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ПРО НАС
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» - неприбуткова громадська 

аналітична організація, яка проводить незалежні дослідження та навчально-
інформаційні заходи у сфері екологічної політики та права, впроваджує інноваційні 
проекти в Україні та регіоні (Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія). Центр 
заснований у 2006 році.

Робота Центру здійснюється в рамках двох програм:
- Європейські інтеграційні процеси;
- Права людини і довкілля.

Головними елементами нашої роботи є аналітика, посилення потенціалу та 
інновації.

ABOUT US
Resource and Analysis Center «Society and Environment» is a think-tank non-profit 

organization focused on environmental policy and law research, capacity building, and 
implementation of innovative initiatives in Ukraine and regionally (East Europe, Caucasus 
and Central Asia). The Center was founded in 2006. 

The Center’s two work programs are:
- European Integration Processes;
- Human Rights and Environment.

We employ three approaches in our work: analysis, capacity building, and innovation.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
ПРО ПРОГРАМУ
Загальним пріоритетом цієї програми є екологічний вимір відносин Європейського 

Союзу зі східними країнами (головним чином відносини Україна-ЄС). Наближення 
східноєвропейських країн до Європейського Союзу повинно нести максимум вигод у 
сфері охорони довкілля й уникати погіршення існуючих екологічних стандартів, політики 
та практики. 

У 2008-2009 роках у рамках програми «Європейські інтеграційні процеси» 
пріоритетними були такі питання:

- моніторинг двосторонніх відносин учасниць Європейської політики сусідства 
(ЄПС) зі східного регіону та Європейського Союзу, а саме, оцінка виконання 
екологічної складової Планів дій ЄПС;

- лобіювання підвищення пріоритетності питань охорони довкілля в порядку 
денному ЄПС, Інструменту європейського сусідства і партнерства (ІЄСП), 
транскордонному співробітництві;

- підвищення інформованості про  ЄПС та ІЄСП в контексті охорони довкілля та 
нових можливостей для громадськості;

- участь у Форумі громадянського суспільства Східного партнерства. 
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EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES
ABOUT THE PROGRAM
The program has one priority issue: the environmental dimension of the European Union 

and Eastern neighbors with a specific focus on EU-Ukraine relations. The approximation 
of East European countries to the European Union should bring maximum benefits for 
environmental protection while simultaneously avoiding further decreases in the quality of 
the current standards, policies, and practice of environmental protection. 

In 2008 and 2009, the European Integration Processes Program’s priority issues were:

- The monitoring of bilateral relations between the Eastern neighbors and the EU, 
including the assessment of the implementation of the environmental component of 
the ENP Action Plans;

- Lobbing for the prioritization of environmental protection issues in the ENP, ENPI and 
transboundary cooperation agendas;

- Increasing awareness of the ENP and ENPI within the context of environmental 
protection, and new possibilities for the public; and 

- Participation in the EaP Civil Society Forum.
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ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМИ
У 2008-2009 роках Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» брав 

активну участь в оцінці реалізації екологічних зобов’язань у рамках ЄПС, зокрема, 
проводив оцінку виконання пріоритетів охорони довкілля та сталого розвитку Планів 
дій ЄПС, разом з партнерами лобіював питання підвищення пріоритетності питань 
охорони довкілля у порядку денному Європейської політики сусідства та Інструменту 
європейського сусідства і партнерства, проводив різноманітні ініціативи для підвищення 
інформованості та знань з питань ЄПС та ІЄСП для екологічної громадськості та інших 
зацікавлених осіб. 

PROGRAM’S ACHIEVEMENTS
In 2008-2009 the Resource and Analysis Center «Society and Environment» actively 

participated in the assessment of implementation of the environmental requirements 
under the ENP, namely, carried out the assessment of the environmental protection and 
sustainable development priorities of the ENP Action Plans, together with partners lobbied 
the increasing prioritization of the environmental protection in the ENP and ENPI agendas, 
implemented a number of initiatives to increase the awareness of environmental public 
and other stakeholders on ENP and ENPI issues. 
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АНАЛІТИКА
У межах проекту «Оцінка Планів дій Європейської політики сусідства в 

Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні» було підготовлено 5 аналітичних 
звітів, в яких представлено оцінку виконання пріоритетів охорони довкілля та сталого 
розвитку у п’яти східних державах ЄПС. Реалізація проекту відбувалась за фінансової 
підтримки The Black Sea Trust for Regional Cooperation (a project of The German Marshall 
Fund) та за участі партнерів з регіону та ЄС: Центр екологічного права «Еколекс» 
(Азербайджан), Асоціація «За сталий людський розвиток» (Вірменія), Асоціація «Зелена 
альтернатива» (Грузія), Асоціація «Еко-ТІРАС» (Молдова), Фонд Генріха Бьоля (Бельгія), 
WWF-Європейський політичний офіс (Бельгія). 

Оцінка в усіх п’яти країнах проводилась за єдиною методологією, описаною в 
Посібнику з оцінки імплементації Планів дій у сфері охорони довкілля «Врахування 
екологічних питань у Європейській політиці сусідства», що був розроблений Фондом 
Генріха Бьоля та WWF-Європейський політичний офіс. Методологія була обговорена на 
спеціальному семінарі у Брюсселі 10 березня 2008 року. Методологія була адаптована 
для кожної країни, в якій проводилась оцінка, щоб відповідати конкретним потребам 
та спеціальним умовам кожної країни. 9 жовтня 2008 році у Києві відбувся круглий стіл 
«Виконання Плану дій Україна-ЄС: методологія оцінки екологічного компоненту» для 
обговорення методології, що застосовуватиметься в Україні. 

У звітах були представлені оцінки, висновки та рекомендації щодо таких питань: 
(1) Зміцнення співробітництва з ЄС; (2) Оцінка рівня зобов’язань ЄС; (3) Ратифікація 
міжнародних конвенцій і протоколів у сфері охорони довкілля; (4) Розробка планів і 
програм у сфері охорони довкілля; (5) Сприяння прийняттю екологічного законодавства; 
(6) Зміцнення адміністративних структур і процедур; (7) Зміцнення структур і 
процедур для проведення оцінки впливу на навколишнє середовище; (8) Покращення 
процедури видачі дозволів та правозастосування; (9) Покращення інформування та 
участі громадськості; (10) Підготовка регулярних звітів про стан довкілля; (11) Підтримка 
громадянського суспільства і органів місцевої влади; (12) Зміцнення співпраці з 
сусідніми країнами; (13) Забезпечення інтеграції екологічних питань в інші сфери 
політики (сприяння сталому розвитку); (14) Імплементація положень Кіотського 
протоколу та Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; (15) Покращення сталості 
енергетичної і транспортної політики.

Отримані результати оцінки були представлені на круглих столах у кожній країні. 
Зокрема, для України такий круглий стіл відбувся 24 березня 2009 року. 

Також результати щодо усіх 5 країн були представлені на спільному семінарі у 
Брюсселі (лютий 2009 року), на якому представники Європейської комісії, європейських 
неурядових організацій та аналітичних центрів змогли ознайомитися з рівнем прогресу 
в імплементації пріоритетів охорони довкілля та сталого розвитку в Азербайджані, 
Вірменії, Грузії, Молдові та Україні. 
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ANALYSIS 
Under a  project «Assessing the ENP Action Plans in Armenia, Azerbaijan, Georgia, 

Moldova, and Ukraine» we prepared fiveanalytical reports on the implementation 
of environmental protection and sustainable development issues in five Eastern ENP 
countries. The project was supported by the Black Sea Trust for Regional Cooperation (a 
project of The German Marshall Fund) with support from partners in the Eastern ENP region,  
EU: Center of Environmental Law «EcoLex» (Azerbaijan), Association «For Sustainable 
Human Development» (Armenia), Association «Green Alternative» (Georgia), Association 
«EcoTIRAS» (Moldova), Hbf (Belgium), and WWF-EPO (Belgium). 

The assessment for all five countries used the same methodology presented in the 
Handbook to Assess Implementation of the ENP Action Plans in the Field of Environment 
«Greening the European Neighborhood Policy» development by Hbf and WWF-EPO. The 
methodology was discussed at a special workshop in Brussels on March 10, 2008. The 
methodology was adapted for every assessed country in order to comply with each 
country’s specific requirements and conditions. The round table «Implementation of the 
EU-Ukraine Action Plan: Methodology for the Environmental Component Assessment» was 
held on October 9, 2008 in Kyiv in order to discuss the methodology for Ukraine. 

The reports contain the assessments, conclusions, and recommendations on the 
following issues: (1) Strengthening cooperation with the EU; (2) Assessing the level of EU 
commitment; (3) Ratifying international environmental conventions and protocols; (4) 
Developing plans and programs for the environment; (5) Promoting the adoption of 
environmental legislation (sectoral approach – water); (6) Strengthening administrative 
structures and procedures; (7) Reinforcing structures and procedures to carry out EIA; (8) 
Improving permitting and enforcement structures; (9) Improving public information and 
participation; (10) Preparing regular reports on the state of the environment; (11) Supporting 
civil society actors and local authorities; (12) Enhancing cooperation with neighboring 
countries; (13) Ensuring integration of environmental aspects in other policy sectors 
(promoting sustainable development); (14) Implementing 
the provisions of the Kyoto Protocol and UNFCCC; and (15) 
Improving the sustainability of energy and transport policy. 

The assessment’s results were presented at the national 
round tables. The round table for Ukraine took place on 
March 24, 2009. 

The results for all five countries were presented at a joint 
workshop in Brussels (February, 2009) with participation of 
representatives from the European Commission, EU NGOs, 
and think tanks. They discussed information regarding the 
levels of progress in the implementation of environmental 
protection and sustainable development priorities in Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Moldova, and Ukraine. 
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ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА

Спільно з партнерами із Всесвітнього фонду охорони природи (WWF-Франція, 
WWF-Німеччина, WWF-Італія, WWF-Офіс Дунайско-Карпатської програми, WWF-Офіс 
Середземноморської програми, WWF-Європейський політичний офіс) Ресурсно-
аналітичний центр «Суспільство і довкілля» підготував аналітичну записку «Реалізація 
принципу партнерства в процесі транскордонного співробітництва». Документ 
стосувався проблем реалізації програм транскордонного співробітництва ЄС та був 
спрямований відповідним інституціям.

На основі результатів, отриманих у процесі проведення оцінки реалізації екологічної 
складової Планів дій ЄПС, центр підготував аналітичний документ «Використання 
Європейської політики сусідства в Чорноморському регіоні для покращення охорони 
довкілля».

У 2008 та 2009 роках експерти Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і 
довкілля» готували та подавали в Європейську комісію свої коментарі та бачення 
щодо імплементації в Україні Європейської політики сусідства, зокрема, екологічної 
складової Плану дій Україна-ЄС.

Ресурсно-аналітичний центр брав участь у підготовці заяви «Екологічні НУО 
вимагають відкритості Європейської політики сусідства та Інструменту європейського 
сусідства та партнерства» від Першого форуму НУО регіону Чорного моря, що 
відбувся в лютому 2009 року у Бухаресті. 

Представник Ресурсно-аналітичного центру взяв участь у першому Форумі 
громадянського суспільства Східного партнерства, що відбувся 16-17 листопада 2009 
року у Брюсселі. Започаткування такого форуму стало важливим аспектом залучення 
громадськості до реалізації ініціатив Східного партнерства.  Ресурсно-аналітичний 
центр бере участь у роботі Робочої групи 3 Форуму «Довкілля, зміна клімату та 
енергетична безпека». Під час Форуму Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство 
і довкілля» спільно з іншими екологічними НУО, що були представлені на Форумі, 
зайняв активну позицію та підписав заяву щодо необхідності створення окремої панелі 
з питань охорони довкілля в рамках ініціативи Східного партнерства урядового рівня. 
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PUBLIC POLICY
Together with partners from WWF (WWF-France, WWF-Germany, WWF- Italy, WWF- 

DCPO, WWF-MedPO, WWF-EPO), Resource and Analysis Center «Society and Environment» 
prepared the policy brief «Implementation of the Partnership Principle in the Transboundary 
Cooperation Process.» The document addresses the problem of implementation of CBC 
programs.  The documents were forwarded to appropriate institutions. 

Based on the results of the environmental component of the ENP Action Plans 
assessment, the Center prepared the position paper «Using the ENP in the Black Sea Region 
to Improve Environmental Protection.» 

During 2008 and 2009, experts from the Resource and Analysis Center «Society and 
Environment» contributed to the reports of the European Commission on the implementation 
of the European Neighborhood Policy in Ukraine, including the implementation of the 
environmental component of the EU-Ukraine Action Plan. 

The Resource and Analysis Center helped to prepare the First Black Sea NGOs Forum’s 
statement «Environmental NGOs demand the Openness of the ENP and ENPI» (February, 
2009).

A representative from the Resource and Analysis Center participated in the First EaP 
Civil Society Forum in Brussels on November 16-17, 2009. This was an important step toward 
the involvement of civil society with Eastern Partnership initiatives. The Resource and 
Analysis Center «Society and Environment» participated in the activities of Working Group 
3 «Environment, Climate Change and Energy Safety.»  During the Forum, the Resource and 
Analysis Center «Society and Environment,» along with other environmental NGOs, spoke 
in support of the need to create a separate panel devoted to environmental protection 
issues within the governmental level of the Eastern Partnership initiatives. 
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РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ
Представники Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» брали 

активну участь у заходах, присвячених ЄПС та ІЄСП, з метою підвищення власного 
потенціалу, а також інформували інших зацікавлених осіб, ділились своїм досвідом 
та інформацією щодо реалізації екологічних пріоритетів ЄПС та ІЄСП.

Зокрема, представники Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» 
брали  участь у:

- семінарі «Озеленення Чорноморської синергії», що відбувся 5-7 лютого 2008 року;

- семінарі «Вплив Європейської політики сусідства на розвиток України», що 
відбувся 17-18 липня 2008 року у Києві. Під час заходу був представлений проект  
Ресурсно-аналітичного центру «Оцінка Планів дій Європейської політики сусідства 
в Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні»; 

- семінарі щодо ІЄСП, що відбувся в Брюсселі 11-14 листопада 2008 року. 

Свій досвід щодо участі громадськості в Європейській політиці сусідства та 
можливостей ефективного використання інструментів ЄПС та ІЄСП ми представили 
на семінарі ANPED для НУО Білорусі, Молдови та України з підготовки до 17-ї сесії 
Комісії зі сталого розвитку ООН наприкінці 2008 року, а також представили доповідь 
щодо реалізації Плану дій Україна-ЄС (екологічні питання) з огляду на сучасний стан та 
перспективи імплементації на конференції з Європейського екологічного права, що 
відбулась у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2008 році. 

Під час тренінгу «Можливості ІЄСП – можливості для Карпат», що відбувся 
2-3 березня 2009 року в Угорщині, експерти центру представили учасникам нові 
можливості фінансування в рамках програм ІЄСП. 

З метою підвищення інформованості зацікавлених осіб про Інструмент 
європейського сусідства і партнерства (ІЄСП), його основні програми, Ресурсно-
аналітичний центр «Суспільство і довкілля» розробив та опублікував посібник «Інструмент 
Європейського сусідства і партнерства – нові можливості для України». Видання також 
містить переклад українською мовою основних документів у рамках Інструменту. Разом 
з виходом публікації розпочав свою роботу веб-сайт www.enpi.org.ua, присвячений 
ІЄСП, який містить важливі документи, корисну інформацію, останні новини, що 
стосуються питань фінансування відповідно до ІЄСП. Обидві ініціативи були частиною 
проекту «Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат», 
що реалізувався WWF-Норвегія та WWF-Дунайсько-Карпатська програма. 
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CAPACITY BUILDING
The representatives of the Resource and Analysis Center «Society and Environment» 

participated in events on ENP and ENPI issues for capacity building, sharing their experience 
and information on the implementation of the environmental priorities of the ENP and ENPI.

The representatives of the Resource and Analysis Center «Society and Environment» 
participated in many events, including the following workshops:

-  «Greening the Black Sea Synergy,» February 5-7, 2008;

-  «ENP Impact on the Development of Ukraine,» July 17-18, 2008, Kyiv. At the event, the 
Resource and Analysis Center presented its project «Assessing the ENP Action Plans in 
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, and Ukraine.» And,

- The Workshop on ENIP, November 11-14, 2008, Brussels. 

We presented our experience on public participation in the ENP, and the possibilities for 
effective use of the ENP and ENPI instruments at the ANPED workshop for NGOs from Belarus, 
Moldova, and Ukraine on preparation for the 17th session of the United Nations Commission 
on Sustainable Development at the end of 2008. We also spoke about the current status 
and perspectives of implementation of the EU-Ukraine Action Plan (environmental issues) 
during the Conference of the EU Environmental Law at Ivan Franko Lviv National University 
in 2008. 

Our experts made presentations about new possibilities for funding within ENPI 
programs during «Possibilities of ENP – Possibilities for the Carpathians» workshop, which was 
held in Hungary on March 2-3, 2009. 

In order to raise awareness among stakeholders regarding ENPI programs, the 
Resource and Analysis Center «Society and Environment» developed the publication 
«European Neighbourhood and Partnership Instrument – New Opportunities for Ukraine.» 
The publication also contains Ukrainian translations of the main documents related to the 
ENPI. A website, www.enpi.org.ua, devoted to ENPI issues is now operational. It contains 
important documents, useful information, and the latest news on ENPI funding. Both 
initiatives were part of the project «Protection and Sustainable Use of Natural Resources in 
Ukrainian Carpathians» implemented by WWF-Norway and WWF-DCPO.



14 ACTIVITIES REPORT FOR 2008-2009                                  RESOURCE & ANALYSIS CENTER «SOCIETY AND ENVIRONMENT»                                
ЗВІТ ЗА 2008-2009 РОКИ                                                   РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»                                  

ПРАВА ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ

ПРО ПРОГРАМУ
 

 Програма об’єднує три пріоритети:

- розвиток національної екологічної політики;

- сприяння імплементації та дотриманню міжнародних екологічних угод;

- оцінка національної практики, включаючи судову, з питань охорони довкілля.

Дослідження у сфері національної екологічної політики мають за мету виявити та 
оцінити недоліки і проблеми у системі охорони довкілля, екологічної політики в Україні 
та регіоні. Моніторинг та оцінка виконання стратегій та планів  у сфері охорони довкілля 
є необхідним для їх ефективної реалізації. Імплементація міжнародних угод у сфері 
охорони довкілля є важливим елементом покращення природоохоронної практики 
та політики.

У 2008-2009 роках у рамках програми «Права людини і довкілля» пріоритетними 
були такі питання:

- вдосконалення національної політики та нормативної-правової бази  у сфері   
охорони довкілля;

- сприяння ефективному використанню механізму дотримання Оргуської конвенції 
в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії;

- підвищення рівня дотримання та виконання міжнародних угод у сфері охорони 
довкілля в Україні;

- екологічні виклики, пов’язані з відновленням планів щодо розвитку атомної 
енергетики, зокрема в транскордонному контексті.
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HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENT

ABOUT THE PROGRAM
The program brings together three priority issues:

- National environmental policy research;

- Promotion of implementation and compliance with multilateral environmental 
agreements; and

- An assessment of national environmental case law and practice.

National environmental policy research aims to assess and identify gaps and problems 
in national environmental protection systems and policies in Ukraine and the region. 
Monitoring and assessment of the implementation of strategies and plans in the field of 
environmental protection are necessary to ensure their effectiveness. The implementation 
of multilateral environmental agreements is an important element in the improvement of 
environmental practice and policy. 

During 2008 and 2009, the «Human Rights and Environment» program focused on the 
following: 

- Improving national policy and legislation in the field of environmental protection;

- Promoting the effective use of the Aarhus Convention compliance mechanism in East 
Europe, Caucasus, and Central Asia region;

- Increasing the level of compliance and implementation of international agreements 
in the field of environmental protection in Ukraine; and

- Environmental challenges related to the renewal of plans regarding the development 
of nuclear energy, including those within the transboundary context. 
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ДОСЯГЕННЯ ПРОГРАМИ
У 2008-2009 роках Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» 

забезпечував функціонування контактного центру з юридичних питань Європейського 
ЕКО Форуму, надавав підтримку громадським організаціям з питань дотримання 
Оргуської конвенції та Конвенції Еспо, брав участь в обговоренні змін до національного 
законодавства. 

PROGRAM ACHIEVEMENTS

During 2008 and 2009, Resource and Analysis Center «Society and Environment» 
worked as a European ECO Forum legal focal point, providing  support for NGOs on 
compliance with Aarhus and Espoo Conventions.  We also participated in the discussion 
on changes to national legislation. 
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АНАЛІТИКА
У 2009 році вийшов друком Довідник міжнародних угод у сфері охорони довкілля. 

Довідник розрахований на широку аудиторію – від студентів до експертів. Видання 
містить коротку характеристику та довідкову інформацію про чинні міжнародні угоди 
України у сфері охорони довкілля. В Довіднику можна знайти інформацію про 46 
міжнародно-правових актів глобального та регіонального характеру, стороною яких 
є Україна, та коротку довідку про двосторонні договори України у сфері охорони 
довкілля.  Розробка та видання Довідника відбувались у рамках проекту за підтримки 
Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. 

РАЦ «Суспільство і довкілля» здійснював моніторинг практики механізмів 
дотримання в рамках низки екологічних угод,  в тому числі Оргуської конвенції, Конвенції 
Еспо, Протоколу про воду та здоров’я, Водної конвенції.  У 2008 році центром, у співпраці 
з Ойкобюро (Австрія) та ЄЕБ (Бельгія), було вперше підготовлено та опубліковано 
Практику комітету з питань дотримання Оргуської конвенції (англійською та російською 
мовами). Це видання охоплює рішення щодо усіх справ, які розглянув Комітет до третьої 
Наради сторін Конвенції (Рига, 2008), включаючи справи, в яких було прийнято рішення 
про відмову у розгляді (неприйнятності справи). Книга розрахована на широке коло 
читачів з метою допомогти ефективніше застосовувати і використовувати Оргуську 
конвенцію, сприяючи спільним стандартам реалізації екологічних прав у регіоні ЄЕК 
ООН.
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ANALYSIS
In 2009, the «Guide on International Environmental Treaties ofwhich Ukraine is a Party» 

was published. The Guide was written for a wide audience, ranging from students to experts. 
It includes short descriptions and information about all international environmental treaties 
to which Ukraine is a party. Furthermore, it contains information about 46 multilateral and 
bilateral environmental agreements to which Ukraine is a party. The Guide was developed 
and published under the financial support of the Canada Fund for Local Initiatives. 

Resource and Analysis Center «Society and Environment» monitored the use of 
the compliance mechanisms under a number of environmental agreements, including 
the Aarhus Convention, Espoo Convention, and Protocol on Water and Health to the 
Water Convention. In 2008, our Center, with cooperation from Oekobuero (Austria) and 
EEB (Belgium), developed and published the first Case Law of the Aarhus Convention 
Compliance Committee in English and Russian. This publication contains the decisions 
on all cases reviewed by the Compliance Committee before the Third Meeting of the 
Parties (Riga, 2008), including cases declared inadmissible. The publication is for a broad 
audience, and was developed in order to help promote the effectiveness of the Aarhus 
Convention, and to promote  joint standards of the enforcement of  environmental rights 
in the UN ECE region. 
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ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА
Наші експерти надавали зауваження до нормативно-правових актів, зокрема 

підготували розширений аналіз проекту закону України щодо внесення змін до статті 
25 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо 
поняття екологічної інформації). Окрім того, ми надали свої пропозиції щодо проекту 
постанови Кабінету Міністрів України про перелік екологічно небезпечних видів 
діяльності.

У 2008 році Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» підготував свої 
пропозиції до Переліку пріоритетів діяльності Міністерства екології та природних 
ресурсів на 2008 рік. 

Експерти Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» брали участь у 
засіданнях робочих груп у рамках Оргуської конвенції та Конвенції Еспо та підготовці 
до чергових сесій нарад сторін обох конвенцій у 2008 році.  В рамках останньої 
наш експерт координує і представляє позицію коаліції європейських неурядових 
організацій «Європейський ЕКО Форум». Під час наради сторін Конвенції Еспо 
наш експерт виступив із окремою доповіддю щодо участі громадськості у процесі 
реалізації Конвенції Еспо.

В якості Контактного юридичного центру Європейського ЕКО Форуму нашими 
експертами проводилась робота з супроводу прийняття рішень щодо недотримання 
Оргуської конвенції Казахстаном, Туркменістаном, Україною та Литвою під час третьої 
Наради Сторін Оргуської конвенції (Рига, 2008). Під час самої Наради сторін ми 
були співорганізаторами низки паралельних заходів: щодо участі громадськості у 
міжнародних форумах, міні-конференції з питань доступу до правосуддя, окремого 
заходу щодо механізму дотримання Оргуської конвенції, на якому було представлено 
перше видання Практики Комітету з питань дотримання Оргуської конвенції.

26-27 листопада 2009 р. у Відні експерти та громадські організації обговорили 
особливості реалізації екологічних прав людини у сфері атомної енергетики. Головне 
питання - як Оргуська конвенція може забезпечити прозорість процесу розвитку 
атомної енергетики в Європі, зокрема у питанні будівництва нових АЕС. Андрій 
Андрусевич, член Правління Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля», 
виступив з доповіддю щодо особливостей національного законодавства з питань 
атомної енергетики Республіки Білорусь у контексті Оргуської конвенції та Конвенції 
Еспо.
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PUBLIC POLICY
Our experts provided their comments on legal acts and prepared detailed analysis 

of Ukraine’s  draft law amending  article 25 of the Law of Ukraine «On Environmental 
Protection» (on the definition of environmental information). We also provided our proposals 
on the draft decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the list of environmentally 
dangerous activities. 

In 2008, the Resource and Analysis Center «Society and Environment» prepared 
proposals on the List of Priorities in the Activity of the Ministry of Environment and Natural 
Resources for 2008.

Experts from the Resource and Analysis Center «Society and Environment» participated 
in meetings of the working groups within the Aarhus and Espoo Conventions.  Experts 
also prepared for the regular meeting of parties of both conventions in 2008. Within the 
Espoo Convention, our experts represented the position of the European ECO Forum, the 
coalition of the European non-governmental organizations. At the Meeting of Parties of 
the Espoo Convention, our experts gave a presentation on the public participation in the 
implementation of the Espoo Convention.

As legal focal point of the European ECO Forum we were actively engaged in 
preparation and consideration of decision regarding Kazakhstan, Tukmentistan, Ukraine, 
and Lithuania’s non-compliance with the Convention at the Third Meeting of the Parties 
to the Aarhus Convention (Riga, 2008).  We also co-organized a number of events at the 
Meeting of Parties.  These included public participation in international forums workshop, a 
mini conference on access to justice issues, and an event on the compliance mechanism 
within the Aarhus Convention, where we presented the first edition of Case Law of the 
Aarhus Convention Compliance Committee. 

On November 26-27, 2009 in Vienna, experts and non-governmental organizations 
discussed the special aspects of the enforcement of environmental human rights within 
the field of nuclear energy. The main issue was how the Aarhus Convention can ensure 
the transparency of nuclear energy development in Europe, including the construction of 
new nuclear power plants. Andriy Andrusevych, member of the Governing Board of the 
Resource and Analysis Center «Society and Environment,» made a presentation on special 
aspects of national legislation regarding the nuclear energy of Belarus within the context 
of the Aarhus and Espoo Conventions. 
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РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ
Представник Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» брав участь у 

регіональному семінарі регіону Чорного моря «Платформа НУО щодо Конвенції про 
охорону Чорного моря від забруднення та Регіональної міністерської конференції», 
що відбулась 12-13 березня 2009 року. 

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» виступив спів-організатором 
тренінгу щодо механізму дотримання Оргуської конвенції, що відбувся 16-19 грудня 
2008 році у місті Женева (Швейцарія). У тренінгу взяли участь представники неурядових 
організацій з 24 країн Європи. Тренінг проводився у Палаці націй (штаб-квартира ООН 
у Європі, Женева) одночасно з черговим засіданням Комітету з дотримання Оргуської 
конвенції. Учасники тренінгу мали можливість бути присутніми на засіданнях Комітету, 
на яких розглядались чергові скарги громадськості щодо невиконання державами 
своїх зобов’язань за Конвенцією. Тренінг проводився в рамках проекту Європейського 
ЕКО Форуму «Практична реалізація Оргуської конвенції (2007-2008)».

У 2008-2009 роках нашими експертами проведено тренінги з питань застосування 
Конвенції Еспо та Оргуської конвенції, організаційного розвитку для громадських 
організацій Вірменії, Молдови та Білорусі, для державних екологічних інспекторів 
Казахстану. 

У 2008-2009 роках ми допомагали громадськості скористатись механізмом 
дотримання Оргуської конвенції, щоб забезпечити виконання Конвенції Іспанією та 
Білоруссю. Ми також надавали правову підтримку у справах щодо України, Австрії, 
Казахстану, Великобританії та Молдови.
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CAPACITY BUILDING

A representative from the Resource and Analysis Center «Society and Environment» 
took part in a regional workshop of the Black Sea region «NGOs Platform on the Convention 
on the Protection of the Black Sea Against Pollution and Regional Ministerial Conference» 
(March 12-13, 2009). 

The Resource and Analysis Center «Society and Environment» co-organized the training 
on the Aarhus Convention Compliance Mechanism (December 16-19, 2009, Geneva). 
Representatives from 24 European countries participated in the training. It was held in the 
Palais de Nations (the UN headquarters in Europe, Geneva), and ran in parallel with the 
meeting of the Aarhus Convention Compliance Committee. Participants could observe 
the Compliance Committee’s work when it considered cases on compliance by the states 
with the Aarhus Convention. The training was held within the European ECO Forum project 
«Practical Implementation of the Aarhus Convention (2007-2008)».

During 2008 and 2009, our experts held training workshops on the issues concerning 
the implementation of the Espoo and Aarhus Conventions, organizational development 
for NGOs from Armenia, Moldova and Belarus, and for state environmental inspectorates 
of Kazakhstan. 

During this time, we also assisted the public with the use of compliance mechanisms 
under the Aarhus Convention with regard to Belarus and Spain’s compliance. Lastly, we 
provided legal advice in cases regarding Ukraine, Austria, Kazakhstan, Great Britain and 
Moldova. 



23RESOURCE & ANALYSIS CENTER «SOCIETY AND ENVIRONMENT»                                   ACTIVITIES REPORT FOR 2008-2009
РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»                                  ЗВІТ ЗА 2008-2009 РОКИ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Дотримання екологічного законодавства є одним із завдань природоохоронної 
діяльності держави, що забезпечується різними механізмами. 

Протягом 2008-2009 років Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»  
разом з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища 
у Львівській області продовжили впровадження нового інструменту оцінки 
природоохоронної діяльності підприємств-забруднювачів, перевірки та розкриття рівня 
дотримання ними вимог екологічного законодавства на Львівщині. 

Екологічний рейтинг є новаторським інструментом, що доповнює традиційний 
підхід впливу на підприємства-забруднювачі довкілля та дозволяє скоригувати систему 
стимулів без підвищення витрат на контролюючу та правозастосовну діяльність. 

INNOVATIVE PROJECTS
Compliance with environmental laws is one of the main goals of the state’s 

environmental activities.

During 2008 and 2009, the Resource and Analysis Center «Society and Environment», 
in cooperation with the Lviv Oblast Environmental Protection Agency, continued 
implementation of a program rating polluters’ environmental performance. It also helped 
to publically disclose their compliance with the environmental legislation.

The environmental rating is an innovative instrument, which complements the 
traditional approach to assessing polluters’ environment impact.  It helps by providing 
incentives to increase costs for environmental control and compliance activities. 
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

У 2008 році розпочала роботу веб-сторінка Ресурсно-аналітичного центру 
«Суспільство і довкілля» - www.rac.org.ua , на якій ми інформуємо про нашу діяльність, 
розміщуємо останні напрацювання та подаємо новини у сфері екологічної політики 
і права. 

9-13 листопада 2009 року Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» взяв 
участь у ярмарку проектів Світового Банку Development Marketplace. Під час ярмарку 
центр представив проект щодо підвищення ролі місцевих органів влади в адаптації до 
наслідків зміни клімату в Україні. 

Представник Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» взяв участь у 
тренінгу для тренерів щодо контролю за природоохоронним законодавством, що 
проводився Організацією з економічного співробітництва і розвитку у Львові 10-15 
березня 2008 року. 

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
In 2008, the webpage of the Resource and Analysis Center «Society and Environment», 

www.rac.org.ua, became operational. On the website, we share our activities, publish 
news, and share our policy and law publications.

On November 9-13, 2009, the Resource and Analysis Center «Society and Environment» 
participated in the World Bank’s Development Marketplace. We presented a project 
focused on strengthening the role of local authorities in climate change in Ukraine.

A representative from out center also took part in training workshop for individuals who 
train others in the field of environmental legislation. The training was organized by OECD, 
and held in Lviv on March 10-15, 2008. 
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НАША КОМАНДА
Наталія Андрусевич   Голова правління
Андрій Андрусевич   Член правління
Зоряна Козак    Член правління
Олеся Хоронжук   Головний бухгалтер

OUR TEAM
Nataliya Andrusevych   Chair
Andriy Andrusevych   Governing Board member
Zoryana Kozak    Governing Board member
Olesya Khoronshuk   Chief Accountant



КОНТАКТИ

Ресурсно-аналітичний центр 
«Суспільство і довкілля»

Поштова адреса:    вул. ак. Сахарова, 42
офіс 509
79012
м. Львів
Україна

Телефон/факс:    +38 032 242 22 84
Електронна пошта:  office@rac.org.ua
Веб-сторінка:    ww.rac.org.ua

CONTACTS

Resource and Analysis Center 
«Society and Environment»

Office and mailing address:  Sakharova St. 42,
Off. 509
79012
Lviv
Ukraine

Tel./Fax:                 +38 032 242 22 84
E-mail:                 office@rac.org.ua
Web:                              www.rac.org.ua


