Звіт Української Сторони
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1. Звіт щодо реалізації Плану дій (стратегії) з виконання пунктів 1112 рішення IV/2 Наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
06.01.2010 №9-р
1. Абзацом 1 пункту 1 Плану дій (стратегії) щодо виконання пунктів
11-12 рішення IV/2 Наради Сторін Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 року № 9-р (далі
- Стратегія) передбачено розроблення та подання до Кабінету Міністрів
України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище у транскордонному контексті».
Проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
середовище в транскордонному контексті» 23 травня 2013 року
зареєстровано
у
Верховній
Раді
України
під
№
2109а
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=47080 проект Закону
був спрямований секретаріату листом від 22.08.2013 № 12735/13/10-13).
Проект Закону схвалено Комітетом Верховної Ради з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи. Постановою Верховної Ради від 04 липня 2013 року № 390
законопроект 2109а внесено до порядку денного другої сесії Верховної Ради
сьомого скликання.
Проект закону пройшов перше читання у Верховній Раді України
09.17.2013, був остаточно доопрацьовано та подано на друге читання у
Верховну Раду України. Остаточне ухвалення цього проекту закону
заплановано на кінець 2013 року.
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2. Звіт стосовно заходів, вжитих з метою забезпечення виконання
положень Конвенції Еспо у процесі реалізації проекту «Створення
глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море»
2.1. Заходи вжиті з метою забезпечення виконання положень Конвенції
Еспо у процесі реалізації проекту «Створення глибоководного суднового
ходу р. Дунай-Чорне море»
Пункт 30 рішення V/4 спонукає уряди Румунії та України прискорити
переговори для співпраці у підготовці двосторонньої угоди або інших заходів
для того, щоб і надалі підтримувати умови Конвенції, як зазначено в статті 8
Конвенції, на додаток до пункту 14 рішення ІV/2, і запрошує їх у цьому
контексті розглянути розширення сфер діяльності, згідно Конвенції, щодо
захисту дельти Дунаю, і розробити положення про управління та моніторинг.
Проте уряд Румунії не звертався до України із зазначеного приводу.
На засіданні міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в
Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті, що відбулася 25.06.2013 прийнято рішення
організувати та провести переговори з Румунською Стороною стосовно
взаємного узгодження календарного плану спрямованого на забезпечення
виконання вимог Конвенції Еспо у процесі реалізації проекту відновлення
ГСХ «Дунай-Чорне море».
Листом Мінприроди від 17.07.2013 № 10902/13/10-13 направлено
запрошення до Румунської сторони прибути до Києва 30 серпня 2013 року
для взаємного узгодження календарного плану спрямованого на забезпечення
виконання вимог Конвенції Еспо у процесі реалізації проекту відновлення
ГСХ «Дунай-Чорне море». Листом від 01.08.2013 № 3632 RP Румунська
сторона запропонувала організувати зустріч в м. Тульча, Румунія 03.10.2013.
З метою прискорення виконання рішення V/2 Українська сторона листом від
12.08.2013 № 12110/13/10-13 запропонувала провести зустріч у Києві у будьякий зручний для Румунської сторони час з 02 по 06 вересня 2013 року.
Листом Мінприроди від 23.09.2013 № 13911/13/10-13 направлено запит
до Кабінету Міністрів України де запропоновано доручити МЗС сформувати
делегацію України з числа представників Мінприроди, Мінінфраструктури та
ДП Адміністрація морських портів України для переговорів з Румунською
стороною на виконання рішення V/4 Наради Сторін Конвенції Еспо.
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Дорученням Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 38038/1/1-13
поставлено завдання визначити склад представників української сторони для
проведення зустрічі та уточнити строк її проведення.
Листом від 17.10.2013 № 15035/13/10-13 Мінприроди до МЗС надано
кандидатури до складу делегації та пропозиція провести переговори у м.
Києві.
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2.2. Заходи з післяпроектного аналізу, здійснюваного в межах
проекту «Створення глибоководного суднового ходу «Дунай-Чорне
море» (фаза І)
10. Україна започаткувала систему комплексного моніторингу стану
довкілля дельти Дунаю, що містить програми екологічного та інженерного
моніторингу, у 2004 році. До виконання зазначених програм залучено
десятки провідних наукових та інженерних установ. Координацію цих робіт
здійснює Український науково-дослідний інститут екологічних проблем.
11. Узагальнені результати моніторингу, проведеного у період 2004 2012 років, дозволяють зробити такі основні висновки щодо стану
екосистеми української частини дельти Дунаю під час проведення робіт з
відновлення ГСХ Дунай – Чорне море за фазою І.
Тенденція співвідношення перерозподілу стоку між рукавами
Кілійський та Тульчинський полягає у постійному зростанні долі стоку
румунського Тульчинського рукава (з 33 % до 51% за останні 50 років
спостережень) та відповідному зменшенні долі стоку рукава Кілійського.
Основною причиною цього процесу є наслідки великомасштабних
гідротехнічних робіт на території Румунії, які було розпочато ще в
позаминулому сторіччі і тривають донині.
Багаторічні
гідробіологічні
дослідження
дають
можливість
стверджувати про відсутність прямого впливу відновлення та експлуатації
ГСХ р. Дунай – Чорне море на біотичні угруповання фітопланктону,
зоопланктону, зообентосу, іхтіофауни досліджених водних об’єктів, окрім
певних локальних порушень структури угруповань у місцях безпосереднього
проведення гідротехнічних робіт.
В цілому, за результатами моніторингу, що проводився в період
відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море, не зафіксовано фактів
зниження видового різноманіття флори і фауни заповідних територій.
Результати здійснення з 2004 року комплексного екологічного моніторингу
показали, що впливи діяльності по відновленню ГСХ можна характеризувати
як локальні та обмежені. Тобто, зафіксовані впливи не призведуть до значних
змін основних параметрів навколишнього природного середовища та
біорізноманіття дельти Дунаю, а фактичні зміни контрольованих показників
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не перевищують прогнозних, а частіше менш істотні. Вплив на розвиток
рослинних та тваринних угруповань дельти у звітному періоді був переважно
пов’язаний з кліматичними та сезонними гідрологічними змінами.
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