
Сторони або держави, що підписали Конвенцію] відповідно до рішення 1/8 

 

Прізвище співробітника,      
відповідального за представлення 
національної доповіді: 

Луцько Василь Степанович 
 

Підпис:  

Дата:  

ДОПОВІДЬ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ                              

Прохання представити наступні докладні дані про підготовку доповіді 

Сторона 
 
 
 

Україна 

Національний координаційний центр 
 
 
Повна назва установи: 
 
 

 

Міністерство охорони навколишнього 
природного середовища України 
(Мінприроди України) 

Прізвище і посада співробітника: 
 
 

 

Луцько Василь Степанович 
– заступник Міністра 
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Поштова адреса: 
 
 
 

03035, м. Київ-35, вул. Урицького, 35 
 
 
 

Телефон: 
 
 

248-69-69 
 
 

Факс: 
 

248-69-69 
 

Адреса електронної пошти: Lutsko@ menr.gov.ua  

Співробітник для підтримки контактів з питань національної доповіді (якщо таким є 
інша особа): 
 
 
Повна назва установи: 
 

 

Прізвище і посада співробітника:  
 
 

Поштова адреса: 
 
 
 
 
 

 
 

Телефон:  
 
 

Факс:  

Адреса електронної пошти:  
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Представте коротку інформацію про процес підготовки доповіді з указівкою того, з 
якими державними органами проводилися консультації або які державні органи внесли 
вклад у його підготовку і яким чином проводилися консультації з громадськістю, а 
також яким чином результати цих консультацій були враховані і які матеріали 
використовувалися в якості  основи для підготовки доповіді. 

 

      Відповідь:  Для підготовки доповіді в Міністерстві охорони навколишнього природного 
середовища України (Мінприроди України) був підготовлений наказ від  25.11.04 р. № 469  
«Про підготовку національної доповіді України  до Другої Наради Сторін Орхуської 
конвенції (далі - Доповідь)», яким створено робочу групу для підготовки Доповіді і 
складений графік виконання робіт. 
У підготовці Доповіді брали участь: 
- структурні підрозділи центрального апарату Мінприроди України; 
- Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з екології та природних 

ресурсів; 
- Державні управління екології та природних ресурсів в областях,  у містах Києві і 

Севастополі  (далі - Держуправління екоресурсів); 
- урядові органи державного управління в системі Мінприроди України; 
- управління обласної державної адміністрації, обласні управління земельних ресурсів, 

лісового господарства, обласне виробниче управління по меліорації  і водному 
господарству в Івано-Франківській області; 

- обласні управління з питань преси  та інформації, освіти і науки, статистики, 
внутрішньої політики в Харківській області; 

- Координаційна рада громадських екологічних організацій і Рескомекоресурсів Криму; 
- представники Громадської ради при центральному апараті Мінприроди України: 

Українське відділення міжнародної спілки “Екологія людини” і Всеукраїнська 
екологічна  Ліга; 

- представники Громадських рад при Держуправліннях екоресурсів; 
- еколого-правова громадська організація «ЭкоПраво-Київ».  
від міста Севастополь брали участь громадські організації: 
- Асоціація «Безпека життєдіяльності»; 
- Козаче культурно-екологічне товариство м. Севастополя «Козачий заповіт»; 
- Молодіжна група дій по екоетиці; 
- Севастопольська міська організація Всеукраїнської екологічної Ліги; 
- Товариство захисту археологічних та історичних пам'ятників, флори, фауни і 

прибережних вод «Оазис»; 
- «Екологія і життя»; 
В Івано-Франківській області - 17 громадських екологічних організацій і 32 екологічні 
громади. Найбільш активну участь брали: 
- Громадські екологічні організації: «Екоплай», «Едельвейс», «Мама-86»; 
- природознавчий клуб «Кедрина»; 
- районна рада товариства охорони природи;  
- обласна організація «Наш будинок»; 
- Коломійська територіальна організація «Зелений світ»; 
- журнал «Людина і екологія»;  
- Молодіжна Громадська екологічна організація «Эко-Гал-Оствінд»; 
- студентське екологічне товариство; 
- еколого-гірський клуб; 
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- організація «Зелений Рух-Карпати»; 
- обласна організація Всеукраїнської екологічної Ліги НДП; 
- обласна організація Українського товариства охорони природи; 
- обласна організація Партії Зелених України; 
- обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді; 
- сільська організація «Екологічна Ліга». 

У Полтавській області підготовкою Доповіді займалася Екологічна рада Полтавщини, яку 
очолює Голік Ю.С. - генеральний директор НТЦ (Науково-технічний центр Полтавського 
відділення інженерної Академії України), голова Полтавського відділення Інженерної 
Академії України, академік Інженерної академії, к.т.н., доцент кафедри екології 
Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

У центральному апараті Мінприроди України підготовкою Доповіді, зведенням і обробкою 
всіх отриманих матеріалів займався член Громадської ради при Мінприроди України, 
представник Українського відділення міжнародної спілки «Екологія людини», член 
національної команди Проекту Європейського Союзу в рамках Програми ТАСІС 
«Екологічна інформація, освіта та поінформованість громадськості в ННД” (Вірменія, 
Азербайджан, Бєларусь, Грузія, Молдавія, Україна) - Сімонова О.Д., кандидат архітектури, 
фахівець з екології та екотехнології, фахівець з маркетингу і реклами. 
 

У Доповідь були включені  найбільш цікаві матеріали, отримані від структурних підрозділів 
центрального апарату Мінприроди України, його територіальних і урядових органів 
державного управління, громадських рад у системі Мінприроди України, а також 
громадських екологічних організацій, що відгукнулися на запрошення Міністерства 
обговорити першу редакцію Доповіді. 
Крім цього, в доповіді були використані матеріали еколого-правової громадської організації  
ЕкоПраво-Київ», що  брала участь у різних міжнародних  проектах по впровадженню 
Орхуської конвенції в Україні. 
 
Для консультацій із громадськістю перша редакція доповіді була розіслана електронною 
поштою членам Громадської ради при центральному апараті Мінприроди України, а також  
у Громадські ради Держуправлінь екоресурсів, у Громадські екологічні організації України, 
у тому числі і звичайною поштою за 500 адресами для  одержання зауважень і пропозицій. 
Доповідь була обговорена на Громадських радах Держуправлінь екоресурсів в областях, 
містах Києві і Севастополі.  Зауваження і пропозиції, отримані  від зацікавлених сторін, 
були проаналізовані, узагальнені і максимально використані при підготовці Доповіді. 
 
В обговоренні доповіді взяли участь громадські організації: 
Від Громадської ради при центральному апараті Мінприроди України: 
- Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток»; 
- Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта»; 
- Всеукраїнський комітет підтримки Програм ООН навколишнього середовища 

(ЮНЕПКОМ); 
- Всеукраїнський екологічний благодійний фонд “Геоеко-XXI сторіччя”; 
- Всеукраїнська екологічна Ліга; 
- МАМА-86; 
- Науково-технічна рада енергетиків і електротехніків України; 
- Національний екологічний центр України; 
- Українське ботанічне товариство; 
- Українське відділення міжнародної спілки «Екологія людини»; 
- Українське товариство охорони природи; 
- Українське товариство охорони птахів; 
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- Українське товариство стійкого розвитку; 
- УЕА «Зелений світ».   
Зауваження і пропозиції до Доповіді, що були враховані при підготовці остаточної редакції, 
надіслали такі громадські організації: 
- Благодійний фонд «ЭкоПраво-Львів» (юрисконсульт О.Мелень і  адвокат                      Д. 

Скрильніков); 
- Українська Екологічна Асоціація «Зелений світ»; 
- Українське товариство охорони птахів; 
- Рада ЕкГ «Печеніги». 
 
У Доповіді були використані матеріали міжнародних проектів: 
- Українсько-данський проект «Допомога Україні у впровадженні Орхуської конвенції»; 
- Європейського Союзу «Інформація, освіта та поінформованість громадськості в ННД»  

(Вірменія, Азербайджан, Бєларусь, Грузія, Молдавія, Україна). 
 
 Друга редакція доповіді була обговорена на засіданні Громадської ради при центральному 
апараті Мінприроди України 21 січня 2005 р. Зауваження учасників були враховані при 
підготовці остаточної редакції. Підписана Національним координатором Доповідь була 
розміщена на веб-порталі Мінприроди  України та направлена у Секретаріат Орхуської 
конвенції в двох екземплярах  українською і російською мовами, а також в електронному 
вигляді  для підготовки узагальненої офіційної доповіді до Другої Наради Сторін.  

 

Повідомите будь-які конкретні дані, що мають значення для розуміння доповіді, 
наприклад, чи існує який-небудь федеральний та/або децентралізований механізм 
прийняття рішень, чи мають положення Конвенції пряму дію після вступу Конвенції в 
силу і чи є фінансові труднощі істотною перешкодою для здійснення Конвенції 
(факультативно). 

 
      Відповідь: За висновками іноземних експертів у рамках українсько-данського проекту 
«Допомога Україні у впровадженні Орхуської конвенції», який було завершено у березні 
2003 р., українське законодавство по багатьом питанням Орхуської конвенції є більш 
прогресивним, однак, відсутність механізмів прямої дії в більшості нормативно-правових 
актів перешкоджає успішному виконанню вимог Орхуської конвенції. Окремі норми 
Орхуської конвенції є в Законах України: «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про екологічну експертизу», «Про інформацію», «Про звернення 
громадян», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про планування і 
забудову територій», «Про об'єднання громадян», «Про місцеве самоврядування», «Про 
молодіжні і дитячі громадські організації». 
 
Для гармонізації існуючого українського законодавства відповідно до вимог Орхуської 
конвенції Міністерством екології і природних ресурсів України був підготовлений Закон 
України «Про внесення змін і доповнень  до деяких законодавчих актів України в зв'язку з 
ратифікацією Україною Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в 
прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього 
середовища». Він був затверджений Верховною Радою України 28 листопада 2002 р. за  
№ 254-IV. 
 
Для розробки реальних механізмів виконання Орхуської конвенції Мінприроди України 
підготувало проекти двох постанов Кабінету Міністрів України про затвердження двох 



 6

положень, які б сприяли виконанню вимог Орхуської конвенції всіма зацікавленими 
органами виконавчої влади. Однак, за рекомендацією  Кабінету Міністрів України, 
Мінприроди України підготувало замість постанов два накази від 18 грудня 2003 року    за 
№№ 168, 169 «Про затвердження Положення  про участь громадськості у прийнятті рішень 
у сфері охорони довкілля» і «Про затвердження Положення про порядок надання 
екологічної інформації» і провело їх державну реєстрацію в Мінюсті України             04 
лютого 2004 р. за  №№ 155/8754  і  156/8755. 
 
 Після вступу Орхуської конвенції в силу, в Україні активізувалися дії органів виконавчої 
влади в напрямку створення відкритої інформаційної системи. Були створені веб-портали 
Кабінету Міністрів і органів виконавчої влади, що розширило можливості населення 
отримувати інформацію про їх роботу не тільки за допомогою преси, радіо і телебачення. 
 
У рамках Державної програми інформатизації України вирішуються технічні питання 
створення державної інформаційної системи з інформаційними підсистемами різних 
галузей. У стадії становлення знаходиться і державна система моніторингу, розвиток якої 
стримується фінансовими труднощами  України. Відсутність розвинених державних 
систем інформації і моніторингу в сфері екології ускладнює виконання вимог Орхуської 
конвенції в повному обсязі. 
Для створення умов збору, обробки й аналізу екологічної інформації й інформування 
громадськості було прийнято ряд документів: 
- Постанова Верховної Ради України від 04.11.04 р. № 2169-IV “Про інформування 

громадськості з питань, що стосуються навколишнього середовища”; 
- Доручення Прем'єр-міністра України  від 17.11.04 р. № 51333/1/1-04 «До постанови 

ВРУ від 04.11.04 р. № 2169-IV», яким  передбачено розробку і затвердження до 30.12.04 
р.  двох Положень: «Про щоквартальне інформування населення через засоби масової 
інформації про  об'єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього 
природного середовища» (10 об'єктів) і «Про мережу загальнодержавної екологічної 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи». Початок функціонування мережі 
загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 
заплановано на 2005 р. 

Для вдосконалення існуючої в Україні централізованої структури прийняття рішень на 
державному рівні і децентралізованої - на регіональному і місцевому рівнях за участю 
громадськості  було вжито наступних заходів: 
-  Указ Президента України від 31.07.2004 р. «Про забезпечення умов для більш широкої 

участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики» і 
- постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 «Деякі питання 

забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики». 
У вищезгаданому Указі Президента України  доручалося Кабінету Міністрів України: 
- розробити і затвердити порядок проведення консультацій з громадськістю; 
- створити Громадські ради при органах виконавчої влади всіх рівнів і органах місцевого 

самоврядування; 
- роз'яснити в засобах масової інформації зміст законодавства про участь громадськості; 
- активізувати роботу комісій, робочих груп і інших консультативних органів за участю в 

їх роботі громадськості; 
- організувати підвищення кваліфікації в напрямку глибокого вивчення сучасних 

комунікативних технологій; 
- доручити Держкомітету телебачення і радіомовлення України завершити розробку 

рекомендацій для органів виконавчої влади всіх рівнів щодо порядку обробки 
пропозицій громадськості, опублікованих у засобах масової інформації, а також 
отриманих під час проведення консультацій з громадськістю; 

- рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити додаткових заходів для 
розширення участі громадян і їх об'єднань в обговоренні та вирішенні важливих питань 
місцевого значення.  
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Наступною за Указом Президента України Постановою Кабінету Міністрів України був 
затверджений «Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування і 
реалізації державної політики», що дозволило частково розширити сферу дії Орхуської 
конвенції на всі органи державної влади у всіх галузях народного господарства.  
На практиці консультації з громадськістю почали проводитися у формі публічних 
громадських слухань або шляхом вивчення Громадської думки за допомогою 
соціологічних досліджень.  При Кабінеті Міністрів України  й інших органах виконавчої 
влади почали створюватися Громадські ради, в які входили громадські організації, що 
спеціалізуються в різних сферах життєдіяльності держави. Однак, ця Постанова Кабінету 
Міністрів України не врахувала всі напрямки участі громадськості, передбачені ст. 6, 7, 8 
Орхуської конвенції, також було рекомендовано громадським радам використовувати 
запропоноване постановою типове положення про Громадську раду. Порівняльний аналіз 
цього типового положення і чинного ”Положення про Громадську раду Всеукраїнських 
організацій природоохоронного спрямування при Мінприроди України” показав, що 
урядовий варіант звужує функції вже існуючої Громадської ради. Це призвело до 
необхідності проведення спеціального засідання Громадської ради при Мінприроди 
України,  на якому члени Громадської ради при Мінприроди України відзначили, що 
існуюча Громадська рада має більш широкі функції відповідно до затвердженого 
положення, що більше відповідає вимогам Орхуської конвенції. Було прийняте рішення 
про доповнення положення  новими функціями відповідно до рекомендацій Кабінету 
Міністрів України.  
  Крім цього, на веб-порталах Кабінету Міністрів України й органів виконавчої влади 
існують електронні форуми, що дозволяє досліджувати думку громадськості з тих або 
інших актуальних питань. В даний час існують фінансові труднощі пов'язані з організацією 
консультацій з громадськістю, оскільки в бюджетах органів виконавчої влади такі витрати 
раніше не передбачалися. 
У 2004 р. інформаційно-аналітичною фірмою «ЕКСОР» у рамках програми «Електронний 
уряд» було впроваджено пілотний проект, що одержав назву  «Громадська електронна 
приймальня». Це інтерактивна електронна система взаємодії громадян і об'єктів управління 
за допомогою персональних комп'ютерів у системах органів виконавчої влади і сервісних 
інформаційних кіосків «інформатів» або, інакше, пунктів колективного доступу. За 
допомогою «інформату», встановленого в Кабінеті Міністрів України, здійснюється 
прямий і зворотній зв'язок між керівниками структурних підрозділів цього органу і 
відвідувачем-громадянином в обраних ним інтерактивних режимах: письмове, відео- або 
аудіо- звернення, відео-конференція, відповіді на анкету з різних питань.  Спеціальне 
програмне забезпечення і сенсорний екран дозволяє відвідувачу без спеціальної підготовки 
отримати потрібну інформацію про структуру органу виконавчої влади, його керівників, їх 
режим роботи і часи прийому, про актуальні проблеми і шляхи їх вирішення. 
Впровадження цієї системи в Україні передбачається модельним тиражуванням для 
центральних, обласних, районних, міських і селищних органів виконавчої влади.  

 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd..9 
раgе 7 

Стаття  3 
 

Перелічить законодавчі, нормативні й інші заходи для здійснення загальних положень 
пунктів 2, 3, 4, 7 і 8 статті 3. 

Пояснить, яким чином здійснюються положення цих пунктів. Зокрема, укажіть наступне: 

а)      відповідно до  пункту 2 - вжиті заходи щодо забезпеченню того, щоб посадові особи і державні 
органи здійснювали  допомогу і забезпечували необхідну орієнтацію; 



 8

      Відповідь: Мінприроди України затвердило два накази від 18 грудня 2003 року № 168 
«Про затвердження Положення  про участь громадськості в прийнятті рішень у сфері 
охорони довкілля» і № 169 «Про затвердження Положення про порядок надання екологічної 
інформації». Мінприроди України провело їх державну реєстрацію в Мінюсті України 04 
лютого 2004 р. за  №№ 155/8754 і  156/8755. Це дозволить упорядкувати механізми 
інформування та залучення громадськості до прийняття рішень в органах виконавчої влади 
на всіх рівнях, оскільки, як роз’яснює Кабінет Міністрів України, накази одного органу 
виконавчої влади, якщо вони зареєстровані в Мінюсті, розповсюджуються на всі інші 
органи виконавчої влади в межах іх компетенції.  
б) відповідно до  пункту 3 - вжиті заходи щодо сприяння екологічній освіті і підвищення рівня 
інформування щодо проблем навколишнього середовища;  
      Відповідь: Для освіти і підвищення рівня інформування громадськості щодо проблем 
навколишнього середовища  в системі Мінприроди України здійснюються наступні заходи: 

- у 2000 р. була створена веб-сторінка Мінекоресурсов України, а у 2003 р. створено 
веб-портал (www.menr.gov.ua), на якому розміщується екологічна інформація, 
створені рубрики, присвячені Орхуській конвенції, Орхуському информаційно-
тренінговому центру, громадським радам при центральному апараті Мінприроди 
України та його територіальних органах; 

- щорічно готується і видається  Національна доповідь про стан навколишнього 
природного середовища в Україні, а також обласні доповіді  в більшості 
адміністративних областей  України, електронні версії яких з 2003  р. розміщуються 
на веб-порталі  Міністерства; 

- регулярно проводяться прес-конференції  і брифінги для засобів масової інформації;  
- Міністерство бере участь у підготовці парламентських  слухань з екологічних 

проблем; 
- 20 травня 2003 р. було відкрито Орхуський інформаційний центр у рамках  

українсько-данського проекту «Допомога Україні у впровадженні Орхуської 
конвенції»;  

- 23-25 травня 2003 р. Україна була організатором 5-ї Все-європейської конференції 
міністрів охорони навколишнього природного середовища «Довкілля для Європи»; 
під час Конференції було організовано тематична виставка; 

- 24-26 травня 2004 року відбулася Всеукраїнська екологічна конференція «Рік після 
конференції Міністрів» в рамках міжнародної виставки-ярмврку „Довкілля-2004” і ці 
заходи планується проводити щорічно;  

- 24.11.04 р. в Мінприроди України відкрився Орхуський інформаційно-тренінговий 
центр (далі - Центр) у новому приміщенні Міністерства на базі Орхуського 
інформаційного центру. Центр має статус подвійного підпорядкування: Мінприроди 
України та його Державному екологічному інституту, що займається підготовкою і 
підвищенням кваліфікації фахівців в сфері екології. Тепер населення має можливість 
отримувати екологічну інформацію безпосередньо в Центрі, а також брати участь у 
різних інформаційних заходах.  

- 24.11.04 р. в Орхуському інформаційно-тренінговому центрі відбулася презентація 
результатів Проекту Європейського Союзу  «Інформація, освіта та поінформованість 
громадськості, ННД » (далі  - Проект). Проект було завершено у грудні 2004 р.  його 
основні результати у вигляді посібників для держслужбовців, громадськості і 
тренерів, призначених для поширення  інформації про права населення, гарантованих 
Орхуською конвенцією, використовуються в програмах навчальних закладів і 
громадських організацій, що проводять тренінги. Офісне обладнання Проекту було 
передано в Орхуський інформаційно-тренінговий центр для розширення його 
технічних можливостей; 

- Проводиться щорічний міжнародний симпозіум «Екологічні проблеми Чорного 
моря». Організатори: Держінспекція з охорони довкілля Південно-Західного регіону 
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Чорного моря, Український науковий центр екології моря Мінприроди України, 
Держуправління екоресурсів в Одеській області, Одеська облрада, Управління 
екобезпеки Одеського міськвиконкому, Одеська філія інституту біології південних 
морів НАН України, Одеський центр науково-технічної й економічної інформації 
Міносвіти і науки України. 

- щорічно Міністерство бере участь у міжнародній виставці-ярмарку «Екологія», що 
організується Національною Академією наук України і проводиться з 2000 року; 

- оновлюється експозиція Мінприроди України на постійно діючій виставці в 
«Експоцентрі України» у павільйоні № 1 «Україна сьогодні»;  

- Міністерство організує і спонсорує проведення Всеукраїнського конкурсу «До 
чистих джерел» і різні природоохоронні акції, наприклад, «День довкілля», «Чисте 
повітря», «Першоцвіт», «Ялинка», залучаючи широкі кола населення до практичної 
реалізації природоохоронних заходів ; 

- видається журнал «Рідна природа» при інформаційно-фінансовій підтримці 
Мінприроди України; 

- з 2001 р. випускається «Причорноморський екологічний бюлетень», що включає 
розділи: «Екологічна політика», «Екологічне законодавство», «Наука, технологія й 
освіта», «Стан і проблеми навколишнього середовища», «Екологія міста», «Колонка 
інспектора», «Екологічний калейдоскоп»; 

- з червня 2004 р. видається журнал Держуправління екоресурсів у Чернівецькій 
області “Екологічний вісник Буковини”; 

- Чернівецьке Держуправління екоресурсів продовжило випуск 10-го  та  11-го томів 
“Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного 
середовища” 

- опубліковано збірник статей «Екологічні проблеми Причорномор'я» і «Довідник 
екологічних організацій Одеської області та м. Одеси»; 

- фахівці в системі Мінприроди України готують статті з екологічної тематики для 
преси, беруть участь у тематичних теле- та радіо- передачах, готують відповіді на 
інформаційні запити  громадських організацій і окремих громадян;    

- регулярно проходять засідання Громадських рад при Мінприроди України  і  
Держуправліннях екоресурсів в областях, містах Києві та Севастополі, на яких 
обговорюються актуальні екологічні проблеми; 

- щорічно, за підтримки Мінприроди України, проходять конференції екологічної 
громадськості, семінари, круглі столи, на яких поширюються відповідні  
інформаційні матеріали; 

- діють Громадські приймальні при Держуправліннях екоресурсів в областях, містах 
Києві та Севастополі, створюється Громадська приймальня при центральному апараті 
Мінприроди України; 

- при громадських приймальнях працюють «гарячі» телефони. 

с)      відповідно до пункту 4 - вжиті заходи щодо забезпечення належного визнання об'єднань, 
організацій або груп, що сприяють охороні навколишнього середовища, і надання їм підтримки; 
      Відповідь: Права об'єднань, організацій і груп, що сприяють охороні навколишнього 
середовища забезпечуються Законом України «Про об'єднання громадян», що діє з 16 
червня 1992 р. за № 2460-ХII. При Мінприроди України та його Держуправліннях 
екоресурсів в областях, містах Києві та Севастополі діють Громадські ради, положення про 
які затверджені відповідними наказами цих органів. Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 «Деякі питання забезпечення участі громадськості у 
формуванні і реалізації державної політики» затверджене Положення про Громадську раду 
при Кабінеті Міністрів України  і типове положення про Громадську раду при центральних і 
місцевих органах виконавчої влади. При Мінприроди України і його територіальних органах 
працюють інспекції, що формують інститут громадських інспекторів. Громадські інспектори 



 10

беруть участь у проведенні контролю з виконання екологічного законодавства. Існують 
спеціалізовані громадські організації, які надають консультації громадськості щодо 
екологічного законодавства, як, наприклад, «ЕкоПраво-Київ», «ЕкоПраво-Львів», 
«ЕкоПраво-Харків».  

d) відповідно до пункту 7 - вжиті заходи щодо сприяння впровадженню 
принципів Конвенції на міжнародному рівні; 

 
      Відповідь: Відповідно до Указу Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000 “Про 
програму інтеграції України в Європейський Союз”  Мінприроди України проводить 
адаптацію екологічного законодавства України до законодавства ЄС. Практично в кожній 
двосторонній угоді  та проекті міжнародної технічної допомоги передбачається 
інформування й участь громадськості при реалізації цієї угоди або проекту. 
Що стосується впровадження принципів Орхуської конвенції в міжнародних процесах, то 
Україна: 

- бере участь у відповідних міжнародних зустрічах; 
- працює над підготовкою міжнародних документів і доповідей з виконання Конвенції; 
- вносить зміни до свого законодавства; 
- відряджає своїх фахівців для підвищення кваліфікації й участі у робочих групах з 

підготовки планів подальшого впровадження Конвенції; 
- бере участь у міжнародних проектах і конференціях. 

Відповідно до двосторонніх угод, ініціаторами яких була Україна та Програма ТАСІС, в 
Мінприроди України в березні 2003 р. було завершено українсько-данський проект 
«Допомога Україні у впровадженні Орхуської конвенції» при фінансовій підтримці 
DANCEE. Крім цього, 17 грудня 2004 р. було завершено проект „Інформація, освіта та 
поінформованість громадськості ННД” (Вірменія, Азербайджан, Бєларусь, Грузія, Молдавія, 
Україна), що фінансувався Європейською Радою у рамках Програми ТАСІС. Участь 
Міністерства в цих проектах дозволила йому: 

- підготувати проект Положення «Про участь громадськості в прийнятті рішень у 
сфері охорони довкілля; 

- провести Громадські слухання двох проектів Положень, у тому числі і  
«Про порядок надання екологічної інформації»; 

- відкрити Орхуський інформаційно-тренінговий центр при центральному апараті 
Міністерства і його Державному екологічному інституті; 

- впровадити в навчальні програми посібники з підготовки і проведення тренінгів для 
держслужбовців і громадськості щодо основних принципів Орхуської конвенції; 

- поширити у своїй системі посібники для держслужбовців про виконання положень 
Орхуської конвенції в країнах Східної Європи і Кавказу з позитивними прикладами. 

Участь України в міжнародному проекті Програми щодо навколишнього середовища ООН і  
Глобальної Екологічної Фундації (ЮНЕП-ГЕФ) «Розробка національної рамкової структури  
біобезпеки для України» також сприяє впровадженню Орхуської конвенції в Україні. 
Впровадженню принципів Орхуської конвенції на міжнародному рівні сприяло: 

- проведення 5-й Все-європейської Конференції міністрів навколишнього середовища 
«Довкілля для Європи» 21-25 травня 2003 р. у м. Києві й одночасно 4-ї 
Всеукраїнської конференції екологічної громадськості; 

- проведення 1-ї Міжнародної конференції з регіональних проблем екології, що 
відбулася 18-19 листопада 2004 року, у стінах Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка за участю представників Польщі, 
Китаю та інших країн; 

- участь у міжнародному форумі «Здоров'я дітей», що проходив у м. Будапешті 
представників Екологічної ради Полтавщини «Християнський фонд м. Кременчук»; 

-  виконання міжнародного проекту щодо зниження рівня забруднення водного 
середовища в селі Тахтаулово Полтавської області представниками організації 
«Мама-86» разом із громадськими екологічними організаціями Німеччини і 
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Нідерландів; 
- залучення громадських організацій до участі в робочих групах. 

Крім того, діяльність Екологічної Асоціації «Зелений світ», (Друзі Землі України) сприяла 
процесу розвитку і доповненню Орхуської конвенції, а саме: 

- участь у роботі робочій групі ЕЭК ООН Орхуської конвенції щодо ГМО; 
- сприяння застосуванню принципів Орхуської конвенції в процесі адаптації та 

імплементації Картахенського Протоколу щодо біобезпеки до Конвенції про 
біологічну різноманітність в Україні.  

е)      відповідно до пункту 8 - вжиті заходи  щодо забезпечення того, щоб особи, що здійснюють свої 
права відповідно до Конвенції, не піддавалися покаранню, переслідуванням або утискам. 

      Відповідь: У ст. 36 Конституції України сказано: «Ніхто не може бути примушений до 
вступу в будь-яке об'єднання громадян або обмежений у правах за належність або не 
належність до політичних партій або громадських організацій. Всі об'єднання громадян 
рівні перед законом». А Законом України «Про звернення громадян» у ст.9  «Заборона  
переслідування   громадян   за  направлення  звернення і  неприпустимість  примусу  їх  до  
його направлення» говориться: „Забороняється переслідування  громадян  і  членів їх родин 
за направлення  звернення   до   органів   державної   влади,   місцевого самоврядування, 
підприємств, установ,  організацій незалежно  від форм власності, об'єднань громадян, 
посадових осіб  за  критику  в зверненні їх діяльності та рішень”. 

Вкажіть будь-які перешкоди, що зустрілися при здійсненні положень кожного з вищевказаних 
пунктів статті 3. 

     Відповідь: Відсутність національного координатора з Орхуської конвенції в Україні з  
початку 2003 р. до 2005 р. 
Реорганізація Міністерства, переїзд і ремонт нового приміщення Мінприроди України. 
Відсутність сформованої мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої 
інформаційно-аналітичної  системи, як підсистеми державної інформаційної системи, а 
також державної системи моніторингу в екологічній сфері, висока вартість розміщення 
матеріалів у ЗМІ. 
Представте додаткову інформацію відповідно до  практичного здійснення загальних 
положень Конвенції. 

      Відповідь: Мінприроди України, як Національний координаційний центр з 
впровадження Орхуської конвенції в Україні, аналізуючи здійснені роботи щодо 
впровадження Орхуської конвенції в Україні, планує найближчим часом активізувати свою 
діяльність в таких напрямах: 
 
У сфері міжнародних відносин: 

- оформити офіційно повноваження національного координатора з Орхуської 
Конвенції в Україні в Секретаріаті Орхуської конвенції; 

- взяти участь у засіданні Сторін Орхуської конвенції 25-27 травня 2005 р. в Алма-Аті; 
- підготувати пропозиції для подальшого впровадження Орхуської конвенції в Україні 

до засідання Сторін Орхуської конвенції. 
  

У нормативно-правовій сфері: 
- підготувати проект Закону України «Про екологічну інформацію»; 
- підготувати разом із зацікавленими органами виконавчої влади, що мають екологічну 

інформацію, проект Постанови Кабінету Міністрів України про формування мережі 
загальнодержавної екологічної інформаційно-аналітичної системи, як підсистеми 
державної інформаційної системи; у Постанові необхідно передбачити процедури 
регулярного оновлення екологічної інформації усіма учасниками процесу; 
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- звернутися в Мінюст України і Верховний суд України з проханням гармонізувати 
українське законодавство відносно третього розділу Орхуської конвенції і розробити 
доступні для населення механізми звернення в суд у випадку порушення екологічних 
прав громадян та їх об'єднань; 

- підготувати проект змін до Постанови Кабінету Міністрів України          № 1147 «Про 
перелік основних видів діяльності, що можуть фінансуватися з фондів охорони 
навколишнього природного середовища» з метою фінансування нових видів 
діяльності, передбачених останніми урядовими документами, а саме: 
- консультації з громадськістю; 
- проведення громадських слухань; 
- залучення громадськості до виконання громадських екологічних експертиз і 

рейдів громадських інспекторів; 
- підготовка пропозицій громадськості до розглянутих проектів концепцій, 

стратегій, програм, нормативно-правових актів, природоохоронних заходів; 
-  участь громадськості в процедурі оцінки впливу на навколишнє природне 

середовище запланованих видів діяльності;        
- доопрацювати проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону 

України «Про природно-заповідний фонд», у якому передбачене удосконалювання 
процедури створення й оголошення територій і об'єктів природно-заповідного фонду, 
забезпечення врахування пропозицій громадськості й інтересів місцевих жителів у 
діяльності цих установ; 

- розробити й обговорити з громадськістю проект «Методичних рекомендацій з 
організації процедури участі громадськості при підготовці звітів по виконанню 
Україною міжнародних конвенцій». створення системи контролю над дотриманням 
законодавства в сфері надання населенню екологічної інформації, як на 
регіональному, так і місцевому рівнях; 

- розробити процедуру участі громадських організацій у створенні
мережі екологічної загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи, у 
проведенні державної екологічної експертизи, екологічного аудиту, проведення 
екологічного моніторингу; 

- внести зміни в положення про громадських екологічних
інспекторів з метою розширення їхніх функцій; 

- розробити, обговорити з громадськістю і затвердити положення про Орхуський 
інформаційно-трениговий центр при центральному апараті та типове Положення про 
Орхуський інформаційний центр у Держуправліннях екоресурсів в областях, містах 
Києві та Севастополі. 

 
 
У просвітницькій сфері: 

- провести інформаційну компанію роз'яснення громадськості
 порядку отримання екологічної інформації та участі громадськості в
 прийнятті рішень у сфері охорони навколишнього середовища разом із 
громадськими екологічними організаціями; 

- провести семінари-тренінги для держслужбовців не тільки в системі Мінприроди 
України, але й в інших органах виконавчої влади, у
 компетенцію яких входять питання охорони навколишнього середовища і
 збору екологічної інформації (Міністерство охорони здоров'я України,
 Державний комітет водних ресурсів України, Державний комітет
 лісового господарства й ін.), а також для громадськості. 

 
В організаційно-управлінській сфері: 

-  створити Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю в центральному апараті і 
відділи взаємодії із ЗМІ та громадськістю у територіальних і урядових органах 
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державного управління в системі Мінприроди України; затвердити їхнього 
положення про ці структури та укомплектувати їх необхідними кадрами для 
підвищення можливостей виконувати вимоги ОК; 

- провести тренінги по підготовці модераторів і адміністраторів у центральному 
апараті, а також навчити представників з Держуправлінь екоресурсів в областях для 
розміщення екологічної інформації на веб-порталі Мінприроди України; 

- організувати на базі Орхуського інформаційно-тренінгового центру Мінприроди 
України постійно-діючі семінари-тренінги для держслужбовців центрального 
апарату, територіальних і урядових органів державного управління в системі 
Мінприроди України, а також громадськості з метою сприяння їх плідному 
співробітництву відповідно до вимог Орхуської конвенції; 

- сприяти створенню мережі Орхуських інформаційно-тренінгових та інформаційних 
центрів у Держуправліннях екоресурсів в областях, містах Києві і Севастополі; 

- забезпечити всім необхідним мережу створюваних Орхуських інформаційно-
тренінгових і Орхуських інформаційних центрів у системі Мінприроди України; 

- забезпечити кадрами і необхідною оргтехнікою Орхуські інформаційно-тренінгові та 
Орхуські інформаційні центри в системі Мінприроди України, Громадські 
приймальні при центральному апараті Мінприроди України і його територіальних 
органах, забезпечити їх окремими номерами для формування системи «гарячий» 
телефон; 

- розмістити у фойє Міністерства графік прийому громадян керівництвом Мінприроди 
України. 

 
У сфері співробітництва з громадськістю: 

- розробити державну програму співробітництва Мінприроди Укранині з 
громадськими організаціями; 

- делегувати частина просвітительських функцій громадським організаціям – членам 
Громадської ради при Мінприроди України відповідно до розробленої державної 
програми; 

- разом із Громадською радою при Мінприроди України розробити процедуру 
підготовки планів проведення консультацій із громадськістю; 

- передбачити статтю в бюджеті Мінприроди України для проведення консультацій із 
громадськістю; 

 
Вкажіть адреси відповідних веб-сайтів, якщо такі є: 
Веб-портал Кабінету Міністрів України http://www.kmu.gov.ua 
Веб-портал Мінприроди України http://www.menr.gov.ua 
Рада  міністрів АР Крим http://www.crimea-portal.gov.ua 
Держуправління екоресурсів в  областях:  
Вінницьке   http//www.vstu.edu.ua/vineco/ 
Житомирське   http//www.ecores.uzhgorod.ua 
Кіровоградське   http//www.ecology.kr 
Одеське http//www.odessa-region.ecology.com.ua 
Сумське   http//www.eco.sumy.ua 
Харківське http://www.ecodepart.kharkov.ua 
Херсонське  http//www.selena.net.ua/ecolog 
Чернівецьке http://www.ecology.cv.ua 
м. Київ http//www.ecology-

kiev.narod.ru/KCA/default.html 
м. Севастополь    http//www.есоsecurit.inf.net 
Громадські організації і бібліотеки: 
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Кримська республіканська організація 
Українського товариства охорони природи  

http//www.eco.iatp.org.ua 

Центральної бібліотеки ім. Л.Н.Толстого в 
м. Севастополі    

http//www.sevtolib.inf.net 

Дитяча   бібліотека   ім. О.П.Гайдара в м. 
Севастополі «Екологія. Екологіка. 
Екотаврика» 

www.есоtаwгіka.іаtр.оrg.uа 

 
 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd.9 
pаgе 8 

Стаття 4 

Перелічить законодавчі, нормативні й інші заходи для здійснення положень статті 4, що 
стосуються доступу до екологічної інформації. 

Пояснить, яким чином здійснюються положення кожного пункту статті 4. Розкажіть про 
застосування на національному рівні відповідних визначень, що приводяться в статті 2, і 
приводяться в пункті 9 статті 3 щодо вимоги про відсутність дискримінації. Крім того, укажіть, 
зокрема, що випливає: 

а)      відповідно до пункту 1 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб:  

i) будь-яка особа могла мати доступ до інформації без необхідності формулювати свою 
зацікавленість;  

      Відповідь: В Україні є ряд нормативно-правових актів загального характеру, що 
забезпечують право на звернення громадян: 

- Указ Президента України  від  19.03.1997 р. № 241 «Про заходи для забезпечення 
конституційних прав на звернення»; 

- Указ Президента України  від 13.08.2002 р. № 700  «Про негайні заходи щодо 
забезпеченню реалізації прав громадян на звернення»; 

- Указ Президента України  від 14.04.2004 р. № 434/2004 «Про негайні заходи по 
здійсненню організації прийому громадян органами державної влади»     

Однак, вищевказана норма передбачена в «Положенні про порядок надання екологічної 
інформації» у п. 3.2, де говориться, що «запит про надання екологічної інформації може не 
містити аргументації щодо зацікавленості заявника…»... 
Для прискорення процесу підготовки і поліпшення якості відповідей на інформаційні запити 
громадян у п. 3.2 Положення «Про порядок надання екологічної інформації» в 
інформаційному запиті рекомендовано надавати не більше трьох питань з одній екологічній 
проблемі. Кількість же самих запитів не обмежена. Це дозволяє більш чітко розподіляти 
запити між структурними підрозділами органів виконавчої влади, що володіють різною 
екологічною інформацією. 
Крім цього в Мінприроди України обговорювалося питання створення спеціального видання, 
у якому буде публікуватися інформація про заплановані громадські слухання щодо стратегій, 
концепцій, програм, проектів, об'єктів будівництва, видачі дозволів на різні види діяльності, 
що можуть вплинути на навколишнє середовище.  

      ii)  надавалися копії фактичної документації, що містить або  включає запитувану інформацію; 

      Відповідь: Ця норма передбачена в «Положенні про порядок надання екологічної 
інформації» у п. 3.3: «У відповідях на запити запитувачів надається адекватна і достовірна 
екологічна інформація». 
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      iii)        інформація надавалася в запитуваній формі; 

      Відповідь:   Ця норма передбачена в «Положенні про порядок надання екологічної 
інформації» у п. 3.4: «Органи державної влади і їх органи на місцях, що мають екологічну 
інформацію, надають запитувачу інформацію в запитуваній формі при її наявності, а при її 
відсутності – в іншій наявній формі з роз'ясненням причин надання інформації в такій формі». 

b)      міри, вжиті для забезпечення того, щоб дотримувалися терміни, передбачені в 
пункті 2; 

      Відповідь: В п. 3.5  «Положення про порядок надання екологічної інформації» говориться: 
«Екологічна інформація надається в терміни, визначені Законом України «Про інформацію», 
але не пізніше одного місяця після одержання запиту, якщо тільки обсяги і складність збору 
запитаної інформації не виправдовують продовження цього терміну до двох місяців після 
одержання запиту. У разі потреби продовження терміну зацікавленій особі повинне бути 
повідомлено не пізніше десяти днів з моменту одержання запиту».  

c)      відповідно до пунктів 3 і 4 - міри, вжиті: 

         i)    для вказівки виключень із практики надання інформації за запитами; 

       Відповідь: У ст.37 Закону України «Про інформацію» говориться: 
До п. а) «не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення по інформаційних запитах 
офіційні документи, що містять у собі:  … конфіденційну інформацію»; 
До п. б) «не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення за інформаційними 
запитами офіційні документи, що містять у собі:  … інформацію, визначену у встановленому 
порядку державною таємницею; 
До п. в)  «не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення по інформаційних запитах 
офіційні документи, що містять у собі  інформацію про оперативну і слідчу роботу органів 
прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання і суду в тих випадках, якщо її розголошення 
може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню або дізнанню, порушити право людини 
на справедливий і об'єктивний судовий розгляд його справи, створити погрозу життю або 
здоров'ю будь-якої особи»; 
До п. д)  у ст. 30 Закону України «Про інформації» передбачено, що «громадяни, юридичні 
особи, що володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, 
комерційного й іншого характеру, отриманої власним коштом, або такої, котра є предметом 
їхнього професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і 
не відображає передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, 
включаючи приналежність її до категорії конфіденційної, і встановлюють для неї систему 
захисту»; 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про перелік зведень, що не складають 
комерційної таємниці“, комерційною таємницею не є:  «Інформація про забруднення 
навколишнього природного середовища, ... реалізації продукції, що завдає шкоди 
здоров'ю, а також інші порушення законодавства України і розміри заподіяних при 
цьому збитків».  
Крім цього в ст.10 Закону України “Про інформацію»,  говориться, що право на інформацію 
забезпечується також вільним доступом суб'єктів інформаційних відносин до 
статистичних даних. 
 
Однак у розділі V «Забезпечення конфіденційності статистичної інформації» Закону України 
«Про державну статистику» у редакції від 13 липня 2002 року передбачається: 
У статті 21. «Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності 
статистичної інформації» говориться про конфіденційність первинних даних, що не 
переведені в знеособлений вид, і про заборону її поширення через можливість визначити 
конкретного кореспондента.   
Більш того, така статистична інформація, отримана органами державної статистики в процесі 
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статистичних спостережень, не може вимагатися органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об'єднаннями громадян, 
посадовими й іншими особами з метою використання для прийняття рішень щодо 
конкретного кореспондента.  
У ст. 22. «Статистична інформація, на яку не поширюється заборона щодо її поширення 
органами державної статистики» передбачено, що:  
«Статистична інформація, що дозволяє прямо або опосередковано установити конкретного 
кореспондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена за згодою цього 
кореспондента і відповідно погоджених з ним умов, або якщо вона отримана із 
загальнодоступних джерел». 
Крім цього до дозволеної  статистичної інформації відноситься:  

- знеособлена статистична інформація в не зведеному вигляді, що не дозволяє визначити 
конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного кореспондента;  

- інформація щодо назв, адрес, номерів телефонів і видів діяльності підприємств, 
установ і організацій, якщо інше не передбачене законодавством.  

 
Необхідно внести зміни до ст. 21 Закону України «Про державну статистику», Закон України 
«Про інформацію» і  Постанову Кабінету Міністрів України «Про перелік зведень, що не 
складають комерційну таємницю»  тому що їх положення суперечать Орхуській Конвенції, і 
визначити, що «статистична інформація щодо охорони навколишнього середовища не може 
бути визнана  конфіденційною». 
 
 У «Положенні про порядок надання екологічної інформації»  у п.3.6   говориться:  «У наданні 
екологічної інформації може бути відмовлено, якщо вона є  державною  таємницею».  
Крім цього, не надається екологічна інформація на анонімні запити або у випадках відсутності 
зворотньої адреси. 
 
У реальній ситуації, як вважає УЕА «Зелений світ», положення пункту 4. ст. 4 Конвенції часто 
використовуються державними органами в Україні для відмови в наданні екологічної 
інформації без належної на то причини. Для вирішення цієї проблеми запропоновано 
використовувати показову практику заперечування подібних відмовлень у судовому порядку. 

i) для забезпечення застосування критерію зацікавленості громадськості, 
згаданого наприкінці пункту 4;  

      Відповідь:  В п. “ж)” частини першої статті 21 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» говориться, що громадськість може “оскаржити у 
встановленому законом порядку рішення про відмову у видачі екологічної інформації, 
неправомірне відхилення запиту або його неповне задоволення”. 

d)    відповідно до пункту 5 - міри, вжиті для здійснення того, щоб державний орган, що не має 
запитаної екологічної інформації, вживав необхідних заходів; 

      Відповідь: У «Положенні про порядок надання екологічної інформацію»  у п. 3.7 
говориться: «У випадку, якщо державний орган, підприємство, установа, організація 
незалежно від форми власності,   об'єднання громадян або посадова особа не мають у своєму 
розпорядженні екологічної інформації, про яку говориться в запиті, цей орган повинний діяти  
відповідно до статті 33 Закону України «Про інформацію». У цій статті передбачено, що 
термін розгляду запиту щодо доступу до офіційних документів не повинен перевищувати 
десяти календарних днів, впродовж яких повідомляється про можливість (або неможливість) 
задоволення запиту цією установою.  Саме задоволення запиту здійснюється впродовж 1-2-х 
місяців у залежності від складності збору запитаних даних.  У Законі України «Про 
інформацію» у ст. 7 «Заборона відмови в прийнятті і розгляді звернення»  у п. а) 
передбачається: «Якщо питання,  порушені в отриманому зверненні, не входять  до  
повноваження органу, до якого звернулися, він   пересилає  це звернення за належністю  
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відповідному  органу  або  посадовій  особі в  термін  не  більше  п'яти  днів,   про   що 
повідомляється громадянину, що  подав  звернення. 

е)      відповідно до пункту 6 - міри, вжиті для забезпечення здійснення вимоги, що стосується 
відділення і надання наявної інформації; 

      Відповідь:  Законодавство України не закріплює такого положення. Для усунення цього 
недоліку, необхідно внести зміни до ст.37 Закону України «Про інформацію» додавши абзац 
такого змісту: «У випадках, якщо інформація, що не підлягає обов'язковому наданню для 
ознайомлення за інформаційним запитом відповідно до частини першої цієї статті,  вона може 
бути відділена від залишку інформації і надана запитувачу». 
Подібне положення можна внести в Закон України «Про державну таємницю». 
Ця норма була передбачена в першому варіанті Положення «Про порядок надання екологічної 
інформації» у п. 19, де говорилося: «У випадках, коли інформація, що не підлягає 
оприлюдненню, може бути відділена від іншої інформації без збитку для конфіденційності 
цієї інформації, державні й інші органи зобов'язані давати цю частину інформації». Однак, у 
процесі узгодження проекту Положення з органами виконавчої влади ця норма була 
відхилена. 
 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd.9 
раgе 9 
 

f)      відповідно до пункту 7 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб відмовлення в наданні інформації 
здійснювалося у встановлений термін із дотриманням інших умов, що стосуються таких відмов; 

      Відповідь: Ці міри передбачені в «Положенні про порядок надання екологічної інформації»  у 
п. 3.8, де говориться, що: «У відмові в задоволення запиту та в повідомленні про відстрочку 
зазначаються: 
                      

3.8.1 посадова особа державного чи іншого органу, яка відмовляє в задоволенні запиту 
чи повідомляє про його відстрочення; 
 
3.8.2 дата відмови, дата надсилання або видачі повідомлення про відстрочення;  
 
3.8.3 мотивована підстава відмови або причини, із яких запитувана інформація 
(документ) не може бути надана у встановлений термін; 
 
3.8.4 термін, у який буде розглянуто запит (при відстроченні його виконання); 
 
3.8.5 порядок оскарження прийнятого рішення (при відмові в задоволенні запиту). 

 
 та в п. 3.9, у якому передбачено, що: « Відмова в задоволені запиту про надання екологічної 
інформації або відстрочка в розгляді запиту доводиться до відома запитувача у письмовій 
формі». 

         g)      відповідно до пункту 8 - міри, вжиті для дотримання вимог, що стосується стягування плати. 

     Відповідь: У ст.ст.35, 36  Закону України «Про інформацію» передбачається, що: «Власник 
документів має право за відповідну плату виготовляти за бажанням прохача копії запитуваних 
документів. Розмір оплати робіт за збір, пошук, підготовку, створення і надання запитуваної 
письмової інформації,  не повинен перевищувати реальних витрат, пов'язаних з виконанням 
запитів.  Не підлягає оплаті робота з пошуку офіційних документів. Запитувачі повинні 
повністю або частково відшкодувати витрати, пов'язані з виконанням запитів щодо доступу до 
офіційних документів і наданням письмової інформації. 
Порядок оплати копій запитуваних документів установлюється державними установами». У ст. 
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36 Закону України «Про інформацію» передбачено, що «Кабінет Міністрів України або інші 
державні установи визначають порядок і розмір оплати робіт щодо збирання, пошуку, 
підготовки, створенню і наданню запитуваної письмової інформації, що не повинна 
перевищувати реальних витрат, пов'язаних з виконанням запитів.  
  Цю норму щодо видачі екологічної інформації Мінприроди України намагалося закріпити в  
«Положенні про порядок надання екологічної інформації». У ст. 13 одного з варіантів 
говорилося:  «При видачі екологічної інформації органами державної влади та їх органів на 
місцях може стягуватися плата за інформаційні послуги та використані при цьому матеріально-
технічні засоби й витратні матеріали. 
Внесення оплати при видачі екологічної інформації буде здійснюватися відповідно до 
прейскуранту послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України, а гроші будуть 
перераховуватися в спеціальний фонд Державного бюджету органу, що буде надавати 
екологічну інформацію. 
У разі потреби оплати за видачу екологічної інформації орган, до якого звернено запит, буде, 
насамперед, інформувати запитувача про розмір оплати та причини щодо її стягування». 
Однак, при узгодженні з Мінюстом України ця норма була відхилена. На сьогоднішній день у 
системі Мінприроди України стягування плати за надання екологічної інформації не 
практикується.   
Укажіть будь-які перешкоди, що зустрілися при здійсненні положень кожного з пунктів статті 4. 

     Відповідь: основними перешкодами є питання фінансового забезпечення інформаційних і 
організаційних потреб у системі Мінприроди України, а саме: 

- поєднання основних функцій відділів взаємодії із ЗМІ і громадськістю з іншими 
невластивими їм функціями; 

- недостатня кількість працівників відділів взаємодії із ЗМІ і громадськістю для 
виконання своїх посадових обов'язків; 

- слабке технічне забезпечення цих відділів; 
- недостатнє фінансування відділів для підготовки і поширення екологічної інформації: 

      - для забезпечення витратних матеріалів для технічних засобів; 
      - виготовлення копій інформаційних матеріалів; 
      - підготовки поліграфічних видань; 
      - розміщення в ЗМІ через високі ціни; 

- відсутність спеціальних державних програм фінансування з Державного фонду охорони 
навколишнього природного середовища для підготовки і поширення екологічної 
інформації у відповідальних за це відділах; 

- відсутність  розробленого і затвердженого прейскуранту оплати інформаційних послуг; 
- низький рівень комп'ютерної грамотності населення, що не дозволяє перейти на систему 

самообслуговування відвідувачів, 
 
Надайте додаткову інформацію про практичне застосування положень, що стосуються доступу до 
інформації, наприклад, чи існують які-небудь статистичні дані щодо числа поданих запитів, числа 
відмовлень і причин для відмовлення. 

      Відповідь: Щомісяця і щокварталу для веб-порталу Кабінету Міністрів України готується 
інформація про кількість і зміст листів населення, що надходять до Мінприроди України, і про 
заходи, вжиті в зв'язку з виявленими екологічними проблемами. Крім цього, щоквартально для 
Адміністрації Президента України готувалася інформація про виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.08.02 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення 
відкритості в діяльності органів виконавчої влади” до Указу Президента від 01.08.02 р.  
№ 683/2002 «Про додаткові заходи для забезпечення відкритості в діяльності органів 
державної влади». У цій інформації наводилися статистичні дані про кількість інформаційних 
запитів як у Центральному апараті Мінприроди України, так і в його територіальних і 
урядових органах державного управління в системі Мінприроди України.  
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Вкажіть адреси відповідних веб-сайтів, якщо такі  є: 

Веб-портал Кабінету Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua 

 
 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd..9 
раgе 10 

Стаття 5 

Перелічить законодавчі, нормативні й інші заходи для здійснення положень статті 5, що 
стосуються збору та поширення екологічної інформації.  

Поясните, яким чином здійснюються положення кожного пункту статті 5. Прохання вказати, як на 
національному рівні застосовуються відповідні визначення, що зазначаються в статті 2, і 
зазначаються в пункті 9 статті 3 щодо вимоги про відсутність дискримінації. Крім того, укажіть, 
зокрема наступне: 

а)      відповідно до пункту 1 - вжиті заходи щодо забезпечення того, щоб: 
 i)         державні органи мали екологічну інформацію й оновлювали її; 

      Відповідь: У Ст. 25 «Екологічне інформаційне забезпечення» Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» говориться, що: «Спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, 
його територіальні органи, інші спеціально уповноважені на те органи виконавчої влади й 
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, діяльність яких 
може негативно вплинути або впливає на стан навколишнього природного середовища, 
життя і здоров'я людей, зобов'язані забезпечувати вільний доступ населення до інформації 
про стан навколишнього природного середовища». 

У Положенні «Про порядок надання екологічної інформації» говориться в п. 2.2: 
«Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів 
України та його органи на місцях, інші  центральні органи виконавчої влади, що мають 
екологічну інформацію, забезпечують у межах своєї компетенції формування та постійне 
оновлення електронних баз даних екологічної інформації і створюють громадськості 
вільний доступ до них через мережу Інтернет. 

Для удосконалення системи обміну інформацією між суб'єктами моніторингу і своєчасного 
наповнення баз даних в адміністративних областях України наказом Минекоресурсів України 
від 30.10.01 р. № 392 був затверджений “Порядок інформаційної взаємодії між суб'єктами 
моніторингу”.  

Частково така інформація розміщується в нижче перерахованих рубриках Веб–порталу 
Мінприроди України: 
Територіальні органи -   "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=7  
Періодична звітність  територіальних органів - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=98  
Громадські ради при Міністерстві і його територіальних органах - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=10  
Періодична звітність Громадських рад -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=107  
Екологічні інформаційні ресурси територіальних органів - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=286 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1999 року № 2303 була 
затверджена Програма створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань 
надзвичайних ситуацій. 

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 3 серпня 2000 р. № 189 був 
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затверджений Регламент представлення інформації у функціональній підсистемі 
Міністерства охорони здоров'я України в межах Урядової інформаційно-аналітичної 
системи з питань надзвичайних ситуацій. 

Постановою Верховної Ради України від 04.11.04 р. № 2169-IV “Про інформування 
громадськості з питань, що стосуються навколишнього середовища” та Дорученням 
Прем'єр-міністра України  від 17.11.04 р. б/№ «До постанови ВРУ від 04.11.04 р.№ 2169-IV» 
передбачено розробку і затвердження двох Положень: „Про щоквартальне інформування 
населення через засоби масової інформації про  об'єкти, що є найбільшими забруднювачами 
навколишнього природного середовища” (10 об'єктів) і «Про мережу загальнодержавної 
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи» до 30.12.04 р.  А вже з 
2005 р. у вище названих документах передбачається початок функціонування мережі 
загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи. Однак, 
дуже стислий строк виконання доручення не дозволив дотримати процедури обговорення 
цих положень із громадськістю, передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 
15.10.04 р. № 1378 «Деякі питання забезпечення участі громадськості у формуванні і 
реалізації державної політики».  

ii)         було забезпечено належне надходження інформації в державні органи; 

      Відповідь: У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»  
у Ст. 25-1 «Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна 
інформація)» говориться, що «Основними джерелами екологічної інформації є дані 
моніторингу навколишнього середовища, кадастрів природних ресурсів, реєстри, 
автоматизовані бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, окремими державними службовцями та автоматизованими інформаційними 
системами”. Пункт е) частини першої  Ст. 10 цього ж закону передбачає «створення і 
функціонування мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-
аналітичної системи». 
Частина такої інформації зосереджується на наступних рубриках Веб-порталу Мінприроди 
України: 
Державний екологічний моніторинг - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=267  
Регіональні системи моніторингу - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=292  
Регіональні програми моніторингу - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=293  
Положення про інформаційну взаємодію суб'єктів моніторингу навколишнього середовища  
територіального рівня -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=294  
Положення про РЦМОС - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=295  
Регіональний підрозділ моніторингу навколишнього середовища - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=296  
Регіональні органи суб'єктів моніторингу навколишнього середовища -  
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=297  
Діяльність регіональних міжвідомчих комісій з питань моніторингу навколишнього середовища - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=299  
Фінансування робіт з моніторингу - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=285  
Діяльність Міжвідомчою комісією з питань моніторингу навколишнього середовища - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=290  
Оперативна інформація від суб'єктів моніторингу - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=301 

iii)         у випадку надзвичайних обставин відповідна інформація поширювалася 
негайно і без затримки; 

      Відповідь: У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» у Ст. 
25 «Екологічне інформаційне забезпечення», у п. г) передбачено: «негайно інформувати про 
надзвичайні екологічні ситуації в терміни, визначені Законом України «Про зони 
надзвичайної екологічної ситуації». 
Державною інформаційно-аналітичною системою з надзвичайних ситуацій передбачено 
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інформування про надзвичайні ситуації, у тому числі з екологічними наслідками, при цьому,  
обов'язковим є  інформування громадськості. 
Для повідомлення про надзвичайні ситуації, що мають транскордонний вплив, існує 
система пунктів, що передбачає інформування громадськості як у середині країни, так і на 
території суміжних держав.  
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1999 року № 2303 була 
затверджена Програма створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань 
надзвичайних ситуацій. 
Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 3 серпня 2000 р. № 189 був 
затверджений Регламент представлення інформації у функціональній підсистемі 
Міністерства охорони здоров'я України в межах Урядової інформаційно-аналітичної 
системи з питань надзвичайних ситуацій. Відповідно до ст.8 Закону України “Про захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” від 
8 червня    2002 р. центральні та місцеві органи виконавчої влади зобов'язані надавати 
населенню через засоби масової  інформації оперативну і достовірну інформацію про стан 
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру, про виникнення таких ситуацій, методи і способи їхнього захисту, вживання 
заходів щодо забезпечення безпеки.  Оповіщення про погрозу виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру і постійне інформування населення про них 
забезпечуються шляхом:  

- вчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної та 
територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення населення; 

- організаційно-технічного об'єднання територіальних систем централізованого 
оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання; 

- завчасного створення й організаційно-технічного об'єднання із системами 
спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення й 
інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах 
розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших об'єктів підвищеної 
небезпеки;  

- централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, 
радіопроводного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж і інших 
технічних засобів передачі інформації.   

b)     відповідно до пункту 2 - вжиті заходи щодо забезпечення транспарентності (відкритості) 
надання державними органами екологічної інформації громадськості та доступу до екологічної 
інформації; 

      Відповідь: Процедура надання екологічної інформації була прописана в «Положенні про 
порядок надання екологічної інформації», приведено приблизну форма запиту при 
зверненні в орган виконавчої влади.  
 До п. а):  Для орієнтації громадськості щодо наявної екологічної інформації на веб-порталі 
Мінприроди України та веб-сторінках його територіальних органів створені тематичні 
рубрики, у яких розміщується систематизована  екологічна інформація.  У 2001-2003 рр. в 
рамках українсько-данського Проекту «Допомога Україні у впровадженні Орхуської 
конвенції» була розпочата робота зі складання списків екологічної інформації, яка є в 
територіальних органах Мінприроди України, однак її не було повністю завершено. Дев'ять 
територіальних органів підготували таблиці з різних видів інформації, де були вказані 
прізвища, телефони держслужбовців, відповідальних за її поширення, які були розміщені на 
веб-порталі Мінприроди України. Необхідно продовжити цю роботу, підключивши до неї 
інші органи виконавчої влади, що мають екологічну інформацію.  
До підпункту ii) пункту b): Був підготовлений наказ від 22.08.2003 р. № 11 про 
екологічний  веб-портал Міністерства, яким передбачалася підготовка адміністраторів і 
модераторів для розміщення інформації у відповідних рубриках веб-порталу.   

 

 До підпункту iii) пункту b) і  с): У 2003  р. було відкрито Орхуські інформаційні центри 
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при Держуправлінні екоресурсів у Донецькій області та Міністерстві екології та природних 
ресурсів України. 24.11.2004 р. відбулася презентація Орхуського інформаційно-
тренінгового центру при Мінприроди України на базі Орхуського інформаційного центру. 
Наказом Мінприроди України від 13 серпня 2004 р. № 314 «Про створення інформаційно-
тренінгового центру в Мінприроди України» передбачено також створення Орхуських 
інформаційних центрів при всіх Держуправліннях екоресурсів в областях, містах Києві та 
Севастополі, які стануть інфраструктурними елементами мережі загальнодержавної 
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи. На виконання цього наказу 
Орхуські інформаційні центри вже створені при Держуправліннях екоресурсів у 
Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській (на базі бібліотеки ім. 
Чижевського), Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій областях і в 
м. Києві. Деякі з них працюють на базі існуючих донині громадських приймалень при 
Держуправліннях екоресурсів в областях, містах Києві та Севастополі.  
 
Дана інформація розміщена в наступних рубриках Веб-порталу Мінприроди України: 
Реалізація Орхуської конвенції -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=65  
Орхуська конвенція: основна інформація - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=66  
Орхуська конвенція: корисні зв'язки -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=94  
Орхуська конвенція: текст -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=95  
Орхуська конвенція в інших країнах - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=73  
Орхуська конвенція - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=32  
Орхуська конвенція -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=305  
Реалізація Орхуської конвенції в Україні - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=70  
Орхуський інформаційно-тренінговий центр -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=304  
Допомога з реалізації Орхуської конвенції - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=72  
Екологічна політика -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=308 
Громадяни про навколишнє середовище -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=309  
Всеукраїнські конференції екологічної громадськості -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=310  
Громадська оцінка екологічної політики в Україні -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=311  
Тренінги для дітей - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=323  
Тренінги для молоді -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=324  
Тренінги для державних службовців - http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=325  
Тренінги для представників громадянського суспільства - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=326  
Учбово-тренінгова діяльність -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=322  
Національний банк інформації з екологічної освіти та виховання -  
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=347  

с)      відповідно до пункту 3 - вжиті заходи щодо забезпечення накопичення екологічної інформації 
в електронних базах даних, що є легкодоступними для громадськості через публічні мережі зв'язку; 

Відповідь: У «Положенні  про порядок надання екологічної інформації» у пп. 2.2 та 2.3 
передбачено, що:  
«2.2 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів України та його органи на місцях, інші центральні органи виконавчої 
влади,  підприємства, установи та організації, які мають екологічну інформацію, 
забезпечують у межах своєї компетенції формування та постійне оновлення електронних 
баз даних екологічної інформації і забезпечують громадськості вільний доступ до них через 
мережу Інтернет. Така інформація має включати: 

 
2.2.1 національну і обласні доповіді та звіти про стан навколишнього природного 
середовища з висвітленням динаміки його змін; 

 
2.2.2 перелік, тексти та проекти нормативно-правових актів, що діють у сфері охорони 
навколишнього природного середовища та звіти про дотримання природоохоронного 
законодавства; 
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2.2.3 документи з питань політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, плани з охорони навколишнього природного середовища, програми та 
проекти; 
 
2.2.4 міжнародні угоди   в сфері охорони навколишнього природного середовища та стан 
їх виконання; 
 
2.2.5 іншу інформацію про стан окремих об’єктів навколишнього природного 
середовища, якщо за результатами соціологічних досліджень вона виявляється 
важливою для громадськості. 
 
2.3 З метою створення умов для широкого розповсюдження екологічної інформації 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів, його органи на місцях створюють центри екологічної інформації в 
столиці України, Автономній Республіці Крим та в обласних центрах. Центри екологічної 
інформації є інфраструктурними елементами мережі загальнодержавної екологічної 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної 
інформації. 
У Мінприроди України до 1 січня 2005 р. було розроблено проект Положення «Про мережу 
загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи» та 
планується розмістити його на веб-порталі Мінприроди України для широкого обговорення 
з громадськістю. 

d )      відповідно до пункту 4 - міри, вжиті для публікації і поширення національних доповідей про 
стан навколишнього середовища; 

      Відповідь: У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» у 
Ст. 25. “Екологічне інформаційне забезпечення” у пп. а) і б) говориться, що: 

« Екологічне інформування забезпечується шляхом: 

а) підготовки спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів і подання на розгляд Верховної Ради України 
щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні, 
а після її розгляду Верховною Радою України – опублікування окремим виданням і 
розміщення в комп’ютерній мережі Інтернет; 

б) організації підготовки Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними 
радами, Київською та Севастопольською міськими радами щорічних доповідей про стан 
навколишнього природного середовища відповідно Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва і Севастополя з їх оприлюдненням через засоби масової інформації;». 

 Щорічно Мінприроди України своїм наказом організовує збір необхідної інформації і 
видає Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища України, а 
територіальні органи Мінприроди України готують обласні доповіді, друкують в 
регіональній пресі та видають окремими виданнями. В електронному вигляді всі доповіді 
розміщуються на веб-порталі Міністерства.  

е)      міри, вжиті для поширення інформації, згаданої в пункті 5; 

Відповідь: Міри необхідні для поширення екологічної інформації закріплені в «Положенні 
про порядок надання екологічної інформації» в п. 2.4:  
«2.4 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології 

та природних ресурсів, його органи на місцях, інші органи виконавчої влади, підприємства, 
установи та організації забезпечують оприлюднення інформації через засоби масової 
інформації про: 
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2.4.1 стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела 
забруднення, розміщення відходів; 

 
2.4.2 надзвичайні екологічні ситуації та заходи щодо їх ліквідації та джерела забруднення; 
 
2.4.3 розробку та прийняття екологічних програм, планів дій, а також документів з питань 
екологічної політики; 

 
2.4.4 екологічні проблеми галузі чи регіону та можливі шляхи їх вирішення з метою 
залучення населення до участі у вжиті рішень, що стосуються навколишнього природного 
середовища; 
 
2.4.5 наміри щодо розміщення об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, які вимагають 
проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище; 
  
2.4.6 наміри щодо видачі  відповідних документів на використання природних ресурсів 
місцевого значення, а також на забруднення навколишнього природнього середовища, що 
видаються в межах їх повноважень; 

 
2.4.7 ідентифіковані живі змінені організми у відповідності до міжнародних угод, які 
можуть бути імпортовані в країну; 
 
2.4.8 досвід співпраці з громадськістю у галузі охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки; 
 
2.4.9 інші екологічні аспекти чи фактори, що є важливими для громадськості при здійсненні 
нею громадської екологічної експертизи чи реалізації інших екологічних прав».  

 
Для журналістів проводяться прес-конференції, а на веб-порталі Мінприроди України 
створені різні рубрики, у яких розміщується згадана вище екологічна інформація. 

f)      відповідно до пункту 6 - міри, вжиті для заохочення операторів, діяльність яких впливає 
на навколишнє середовище, до того, щоб вони регулярно інформували громадськість про вплив їх 
діяльності та продуктів на навколишнє середовище; 

     Відповідь: У ст. 48 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» говориться, що:  «в Україні здійснюється стимулювання раціонального 
використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища 
шляхом:  
а) надання пільг при оподатковуванні підприємствам, установам, організаціям і 
громадянам у випадках: 

- реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів і 
охорони навколишнього природного середовища; 

- при переході на маловідходні,  ресурсо- та енергозберігаючі технології; 
- організації виробництва та впровадженні очисного оснащення й устаткування для 

утилізації і знешкодження відходів; 
- застосування приладів контролю над станом навколишнього природного середовища 

і джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин; 
- виконання інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього 

природного середовища;  
б) надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок для 
реалізації забезпечення раціонального використання природних ресурсів і охорони 
навколишнього природного середовища». 
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Разом з тим у, відповідності зі ст. 10 Закону України «Про екологічну експертизу», 
замовники екологічної експертизи об'єктів, що у процесі реалізації можуть впливати на 
стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей, зобов'язані інформувати 
громадськість у засобах масової інформації про екологічні наслідки запланованої ними 
діяльності в спеціальних Заявах. 

Державна екологічна експертиза документації по таких об'єктах проводиться 
тільки після оголошення замовником таких заяв у засобах масової інформації. 

У відповідності зі Ст. 35 «Про екологічну експертизу» заява про екологічні 
наслідки повинне містити в собі інформацію про: 

- мету і засоби здійснення діяльності; 
- істотні фактори, що впливають або можуть впливати на стан навколишнього 

природного середовища з урахуванням можливих екстремальних ситуацій; 
- кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику такої діяльності; 
- міри, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів 

і норм; 
- зобов'язання замовника екологічної експертизи забезпечити вимоги екологічної 

безпеки при здійсненні діяльності (стаття 35). 
З метою врахування Громадської думки суб'єкти екологічної експертизи 

(замовники об'єктів, проектувальники, місцеві органи влади і самоврядування) 
проводять Громадські слухання або відкриті засідання. Участь громадськості в процесі 
екологічної експертизи може також здійснюватися шляхом виступів у засобах масової 
інформації, подачі письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, проведення 
Громадської екологічної експертизи. Підготовка висновків екологічної експертизи і 
прийняття рішень відповідно до  подальшої реалізації об'єктів, що проходять 
екологічну експертизу, здійснюється з урахуванням Громадської думки. 

З матеріалами оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВОС) зацікавлена 
громадськість  зможе знайомитися в створюваних у системі Мінприроди України  
Орхуських інформаційних центрах. 
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раgе 11 
 

g)      міри, вжиті для публікації і надання інформації, необхідної відповідно до пункту 7; 

      Відповідь: Така інформація публікується в журналі «Рідна природа», у спеціальних 
екологічних виданнях, що  поширюються серед  громадськості на конференціях, круглих 
столах, громадських слуханнях, виставках, засіданнях громадських рад, у центральній і 
регіональній пресі, а також розміщується на веб-порталі Мінприроди України або  
веб-сторінках його територіальних органів. 

h)      відповідно до пункту 8 - міри, вжиті для розробки механізмів з метою забезпечення надання 
громадськості достатньої інформації про продукти; 

      Відповідь: У Законі України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини»  від 23.12.1997 р. № 771/97-ВС із доповненнями від 24.10.2002,  у ст. 3 закладено 
«принцип державної політики щодо забезпечення якості і безпеки харчових продуктів і 
продовольчої сировини, та передбачено підтримку контролю якості харчових продуктів з 
боку громадськості». 
Для інформування громадськості в ст. 7 «Вимоги до маркування харчових продуктів»  



 26

передбачено маркування продуктів та заборона на реалізацію, використання та ввіз в 
Україну продуктів без маркування державною мовою.  
     При цьому маркування повинно містити доступну для споживача наступну інформацію: 
1) загальна назва харчового продукту; 
2) номінальна кількість харчового продукту у встановлених одиницях виміру (маса, об'єму 

тощо);  
3) склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням 

переліку назв інших продуктів, використаних у процесі виготовлення інших продуктів 
харчування, харчових добавок; 

4) харчову та енергетичну цінність, якщо її має продукт; 
5) кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності до споживання 

продукту.     
6) умови збереження; 
7) позначення нормативного документу для харчових продуктів вітчизняного 

виробництва; 
8) найменування та адресу виробника, місце виготовлення; 
9) умови використання, якщо такі передбачені; 
10) наявність у харчових продуктах компонентів з генетично модифікованої сировини, 

якщо це передбачено нормативно-правовим актом на даний харчовий продукт; 
11) застереження щодо вживання продукту певними категоріями (групами) населення (діти, 

вагітні, люди похилого віку, спортсмени, хворі тощо). 
       Цей закон не поширюється на генетично модифіковані продукти і зараз у Верховній 
Раді України продовжується робота над проектами Законів України, підготовлених 
фахівцями Мінприроди України «Про біобезпеку генетично змінених організмів» і «Про 
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні 
генетично модифікованих організмів». Останній закон винесено на друге читання  до 
Верховної Ради України.   
     Управлінням по захисту прав споживачів  при Державному комітеті стандартизації, 
метрології і сертифікації України (Держстандарту) видається газета «Споживач», готуються 
спеціальні передачі по радіо і телебаченню, проводяться виставки фальсифікованих товарів. 
Для захисту прав населення щодо генетично модифікованих продуктів 12 вересня 2002 р. 
Верховна Рада України затвердила Закон України про приєднання до Картахенського 
протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, а 11 вересня 2003  р.  
Протокол  набрав силу після його ратифікації  50 державами світу. 

i)       відповідно до пункту 9 - міри, вжиті для створення загальнонаціональної системи 
кадастрів або регістрів забруднення. 

      Відповідь: У даний час в Україні існують окремі кадастри по викидах (скидах), що 
створені у вигляді статистичної звітності. Ці дані по об'єктах, представлені у вигляді 
узагальненої інформації і є конфіденційними. 
У травні 2003 р. на 5-й Все-європейської конференції міністрів охорони навколишнього 
середовища «Довкілля для Європи» (далі - Конференція) був прийнятий і підписаний 
учасниками Конференції протокол про реєстри викидів і переносів забруднювачів (РВПЗ). З 
ініціативи Агентства США міжнародного розвитку була створена Робоча група щодо 
впровадження проекту «Реєстри викидів і перенесення забруднювачів в Україні». За 
висновком цієї групи в Україні існує нормативно-правова база, що забезпечує систему 
обліку викидів (скидів) і переносів забруднювачів.  Однак, для створення міжнародної 
системи РВПЗ в Україні потрібно внести відповідні зміни і доповнення до окремих 
елементів вітчизняної системи. Так, наприклад, використання існуючої статистичної 
звітності підприємств за РВПЗ можливо лише за умови її значної модифікації.  Необхідно 
перейти на використання міжнародних класифікаторів хімічних сполук, а також 
визначитися з їх якісним і кількісним складом. Існуюча система державної статистичної 
звітності складається з трьох основних форм: 
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- 2-ТП (вода); 
- 2-ТП (повітря); 
- форма № 1 (токсичні відходи: важкі метали, тощо). 

Першу звітність ведуть обласні підрозділи Держкомітету водного господарства України, а 
два інших – підрозділи Держкомітету по статистиці України. 
Звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин подаються спеціальними 
підрозділами підприємств-забруднювачів або спеціалізованими організаціями в органах 
Мінприроди України в паперовому й електронному вигляді за реєстраційною формою, 
відповідно до Інструкції «Про зміст і порядок складання звіту по проведенню інвентаризації 
викидів речовин на підприємстві»,  затвердженої наказом цього Міністерства від  
10.02.1995 р. № 7. 
У цих звітах наводяться такі дані: 

- характеристики джерел формування забруднюючих речовин; 
- джерела викиду забруднюючих речовин; 
- характеристики газоочисних приладів; 
- характеристики викидів забруднюючих речовин від основного виробництва. 

Ця інформація фіксується в системі екологічного моніторингу в областях у відповідності зі 
статистичними даними, наданими підприємствами за зазначеним вище формами (2 ТП  
(вода, повітря); форма № 1 (токсичні відходи). 
 Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. № 1655 «Про затвердження 
ведення державного обліку в сфері охорони атмосферного повітря» регулюються відносини 
щодо забруднення повітря. 
 Територіальними органами Мінприроди України проводяться роботи з ведення 
регіональних реєстрів об'єктів освіта, обробки та утилізації відходів, а також місць 
видалення відходів. Проведення зазначених робіт, передбачено постановами Кабінету 
Міністрів України: 

- від 31.08.1998 р. № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів освіта, 
обробки й утилізації відходів»; 

- від 03.08.1998 р. № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць 
видалення відходів». 

Терміни закінчення проведення підготовчих робіт у цьому напрямку намічені Законом 
України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» на 2005 р. 
У рамках українсько-данського проекту «Допомога українським органам влади в керуванні 
забрудненими ділянками» у Дніпропетровській області проводиться інвентаризація 
потенційно забруднених ділянок, до числа яких на сьогодні віднесене 500 ділянок. 
У рамках українсько-данського проекту проводиться інвентаризація несанкціонованих 
смітників у м. Севастополь. 
Ця інформація збирається в Національному центрі поводження з небезпечними відходами 
Мінприроди України. 
В Україні планується в 2005 році створити єдину базу даних по викидах (скидам), у тому 
числі й електронну, доступну для громадськості, внести зміни в законодавчі і нормативно-
правові акти. Необхідно внести зміни у форми статистичної звітності, розробити програмні 
продукти і створити мережу баз даних. 
Створення регіональної системи кадастрів і регістрів забруднення передбачено в обласній 
«Програмі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних 
ресурсів і забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів 
Полтавської області на період до 2010 року. Екологія - 2010». 
В Україні було виконано ряд проектів і створено кілька робочих груп щодо введення 
Реєстру викидів і переносу забруднюючих речовин (РВПЗ). Був проведений аналіз 
законодавства і можливостей впровадження такого Реєстру. Робочі групи створювалися як 
при Мінприроди України, так і у проектах (наприклад, робоча група з РВПЗ, що 
координувалася Українським центром менеджменту землі і ресурсів (УЦМЗР), пілотних 
проектах ЮНЕП в областях. 
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Частково дана інформація вже зараз розміщена в наступних рубриках Веб-порталу 
Мінприроди України: 
Державний екологічний моніторинг - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=267  
Регіональні системи моніторингу - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=292  
Регіональні програми моніторингу - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=293  
Положення про інформаційну взаємодію суб'єктів моніторингу навколишнього середовища  
територіального рівня -  "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=294  
Положення про РЦМОС - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=295  
Регіональний підрозділ моніторингу навколишнього середовища - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=296  
Регіональні органи суб'єктів моніторингу навколишнього середовища -  
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=297  
Діяльність регіональних міжвідомчих комісій з питань моніторингу навколишнього середовища - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=299  
Фінансування робіт з моніторингу - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=285  
Діяльність Міжвідомчою комісією з питань моніторингу навколишнього середовища - 
"http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=290  
Оперативна інформація від суб'єктів моніторингу - "http://www.menr.gov.ua/index.php?menu_id=301 

Укажіть будь-які перешкоди, що зустрілися при здійсненні положень кожного з пунктів статті 5. 

      Відповідь: протиріччя в різних нормативно-правових актах, відсутність нормативної 
бази врегулювання питань оплати інформаційних послуг, відсутність інформаційних  
структурних підрозділів та їх недостатня забезпеченість кадрами  в системі Мінприроди 
України. На думку УЕА «Зелений світ» істотною перешкодою є обмежені технічні і 
людські ресурси державних виконавчих органів на регіональному і місцевому рівні, що 
призводить найчастіше до недостатнього надання громадськості екологічної інформації.  
 

Укажіть додаткову інформацію щодо практичного застосування положень статті 5, що стосуються 
збору і поширення екологічної інформації, наприклад, чи існують які-небудь статистичні дані 
відповідно до  публікуємої інформації. 

      Відповідь: Щокварталу для Адміністрації Президента України готується інформація про 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.02 р. № 1302 “Про заходи щодо 
подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади” до Указу 
Президента від 01.08.02 р.  № 683/2002 «Про додаткові заходи для забезпечення відкритості 
в діяльності органів державної влади». У цій інформації наводяться статистичні дані про 
кількість публікацій у пресі як відповіді на численні запити громадськості як у 
Центральному апараті Мінприроди України, так і в його територіальних  та урядових 
органах державного управління в системі Мінприроди України. 

Вкажіть адреси відповідних веб-сайтів, якщо такі є: 

Веб-портал Кабінету Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua 
Веб-портал Мінприроди України - http://www.menr.gov.ua 
 
 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd.9  
раgе 12 
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Стаття  6 

Перелічіть законодавчі, нормативні й інші заходи для здійснення положень статті 6, що 
стосуються участі громадськості в прийнятті рішень по конкретних видах діяльності. 
Поясніть, яким чином здійснюються положення кожного пункту статті 6. Прохання вказати, як 
застосовуються на національному рівні відповідні визначення, що утримуються в статті 2, і 
утримується в пункті 9 статті 3 вимога про відсутність дискримінації. Крім того, укажіть, зокрема: 

а)      відповідно до пункту 1 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб: 

і)         положення статті 6 застосовувалися відповідно до рішень з  питань про 
доцільності видачі дозволів на проведення планованих видів діяльності, 
перерахованих у додатку I до Конвенції; 

 
Відповідь: у Положенні «Про порядок надання екологічної інформації» передбачено в п. 

2.4, що «Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології та природних 
ресурсів України, його органи на місцях, інші  центральні органи виконавчої влади, 
підприємства, установи й організації забезпечують оприлюднення інформації через засоби 
масової інформації про:  

2.4.6. наміри щодо видачі відповідних документів на використання природних ресурсів, а 
також на забруднення навколишнього природного середовища, що видаються в межах їх 
повноважень». 

ii)         положення статті 6 застосовувалися до рішень із запланованих видів діяльності, не 
перерахованих у додатку I, що можуть впливати на навколишнє середовище; 

Відповідь: у Положенні «Про порядок надання екологічної інформації» передбачене в  
п. 2.4, що «Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів України, його органи на місцях, інші  центральні органи виконавчої 
влади, підприємства, установи й організації забезпечують оприлюднення інформації через 
засоби масової інформації про:  
2.4.5 наміри щодо розміщення об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, що вимагають 
проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище». 
Державною екологічною інспекцією розроблений перелік більше ніж 200 небезпечних в 
екологічному відношенні об'єктів, інформація про 10 з них буде розміщуватися в ЗМІ 
щоквартально, починаючи з 01.04.2005 р. 

b)      міри, вжиті для забезпечення адекватного, своєчасного й ефективного інформування 
зацікавленої громадськості на початковому етапі процедури прийняття екологічних рішень з питань, 
згаданих у пункті 2; 

      Відповідь:  Ці норми передбачені в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони навколишнього середовища» в п. 2.7: 
 
«У повідомленні про проведення громадського обговорення міститься інформація про: 
 

2.7.1 передбачувану процедуру,  місце, дату та час його проведення; 

2.7.2 короткий зміст проекту концепції, стратегії, програми, місцевого плану дій, 
нормативно-правового акту або заяви замовника проекту рішення щодо намірів 
розміщення, будівництва, реконструкції об’єкта чи здійснення іншої діяльності, яка 
справляє чи може справити негативний вплив на стан довкілля;  

2.7.3 особу, яка приймає рішення; адреси, за якими можна ознайомитися з 
додатковою інформацією та надіслати інформаційні запити, пропозиції, зауваження і 
рекомендації щодо запланованого розгляду питання;  
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2.7.4 строки подання інформаційних запитів, зауважень та пропозицій; 

2.7.5 можливість участі громадськості». 

с)             міри, вжиті для забезпечення того, щоб терміни, встановлені в рамках процедур участі 
громадськості, відповідали вимогам пункту 3; 
      Відповідь: Ці норми передбачені в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони навколишнього середовища» в п. 2.2: 
Особа, яка приймає рішення, визначає  тривалість громадського обговорення в залежності 
від виду запланованого рішення. Тривалість громадського обговорення не може 
перевищувати: 

3 місяців - для міждержавних, державних, регіональних програм, планів, стратегій, 
концепцій, проектів нормативно-правових актів, здійснення діяльності, яка справляє 
чи може справити негативний вплив на стан довкілля або рішень щодо витрат, 
пов'язаних із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок Державного фонду 
охорони навколишнього природного середовища; 

2 місяців  - для місцевих програм, планів дій, стратегій; прийняття рішень щодо 
витрат, пов'язаних із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок місцевих 
фондів охорони навколишнього природного середовища; 

1 місяця - для видачі  відповідних документів на використання природних ресурсів, 
на навмисне вивільнення генетично змінених організмів у довкілля, а також рішень 
щодо діяльності, яка справляє чи може справити негативний вплив на стан довкілля.  

На практиці, як відзначає Благодійний фонд “ЭкоПраво-Львів”, до прийняття цього 
положення  Міністерство часто не дотримувало положень зазначеної статті та приймало 
рішення в такий короткий термін після інформування громадськості, що унеможливлювало 
її участь. Як, наприклад, під час державної екологічної експертизи ТЕО каналу Дунай-Чорне 
море, висновок експертизи був прийнятий на 7-й день після інформування громадськості 
шляхом опублікування Заяви про екологічні наслідки діяльності. Але, як з’ясувалося 
пізніше, органи місцевого самоврядування, які не підпорядковані Мінприроди України, 
порушили строки інформування громадськості. Ця справа набула в України широкого 
розголосу, проводилися круглі столи громадськості, була розпочата судова справа за 
заявою Благодійного фонду «ЕкоПраво-Львів», яка ще і досі не завершена. Але, 
незважаючи на багаточисельні листи  громадян, закордонних та вітчизняних 
громадських організацій будівництво каналу продовжується. Аналогічне ігнорування 
громадської думки відбувається при будівництві Ташлицької гідроакумулюючої 
станції, Рівненської та Хмельницької атомних станцій.  Демократичні принципи 
обговорення з громадськістю важливих екологічних рішень поступово впроваджуються 
в Україні. 

d)      відповідно до пункту 4 - міри, вжиті для забезпечення участі громадськості на ранньому етапі; 

      Відповідь: Ці норми передбачені в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони навколишнього середовища» в пп. 2.5 та 2.6: 
«2.5. З метою врахування інтересів суб’єктів громадського обговорення за рішенням особи, 
яка приймає рішення, при необхідності створюються представницькі консультативні або 
дорадчі органи, до  складу яких на добровільних засадах можуть входити представники 
громадськості, замовника проекту рішення та особи,  яка приймає рішення. 
 
2.6. Особа, яка приймає рішення, призначає дату та місце проведення громадського 
обговорення  та повідомляє про це суб’єктів громадського обговорення не пізніше ніж за 30 
днів до моменту його проведення через засоби масової інформації (радіо, телебачення, 
пресу, систему Інтернет, спеціальні видання), шляхом розсилки  таких відомостей  
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зацікавленій громадськості звичайною чи електронною поштою, розміщення оголошень у 
громадських місцях та інформаційних центрах, інформування через представницькі 
консультативні  та  дорадчі органи». 
 
Державною екологічною інспекцією України затверджені накази від  27.02.02 р. № 88  “Про 
затвердження «Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього 
середовища» та від  08.04.02 р. № 142   «Про затвердження Інструкції про порядок видачі 
посвідчень громадських інспекторів з охорони навколишнього середовища» і  типового 
«Положення про штаби громадських інспекторів з охорони навколишнього середовища», 
що дозволяє громадськості долучатись до процесу контролю щодо виконання екологічного 
законодавства об’єктами-забруднювачами.  
Крім цього, відповідно до норм Закону України «Про екологічну експертизу» в Україні 
практикується залучення Громадської екологічної експертизи до складу комплексної 
державної експертизи як, наприклад, це відбувалося в Дніпропетровській та Тернопільській  
областях. 
Прикладом залучення громадськості на ранньому етапі може служити підготовка цієї 
Доповіді до Другої зустрічі сторін Орхуської конвенції, коли громадськості була надана її 
перша редакція, що дозволило усім бажаючим привести конкретні випадки зі своєї 
практики.  

е)      відповідно до пункту 5 - міри, вжиті для того, щоб заохотити потенційних заявників перед 
подачею заявки на предмет отримання дозволу визначити зацікавлені кола громадськості, провести 
обговорення і представити інформацію щодо цілей їх заявки; 

     Відповідь: Міри заохочення потенційних заявників перед подачею заявки поки 
законодавчо не визначені, але запропоновано порядок їх дій у Положенні «Про участь 
громадськості в прийнятті рішень у сфері охорони навколишнього середовища»: 
2.1.  Замовник проекту рішення  повідомляє особу, яка приймає рішення, та розміщує в 
засобах масової інформації заяву про екологічні наслідки запланованої діяльності, зміст якої 
визначається  ст. 35 Закону України “Про екологічну експертизу”. 
2.8. Громадське обговорення розпочинається з доповіді замовника проекту рішення.  У 
доповіді повинні бути висвітлені такі питання:     

 
2.8.1 зміст проекту рішення щодо запланованої діяльності (або нормативно-
правового акта); 

2.8.2 можливий негативний вплив на стан довкілля (або необхідність розгляду 
проекту нормативно-правового акта); 

2.8.3 заходи для запобігання та/або зменшення такого впливу; 

2.8.4 короткий  зміст проекту рішення (або проекту нормативно-правового акта); 

2.8.5 зміст зауважень та пропозицій громадськості, які надійшли   до початку 
громадського обговорення; 

2.8.6 інші  відомості щодо проекту рішення. 
 

 В Держуправлінні екоресурсів у Вінницькій області затверджено наказ від 08.07.03 р.  
№ 17 “ОД”  “Про проведення селекторних нарад за участю зацікавлених представників 
підприємств, ЗМІ і громадськості, що стимулює  потенційних заявників перед подачею 
заявки озвучувати свої наміри, завдяки чому виявляються зацікавлені кола учасників на 
ранньому етапі. 

 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd.9 
раgе 13 
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f)      відповідно до пункту 6 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб: 

i)         компетентні державні органи надавали зацікавленій громадськості всю інформацію, 
що стосується процесу прийняття рішень, згаданого в статті 6, що мається в 
розпорядженні на момент здійснення процедури участі громадськості; 

      Відповідь:    Ця норма закріплена в процедурі, застосованій при прийнятті рішень з 
об'єктів, передбачених в Державних будівельних нормах ДБН А 22.1-2003 “Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
підприємств, будинків і споруд”.  Але існують певні обмеження, передбачені частково в 
Положенні «Про порядок надання екологічної інформації» у п. 3.6: 
«У наданні екологічної інформації може бути відмовлено, якщо вона є  державною  
таємницею».  
А також у ст. 37 Закону України “Про інформацію”, де говориться про те, що  «на 
інформаційні запити не видаються офіційні документи внутрішньовідомчої службової 
кореспонденції (доповідні і службові записки та інше), що передують прийняттю рішень, 
пов'язаних з розробкою напрямку діяльності установи».  
У цій же статті говориться: 
 «не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення по інформаційних запитах 
офіційні документи, що містять у собі:  … конфіденційну інформацію»; 
 не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами 
офіційні документи, що містять у собі:  … інформацію, визнану у встановленому порядку 
державною таємницею; 
 не підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення по інформаційних запитах офіційні 
документи, що містять у собі  інформацію про оперативну і слідчу роботу органів 
прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання і судів в тих випадках, якщо її 
розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню або дізнанню, 
порушити право людини на справедливий і об'єктивний судовий розгляд його справи, 
створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої особи; 
У ст. 30 Закону України «Про інформацію» передбачено, що «громадяни, юридичні особи, 
що володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, 
комерційного й іншого характеру, отриманої за власні кошти, або такі, котрі є предметом їх 
професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу й не 
складають передбачену законом таємницю, самостійно визначають режим доступу до неї, 
включаючи приналежність її до категорії конфіденційної, і встановлюють для неї систему 
(способи) захисту. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік зведень, що не складають 
комерційної таємниці», комерційною таємницею не є:  «Інформація про забруднення 
навколишнього природного середовища, ... реалізації продукції, що завдає шкоди 
здоров'ю, а також інші порушення законодавства України і розміри заподіяних при 
цьому збитків».  
Крім цього в ст.10 Закону України “Про інформацію»,  говориться, що право на інформацію 
забезпечується також вільним доступом суб'єктів інформаційних відносин до 
статистичних даних. 
Однак у розділі V «Забезпечення конфіденційності статистичної інформації» Закону України 
«Про державну статистику» у редакції від 13 липня 2002 року передбачається: 
У статті 21. «Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності 
статистичної інформації» говориться про конфіденційність первинних даних, що не 
переведені в знеособлений вид, і про заборону її поширення через можливість 
визначити конкретного кореспондента.   
Більш того, така статистична інформація, отримана органами державної статистики в процесі 
статистичних спостережень, не може бути отримана органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об'єднаннями громадян, 
посадовими й іншими особами з метою використання для прийняття рішень до конкретного 
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кореспондента.  
У ст. 22. «Статистична інформація, на яку не поширюється заборона щодо її поширення 
органами державної статистики» передбачено, що:  
«Статистична інформація, що дозволяє прямо або опосередковано встановити конкретного 
кореспондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена по згоді цього 
кореспондента і відповідно погоджених з ним умов, або якщо вона отримана з 
загальнодоступних джерел». 
Крім цього до дозволеної  статистичної інформації відноситься:  
знеособлена статистична інформація в незведеному виді, що не дозволяє визначити 
конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного кореспондента;  
інформація щодо назв, адрес, номерів телефонів і видів діяльності підприємств, установ і 
організацій, якщо інше не передбачене законодавством.  
Необхідно внести зміни в ст. 21 Закону України “Про державну статистику”, Закон України 
«Про інформацію» і  Постанову Кабінету Міністрів України «Про перелік зведень, що не 
складають комерційну таємницю»)  тому, що їх окремі положення суперечать Орхуської 
Конвенції, і закріпити, що “статистична інформація щодо охорони навколишнього 
середовища не може бути визнана  конфіденційної». 
Негативним прикладом, може послужити відмова Мінприроди України під час проведення 
державної екологічної експертизи по будівництву каналу Дунай-Чорне море надати 
документацію БФ “ЭкоПраво-Львів” для ознайомлення на стадії ОВНС для участі в процесі 
експертизи.  

ii)       компетентні органи, зокрема, надавали зацікавленої громадськості інформацію, 
зазначену в даному пункті; 

      Відповідь: Ця норма передбачена в Законах України «Про екологічну експертизу» «Про 
планування і забудову територій» і в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони навколишнього середовища» у п. 2.1: 
«Замовник проекту рішення  повідомляє особу, яка приймає рішення, та розміщує в засобах 
масової інформації заяву про екологічні наслідки запланованої діяльності, зміст якої 
визначається  ст. 35 Закону України «Про екологічну експертизу». 

g)      відповідно до  пункту 7 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб процедури участі 
громадськості дозволяли їй представляти зауваження, інформацію, аналіз  або думки, що, як вона 
вважає, мають відношення до запланованої діяльності; 

      Відповідь: Ця норма передбачена в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони навколишнього середовища» у п. 2.9: 
«Під час проведення суспільного обговорення громадськості надається можливість  вільно 
висловлювати в усній і  письмовій формі свої думки, зауваження, пропозиції, рекомендації 
щодо винесених на розгляд питань». 

h) відповідно до пункту 8 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб у відповідному рішенні 
належним чином були враховані результати участі громадськості; 

      Відповідь: Ця норма передбачена в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони довкілля» у п. 2.11: 
« Хід та результати громадського обговорення оформляються протоколом, який 
підписується головою і секретарем, обраними на час проведення громадського обговорення 
його учасниками. Результати повинні бути максимально враховані при підготовці проекту 
рішення. ».  
В Держуправлінні екоресурсів у Вінницькій області виданий наказ від 28.08.03 р. № 22-ОД 
«Про врахування в роботі рекомендацій громадських слухань». 

i)       відповідно до пункту 9 - міри, вжиті для негайного інформування громадськості про 
прийняте рішення відповідно до належних процедур; 
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     Відповідь: Ця норма передбачена в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони навколишнього середовища» у п. 2.12.: 
« Особа, яка приймає рішення, після визначення відповідного рішення щодо розглянутого 
питання інформує про нього громадськість через засоби масової інформації у строк, який не 
повинен перевищувати 30 календарних днів.».  
Як відзначає БФ “ЭкоПраво-Львів”, у ч.2 ст.11 Закону України “Про екологічну експертизу” 
передбачене   обов'язкове інформування про результати екологічної експертизи після її 
закінчення через ЗМІ. На практиці з досвіду цієї організації, положення ч.9 ст.6 Орхуської 
конвенції і відповідних нормативних актів України щодо інформування про прийняте 
рішення поки що не виконується.  

j)      відповідно до  пункту 10 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб у тих випадках, коли 
державний орган переглядає або оновлює умови здійснення діяльності, про яку говориться в 
пункті 1, положення пунктів 2-9 застосовувалися з необхідними змінами  у тих випадках, коли це 
доцільно; 

      Відповідь:    У випадках перегляду або відновлення умов здійснення раніше дозволених видів 
діяльності або функціонування об'єктів, що мають підвищену екологічну небезпеку, Постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.07.95 р. № 554 «Перелік видів діяльності та об'єктів, що 
мають підвищену екологічну небезпеку» передбачено обов'язкове проведення державної 
експертизи, у т.ч. і Громадської. Процедури, які можуть застосовуватися  для різних видів 
діяльності, передбачені в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті рішень у сфері 
охорони довкілля». Процедури, які можуть застосовуватися  при прийнятті рішень з об'єктів, 
визначених в Державних будівельних нормах ДБН А 22.1-2003 “Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
підприємств, будинків та споруд”.  У кожному конкретному випадку можливе відхилення від 
окремих елементів типових процедур, передбачених у нормативно-правових документах, у 
залежності від специфіки видів діяльності або типів об'єктів. 

к) відповідно до  пункту 11, - міри, вжиті для застосування положень статті 6 до 
рішень, що стосується видачі дозволів на навмисне вивільнення генетично змінених 
організмів у навколишнє середовище. 

      Відповідь:  Для впровадження вимог п. 11 статті 6 до рішень, що стосується видачі 
дозволів на навмисне вивільнення генетично змінених організмів у навколишнє середовище, 
в Україні було вжито ряд заходів: 
Внесення змін чи розробка нових нормативно-правових актів: 
У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»  було додано 
статтю 25-1, у якій передбачено обов'язкове інформування громадськості, а також доступ 
громадськості до інформації щодо навмисного вивільнення генетично змінених організмів у 
навколишнє природне середовище. 
У Законі України «Про якість і безпеку харчових продуктів та продовольчу сировину» було 
передбачено запровадити обов'язкове маркування продукції та продовольчої сировини, що 
містять генетично змінені організми, а також їх компоненти. 
У Законах України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну 
експертизу», «Про тваринний світ» була передбачена процедура державної екологічної 
експертизи відповідно до  продуктів сучасної біотехнології. 
У п. 1.4.4 положення «Про участь громадськості в прийнятті рішень у сфері охорони 
довкілля» передбачено серед видів  рішень з питань, що впливають або можуть впливати на 
стан навколишнього середовища, до яких  залучається громадськість, видачу відповідних 
документів на навмисне вивільнення генетично змінених організмів у навколишнє 
середовище.  
Крім цього, Мінприроди України підготував і передав на розгляд Кабінету Міністрів 
України проект Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України в 
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зв'язку з прийняттям Закону України «Про приєднання України до Картахенського 
протоколу з біобезпеки до Конвенції про біологічне різноманіття». В ньому передбачено 
закріпити положення щодо: 

- процедури навмисно обґрунтованої згоди на транскордонні переміщення генетично 
змінених організмів (далі –ГЗО); 

- прийняття рішень про навмисне вивільнення ГЗО в навколишнє природне 
середовище; 

- процедури державних випробувань, включаючи допуск на внутрішній ринок ГЗО; 
- наявності документації державної екологічної експертизи, що супроводжує ГЗО; 
- процедурі участі  органів місцевого самоврядування в процесі ухвалення рішення про 

навмисне вивільнення ГЗО в навколишнє природне середовище на  підвідомчих їм 
територіях. 

В Мінприроди України з квітня 2003 р. виконується міжнародний проект (ЮНЕП-ГЕФ) 
“Розробка національної рамкової структури  біобезпеки для України”  (далі - Проект). У 
рамках Проекту для розробки   побудови національної структури з біобезпеки було створено 
Національний Координаційний Комітет (НКК), що включає  представників Верховної Ради 
України,  зацікавлених міністерств,  науково - дослідних інститутів Національної академії 
України, Української академії сільськогосподарських наук і громадських  організацій.  
Інформація про результати Проекту розміщується на Веб-сайті  Проекту - 
www.biosafety.kiev.ua. 
В ході Проекту підготовлено й опубліковано інформаційний буклет про Проект, брошури: 
«Генетично модифіковані організми  та біобезпека», «Огляд основних питань» і 
«Картахенський протокол. Міжнародний контроль над живими зміненими організмами». 
В Мінприроди України в рамках Проекту були проведені  дослідження і  на основі їх 
результатів підготовлені огляди: 

- щодо стану справ у сфері застосування сучасної біотехнології і біобезпеки, існуючих 
нормативно-правових актів з цих питань; 

- щодо визначення способів збереження і управління  інформацією  для її використання 
в механізмі  посередництва з біобезпеки  та сприяння участі громадськості. 

Для інформування громадськості було проведено ряд семінарів: 
• субрегіональні робочі семінари ЮНЕП-ГЕФ на теми: 

- з оцінки ризику та участі громадськості для країн Центрально-Східної Європи, 
Кавказу та Середньої Азії (травень 2003р., м. Вільнюс, Литва); 

- з питань регуляційного  режиму та адміністративної  системи (грудень 2003, м. 
Анталия, Туреччина);   

• міжнародний семінар  та круглий  стіл  з біобезпеки. Організатори: Всеукраїнська 
асоціація біологів рослин, Проект ЮНЕП-ГЕФ. В них взяло участь   50 чоловік з  
Росії, США, Великобританії, Швейцарії, Німеччини, різних областей України (16-17 
листопада  2003 р. у м. Києві);   

• міжнародна   робоча  нарада – семінар “Питання екологічної і біологічної безпеки 
реалізації в Україні світової стратегії стійкого розвитку сільського господарства”. У 
семінарі брало участь 43 чоловіка. Організатори:  Мінприроди України, Проект 
ЮНЕП-ГЕФ, Українська академія аграрних наук, Одеська обласна держадміністрація, 
Інженерно-технологічний інститут “Біотехника” УААН, Державний екологічний 
інститут Мінприроди України,   Державний фонд охорони природного середовища 
України.  (27-29 жовтня 2004 р., у м. Одеса) 

• національний  семінар з інформування громадськості про національну структуру 
біобезпеки   в рамках 5-й Всеукраїнської Конференції екологічної громадськості 
«Екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадськості», в якому взяли 
участь 50 чоловік (24–26 вересня 2004 р. у м. Чернівці) 

• регіональні семінари з розробки національної  рамкової структури  біобезпеки: 
- 18 грудня 2003 р. у м. Дніпропетровську, у якому брало участь  30 представників  

обладміністрації, науки, НПО з різних міст Дніпропетровської області  Організатори:  
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НПО «Зелений світ» Проект ЮНЕП-ГЕФ; 
- 8 лютого 2004 р. у м. Харків,  в якому брало участь  80 представників  зацікавлених 

відомств, НПО, вчених  з  м. Харкова та ін. міст області.  Організатори:  Національний 
координатор Проекту (НКП), Український науково-дослідний Інститут  Екологічних 
Проблем  Мінприроди  України; 

- 23  липня 2004 р. у м. Ужгород, Закарпатська область, у якому брало участь  32 
представника Закарпатської облдержадміністрації, Закарпатської облради, державних 
і науково – дослідних установ, місцевих громадських організацій. Організатори: 
Агентство регіонального розвитку і транскордонного співробітництва “Закарпаття”; 

- 14 жовтня  2004 р.  у м. Донецьк, у якому брало участь  40 чоловік з  м. Донецька   і 
регіону.  Організатори: НКП і Донецька філія Державного екологічного інституту 
Мінприроди України; 

- 17 грудня 2004 р. у м. Кам'янець – Подільський, Хмельницької області, у якому брало 
участь 50 чоловік. Організатори: НКП, Мінприроди України, Хмельницьке 
Держуправління екоресурсів, Хмельницька обласна еколого-правова громадська 
організація «Подільське екологічне товариство».   

• семінар для журналістів «Генетично модифіковані організми і безпека: найважливіші 
аспекти та їх відображення в пресі», в якому  брали участь 27 журналістів із 
Дніпропетровська, Львова, Вінниці та м. Києва, що представляють 
загальнонаціональні видання і телеканали, а також представники  громадських 
організацій «ЕкоПраво-Харьків», «Зелений світ» та    біотехнологічна компанія 
«Монсанта» в Україні; Організатори: інформаційно-видавничий центр «Зелене 
досьє», Проект ЮНЕП-ГЕФ (18 березня 2004 р., у м. Києві). 

• семінари по підвищенню кваліфікації з питань біобезпеки: 
- 27-28 травня 2004 р. для 18 представників центральних і територіальних органів 

Мінприроди України, відповідальних за тваринний світ  з 15 областей України; 
- 17-18 червня  2004 р. для 20 представників центральних і територіальних органів 

Мінприроди України,  відповідальних за рослинний світ з 13 областей України.  
Організатори: НКП,  Державний екологічний інститут Мінприроди України ( як 
внесок Уряду в проект); 

- 20-21 червня 2003 р.  для  20 представників центральних і територіальних органів 
Мінприроди України. Організатори: Державний екологічний інститут Мінприроди 
України (як внесок Уряду в проект); 

- 1-5 листопаду 2003 р.  у м. Ужгород   та 29-30 квітня 2004 долі  в м.  Львів  для 140 
держслужбовців служби екологічного контролю на держкордоні України  
територіальних Держінспекцій екоресурсів.  Організатори: Державний екологічний 
інститут Мінприроди України; 

- 14-17 грудня 2004 у м. Києві для 35 начальників постів екологічного контролю на 
держкордоні України  територіальних Держінспекцій екоресурсів.  Організатори: 
Державний екологічний інститут Мінприроди України (як внесок Уряду в проект); 
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Вкажіть будь-які перешкоди, що зустрілися при здійсненні положень кожного з пунктів статті 6. 

      Відповідь: Громадські організації відзначають надмірну закритість органів місцевого 
самоврядування, що перешкоджає участі громадськості на початковому етапі процедури 
прийняття рішень з конкретних видів діяльності на засіданнях комісій Міських рад або 
Держадміністрацій, що особливо характерно для комісій із земельних питань та містобудування. 
Після прийняття Постанови   Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 
«Деякі питання забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної 
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політики», в якому передбачене створення Громадських рад при всіх органах виконавчої 
влади та запропонована процедура консультацій із громадськістю ці проблеми будуть 
поступово усунені. 

Представте додаткову інформацію про практичне застосування положень статті 6, що 
стосуються участі громадськості в прийнятті рішень з конкретних видів діяльності, наприклад, чи 
існують які-небудь статистичні дані або інша інформація про участь громадськості в 
прийнятті рішень по конкретним видам діяльності або про рішення про незастосування 
положень даної статті відповідно до  планованих видів діяльності, здійснюваної в інтересах 
національної оборони. 

      Відповідь:  Громадськість брала участь  у прийнятті рішень з конкретних видів 
діяльності: 
У м. Севастополі: 

- у засіданні комісії з питань відводу земельної ділянки під будівництво 
сміттєпереробного комплексу міста; 

- у роботі комісії з питання перспектив Каранського родовища флюсових вапняків і 
відводу 19 га землі підприємству ВАТ  Балаклавське рудоуправління ім. О.М. 
Горького для дослідницько-промислової розробки вапняків; 

- у засіданні комісії з питання припинення можливої розробки Гасфотского  родовища 
вапняків у місті; 

- у засіданні комісії з питання будівництва комплексу фірми «Консоль» на узбережжі 
бухти «Піскової»; 

- у засіданні комісії з питання ліквідації несанкціонованого смітника на узбережжі 
бухти «Карантинної»; 

- у засіданні комісії  в сфері охорони навколишнього середовища з: 
- охороні об'єктів рослинного світу, що перебувають під загрозою зникнення; 
- охороні зелених насаджень міста. 

Громадська організація «АсЕко» у м. Запорожжя розробила заходи для розділу 
«Екологічне виховання й освіта населення», що ввійшли в «Програму охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних 
ресурсів і забезпечення екологічної безпеки Запорізької області». 
 У м. Полтаві Громадська рада  провела моніторинг ходу виконання «Міської комплексної 
програми охорони навколишнього природного середовища м. Полтави на 2001-2005 
роки. Екологія-2005» і підготувала матеріали, що були представлені на 5-й Всеукраїнській 
конференції екологічної громадськості України в жовтні місяці в м. Чернівці.  
Громадські організації брали участь у громадських слуханнях з різних питань: 
У м. Запорожжі: 

- «Екологічний аудит Запорізького коксохімічного заводу»; 
- «Генеральний план будівництва нових доріг, мостів через р. Дніпро та острів 

Хортиця». 
У м. Одесі: 

- «Екологічний аудит Одеського припортового заводу»; 
- «По проекту будівництва перевантажувального комплексу для перевантаження і 

збереження навалочних вантажів на причалах № 21, 22 та № 23 ТОВ 
«Трансінвестсервіс» в акваторії Малого Аджалицького лиману» (З0 вересня 2004 р.). 

У м. Рівне: 
- «По будівництву двох автозаправних станцій»; 
- «Установка демеркуризации на ВАТ «Газотрон». 

В АР Крим: 
- «За станом водних ресурсів»; 
- «За рішенням екологічних проблем на сірко-лужному виробництві, в першу чергу з 

реконструкції та існуючої технології». 
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Громадськість брала участь у роботі виїзної колегії Мінприроди України 17 вересня 2004 
року, на якій розглядалося питання «Про виконання в Автономній Республіці Крим Указу 
Президента України від 4 лютого 2003 року № 75 «Про Рішення Ради національної безпеки 
та оборони України від 11 листопаду 2002 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави 
та якість питної води в містах і селах України». Громадськість бере участь у роботі Ради з 
формування Переліку заходів для фінансування з природоохоронного фонду. 
В Івано-Франківській області участь громадськості в прийнятті рішень фіксується в журналі 
прийому громадян, проведення семінарів, колегій, нарад, конференцій і круглих столів. 
Громадськість бере участь і організує конференції, семінари, круглі столи на різні теми: 

- Міжнародна наукова конференція «Екологічна освіта та просвіта в сільських 
школах» у м. Чернівці (17-18 вересня 2004 р.); 

- 5-та Всеукраїнська конференція громадськості в м. Чернівці (15-17 жовтня    2004 р.) 
- круглий стіл «Екологічна демократія в Україні», у якому взяло участь 25 

представників від міської держадміністрації, Госінспекції Чорного моря, вчених, 
підприємств, громадськості. Організатор громадська організація «Мама-86». (3 
жовтня 2003 р. у м. Одеса); 

- круглий стіл «Розвиток екологічної демократії: пошук шляхів співробітництва між 
держструктурами і громадськістю. Впровадження принципів Орхуської конвенції  в 
роботі управлінь Мінприроди та інформування громадськості з питань охорони 
Чорного й Азовського морів» у рамках пілотного проекту ТАСІС «Екологічна 
інформація, освіта та інформування громадськості, ННГ», у якому брали участь 
представники Держуправлінь екоресурсів Мінприроди України, органів місцевого 
самоврядування, держадміністрацій, інспекцій охорони Чорного та Азовських морів, 
санітарних служб (29-30 квітня 2004 р. у м. Одеса); 

- круглий стіл «Закон України «Про національний екологічний фонд», 
організований Держуправлінням екоресурсів у Запорізькій області; 

- семінар за рішенням проблем забруднення атмосферного басейну на 
металургійних підприємствах у Запорізькій області; 

- обласний семінар “Екологічна освіта: проблеми і перспективи” у м. Чернівці; 
- круглий стіл “Екологічна експертиза: стан і перспективи” у м. Чернівці.  

Завдяки участі громадських екологічних організацій у спільній природоохоронній роботі 
органи виконавчої влади мають можливість враховувати у своїй роботі різні громадські 
думки при рішенні екологічних проблем регіонів. У той же час, залучення громадськості 
до обговорення, підготовки і реалізації природоохоронних проектів сприяє росту довіри до 
органів виконавчої влади, зміцненню їх позиції. Участь громадськості в прийнятті рішень 
знижує імовірність опозиції екологічно значимим проектам. 
За результатами останній робочій зустрічі групи ЕЕК ООН Конвенції з ГМО, виходячи з 
досвіду проведення власної інформаційної кампанії в Україні з Біобезпеки та контролю 
Біотехнологій, УЕА «Зелений світ» пропонує внести зміни в статтю 6 і Додаток І щодо 
Генетично Змінених Організмів (пункт 11) у редакції варіанта І (OPTION 1), розглянутому 
на цій зустрічі. 

Вкажіть адреси відповідних веб-сайтів, якщо такі є: 
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Стаття 7 

Перелічить відповідні практичні та/або інші міри, вжиті для забезпечення участі 
громадськості в процесі підготовки планів і програм, зв'язаних з навколишнім середовищем. 
Прохання вказати, як застосовуються на національному рівні відповідні визначення, що 
знаходяться в статті 2, та знаходяться в пункті 9 статті 3 щодо вимоги про відсутність 
дискримінації. 

      Відповідь: Цю норму передбачена в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони довкілля» у п. 1.4.: 

«Серед видів  рішень з питань, що справляють чи можуть справити негативний 
вплив на стан довкілля, до яких  залучається громадськість передбачено у п.:  

1.4.1 розробка міждержавних, державних, регіональних, місцевих та інших 
територіальних  програм, місцевих планів дій, стратегій та інших документів» 

Поясніть, які можливості існують для участі громадськості в розробці політики 
відповідно до  навколишнього середовища. 

      Відповідь: Можливості участі громадськості в розробці політики в сфері навколишнього 
середовища передбачені  постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р.  
№ 1378 «Деякі питання забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики». Ця постанова затвердила «Порядок проведення консультацій із 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики», що дозволило 
частково розширило сферу дії Орхуської конвенції на всі органи державної влади у всіх 
галузях народного господарства. Крім того було підготовлено та видано Секретаріатом 
Кабінету Міністрів України методичні рекомендації «Консультації з громадськістю. 
Напрями, технології, досвід» тиражем 1500 прим., які розповсюджувалися на Громадських 
слуханнях  “Обговорення проекту Державного бюджету України на 2005 рік” 22 вересня 
2003 р. Секретаріат Кабінету Міністрів започаткував практику залучення громадських 
організацій на громадські слухання з різних питань, але не зміг витримати терміни 
розсилки запрошень  за 1 місяць. Про початок заходу повідомлялося за 3-7 днів, а матеріали 
роздавалися прямо на громадських слуханнях, що унеможливлювало активну участь 
громадськості щодо надання зауважень та пропозицій. Щоправда, залишені письмові 
зауваження, частково знаходили відображення в резолюції таких слухань і резолюції 
розсилалися авторам пропозицій. А ось подальша доля врахування громадської думки на 
наступних стадіях опрацювання документів залишалася невідомою.  

Повідомте  про будь-які перешкоди, що зустрілися при здійсненні положень статті 7. 

     Відповідь: Уряд України почав широко використовувати форму громадських слухань  з 
різних питаннях державної політики. Однак, у процесі цих слухань виявився ряд недоліків, 
що потрібно враховувати надалі, а саме: 

1) відсутність відпрацьованих процедур: 
- запрошення учасників консультацій; 
- ведення самих консультацій; 
- аналізу й обліку письмових та усних пропозицій  і зауважень учасників; 
- резервування фінансів для організації проведення консультацій. 
2) обмеженість часу в учасників для ознайомленні з матеріалами з обговорюваної 

проблеми, тому що матеріали роздавалися перед самою консультацією; 
3)   обмеженість часу для виступів учасників. 

 

Представте додаткову інформацію про практичне застосування положень статті 7, що 
стосуються участі громадськості в прийнятті рішень з конкретних видів діяльності. 
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     Відповідь:  У Законі України «Про місцеве самоврядування» у ст. 9. “Місцеві ініціативи” 
передбачається, що: “Члени територіальної громадськості мають право ініціювати розгляд у 
Раді народних депутатів (у порядку місцевої ініціативи)  яке-небудь питання, віднесене до 
компетенції місцевого самоврядування.  
Тому учасники конференцій громадськості, круглих столів, громадських слухань  усі 
частіше готують звернення до органів державної влади з метою захистити своє здоров'я і 
навколишнє природне середовище. Тематика таких звертань різноманітна, як, наприклад: 
«Правовий захист населення України від потенційних ризиків, пов'язаних з використанням 
живих модифікованих організмів і продуктів, що виготовляються з їх використанням» 
(Вінницька область). 
Громадськість бере участь у підготовці національних звітів про стан навколишнього 
природного середовища в Україні і її окремих областей, у розробці й обговоренні 
концепцій, програм, місцевих планів екологічних дій, як, наприклад: 

- «Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання природних ресурсів і екологічної безпеки м. 
Севастополя на період до 2010 р.»; 

- «Регіональна програма екологічного моніторингу навколишнього природного 
середовища м. Севастополя на 2003 р.»; 

- «Миколаївська обласна програма охорони навколишнього середовища і раціонального 
природокористування на 2000 – 2010 роки»; 

- «Програма створення регіональної екологічної мережі АР Крим»; 
- «Концепція програми охорони навколишнього середовища АР Крим до 2010 року»; 
-  «Регіональні програми поводження з відходами, розвитку мінерально-сировинної 

бази, стратегії соціально-економічного розвитку до 2015 року, у тому числі 
екологічної безпеки в АР Крим; 

- «Київська програма охорони навколишнього природного середовища на період до 
2007 року» (м. Київ); 

- «Регіональна програма поводження з відходами в Рівенській області на 2004-2010 
роки»; 

- «Стратегія економічного розвитку Полтавської області на період до 2011 року»; 
- «Концепція збалансованого екологічного розвитку м. Чернівці». 

Громадськість бере участь у роботі виїзних комісій Верховної Ради України, 
парламентських слуханнях. Так, наприклад, у листопаду 2003 р. Громадська рада 
Полтавщини брала участь у виїзній комісії Парламенту з метою вирішення екологічних 
питань у Полтавській області, а саме: 

- берегоукріплення лівого берега ріки Дніпро протяжністю 52 км для збереження 
чорноземів, що розмиваються в прибережній смузі ріки шириною до 15 м на рік; 

- запобігання забрудненню навколишнього середовища від ставка-випаровувача 
Кременчуцького нафтопереробного заводу; 

- вирішення проблеми утилізації відвалів гірської маси Полтавського гірничо-
збагачувального комбінату в м. Комсомольську.  

 
Громадськість м. Києва брала участь у підготовці й обговоренні проектів Кабінету міністрів 
України: 

- постанови про сертифікацію продукції; 
- розпорядження про застосування сорбентів. 

Представники Громадських рад у системі Мінприроди України брали активну участь у 
підготовці матеріалів звіту громадськості про стан охорони навколишнього природного 
середовища в Україні «Екологічна політика. Погляд громадськості» для 5-ї Все-
європейської Конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для 
Європи», що проходила 21-25 травня 2003 р. у м. Києві. 
 
Громадськість бере участь у підготовці поліграфічних  видань: 
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- книг із серії «Стійкий Крим», у яких відбиті екологічні проблеми республіки. Одна із 
серій видання - «Громадський екологічний рух»; 

- науково-інформаційних збірників під загальною рубрикою «Екологічна бібліотека 
Полтавщини»,  перший випуск, якого був присвячений актуальним питанням впливу 
екології на здоров'я населення області за назвою «Екологія і здоров'я» з обсягом 
більш 200 стор. і 80 кольоровими ілюстраціями, графіками, номограмами, 
картографічними схемами. 

Крім цього за участю громадських організацій здійснюються конкретні природоохоронні 
заходи, як, наприклад: 

- „День довкілля”, що проводиться щорічно в третю суботу квітня і підводяться 
підсумки 2-3-х місячників з благоустрою та озелененню територій населених 
пунктів; 

- Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»; 
- Природоохоронні акції: «Первоцвіт», «Нерест», «Новорічна ялинка», «Вторинна 

сировина (в Івано-Франківській обл.)» тощо; 
- щорічний обласний конкурс щодо екологічного оздоровлення Житомирщини  

ім. В. Кременицкого. 

Вкажіть адреси відповідних веб-сайтів, якщо такі є: 

 
 
 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd. 9 
 раgе 16 

Стаття  8 

Повідомте про те, які міри вживаються для сприяння ефективній участі громадськості в 
підготовці державними органами положень, що мають безпосередню виконавчу силу, і 
загально застосованих юридично обов'язкових норм, що можуть зробити істотний вплив 
на навколишнє середовище. Повідомте, наскільки це можливо, про те, як застосовуються 
на національному рівні відповідні визначення, що знаходяться в статті 2, та знаходяться в 
пункті 9 статті 3 щодо вимог про відсутність дискримінації. 

   Відповідь: Ці норми передбачені в Положенні «Про участь громадськості в прийнятті 
рішень у сфері охорони довкілля» : 

2.15. При розгляді проектів нормативно-правових актів у сфері використання природних 
ресурсів чи охорони довкілля їх текст повинен бути опубліковано в засобах масової 
інформації не пізніше ніж за 30 днів до початку громадського обговорення.  
 
2.16. Громадськості надається можливість надсилати свої зауваження та пропозиції до 
представницьких консультативних та дорадчих  органів у строки, оголошені в пресі. 
Пропозиції та зауваження громадськості щодо проектів нормативно-правових актів повинні 
бути розглянуті та враховані в межах чинного законодавства.  
 
У Держуправлінні екоресурсів у Вінницькій області діє наказ від 28.08.03 р. № 22-ОД «Про 
врахування у роботі рекомендацій громадських слухань». 
При розгляді важливих екологічних питань залучаються представники громадськості, у тому 
числі із громадських рад органів виконавчої влади. В Україні поширено практику залучення 
представників громадських організацій до складу Колегій, консультативних груп при 
депутатських комісіях Обласних рад народних депутатів. 
Повідомте про будь-які перешкоди, що зустрілися при здійсненні положень статті 8. 
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      Відповідь: Закритість інформації з боку держадміністрацій щодо щорічного виділення 
коштів з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, відмова 
представникам громадськості брати участь в таких засіданнях та ігнорування думки 
громадськості при розподілі цих коштів. 
Відсутність фінансових механізмів для  організації процесів залучення громадськості і 
максимального врахування її пропозицій та зауважень. Існування обмежень у переліку 
основних видів діяльності, що можуть фінансуватися з Державного, обласного і місцевого 
фондів охорони навколишнього природного середовища. 
У зв'язку з великими обсягами робіт, що покладаються на Громадські структури, 
представляється доцільним підготувати проекти змін до відповідних Постанов Кабінету 
Міністрів України, як, наприклад, за № 1147 «Про перелік основних видів діяльності, що 
може фінансуватися з обласних фондів ОНПС» та ін.  з метою фінансової підтримки 
громадських організацій.  
Представте додаткову інформацію про практичне застосування положень, що 
стосуються участі громадськості в сфері, передбаченою положеннями статті 8. 

      Відповідь: Мінприроди України має досвід у проведенні громадських слухань з двох 
Положень «Про участь громадськості в прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» та «Про 
порядок надання екологічної інформації», що проходили 12.10.02 р. у рамках українсько-
данського проекту «Допомога Україні у впровадженні Орхуської конвенції». До 
організаційного  процесу була залучена громадська організація        «ЕкоПраво-Київ», яка 
розмістила на своєму веб-сайті тексти обговорюваних проектів положень. Були отримані 
пропозиції і зауваження громадських організацій практично з усіх областей України. Однак, 
у процесі узгодження цих документів з органами виконавчої влади і, за рекомендацією 
Кабінету Міністрів України, документи притерпіли значні зміни і, навіть, був знижений їх 
юридичний статус. В зв’язку з чим, замість постанов Кабінету Міністрів України ці 
положення були затверджені наказами Мінприроди України і зареєстровані в Мінюсті 
України, що зробило їх необов'язковими для інших органів виконавчої влади, що мають 
екологічну інформацію, у тому числі й органів місцевого самоврядування. 

Вкажіть адреси відповідних веб-сайтів, якщо такі є: 

 

 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd..9  
раgе 17 

Стаття 9 
Перелічить законодавчі, нормативні й інші заходи для здійснення положень статті 9, 
що стосуються доступу до правосуддя. 

      Відповідь: У 2001 р. в Україні була видана книга «Судовий захист екологічних прав жителів 
України (Довідка для суддів)», що була підготовлена в рамках проекту «Правова ініціатива 
для Центральної і Східної Європи» при сприянні американської асоціації юристів, у якій 
передбачалися спеціальні процедури. Однак, передбачені спеціальні процедури, поки не 
знайшли відображення в українському законодавстві повною мірою. 

Поясніть, яким чином здійснюються положення кожного пункту статті 9. Повідомте, як 
застосовуються на національному рівні відповідні визначення, що знаходяться в статті 2, і 
знаходяться в пункті 9 статті 3 щодо вимоги про відсутність дискримінації. Крім того, укажіть, 
зокрема, що випливає: 

а)      відповідно до  пункту 1 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб: 

        i)    будь-яка особа, що вважає, що її прохання про доступ до інформації, подане у 
відповідності зі статтею 4 (Доступ до екологічної інформації), не розглянуто відповідно до 
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положень цієї статті, мало доступ до процедури розгляду в суді або в іншому незалежному і 
безсторонньому органі, заснованому відповідно до закону; 

      Відповідь:  Для забезпечення прав будь-якої особи на отримання екологічної інформації в 
Кодексі України про адміністративні правопорушення у Ст. 91-4 «Відмовлення в наданні 
екологічної інформації, навмисне її приховування або фальсифікація» передбачено 
адміністративну норму, яка попереджує такі порушення: 
«Відмова в наданні своєчасної, повної та достовірної екологічної інформації, навмисне її 
приховування або фальсифікація, неправомірне відхилення інформаційного запиту – тягнуть 
за собою накладення штрафу на посадових осіб органів, відповідальних за екологічне 
інформаційне забезпечення, – у розмірі від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян». 
У частині першій ст. 21 Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» передбачено право запитувача екологічної інформації, викладене  в п. ж) :  
«оскаржувати в установленому законом порядку рішення про відмову в наданні екологічної 
інформації, неправомірне відхилення запиту або його неповне задоволення». 
На бланках протоколів про адміністративні порушення, що видаються територіальними 
органами і Державною екологічною інспекцією при перевірках виконання екологічного 
законодавства, повідомляється про право особи опротестувати прийняте рішення в суді. 

          ii)         у тих випадках, коли передбачається такий розгляд у суді, така особа мала також доступ 
до встановленого законом оперативної процедурі, що не вимагає або вимагає в мінімальному обсязі 
оплати, для повторного розгляду державним органом або розгляду незалежним і безстороннім 
органом, що не є судом;  

     Відповідь: Суд вирішує усі суперечки про захист прав і волевиявлень громадян. Тому, суд 
не може відмовити особі в прийнятті позовної заяви на підставі того, що воно може бути 
розглянуте в попередньому досудовому порядку.  
Наприклад, відповідно до Ст. 35 Закону України “Про інформацію” у випадку відмови у 
наданні документу для ознайомлення або відстрочки задоволення запиту, у тому числі й 
екологічної інформації, запитувач має право оскаржити відмову або відстрочку в орган 
вищого рівня  (такий порядок називається досудовим). Якщо ж на цю скаргу надано 
негативну відповідь, громадськість має право оскаржити таке відмову в суд  (цей порядок 
називається судовим). Виходячи з конституційних положень, у випадку порушення прав на 
отримання екологічної інформації тільки громадянин або громадська організація, чиї права 
порушені, вирішує питання про способи захисту прав: досудовий або судовий. Тобто, 
громадськість сама вирішує, куди їй раніше звернутися: у вищий орган, а потім вже до суду, 
або вона  відразу звернеться до суду. 

 
iii)         остаточні рішення, вжиті відповідно до даного пункту, носили обов'язковий характер 

для державного органу, що володіє відповідною інформацією, і щоб причини 
вказувалися в письмовій формі, принаймні в тих випадках, коли прохання про 
надання інформації відхиляється;  

 

      Відповідь: Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України (ЦПКУ) та 
Закону України “Про звернення громадян” (щодо адміністративних скарг) рішення 
надаються у письмовій формі.  
Відповідно ст.67 ЦПКУ рішення і постанови розсилаються сторонам, прокурору, що брав 
участь у судовому процесі, третім особам. 
Відповідно ст.216 ЦПКУ сторонам і третім особам, залученим до участі в справі, що 
фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи, суд надсилає копії 
рішення і постанов.  
b)      міри, вжиті для забезпечення того, щоб у рамках національного законодавства відповідні 
представники громадськості, що відповідають критеріям, зазначеним у пункті 2, мали доступ до 
процедури розгляду в суді та/або іншому незалежному і безсторонньому органі, заснованому 
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відповідно до закону, з метою заперечення законності з правової і процесуальної точки зору 
будь-якого рішення, дії або бездіяльності за умови дотримання положень статті 6 (Участь 
громадськості в прийнятті рішень з конкретних видів діяльності); 
      Відповідь: Положення даної статті Конвенції знайшли своє відображення в 
національному законодавстві України. 
У відповідності зі ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється винятково 
судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 
Суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви або скарги тільки на тій підставі, 
що його вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку.  
Конституційне право громадян на судовий захист закріплено, насамперед, у ст. 4 ЦПКУ. 
Відповідно до зазначеної статті будь-яка зацікавлена особа вправі в порядку, встановленому 
законом, звернутися до суду за захистом порушеного або заперечуємого права або  інтересу, 
що охороняється законом. 
Істотною гарантією цього права є положення норми частини 2  цієї статті про те, що відмова 
від права на звернення до суду є недійсним. Процесуальний закон вважає не мають правових 
наслідків угоди або умови договорів про відмову від можливості  звернутися до суду із 
заявою про захист своїх прав. 
Ст. 10 ЦПКУ закріплює принцип гласності судового розгляду. Відповідно до ч. 1 цієї статті 
розгляд справ у всіх судах є відкритим, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам 
охорони державної таємниці. 
Згідно ст. 6 Закону України «Про судоустрій України» усім суб'єктам правовідносин 
гарантується захист їх прав, волі та законних інтересів незалежним і неупередженим судом, 
створеним відповідно до закону. 
У відповідності зі ст. 9 вищевказаного Закону ніхто не може бути обмежений у праві на 
одержання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової 
справи. 
На вимогу зацікавленої сторони територіальні органи Мінприроди України видають копії 
постанов, протестів, рішень і іншої документації, що є в їх розпорядженні і стосуються суті 
порушених питань. 
 
 
 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd.9  
раge 18 
 

с)     відповідно до  пункту 3 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб представники 
громадськості, що відповідають передбаченим у національному законодавстві критеріям, якщо 
такі існують, мали доступ до адміністративних або судових процедур для заперечування дій або 
бездіяльності приватних осіб і державних органів, що порушують положення національного 
законодавства, що відносяться до навколишнього середовища; 

      Відповідь: Відповідно до загальних правил в Україні, встановлена як судова, так і 
адміністративна процедура оскарження рішень. При цьому, зацікавлена особа самостійно 
приймає рішення, до якої процедури звернутися в тому або іншому випадку.  
Що стосується судової процедури, то вона передбачена ст. 55 Конституції України: 
«Права та свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожний має право звертатися за 
захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожний має 
право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ або до 
відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожний 
має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 
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порушень і протиправних дій». Що стосується тривалості такої  процедури, то судова 
процедура суду загальної юрисдикції у відповідності зі ст. 246 Цивільного процесуального 
Кодексу України, передбачає розгляд скарги не пізніше ніж, у десятиденний термін із дня її 
надходження. 
При цьому підготовка справи в порядку цивільного судочинства до судового розгляду 
повинна бути проведена не більше тижневого терміну, а у виняткових випадках по складних 
справах, цей термін може бути продовжений до двадцяти днів із дня прийняття заяви. Після 
закінчення підготовки справи в порядку цивільного судочинства до судового розгляду справа 
повинна бути розглянута в п’ятнадцятиденний термін. 
Адміністративна процедура, передбачена ст. 16 Закону України «Про звернення громадян»: 
«скарга на  дії  або  рішення  органу державної влади, органу місцевого  самоврядування, 
підприємства, установи,  організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, 
посадової  особи подається  в  порядку  підпорядкованості  вищому  органу  або  посадовій 
особі, що  не  позбавляє громадянина  права  звернутися  до  суду відповідно чинного 
законодавства, а у випадку  відсутності  такого органу або незгоди громадянина з прийнятим 
за скаргою  рішенням  - безпосередньо до суду». 
При адміністративній процедурі швидкість розгляду звернення або  скарги у відповідності 
зі ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»,  складає  термін  не  більше одного  
місяця  з  дня їхнього надходження,  а ті,  котрі не вимагають додаткового вивчення,  - 
невідкладно,  але не більш п'ятнадцяти днів  із  дня  їхнього  отримання.  Якщо  в  
місячний  термін вирішити порушені у  зверненні  питання  неможливо,  керівник  
відповідного органу,  підприємства,  установи,  організації  або його заступник встановлюють  
необхідний  термін  для  його   розгляду,   про   що повідомляється  особі,  яка подала 
звернення.  При цьому загальний термін  рішення  питань,  порушених   у   зверненні,   не  
може перевищувати сорока п'яти днів.  
     На обґрунтовану письмову вимогу громадянина  термін  розгляду може бути скорочено до 
встановленого цією статтею терміну.  
     Відповідно ст. 21 Закону України «Про звернення громадян», органи    державної    влади,  
місцевого    самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм 
власності, об'єднання  громадян,   посадові   особи   розглядають   звернення громадян (у 
тому числі скарги), не стягуючи плати. 
У цьому випадку, зацікавлена сторона може отримати консультації в юридичному відділі 
Держуправління екоресурсів, в т.ч. у письмовому вигляді. 

 
d)      відповідно до  пункту 4 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб: 

i) процедури, згадані в пунктах 1, 2 і 3, забезпечували адекватні й 
 ефективні засоби правового захисту;  

ii) такі процедури в іншому ставленні  відповідали вимогам даного пункту; 

      Відповідь: У цьому випадку ця вимога відрегульована чинним законодавством України в 
повному обсязі. 
Адекватність і ефективність засобів правового захисту порушених прав, свобод і інтересів, 
що охороняються законом забезпечується закріпленням у ст. 8 Конституції України 
принципом верховенства права. Конституція України має  найвищу юридичну чинність, а її 
норми є нормами прямої дії. Це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватися, 
насамперед, нормами Конституції України. 
Виходячи з вищевказаних принципів Конституції України і гарантування Конституцією 
України судового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність спрямована на 
захист прав і свобод від будь-яких порушень шляхом забезпечення своєчасного і якісного 
розгляду конкретних справ. 
З урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється 
винятково судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у 
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державі (ст. 124 Конституції України), судам підвідомчі всі справи про захист прав і свобод 
громадян, у тому числі й екологічних. Суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної 
заяви або скарги тільки на тій підставі, що його вимоги можуть бути розглянуті в 
передбаченому законом досудовому порядку. 
Розглядаючи та вирішуючи конкретні цивільні справи на основі змагальності, суди  у 
відповідності зі ст.ст. 15, 30 ЦПКУ  повинні приймати передбачені законом міри щодо 
всебічного, повного й об'єктивного з'ясування обставин справи, роз'яснювати особам, що 
беруть участь у справі, їх права і обов'язки і сприяти в реалізації цих прав. 
Судова діяльність з розгляду та вирішенню цивільних справ, процесуальні дії інших 
учасників судового процесу, пов'язані з певними витратами, що прийнято називати судовими 
витратами. У відповідності зі ст. 63 ЦПКУ судові витрати складаються їз державного збору 
та витрат, пов'язаних з розглядом справи. 
Відповідно до норм вищевказаної статті суддя  або суд, виходячи з майнового положення 
громадянина, вправі звільнити його від сплати судових витрат у доход держави. 

е)      відповідно до  пункту 5 - міри, вжиті для забезпечення того, щоб громадськості надавалася 
інформація про доступ до адміністративних і судових процедур розгляду рішень. 

     Відповідь: Судам підвідомчі усі суперечки про захист прав і свобод громадян. Тому, суд не 
може відмовити особі в прийнятті позовної заяви на підставі того, що воно може бути 
розглянуте в попередньому досудовому порядку.  
Наприклад, відповідно до статті 35 Закону України «Про інформацію» у випадку 
відмовлення в наданні документу для ознайомлення або відстрочки задоволення запиту, у 
тому числі й екологічній інформації, запитувач має право оскаржити відмову або відстрочку 
в орган вищого рівня  (такий порядок називається досудовим). Якщо ж на цю скаргу надано 
негативну відповідь, громадськість має право оскаржити таку відмову в суд  (цей порядок 
називається судовим). Виходячи з конституційних положень, у випадку порушення прав на 
отримання екологічної інформації тільки громадянин або громадська організація, чиї права 
порушені, вирішує питання про способи захисту прав: досудовий або судовий. Тобто, 
громадськість сама вирішує, куди вона раніше звернеться: у вищий орган, а потім вже до 
суду, або вона  відразу звернеться до суду. 
Укажіть будь-які перешкоди, що зустрілися при здійсненні положень кожного з пунктів статті 9. 

      Відповідь: Відсутність яких-небудь зусиль з боку судової вітки влади  гармонізувати 
нормативно-правові акти відповідно до Орхуської конвенції.  
  
 
 
ЕСЕ/МР.РР/2/Аdd.9  
раgе 19 
 

Надайте додаткову інформацію відповідно до  практичного застосування положень, що 
стосуються доступу до правосуддя у відповідності зі статтею 9, наприклад, чи існують які-небудь 
статистичні дані про правосуддя в питаннях навколишнього середовища і чи є які-небудь 
механізми надання допомоги для усунення або скорочення фінансових або інших бар'єрів, що 
перешкоджають доступу до правосуддя. 

      Відповідь: Юридичне управління Мінприроди України не узагальнює статистичні дані 
про  розгляд цивільних справ з питань охорони навколишнього природного середовища в 
Україні. 
У 2004 р. в суді на розгляді була одна єдина справа з питання охорони навколишнього 
природного середовища, відповідачем по якому було Мінприроди України, у зв'язку з чим 
представництво інтересів Міністерства здійснювалося Юридичним управлінням. 
Дана справа розглядалася за позивом Благодійного фонду «ЕкоПраво-Львів» до Мінприроди 
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України про визнання недійсним висновку державної екологічної експертизи 
Минекоресурсів  України «Створення глибоководного судноплавного каналу Дунай-Чорне 
море на українській дільниці дельти». 
Спірні питання, що виникали по даному природному об'єкту, були вирішені в судовому 
порядку у відповідності зі ст.9 Орхуської конвенції. 
На жаль, ще не створені адміністративні суди, що могли б прискорити рішення спірних 
питань з різних процедур, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, хоча 
створення цих судів законодавством України вже передбачено. 
Судової практики поки що недостатньо, але інформування щодо реальних судових справ 
здійснюється як громадськими організаціями, так і органами виконавчої влади. Це сприяє 
співробітництву органів виконавчої влади з громадськістю, підвищує рівень правової освіти 
населення. 
Крім цього, в практиці роботи Держуправління екоресурсів в Одеській області є факти 
заборони представникам громадських екологічних організацій брати участь у справах, що 
стосується навколишнього середовища. Таким прикладом може бути відмова Апеляційного 
суду Одеської області громадській організації «Відродження» в участі розгляду  справи з 
масової загибелі риби в р. Барабай, незважаючи на посилання в заяві на норми Орхуської 
конвенції.  У зв'язку з цим, Держуправління екоресурсів в Одеській області пропонує внести 
доповнення до Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України» у 
зв'язку з ратифікацією Орхуської конвенції від 28.11.2002 р. № 254-IV, а саме внести зміни в 
Кримінально-процесуальний, Цивільно-процесуальний та Господарсько-процесуальний 
кодекси України.  

Вкажіть адреси відповідних вебс-айтів, якщо такі є: 

 

 

 

Статті 10-22 не відносяться до національного здійснення. Загальні 
зауваження відповідно до  мети Конвенції: 

 

Укажіть, якщо це доречно, яким чином здійснення Конвенції сприяє захисту права кожної 
людини нинішнього і майбутнього поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому 
для його здоров'я і добробуту. 

      Відповідь: Конвенція сприяє переходу на демократичні принципи побудови 
громадянського суспільства, формуванню екологічної свідомості населення; сприяє 
вихованню не байдужих до проблем навколишнього середовища членів суспільства, які 
усвідомлюють свої права в екологічній сфері і починають розуміти взаємозалежність між 
своїм власним здоров'ям і станом навколишнього середовища, піклуються про збереження 
навколишнього середовища для себе і наступних поколінь. 
Удосконалення доступу до екологічної інформації та участь громадськості в процесі 
прийняття рішень, в рамках діючої Конвенції, підвищує якість прийнятих рішень та 
процесу їх здійснення, сприяє поліпшенню інформування громадськості про екологічні 
проблеми, надає громадськості можливість висловлювати свою занепокоєність та дозволяє 
органам виконавчої влади забезпечувати належним чином врахування таких інтересів.    
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