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АКЦЕНТИ 
ЕКОЛОГІЧНА ДЕМОКРАТІЯ: БРАК ЗАКОНУ ЧИ БРАК ЦІННОСТЕЙ? 

В Україні бракує не хорошого закону, а культури виконання закону, що вже є. 

Минулого тижня в Женеві , в рамках 52-го засідання Комітету з питань дотримання Оргуської конве-

нції, розглядався прогрес, досягнутий Україною в усуненні порушень цієї конвенції. 

Якщо коротко – Україна грубо порушує засади демократичного управління в сфері довкілля, позбав-

ляючи громадян можливості впливати на рішення, які їх зачіпають.  Таке рішення прийняла Нарада 

сторін Оргуської конвенції у 2005 році, і з того часу регулярно з обуренням підтверджувала його у 

2008, 2011 та 2014 роках. 

Чинний Уряд годує обіцянками міжнародну спільноту (і особливо – ЄС): ось приймемо новий закон 

про оцінку впливу на довкілля – і все буде ОК. За 11 років ганьби це - ледь не десятий проект закону 

про оцінку впливу на довкілля, який «тулять» наші чиновники європейцям, щоб продемонструвати 

прогрес у вирішенні цієї проблеми. 

Проте, навіть якщо проект закону про оцінку впливу на довкілля буде прийнятий, немає жодних під-

став вважати, що екологічна демократія запрацює. Так, наразі діє вимога щодо оприлюднення ви-

сновків державної екологічної експертизи (яку й хочуть замінити новим законом про оцінку впливу 

на довкілля). Але висновки не оприлюднюються. З сайту Мінприроди, наприклад, складається вра-

ження, що державна екологічна експертиза у 2016 році не проводилась, бо висновків немає. Тому, 

заміна одного закону на інший не вирішить проблеми, якщо чиновники можуть ігнорувати закон. 

 

ЩО СТОЇТЬ НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ? 

Імплементація acquis communautaire є дуже важливою для України – не лише у зв’язку з потребою 

виконувати положення Угоди про асоціацію, а й через гостру необхідність провести в країні прогре-

сивні реформи, запровадити європейські стандарти. 

Питання гармонізації законодавства було однією з тем, що обговорювалась під час Українського ти-

жня в Європейському парламенті, з особливим акцентом на його інституційну складову. 

Процес імплементації – складний процес, що потребує значної уваги та врахування особливостей 

національної правової системи, існуючих інституційних механізмів, виділення достатніх фінансових 

ресурсів. 

Окрім цього, є особливості імплементації актів ЄС в Україні з огляду на те, що Україна не є членом ЄС 

та наразі не має статусу кандидата на вступ до ЄС. Внаслідок цього існують певні межі імплементації, 

що стосуються особливостей правової природи актів ЄС, передбаченої директивами та регламента-

ми інституційної складової (співпраця з іншими державами-членами, створення спеціальних орга-

нів), системи звітування про виконання директив, поширення мети/завдань директиви виключно на 

держави-члени. 

На такі труднощі впровадження норм і стандартів ЄС необхідно звернути увагу, обговорити їх на від-

повідному рівні та створити такі правові та інституційні рамки, щоб процес імплементації став ефек-

тивним та приносив користь Україні, а не лише чергові галочки в звітуванні перед ЄС чи був тільки 

передумовою для отримання чергового фінансування з боку ЄС. Обговорити у 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua  

Обговорення «акцентів» : https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

Інформаційно-аналітичний огляд “Екологічна політика та право” 

ВУГЛЕВОДНІ: КОРИСНІ КОПАЛИНИ ОСОБЛИВОГО ЗНАЧЕННЯ 

Рентні податки є формою реалізації економічних відносин між власником природних ресурсів і  

суб’єктом господарської діяльності, що здійснює їх експлуатацію. В Україні рентна плата - загально-

державний податок, який, зокрема, справляється за користування надрами для видобування корис-

них копалин, використання яких передбачає отримання економічної вигоди. Україна багата на різно-

манітні корисні копалини, котрі за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодер-

жавного і місцевого значення. Здавалося б усе чітко і зрозуміло, поки справа не стосується фінансів.  

Бюджетний кодекс України передбачає спря-

мування 100% ренти за користування надра-

ми для видобування корисних копалин міс-

цевого значення до загальних фондів місце-

вих бюджетів, стосовно корисних копалин 

загальнодержавного значення – 25% залиша-

ються у місцевих бюджетах, а 75% спрямову-

ються до державного бюджету. Однак щодо 

рентної плати за користування надрами для 

видобування природного газу, газового кон-

денсату та нафти такого розподілу не існує. 

Відповідні суми у повному обсязі зарахову-

ються до загального фонду державного бю-

джету.  

Згідно зі звітністю Казначейства України у 2015 році до загального фонду державного бюджету на-

дійшло 36,99 млрд.грн. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

(з них 34,14 млрд.грн. за видобування вуглеводнів і 2,83 млрд.грн. за видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення), а також 2,81  млрд.грн. рентної плати за використання інших при-

родних ресурсів. Водночас до місцевих бюджетів надійшло 944,9 млн.грн.  рентної плати за видобу-

вання корисних копалин загальнодержавного значення, що, в свою чергу, склало 43,9% від усіх пла-

тежів рентної плати та плати за використання природних ресурсів  до місцевих бюджетів.  

Отже регіони, багаті на поклади корисних копалин, мають підстави для прямого відшкодування за 

господарську діяльність, пов’язану із видобутком надр на їх території. Проте це правило не працює у 

випадку вуглеводнів. Таким чином, це означає наявність наперед нечесних правил гри, адже усі регі-

они видобутку стикаються із спільними викликами: погіршення екологічної ситуації, негативний 

вплив на здоров’я, об’єкти місцевої інфраструктури. І розв’язання цих задач в першу чергу чекають 

від органів самоврядування. Освоєння коштів від природної ренти в регіонах відповідатиме також 

принципу екологічної і територіальної відповідальності користувача надр за наслідки його господар-

ської діяльності. 


