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31 травня 2016 року  

АКЦЕНТИ 

ООН ПРИЙНЯЛА РЕЗОЛЮЦІЮ ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ВІЙНИ 

У період з 23 по 27 травня 2016 року у Найробі, Кенія відбулась Друга сесія Асамблеї ООН з навколи-

шнього середовища (UNEA-2). Метою UNEA-2 було відобразити останні глобальні, регіональні та на-

ціональні події, пов’язані з навколишнім середовищем. Це дало можливість забезпечити першу гло-

бальну платформу для огляду прогресу у впровадженні цілей сталого розвитку, зокрема його еколо-

гічних аспектів. 

Під час засідань учасниками UNEA-2 було прийнято 25  важливих резолюцій, основними з яких є ре-

золюції щодо впровадження Цілей Сталого Розвитку 2030 та положень Паризької Кліматичної Угоди, 

забруднення морів, незаконної торгівлі дикими тваринами, забруднення повітря, хімічних відходів 

тощо. 

Окремо слід відзначити, що за ініціативою України була одностайно схвалена резолюція про захист 

довкілля в районах, вражених збройними конфліктами. Саме цю резолюцію, до якої як співавтори 

також приєднались ЄС та його країни-члени, Канада, Йорданія, ДРК, Ірак, Південний Судан, Норвегія 

та Ліван, вважають найбільш важливою подібною резолюцією з 1992 року щодо довкілля в умовах 

воєнних конфліктів, яку ініціювала Україна. 

Акцент наданий партнерами: : Ганна Вронська, громадський експерт 

 

ПОЖЕЖА НА ГРИБОВИЦЬКОМУ СМІТТЄЗВАЛИЩІ: ПИТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ  

ДОВКІЛЛЯ 

Травень на Львівщині закінчується техногенною катастрофою: 28 травня на території полігону твер-

дих побутових відходів поблизу с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області 

(Грибовицьке сміттєзвалище) виникла пожежа, яку гасили понад добу. Очевидно, що дим від поже-

жі на сміттєзвалищі є токсичним і небезпечним для життя і здоров’я людей, особливо для мешканців 

прилеглих сіл та міст. Проте належного оповіщення населення про вжиття дій, необхідних для убез-

печення життя і здоров’я, місцева влада не надала. Знайти таку інформацію самостійно на офіційних 

сайтах також годі. 

30 травня стався зсув сміття, в результаті чого під обвалами опинилися троє пожежників (щодо ін-

ших ймовірних жертв ситуація уточнюється), а також виникла загроза руйнації дамби на озерах з 

інфільтратами, що може призвести до забруднення вод і земель. Грибовицьке сміттєзвалище діє з 

п’ятдесятих років минулого століття і є одним з найбільших забруднювачів довкілля Львівщини. В 

останні десятиліття загострилися проблеми щодо його закриття, рекультивації та захоронення твер-

дих побутових відходів, будівництва сміттєспалювального/сміттєпереробного заводів.  

Неспроможність місцевої влади адекватно вирішувати багаторічні проблеми та реагувати на надзви-

чайні події у сфері поводження з побутовими відходами свідчить про те, що сьогоднішні повнова-

ження вони не в стані виконати. Тому, питання децентралізації у сфері охорони довкілля потребує, 

як мінімум, публічного обговорення, зокрема щодо спроможності місцевої влади здійснювати дода-

ткові повноваження у цій сфері. 
Обговорити у 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  

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

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

Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad 

© Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” 

Інформаційно-аналітичний огляд  

Обговорити у 

http://unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27074&ArticleID=36197&l=en
http://unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27074&ArticleID=36197&l=en
https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine/posts/1035188393233885
https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine/posts/1035089923243732
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ЯК РАДА ПРОВАЛИЛА ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ» 

19 травня відбувся День Європи у ВРУ, метою якого було прийняття пакету законопроектів, спрямо-

ваних на виконання Україною зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Проте перший євроін-

теграційний законопроект, що був винесений на голосування, Рада провалила. Спікер доклав усіх 

зусиль, щоб знайти голоси на підтримку законопроекту 2009а-д «Про оцінку впливу на довкілля», та 

врешті-решт забракло двох голосів.  

Зрозуміло, що за належної дисципліни законопроект був би підтриманий у першому читанні. Водно-

час, зважаючи на те, що Рада підтримала в цей ж день інші євроінтеграційні законопроекти, голосів 

присутніх було достатньо. Тож однією з причин є відсутність консенсусу щодо законопроекту у фра-

кціях. Пропонуємо інформацію про те, як змінилась позиція депутатів щодо законопроекту 2009а-д 

у порівнянні з листопадом 2015 року, коли він був повернутий на доопрацювання. Наш аналіз зосере-

джений на голосуванні тих депутатів, які змінили свою думку. 

Фракція Народного фронту «додала» 48 голосів «за» у порівнянні з листопадом. Така зміна позиції 

вочевидь пояснюється призначенням їх однопартійця О.Семарака на посаду Міністра екології, який 

закликав колишніх колег підтримати законопроект. Саме ця фракція дала найбільшу підтримку: 79% 

її депутатів проголосували «за».  

Підтримка законопроекту №2009а-д за фракціями 

Додали голосів і більшість інших фракцій, зокрема 38 «за» додалось від БПП. Водночас, саме ця фра-

кція продемонструвала найбільший «відплив» голосів: 16 депутатів, які підтримували законопроект в 

листопаді, змінили свою думку. 

Найбільші позитивні зміни при голосуванні належать фракції «Воля народу»: 12 депутатів (65% фрак-

ції) віддали свій голос за законопроект, причому це є «додані» голоси. Одностайною, але протилеж-

ною стала позиція депутатів фракції «Відродження»: жоден не підтримав цей законопроект у травні 

2016 року, хоч у листопаді 2015 «за» проголосувало 8 народних обранців і 4 з них були присутні у залі.  

Результати голосування могли б бути інакшими, якби не «принципова» позиція фракції О.Ляшка, де-

путати якої (за винятком А. Вітко) блокували трибуну і не брали участі у голосуванні. Також резерв у 

18 голосів був серед числа відсутніх депутатів. Тому цілком можливо, що під час наступного розгля-

ду законопроект буде підтримано у першому читанні. Головним чинником звичайно є його 

«євроінтеграційність», а не турбота про довкілля.  

Альтернативним варіантом вирішення проблеми нестачі голосів може стати подання урядового за-

конопроекту. Хоча на даний момент, виглядає так, що профільне міністерство не готове до такого 

кроку і продовжуватиме лобіювати проект закону 2009а-д. 

Прийняття горизонтального законодавства у сфері охорони довкілля – це сигнал, який давно чекає 

Європейська Комісія від Уряду та Верховної Ради.  

За даними rada.gov.ua.  
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