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1.

ІНСТИТУЦІЙНЕ
ЗРОСТАННЯ

У 2017 р. ЕПЛ продовжувала працювати над
зміцненням інституційної
спроможності з особливим акцентом на
розвиток організації як
аналітичного центру та
національної мережі
волонтерів у сфері захисту довкілля.

Маючи потужний багаж попередніх досягнень і великий досвід
та експертні знання у різних сферах захисту довкілля, будучи серед
провідних еколого-правових організацій України та Європи, ЕПЛ все
одно прагне більшого і вважає, що завжди є простір для подальшого
зростання.
Будучи гібридною організацією, яка поєднує практичну роботу в напрямку захисту екологічних прав громадян з аналітичною роботою,
ЕПЛ має велику перевагу в тому, що її аналітична робота опирається
на запитах від суспільства та влади, і розроблені аналітичні документи
відповідають потребам.
ЕПЛ є першим в Україні аналітичним центром, який провів повні
цикли аналізу політики в ключових сферах екологічного врядування.
Працюючи над питаннями, які є засадничими для системних змін, ЕПЛ
працювала над просуванням реформи системи екологічного врядування, створюючи та адвокатуючи аналітичні документи, на які є значний
попит з боку влади та громадськості.

Thyis map is based on data in the Donbas
Environmental System (OSCE Project Co-oridinator
in Ukraine • ZoЇ Environment Network), November

У 2017 р. ЕПЛ фіналізувала Зелену книгу з екологічного контролю,
Зелену книгу з відповідальності за екологічні злочини, Зелену та Білу
книги з управління в лісовій галузі і частково реалізувала рішення,
запропоновані у цих документах.
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Таким чином, ЕПЛ започаткувала справжній розвиток екологічної
політики в Україні та заклала основу для глибоких, а не косметичних реформ системи охорони довкілля.
Отримуючи величезну кількість запитів про допомогу у вирішенні
екологічних проблем, ЕПЛ вирішила створити мережу волонтерівекологів, які можуть певним чином допомагати нашій роботі, і таким чином значно сприятимуть реалізації нашої спільної мети - захисту довкілля.
Саме у 2017 році ЕПЛ інституціоналізувала волонтерську мережу та ефективно запустила її функціонування. У нас є дві групи волонтерів:
1) працівники об’єктів природно-заповідного фонду, вчителі, викладачі
університетів, вчені, які діляться своїми знаннями і таким чином допомагають ЕПЛ у науково-аналітичній роботі;
60 осіб приєдналися
до волонтерської
мережі ЕПЛ

2) волонтери на місцях, які беруть участь у рейдах, експедиціях та
адвокаційних кампаніях ЕПЛ, а також надають допомогу у практичних
ініціативах. ЕПЛ провела лекції та тренінги для другої групи волонтерів
для підвищення їхньої ефективності у здійсненні практичних ініціатив.

Важливо, що у 2017 р. ЕПЛ оновила стратегічний план організації
на 2017-2020 рр.
Опираючись на попередні здобутки, ЕПЛ буде працювати в напрямку зміцнення організаційної спроможності для підвищення
ефективності діяльності ЕПЛ, розширення та посилення впливу
діяльності ЕПЛ через розширення груп прихильників та створення волонтерської підтримки ініціатив ЕПЛ на національному рівні,
зміцнення технічного та експертного потенціалу організації для за4
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безпечення швидкого реагування на екологічні загрози та порушення екологічних прав громадян, розвитку аналітичної спроможності
ЕПЛ та участі у створенні належної екологічної політики України,
активізації співпраці між ключовими групами зацікавлених сторін
для сприяння наближенню екологічного законодавства України
до європейського законодавства, а отже наближення України до
європейських стандартів екологічної безпеки, принципів сталого
розвитку та засад захисту прав людини через захист довкілля, розвитку екологічної просвіти та культури українців.
Очевидно, що зусилля потрібно радикально розширити і посилити для того, щоб реагувати на все нові виклики та використовувати
нові можливості.
Стратегічний план ЕПЛ має слугувати рамкою для спрямовування
усієї діяльності у сфері організаційного розвитку у наступні три роки,
визначати пріоритетні питання, механізми та засоби роботи з ними.

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
•

Стратегічний судовий захист довкілля
та екологічних прав громадян

•

Безкоштовна правова допомога для громад та окремих громадян Дослідження
широкого спектру екологічних питань

•

Аналіз політики

•

Адвокатування

•

Розробка та аналіз законодавства

•

Мережування та зовнішні зв’язки

•

Медіа та комунікація

•

Освіта та просвіта
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2.

ДОСЯГНЕННЯ
ТА ПЕРЕМОГИ

Застосовуючи управління, спрямоване на результат, як домінантну
філософію функціонування організації, ЕПЛ зосереджується на
досягненні реальних результатів в кожному напрямку роботи.
СТРАТЕГІЧНИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ
ЕПЛ ВЕЛА
25 СУДОВИХ
СПРАВ

ОТРИМАЛИ
ПЕРЕМОГУ
В 9 СПРАВАХ

ПЕРЕМОГИ
ЕПЛ захистила в суді унікальний Тарутинський степ, який був незаконно розораний. Суд визнав, що територія місцевого ландшафтного заповідника має заповідний статус і будь-яка господарська
діяльність тут заборонена.
Позов ЕПЛ проти Державної архітектурно-будівельної інспекції
був частково задоволений. ЕПЛ оскаржувала в суді бездіяльність
Інспекції щодо контролю за дотриманням законодавства у процесі
будівництва рекреаційної інфраструктури на узбережжі Чорного
моря і таким чином спонукала цей орган виконувати свої обов’язки
щодо недопущення незаконного будівництва, яке має негативний
вплив на довкілля.
ЕПЛ отримала перемогу у справі на захист 153 га особливо цінних
земель регіонального ландшафтного парку «Знесіння» у Львові,
які були незаконно захоплені приватною компанією «Факторія».
Судовий процес від імені мешканця Івано-Франківської області
з оскарження незаконного виділення земельної ділянки компанії
Даноша для будівництва свиноферми. У листопаді Львівський
апеляційний адміністративний суд підтримав рішення ІваноФранківського окружного адміністративного суду і визнав незаконним виділення 5,5 га земель для будівництва свиноферми.
Ще одна перемога була отримана у справі за позовом СПУГ
(судовий позов проти участі громадськості) компанії «Акріс Агро»
проти нашого клієнта, який бореться проти отруєння місцевих
громад обприскуванням пестицидами. Пан Богдан Лимар озвучив на прес-брифінгу ЕПЛ факти використовування пестицидів у
Рівненській області та смертельного впливу пестицидів на місцеві
громади. Компанія «Акріс Агро» подала проти нього позов за наче
б то знеславлення, намагаючись змусити мовчати його та інших
активістів, які боряться проти цієї компанії, захищаючи свої прав на
здорове та безпечне довкілля, але суд захистив право людей висловлюватися відкрито для захисту своїх прав.
ЕПЛ отримала перемогу у справі за позовом проти Львівської
обласної державної адміністрації за ненадання інформації на
інформаційний запит ЕПЛ. Рішення було виконано і керівник відділу
екологічної експертизи сплатив штраф, визначений судом.
6
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Судовий процес проти державного підприємства «Держархбудекспертиза» за ненадання копії експертного висновку № 00-0861-13/
ІЗ щодо проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Суд
наголосив на тому факті, що суб’єкти господарювання є також розпорядниками екологічної інформації і зобов’язані її надавати.
Судовий процес від імені мешканки Тернопільської області, яка
підтримала позицію Державної екологічної інспекції у спорі з комунальним підприємством «Тернопільмісттеплокомуненерго» за те,
що підприємство не отримало необхідних дозволів для проведення
реконструкції котелень. Через судовий процес підприємство було
змушене провести екологічну експертизу 7 проектів реконструкції
котелень.
Захист урочища Бичок у Голосіївському національному природному парку. ЕПЛ виступає третьою стороною у судовому процесі
проти «Авеста-Буд» ТзОВ, яке розпочало незаконне будівництво на
території об’єкту природно-заповідного фонду. 7 грудня 2017 р. суд
визнав, що оскаржувана земельна ділянка належить національному
парку відповідно до Указу Президента і відповідно має заповідний
статус.

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Надання безоплатної правової допомоги тим, хто її потребує для
захисту своїх екологічних прав, і надалі залишається першочерговим завданням ЕПЛ, оскільки це є важливим засобом підвищення
правової спроможності громадян, зміцнення українського громадянського суспільства та побудови екологічної демократії в Україні.
ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БУЛИ ТАКІ:
•
Громада села Назавизів Івано-Франківської області виступила проти будівництва сміттєзвалища у їхньому селі. Завдяки скаргам
ЕПЛ у прокуратуру, до омбудсмена та інших органів влади, сільська
рада скасувала рішення про будівництво сміттєзвалища, яке могло
б спричинити серйозні екологічні наслідки для області.
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•
Працюючи разом з громадами, ЕПЛ вдалося зупинити
функціонування свиноферми ТзОВ «Сільські традиції» у Полтавській
області та ініціювати процес скасування договору оренди земельної
ділянки.
•
В Івано-Франківській області наші клієнти використали своє
право на участь у громадських слуханнях щодо видачі дозволу на
викиди новій свинофермі компанії «Даноша». Івано-Франківська
обласна адміністрація врахувала їхню позицію і відмовила у наданні
дозволу.
•
Зупинено будівництво свиноферми у селі Грушка ІваноФранківської області.
•
Мешканці села Дуліби Львівської області заблокували роботу свиноферми «Лемберг-Агро» ТзОВ, яка суттєво порушувала їхні
екологічні права.

•
Важливо що завдяки інформаційній та адвокаційній кампанії,
проведеній ЕПЛ спільно з місцевими громадами, «Акріс-Агро» ТзОВ
зупинило обприскування пестицидами сільськогосподарських земель у санітарних зонах 4 сіл Рівненської області (Велика Омеляна,
Нова Українка, Житин, Милостів). Також сільські ради сіл Дітківці
та Велика Омеляна прийняли рішення заборонити авіаційне розпилення пестицидів на території цих сільських рад.
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3.

ДОСЛІДЖЕННЯ
ШИРОКОГО
СПЕКТРУ
ЕКОЛОГІЧНИХ
ПИТАНЬ

Дослідницька робота
ЕПЛ, а також аналіз
політики мають значне
практичне застосування.

•
ЕПЛ підготувала наукове обґрунтування для створення ландшафтного заповідника «Нижній каскад Совських ставків», яке було
подане в департамент екології у Києві і зараз адвокатується групою
екологічних НУО.
•
ЕПЛ зробила значний вклад у створення Смарагдової мережі
(еквівалент європейської мережі Natura 2000) в Україні, підготувавши
і подавши до Міністерства екології та природних ресурсів України та
Постійного комітету Бернської конвенції наукові обґрунтування для
70 нових територій Смарагдової мережі в Україні та 40 наукових
обґрунтувань для включення українських рік у Смарагдову мережу.
Експерти ЕПЛ брали участь у низці семінарів для експертів-екологів
щодо створення Смарагдової мережі в Україні, які проходили у 9
містах і залучили загалом понад 300 експертів-екологів.
•
В результаті аналізу документів та технічної спроможності
підприємств, які мають ліцензії на поводження з небезпечними
відходами, ЕПЛ виявила системні проблеми у процедурі видачі

Thyis map is based on data in the Donbas
Environmental System (OSCE Project Co-oridinator
in Ukraine • ZoЇ Environment Network), November

ліцензій та переконала Міністерство екології та природних ресурсів
України розпочати офіційну перевірку підприємств, які мають
ліцензії на поводження з небезпечними відходами, щодо наявності
у них технічної спроможності. Результати перевірки показали,
що з 102 підприємств, які мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами, понад 50% підприємств фактично не мають
9
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технічної спроможності здійснювати операції, вказані у ліцензіях.
Одна третя підприємств навіть не були знайдені за адресами, вказаними у ліцензіях. Як наслідок, Міністерство скасувало ліцензії 56
підприємствам.
•
ЕПЛ провела розслідування і виявила схеми зловживання бюджетними коштами, які призначені на цілі захисту довкілля.
Результати розлідувань сприятимуть прозорості та відкритості
розподілу бюджетних коштів і таким чином сприятимуть захисту
довкілля.
ЗАГАЛОМ 5 КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ БУЛИ
РОЗСЛІДУВАНІ І ОПРИЛЮДНЕНІ.
•
Експерти ЕПЛ є членами 8 науково-технічних рад при
об’єктах природно-заповідного фонду і таким чином впливають на
процес прийняття рішень.

4.

АНАЛІЗ
ПОЛІТИКИ

•
Основні пропозиції, викладені в аналітичних документах ЕПЛ
щодо екологічного контролю, були включені у концепцію реформування державного контролю, затверджену Постановою Кабінету
Міністрів № 616-p від 31 травня 2017 р., що сприятиме ефективності
реформи системи контролю;
•
Фіналізована Зелена книга з екологічного контролю, де
включені різні альтернативи рішень. Досягнена домовленість з
Міністерством екології та природних ресурсів щодо однієї з альтернатив, яка буде найоптимальнішою для побудови ефективної системи екологічного контролю;
•
Фіналізована Зелена книга щодо відповідальності за
екологічні порушення, яка є першим аналітичним документом щодо
відповідальності за екологічні злочини і пропонує альтернативи, які
будуть відображені у Білій книзі.
•
Пропозиції ЕПЛ до Національної стратегії поводження з
відходами до 2030 були прийняті;
•
Аналітичний документ про захист дельфінів став основою
обґрунтувань для створення реабілітаційного центру для дельфінів
і тепер ЕПЛ активно працює з Міністерством екології над створенням центру. ЕПЛ розробила проект Положення про реабілітаційний
центр для дельфінів на базі Національного природного парку
«Тузловські лимани».
•
Коментарі ЕПЛ були враховані у Плані виконання Концепції
державної політики у сфері зміни клімату до 2030 р., прийнятому
06.12.2017 р.
•
Експерти ЕПЛ розробили методологію аналізу обласних програм поводження з відходами , щоб проаналізувати 22 обласні
програми і розробити пропозиції для приведення їх у відповідність
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до європейських стандартів. На цей час проаналізовано 5 програм
і подані пропозиції до обласних державних адміністрацій, з яких 3
адміністрації (Одеська, Закарпатська, Миколаївська) погодилися врахувати пропозиції ЕПЛ у нових програмах.
•
Проблеми та рішення для покращення у лісовій галузі, описані
у Зеленій та Білій книгах щодо управління в лісовій галузі, стали основою активного діалогу з Міністерством екології та Державним
управлінням лісових ресурсів щодо запровадження нових правил
лісовпорядкування. Міністерство позитивно сприймає пропозиції ЕПЛ
і зараз розробляє нові правила лісовпорядкування.
•
Розроблена обласна цільова програма “Природно-заповідний
фонд Київської області», яка була затверджена у 2017 р. і передбачає
створення 88 заповідних територій та виділення 20 млн. грн. на
природно-заповідний фонд Київської області. Це перший випадок після
початку децентралізації, коли було виділено місцеве фінансування на
розвиток природно-заповідного фонду.

5.

АДВОКАТУВАННЯ

•
Організувавши адвокаційну кампанію разом з екологічними
активістами, ЕПЛ вдалося зупинити знищення урочища Бичок та
зберегти 2 га особливо цінного дубового лісу у Голосіївському
національному природному парку.
•
У відповідь на пропозиції ЕПЛ внести зміни у реєстр ліцензіатів
на поводження з небезпечними відходами, позбавляючи ліцензій
підприємства, які не мають відповідних технічних спроможностей,
Міністерство екології та природних ресурсів України оновило реєстр
29 травня 2017 р.
•
Спільна адвокаційна кампанія ЕПЛ та Європейського
екологічного бюро (ЄЕБ) проти «зеленого тарифу» на спалювання
відходів в Україні мала своїм результатом зупинення розгляду законопроекту про «зелений тариф» у Верховній Раді.
•
Впритул спостерігаючи за ситуацією, пов’язаною з поводженням з відходами у Львові та залучаючись до розгляду запропонованих рішень, ЕПЛ зуміла зупинити реалізацію ряду екологічно небезпечних проектів, зокрема спрямованих на спалення відходів без
відповідних технологій та без будь-яких систем очищення. ЕПЛ стала
джерелом експертної думки для місцевих громад та засобів масової
інформації та інструментом контролю за діями влади. ЕПЛ розробила експертний висновок щодо ситуації з відходами у Львівській
області, де окреслили чіткі рішення.
•
ЕПЛ успішно проадвокатувала деякі рішення, запропоновані
в аналітичних документах з управління лісовим господарством, зокрема про зміну процедури затвердження розрахункових лісосік.
Розрахункова лісосіка - це визначення максимальної кількості деревини, яку можна зрізати на певній території. Коли на території
об’єкта природно-заповідного фонду створюється лісове господарство, розрахункова лісосіка повинна бути зменшена. Але цей аспект
не контролювався. За результатами кампанії, проведеної ЕПЛ, Департамент заповідної справи при Міністерстві охорони довкілля
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отримав повноваження контролювати вирубку дерев у природнозаповідному фонді, що призведе до зменшення обсягів вирубки дерев. Також ЕПЛ ініціювала огляд існуючих норм вирубки дерев для
окремих груп користувачів лісу.
•
Лісові карти стали відкритими для громадськості. Рік тому
лісогосподарські підприємства відмовлялися надавати їх, відносячи
їх до інформації «для службового користування». В результаті
кампанії ЕПЛ, Державне агентство лісових ресурсів України зробило
лісові карти доступними через систему Інтернет.
•
Після публікацій ЕПЛ процедура затвердження лісових рубок змінилася. Тепер матеріали щодо нераціональних рубок не
затверджуються. Завдяки цьому було розв’язано низку проблемних ситуацій в усій Україні, напр. Національний природний парк
«Слобожанський» отримав свідоцтво на право власності на землю,
суттєво зменшилися об’єми рубок лісу в Івано-Франківській області,
були зупинені рубки у Національному природному парку «СіверськоДонецький».
•
ЕПЛ працювала над отриманням погоджень від відповідних
міністерств для створення Національного природного парку «Нобельський». Отримані майже усі погодження і парк буде створений
у 2018 р.
•
Створення заказника місцевого значення «Урочище Солониця» у Львівській області. Юрисконсульт ЕПЛ консультувала місцевих
активістів, які ініціювали процес створення природнього заказника,
щоб захистити унікальні джерела мінеральної води. Сільська рада
погодила створення заказника і Львівська обласна рада також прийняла відповідне рішення.
•
ЕПЛ долучилася до створення 12 заповідних територій у
Донецькій області загальної площею 1041,1525 га.
•
Військові навчання були зупинені у Національному природному парку «Меотида».
•
Під тиском ЕПЛ львівська міська рада відмовилася від планів
будівництва сміттєспалювального заводу на території ТЕЦ 2 і запланувала будівництво сміттєпереробного комплексу.
•
ЕПЛ зупинила незаконний забір кислих гудронів з Грибовицького сміттєзвалища. Було розпочато кримінальне провадження
проти компанії, які здійснювала викачування кислих гудронів.
За сприяння ЕПЛ
створено 13
заповідних територій.
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6.

ЗАКОНОДАВЧА
РОБОТА

ЕПЛ була серед
ініціаторів та співавторів
закону про ОВД
і активно адвокатувала
його прийняття, а тепер
занурилася у роботу
в напрямку
реалізації закону.

Найвизначнішим досягненням 2017 р. було запровадження
в дію нового закону про оцінку впливу на довкілля (ОВД) шляхом підписання закону Президентом 13 червня 2017 р. Це був
революційний крок до гарантування екологічної безпеки в Україні,
який увінчав багаторічні зусилля українського громадянського
суспільства.
Запровадження закону про ОВД є також великою перемогою
з огляду на відновлення іміджу України на міжнародній арені,
оскільки таким чином Україна уникнула найсуворіших санкцій в
рамках Оргуської конвенції та Конвенції Еспо – позбавлення прав та
привілеїв.
Запровадження закону про ОВД відкриває нову еру у сфері захисту
довкілля і означає для громадянського суспільства багато роботи
попереду для обстоювання його реалізації.
ЕПЛ зробила значний внесок в розробку та прийняття підзаконної
бази для реалізації закону про ОВД, зокрема:

1. Постанови Кабінету Міністрів України про процедуру проведення громадських слухань;
2. Постанови Кабінету Міністрів України про процедуру подання
документів для отримання висновку ОВД;
3. Постанову Кабінету Міністрів України про процедуру ведення
електронного реєстру документації ОВД.
13
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Важливо, що експерти ЕПЛ брали участь в Зустрічі Сторін Оргуської
конвенції, де захищали імідж України і наполягали на тому, що
Україна повинна бути знову визнана такою, що дотримується вимог
Оргуської конвенції.
Нарешті, після майже 12 років недотримання Оргуської конвенції
Україна відновила свій міжнародний імідж і була визнаною такою,
що дотримується Оргуської конвенції саме завдяки введенню в дію
закону про ОВД.
Дуже важливий рамковий екологічний закон про Стратегічну
екологічну оцінку (СЕО) все ще очікує прийняття і ЕПЛ провела
адвокаційну кампанію для активізації прийняття закону Верховною
Радою України.
•
ЕПЛ працювала в напрямку прийняття Національної стратегії
поводження з відходами і просувала своїх коментарі та пропозиції.
•
ЕПЛ коментувала низку законодавчих актів у сфері поводження з відходами, заблокувала лобістські законопроекти (напр. законопроект «Про ринок електроенергії в Україні”) і сприяла розробці і
прийняттю тих законопроектів, які відповідають європейським стандартам поводження з відходами (про відходи електронного та електричного обладнання, про батарейки, батареї та акумулятори).
•
ЕПЛ зробила свій внесок в аналіз законопроектів щодо захисту
диких та домашніх тварин, збереження природних оселищ і цінних
видів флори та фауни, державного контролю за бізнесом і т. і.
ЗАГАЛОМ ЕПЛ ПРОАНАЛІЗУВАЛА
І ПРОКОМЕНТУВАЛА 17 ЗАКОНОПРОЕКТІВ
ТА ПЛАНОВИХ ДОКУМЕНТІВ.

7.

МЕРЕЖУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ
ТА ЗОВНІШНІ
•
Реанімаційний пакет реформ (РПР) – спільні адвокаційні кампанії
ЗВ’ЯЗКИ
з метою просування прийняття законів ОВД та СЕО, кампанії проти «зеленого тарифу» на спалення відходів та обприскування пестицидами.

•
Регіональні та місцеві НУО – ініціативи у сфері поводження з
відходами, незаконної вирубки лісу, негативного впливу на довкілля тваринницьких ферм, збереження особливо цінних природних територій.
•
Науково-дослідницькі інституції, напр. експерти ЕПЛ брали
участь в експедиції з дослідження дельфінів у Джарилгацькій затоці
разом з Українським науковим центром екології моря.
•
Кабінет Міністрів України. Робота в складі антикорупційного
комітету над антикорупційними ініціативами, перш за все запуском
електронного реєстру екологічної інформації, який забезпечить
відкритість екологічної інформації та прозорість процесу прийняття екологічних рішень. Пілотна версія електронного реєстру була
розширена і доповнена модулями з дозволами на викиди у повітря,
14
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дозволами на спеціальне водокористування та деклараціями про
утворення відходів.
•
Міністерство екології та природних ресурсів України. Участь у
8 робочих групах при міністерстві.
•
Міністерство оборони України. Створена спільна Робоча
група з координування військової діяльності в об’єктах природнозаповідного фонду. В результаті роботи ЕПЛ у цій робочій групі
було успішно проадвокатовано захист особливо цінних природних
територій, які зазнали негативного впливу військових навчань.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
•
Всесвітній альянс екологічного прав (ELAW). Проведення спільних
теоретичних та польових досліджень питань управління лісовою
галуззю та впливу пестицидів на довкілля, обмін знаннями щодо
наукового обладнання та навчання щодо моніторингу екологічних
умов, наукова оцінка екологічних даних з визначення токсинів та
їхніх джерел, отримання наукових свідчень для використання у судових справах проти забруднювачів, оцінка впливу на довкілля та
розробка пропозицій, інформація про чисті та сталі технології.

•
Участь у 15-му Колоквіумі Академії екологічного права МСОП
в Кебу на Філіппінах, який був присвячений питанням захисту природи в умовах військових конфліктів та побудови миру. Учасники
ділилися своїм досвідом роботи у зонах конфліктів, таких як Конго,
Руанда, в напрямку побудови миру та захисту довкілля, особливо
в об’єктах природно-заповідного фонду. Представниця ЕПЛ представила результати дослідження впливу військових дій в Україні на
об’єкти природно-заповідного фонду.
•
Співпраця з експертною групою IPBES щодо аналізу
біорізноманіття центральної та східної Європи та Центральної Азії
15
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мало своїм результатом фокус звіту IPBES на екологічних загрозах,
спричинених військовим конфліктом в Україні.
• Працюючи над питаннями захисту тварин, ЕПЛ
встановила гарні робочі стосунки з Фундацією із захисту тварин (Animal Politics Foundation) і партією із
захисту тварин з Нідерландів. Експерти ЕПЛ брали
участь в заходах, організованих голландськими колегами у Києві, обговорювали спільні проблеми у
сфері захисту тварин, такі як поводження з безпритульними тваринами, захист дельфінів і розглянули
можливість створення мережі із захисту тварин.
• Співпраця з експертами з Туреччини, США,
Австралії, Ізраїлю, Росії, Чилі, Мексики, Німеччини
та Нідерландів, які ділилися своїм досвідом та
методологіями вивчення дельфінів.
• Навчальна поїздка експертів ЕПЛ до аналітичних
центрів Берліна (Незалежний інститут з екологічних
питань, (UfU), Інститут економічних досліджень, Центр
управління природними ресурсами та Дитячий Фонд)
з метою обміну досвідом у питаннях управління загалом і зокрема в питаннях методологій досліджень
та аналізу політики, адвокатування та комунікації.
• Навчальна поїздка експертів до м. Познань з
метою вивчення моделей управління відходами та
технологій переробки небезпечних відходів.
• Навчальна поїздка до Швеції з метою
проаналізувати систему поводження з відходами
(компанія AvfallSwerige).

8.

МЕДІА ТА
КОМУНІКАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ
МАТЕРІАЛИ ЕПЛ
ЩОМІСЯЦЯ
ПІДВИЩУЮТЬ
ПОІНФОРМОВАНІСТЬ
40 000 ЛЮДЕЙ.
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•
Інформаційна кампанія щодо шкоди, яку спричиняють здоров’ю
людей та довкіллю пестициди, з вимогою встановити контроль за
використанням пестицидів в Україні. 6 червня 2017 р. ЕПЛ провела національний прес-брифінг з метою привернути суспільну увагу
до проблеми обприскування пестицидами та запропонувати шляхи
вирішення проблеми. Перелік першочергових кроків був підготований
і поданий до Адміністрації Президента України. Позиційний документ
ЕПЛ щодо обприскування пестицидами в Україні був представлений на 1-му засідання комітету Єврокомісії з питань торгівлі і сталого
розвитку Україна-ЄС у Брюсселі, а також на зустрічі групи з виконання Базельської конвенції у Києві. Залучення Міністерства екології до
національної кампанії проти обприскування пестицидами.
•
Інформаційна кампанія на захист Національного природного
парку «Голосіївський».
•
Національний флеш-моб «Свободу дельфінам», який дав поштовх ширшому обговоренню долі дельфінів у неволі і став додатковим засобом формування громадської свідомості стосовно судових
процесів проти дельфінаріїв і стимулював діалог з Міністерством
екології щодо створення реабілітаційного центру для дельфінів.
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9.

ОСВІТА І
ПРОСВІТА

ЕПЛ продовжувала
проводити освітні та
просвітницькі заходи
для різних цільових
груп: студенти, молоді
фахівці, державні
службовці, судді, волонтери, громади.

•
30 травня – 1 червня 2017 р. – спільний тренінг з Національною
школою суддів України «Права людини і захист довкілля». Обговорення практичних аспектів захисту екологічних прав та довкілля,
запобігання екологічної шкоди поєднувалося з відвідуваннями
екологічно небезпечних об’єктів для візуалізації екологічних проблем і
мотивування суддів бути більш чутливими до екологічних питань.
•
Літня школа з міжнародного екологічного права. У 2017
р. наскрізною темою літньої школи був захист клімату. Студенти приїхали з усієї України і мали унікальну можливість зустрітися
з видатними тренерами з США, Чилі, Угорщини, Німеччини,
досвідченими у розробці кліматичної політики та веденні судових
справ у сфері зміни клімату. Тренери застосовували інтерактивні
методи навчання, заохочуючи студентів бути творчими і допомогти
Україні в розробці ефективної кліматичної політики.
•
В рамках співпраці з академічними колами ЕПЛ співпрацює
з Європейською асоціацією студентів права (ELSA). Експерти ЕПЛ

проводили лекції для студентів-юристів з екологічного права,
академічного письма, брали участь у заході Асоціації з енергетичного права. ЕПЛ була співорганізаторам студентського конкурсу есе і
видала збірку студентських есе з екологічних питань.
•
Клінічні програми з екологічного права та екології. ЕПЛ продовжила практичне навчання для студентів, які прагнуть здобути нові
знання і практичні навички і здійснювати роботу від керівництвом
експертів ЕПЛ. Також, у 2017 р. ЕПЛ уклала угоду по співпрацю з
юридичним факультетом Національного університету «Львівська
політехніка» і таким чином і надалі розширятиме клінічні програми.
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10.

ПРОЕКТИ

ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА ВІД ПОСОЛЬСТВА ШВЕЦІЇ В
УКРАЇНІ
Фінансова підтримка реалізації усіх напрямків роботи ЕПЛ
відповідно до стратегічного плану ЕПЛ. Посилення спроможності команди ЕПЛ для підвищення загальної ефективності функціонування
організації.
ГРАНТ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
(ФОНД З ПІДТРИМКИ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ)
Проект спрямований на зміцнення аналітичної спроможності ЕПЛ
шляхом підвищення обізнаності команди ЕПЛ у сфері методології

дослідження та аналізу політики, реалізації повного циклу аналізу
політики, аналітичного письма, адвокації та комунікації.
УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ)
У проекті команда ЕПЛ прагне зміцнити роль та спроможність
громадянського суспільства впливати на процес прийняття рішень, зміцнити спроможність екологічних органів влади
здійснювати екологічний контроль за поводженням з відходами,
підвищити компетентність органів самоврядування щодо їхніх
обов’язків у сфері поводження з відходами, підвищити прозорість
та ефективність системи поводження з відходами в Україні через
18
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реалізацію найкращих європейських практик, сприяння ратифікації
та реалізації Україною Мінаматської конвенції, вдосконалення законодавчого регулювання поводження з відходами в Україні згідно
європейських стандартів, підвищення обізнаності українців у сфері
ефективних та екологічних практик поводження з відходами і
створення соціального тиску для просування реформуванню поводження з відходами.
ЗМІЦНЕННЯ ПРАВОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД
ДЛЯ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
(МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»)
Проект має на меті зміцнити правову спроможність громад для захисту їхніх екологічних прав через підвищення правової обізнаності
та розширення безоплатної правової допомоги для громад через
розбудову спроможності центрів безоплатної правової допомоги. Центр громадського консультування з екологічних питань був
створений у м. Жовква.
ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» (ФОНД ГОЛДМАНА)
Команда ЕПЛ надає комплексну правову допомогу адміністрації
Національного природного парку «Голосіївський» і активістам у
вирішенні низки правових проблем парку і пошуку системних
рішень, включаючи стратегічний судовий захист, адвокатування обов’язкового врахування статусу парку при розробці планів,
просвітницьку діяльність.
ЕФЕКТИВНЕ ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН (USAID)
Проект є продовженням системної роботи ЕПЛ з суддями і
передбачає створення онлайн курсу «Права людини і довкілля»,
який використовуватиметься Національною школою суддів як навчальний курс, а також декілька виїзних тренінгів для суддів щодо
захисту екологічних прав громадян.
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11.

ЗАХОДИ

9 березня 2017 р. був проведений круглий стіл «Угода про
Асоціацію: контроль і нагляд у сфері охорони довкілля» і мав
на меті обговорити запропоновану Міністерством екології концепцію
реформування системи екологічного контролю і показати, що завданням Державної екологічної інспекції повинна бути не боротьба з
бізнесом, а захист екологічних прав громадян і збереження довкілля.
27-29 березня 2017 р. ЕПЛ організувала секцію із захисту довкілля
та екологічних прав громадян на фестивалі «Докудейз» і провела лекції, обговорення, семінари щодо правових засобів захисту
екологічних прав.

19 квітня 2017 р. – ЕПЛ провела прес-брифінг «Міністерство палива та вугільної промисловості проти екологічної оцінки Програми розвитку гідроенергетики»
6 травня 2017 р. – національна прес-конференція «Пестицидний
апокаліпсис: як врятувати Україну»
8 вересня 2017 р. ЕПЛ провела тренінг для центрів безоплатної
правової допомоги щодо правових аспектів консультативної допомоги місцевим громадам для захисту їхніх екологічних прав. Тренінг
включав три блоки: правові механізми захисту екологічних прав громадян; права людини та захист довкілля; Судовий захист для охорони довкілля та прав людини на здорове та безпечне життя.
У тренінгу взяли участь 37 юристів з центрів безоплатної правової
допомоги.
26-27 вересня 2017 р. за підтримки ЄС у Львові був проведений семінар «Як громадськість може впливати на поведінкові
зміни у сфері поводження з відходами в Україні?» Семінар
був присвячений обговоренню європейських практик поводження
з відходами та ролі громадянського суспільства у зміні цілої системи управління відходами в Україні. Дискусії стосувалися законодавчих ініціатив у сфері поводження з відходами і шляхів просування
найпрогресивніших і екологічно найбезпечніших практик.
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Круглий стіл «Як запровадити європейську ієрархію поводження з відходами в Україні?», проведений 29 вересня 2017
р., став платформою розробки спільного бачення уряду, бізнесу та
громадськості щодо переходу України на європейські стандарти поводження з відходами.
4 грудня 2017 р. в рамках проекту ЄС ЕПЛ провела круглий стіл «На
шляху до європейського поводження з відходами. Чи Україні
потрібен «зелений тариф» на спалювання відходів?», який мав на
меті активізувати експертну та громадську дискусію щодо законодавчої
ініціативи про надання «зеленого тарифу» для установок, які перетворюють відходи в енергію та обговорити потенційні соціальні та

економічні наслідки та ризики для довкілля. На круглому столі були
представлені результати соціологічного дослідження, проведеного на
замовлення ЕПЛ, щодо ставлення українців до питання відходів. Опитування провів Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».

Висновком круглого
столу стало твердження
про те, що перехід до
циркулярної економіки
вимагає системних змін
на усіх рівнях, і прогрес
можливий лише завдяки спільним зусиллям
влади, громадянського
суспільства та бізнесу.

Круглий стіл «Чи пестициди, визнані токсичними в Європі,
безпечні для України?». Круглий стіл мав на меті привернути увагу громадськості до використання в Україні таких пестицидів, як
гліфосат, ацетохлор, імідаклоприд, які заборонені у деяких країнах
як високо токсичні та небезпечні для здоров’я людини. На круглому столі зібралися жертви обприскування пестицидами, депутати Верховної ради, представники органів влади, експерти-екологи, які висловили свої думки стосовно ситуації з використанням
пестицидів, відсутності будь-якого державного контролю за використанням пестицидів і закликали центральні органи влади зробити
певні кроки на вирішення проблеми.
Форум громадянського суспільства. 12-14 грудня ЕПЛ провела Форум громадянського суспільства, присвячений роз’ясненню
представникам громадянського суспільства вимог, механізмів та
процедур новоприйнятої процедури ОВД та підзаконних актів для її
реалізації. Також експерти ЕПЛ подали огляд процедури СЕО, щоб
підготувати українське громадянське суспільство до застосування
механізмів СЕО, як тільки буде прийнятий закон про СЕО. Це був
перший в Україні тренінг щодо процедури ОВД для громадянського
суспільства і до нього був величезний інтерес.
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12.

НАШІ
ПУБЛІКАЦІЇ

ПРОТЯГОМ РОКУ ЕПЛ ВИДАЛА:
Посібник
«Правовий режим об’єктів природно-заповідного фонду: історія
формування, правові аспекти та міжнародний досвід»
Посібник
«Природно-заповідний фонд: земельні питання»
Посібник
«Участь громадськості у процесі прийняття документів державного планування з питань, що стосуються довкілля»
Збірник студентських есе
Ці публікації, а також графічні матеріали
можна знайти за цим посиланням:
http://epl.org.ua/human-tax/nashi-publikatsiyi/
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ ЗА 2017 РІК
Показник

Всього (грн.)

Отримано коштів (грн.):

12 366 281

Витрачено коштів, в т.ч.:
Заробітна плата,
включаючи податки та ЄСВ

6 109 933

Гонорари, оплата експертів

2 155 192

Обладнання

408 769

Адміністративні витрати

883 878

Інформаційно-просвітницька
та освітня діяльність

187 168

Поїздки

353 697

Медіа підтримка

472 103

Конференції, семінари, зустрічі

1 318 410

Інші витрати

477 131

Разом витрачено коштів:

12 366 281
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Львів - Київ
epl.org.ua
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