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МБО “Еколог�я – Право – Людина” – це перлина.
Попри те, що ця перлина укор�нена у ґрунт�
України та серцях українц�в, члени її команди
мають св�товий досв�д - у своїй осв�т�, мережах
та своєму баченн�. 

ЕПЛ летить на двох крилах, де кожне з крил є
вкрай важливим. З одного боку, ЕПЛ надає
консультац�ї та проводить судов� процеси для
вир�шення найгостр�ших стратег�чних
довгострокових проблем з охорони довк�лля та
захисту еколог�чних прав громадян, з якими
стикається Україна. 

ВІД ГОЛОВИ
ПРАВЛІННЯ ЕПЛ

З другого боку, двер� ЕПЛ в�дкрит� для простих
громадян та м�сцевих орган�зац�й, як�
стикаються з еколог�чними проблемами, як� їх
безпосередньо хвилюють. І юристки команди
ЕПЛ, й екологи та анал�тики команди та
кер�вництво орган�зац�ї – досв�дчен�
профес�онали. Як�сть їхньої непохитної прац� та
в�дданост� обов’язкам не має соб� р�вних.
Рекомендую ознайомитися з цим р�чним зв�том,
щоб д�знатись б�льше. Напевно, ви будете
вражен�.

Джон І. Бонайн, професор права, голова
правл�ння
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1. ПРО ДЕЯКІ
ПІДСУМКИ
РІЧНОЇ РОБОТИ

a. Перспективи

2020-й р�к - ц�кавий, насичений,
неперес�чний, неоч�куваний та дещо
непрогнозований р�к в �стор�ї М�жнародної
благод�йної орган�зац�ї "Еколог�я-Право-
Людина". 

Неоч�куваний та непрогнозований, оск�льки
нам, як � м�льйонам �нших людей на наш�й
планет�, довелося працювати в умовах
пандем�ї та карантинних обмежень. 

Це дещо п�др�зало нам крила, але в жодному
випадку не стримувала пол�т нашої
колективної думки! Довк�лля й загрози, як�
виникають для нього - це активн� д�ї, часом -
на випередження. Тому ми швидко
навчилися працювати в непростих умовах, �,
спод�ваємося, доклали свою невелику частку
у збереження природи.

b. Основн� напрямки д�яльност�

2020-й р�к - це десятки публ�чних заход�в,
виступ�в та зустр�чей, сотн� стор�нок
анал�тики, р�зної документац�ї та публ�кац�й,
тисяч� к�лометр�в, подоланих територ�єю
України.

Загалом упродовж року орган�зац�я була
зосереджена навколо своїх базових
напрямк�в д�яльност�:

- адвокац�я законопроєкт�в про в�дходи,
про еколог�чний контроль та �нших;
- осв�та та просв�та;
- анал�тика та досл�дження;
- анал�тика в сфер� ОВД та СЕО;
- реал�зац�я к�лькох проєкт�в, спрямованих
на управл�ння в�дходами в межах одного
м�ста (Львова) на р�вн� б�знесу та осв�тн�х
заклад�в;
- представництво �нтерес�в громад у судах;
- надання еко-правових консультац�й
громадянам;
- розвиток власних �нституц�йних
спроможностей.

c. В�дновлення М�н�стерства довк�лля

Одне з наших головних досягнень -

в�дновлено роботу М�н�стерство захисту
довк�лля та природних ресурс�в. Ми
започаткували �н�ц�ативу
#Поверн�ть_М�нприроди. Як в�домо у
2019-у р. цей орган було л�кв�довано, а
функц�ї державного управл�ння охорони
довк�лля перейшли до М�ненерго.

Саме ЕПЛ була руш�йною силою, яка
гучно й пост�йно наголошувала на
потреб� в�дновлення проф�льного
м�н�стерства, � яка своїми активними
д�ями спричинила зм�ни.  Звичайно, при
цьому ми дякуємо вс�м неурядовим
орган�зац�ям, пол�тикам та управл�нцям,

як� стояли поруч з нами у ц�й нелегк�й
справ�. Повага вам � шана!
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d. Знайомства та подяки

Звичайно, дуже вт�шен� новими
знайомствами, яких набули за р�к, з людьми,
в�дданими справ� захисту довк�лля. Це -
актив�сти, п�дприємц�, управл�нц�, науковц�,
виробники р�зного еколог�чного
обладнання, вчител� та нав�ть д�ти
початкових клас�в, яких ми в рамках одного
з проєкт�в навчали сортуванню в�дход�в! Ц�
знайомства надихають нас й надал�
працювати, не зважаючи на перманентн�
труднощ�, як� виникають у наш�й робот�! 
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1. ПРО ДЕЯКІ
ПІДСУМКИ

РІЧНОЇ РОБОТИ

Дякуємо вс�м, з ким нас зв�в 2020-й р�к на
шляху до впровадження європейських
правил та практик управл�ння охороною
навколишнього середовища. 

Особлива подяка м�жнародним партнерам
та донорам, як� вбачають у нас над�йних �
в�дданих справ� людей, що знають шляхи
вир�шення проблем й впевнено йдуть до
своєї мети!

Щиро ваша, команда ЕПЛ
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2. СІЧЕНЬ -
АКТИВНИЙ
СТАРТ РОКУ!

a. Трен�нги та �нш� заходи

У Львов� провели трен�нг "Ефективн�
еколог�чн� розсл�дування: методики, ц�л� та
громадянська в�дпов�дальн�сть". На цей
зах�д зареєструвалося близько 80 ос�б, та
б�льшост� ми змушен� були в�дмовити,
оск�льки ор�єнтувалися на 20 учасник�в. 

Трен�нг в�дбувся у Льв�вському пресклуб� й,
сл�д в�дзначити, що це прим�щення стало
своєр�дним "бекап" оф�сом ЕПЛ на ц�лий р�к.
Тут ми провели 5 заход�в про р�зн� еколог�чн�
проблеми, з якими стикаються мешканц�
Льв�вської област�.

А загалом ЕПЛ самост�йно чи в партнерств� з
зац�кавленими сторонами провела у 2020
року понад 20 публ�чних заход�в (трен�нги,
бриф�нги, координац�йн� зустр�ч� тощо) ! І це
не рахуючи онлайн заход�в!

b. Електронн� тематичн� дайджести

Протягом року, м�сяць за м�сяцем, ми
регулярно готували Огляд процедур СЕО,
Дайджест ОВД � в рамках одного з проєкт�в
за п�дтримки донор�в "Дайджест еколог�чних
новин для б�знесу та в�дпов�дальних
громадян" (для Львова). Ц� е-видання мають
свою аудитор�ю � вважаємо, що у так�й форм�
ми вдало доносимо до громадян важливу
еколог�чну �нформац�ю.
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a. Розробка законопроєкт�в

З с�чня ЕПЛ продовжила активну роботу й
упродовж року н� на мить не припиняла
працювати у р�зних формах та форматах над
розробкою:

- проєкту Закону "Про державний
еколог�чний контроль" (зареєстровано у
парламент�);
- проєкту Закону "Про внесення зм�н до
деяких законодавчих акт�в України у частин�
доступу до еколог�чної �нформац�ї та участ�
громадськост� в процес� прийняття р�шень з
питань, що стосуються довк�лля" (передано
в Ком�тет з екопол�тики);
- проєкту закону про державний мон�торинг.

b. Коментування та пропозиц�ї

Ми надали пропозиц�ї та коментар� до:
- законопроєкт�в про бурштин;
- проєкту Закону про внесення зм�н до
деяких закон�в щодо введення заборони на
суц�льну вирубку ялицево-букових л�с�в на
г�рських схилах Карпатського рег�ону;
- проєкту Закону про п�дпали рослинност�;
- низки законопроєкт�в про лоб�зм;
- проєкту Закону про територ�ї Смарагдової
мереж�;
- проєкту Закону про запоб�гання,
зменшення та контроль промислового
забруднення.

3. ЗАКОНОПРОЄКТИ
І КОМЕНТУВАННЯ

c. ОВД

Кр�м того, ЕПЛ взяла участь у розробц�
«Методичних рекомендац�й з розробки зв�ту
з оц�нки на довк�лля (ОВД) в галуз� л�сового
господарства», як� були оф�ц�йно
затверджен� в 2020 роц�.

Загалом у р�зний спос�б долучились до
понад 150 процедур ОВД! А це анал�з
десятк�в тисяч стор�нок.
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4. ПУБЛІКАЦІЇ,
ПОСІБНИКИ ТА
ЕКОАНАЛІТИКА

Це ще один нар�жний кам�нь в робот� ЕПЛ!
В�д с�чня до к�нця року силами команди
орган�зац�ї �з залученням сторонн�х
експерт�в ми п�дготували й презентували
електронн� та паперов� видання:

- Постатейний коментар до Закону України
"Про стратег�чну еколог�чну оц�нку";
- Ф�нансування еколог�чних проєкт�в
шляхом краудфандингу: правов� аспекти та
практика застосування;
- Необл�кован� л�си України. Анал�тична
записка;
- Природно-запов�дний фонд: зелена
скарбниця громади;

- Захист морських ссавц�в на територ�ї
України; 
- Пут�вник для мешканц�в та гостей Львова
"Льв�вськ� маршрути "нуль в�дход�в";
- Навчально методичн� матер�али для учн�в
1–2 клас�в та вчител�в "Орган�чн� в�дходи -
подарунок природ�";
- Навчально методичн� матер�али для учн�в
3–4 клас�в та вчител�в "Орган�чн� в�дходи -
подарунок природ�";
- Концепц�я "нуль в�дход�в" - в�д теор�ї до
практики
та деяк� �нш�.

Сл�д в�дзначити, що робота над деякими з
цих пос�бник�в та анал�тичних документ�в
розпочалася заздалег�дь й загалом охопила
2-3 роки роботи!
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а. "Нуль в�дход�в у д�ї" ("Нуль в�дход�в" для
б�знесу")

Проєкт реал�зовувався у Львов�, як окрема
�н�ц�атива в рамках масштабного
всеукраїнського проекту Уряду Швец�ї та
ПРООН в Україн� “Посилене партнерство для
сталого розвитку” за ф�нансової п�дтримки
Уряду Швец�ї. 

Заходи тривали в�д грудня 2019 до жовтня
2020 рок�в. партнерами проєкту, яких
залучила ЕПЛ стали Льв�вська торгово-
промисловою палата, Департамент еколог�ї
та природних ресурс�в Льв�вської ОДА, ГО
“Нуль в�дход�в Льв�в” та ТОВ “Гр�нера
Україна”. Сп�льними зусиллями ми:

- проводили �нформац�йну кампан�ю; 
- провели дек�лька публ�чних заход�в, в тому 
 числ� бриф�нги та Б�знес-форум для заклад�в 
 харчування, сфери торг�вл� та гостинност�
Львова;
- оголосили конкурс кейс�в серед цих
заклад�в щодо найусп�шн�ших практик
застосування принцип�в "нуль в�дход�в" й
визначили переможц�в за к�лькома
ном�нац�ями;
- придбали деяке обладнання (подр�бнювач
для г�лля, сепаратор, компостери для
орган�чних в�дход�в та �н.) й передали на
баланс комунальним п�дприємствам Львова;
- провели см�ттєв� аудити заклад�в
харчування, сфери торг�вл� та гостинност�
Львова;
- п�дготували пут�вник та видання "Концепц�я
"нуль в�дход�в" - в�д теор�ї до практики"...
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5. ПРОЄКТИ

Але головне - ми набули фантастичний досв�д й
твердо переконалися, що сп�впраця р�зних
державних, комунальних, б�знесових та
неурядових орган�зац�й та структур можлива � є
д�євим �нструментом задля досягнення мети!
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b. "Ефективне управл�ння орган�чними
в�дходами у Львов�"

Надзвичайно ц�кавий проєкт, який
реал�зовувався в�д кв�тня до листопада 2020
року за ф�нансової п�дтримки М�н�стерства
закордонних справ Чеської Республ�ки у
рамках Transition Promotion Program. Ц�кавий,
адже його мета - залучити д�тей початкової
школи до сортування в�дход�в (орган�ки),
напрацювати в�дпов�дн� методики.

І тут не об�йшлося без компостер�в в�д ЕПЛ.
Цього разу їх встановлювали у школьних
подв�р'ях. 

Складов� проєкту, який ми �з великим
задоволенням впроваджували:

- В�дб�р шк�л, як� виявили зац�кавлення у
проєкт� (загалом їх було 11);
- Виготовлення ан�мац�йних та в�део
матер�ал�в;
- П�дготовка навчально-методичних
матер�ал�в (див. вище розд�л "Публ�кац�ї,
пос�бники та екоанал�тика");
- Проведення конкурсу серед льв�вських
шк�л "Орган�чн� в�дходи - подарунок
природ�";
- Проведення "Школи екорейнджера" в
Карпатах (жовтень).
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5. ПРОЄКТИ



c. “Громадський контроль за
реформуванням системи еколог�чного
врядування у Льв�вськ�й област�”

Ця �н�ц�атива реал�зовувалася в рамках
проекту, який виконує Інститут висв�тлення
в�йни та миру (IWPR) за п�дтримки МЗС
Корол�вства Норвег�ї.

Упродовж року ЕПЛ разом з м�сцевими
актив�стами провела майже з десяток
трен�нг�в, бриф�нг�в, престур�в та
прессн�данк�в, п�д час яких п�дн�малися
актуальн� питання - майбутнє Страдчу,
Винник�вського озера, земель, що межують
�з свинофермою в сел� Гряда, акцентували
увагу на потреб� збереження "Долини
тюльпан�в" б�ля Розвадова тощо.

Дуже пишаємося тим, що протягом проєкту,
ми сп�льними зусиллями у к�лькох випадках
зум�ли надихнути представник�в
територ�альних громад зайнятися
вир�шенням еколог�чних проблем в їхн�х
населених пунктах, вселили в�ру в
можлив�сть вир�шення проблем. 

Це особливо актуально на тл� в�домих
факт�в, коли м�сцева влада аж шк�риться,
коли йдеться про еколог�чних актив�ст�в та
роботу ЗМІ над виявленням порушень у
їхн�х “царствах”!
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Загалом екологи та юристи ЕПЛ надали
близько 50 консультац�й для актив�ст�в та
коментар�в для преси стосовно "гарячих
точок" на карт� Льв�вської област�. Також ми
активно залучали до вир�шення проблем,
або принаймн� до висловлення ч�ткої
позиц�ї органи м�сцевої влади та наглядов�
структури, що мають контролювати
дотримання законодавства й виступати з
в�дпов�дними �н�ц�ативами.
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d. "Захист морських ссавц�в на територ�ї
України" 

Мали честь разом з широким
�нтернац�ональним колективом п�дготувати
анал�тичний документ "Захист морських
ссавц�в на територ�ї України". Це стало
можливим завдяки п�дтримц� Jewish Community
Federation & Endowment Fund (JCF). 

Документ складається з розд�л�в:

- Ключов� фактори зменшення популяц�ї
китопод�бних в Чорному � Азовському
морях;
- Охорона морських ссавц�в у природних
умовах;
- Захист морських ссавц�в в умовах невол�;
- Рекомендац�ї та шляхи вир�шення проблем
охорони � збереження популяц�й
китопод�бних в Чорному та Азовському
морях.
а також - з низки додатк�в.

Ця праця - п�дсумок к�лькар�чної роботи, яку
зд�йснювали еколог�чн� неурядов� та науков�
�нституц�ї.
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e. "Посилення громадського контролю за
управл�нням комунальними л�сами" 

Л�си! Одна з наших найулюблен�ших тем,
особливо в контекст� їхнього збереження.

Цей проєкт реал�зується за ф�нансової
п�дтримки М�жнародного фонду
"В�дродження" й спрямований на
досл�дження й анал�з стану л�с�в у
Черн�г�вськ�й област�.

Ми проводили "польов� досл�дження",
анал�зували в�дкрит� дан�, п�дготували низку
публ�кац�й та �нфограф�к�в й, спод�ваємося, ц�
матер�али стали й ставатимуть у нагод� тим,
хто керує ц�єю галуззю, хто веде обл�к
л�сового господарства й захисникам л�су.
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Кр�м того, у вересн� ЕПЛ провела круглий
ст�л "Самос�йн� та комунальн� л�си: виклики в
умовах децентрал�зац�ї та земельної
реформи", на якому були присутн�ми
народн� депутати та представники
М�н�стерства захисту довк�лля та природних
ресурс�в.

Ми напрацювали низку заход�в для
забезпечення збереження та сталого
використання комунальних � необл�кованих
л�с�в.
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f. "Посилення еколог�чної демократ�ї в
Україн�" 

У кв�тн� стартував цей к�лькар�чний проєкт,
який ЕПЛ реал�зовує сп�льно з Environmental
Law Alliance Worldwide (ELAW) за ф�нансової
п�дтримки United Nations Democracy Fund (UNDEF).

Проєкт покликаний п�двищити
спроможн�сть громадськост� брати участь у
боротьб� за еколог�чну справедлив�сть та
триватиме впродовж 2-х рок�в. З ц�єю метою
у рамках проекту буде створено три
тематичн� платформи по вир�шенню
проблем у сферах вплив�в на довк�лля:
- в�йни,
- альтернативної енергетики,
- ст�йкого с�льського господарства.

У проєкт залучен� зац�кавлен� громадськ�
орган�зац�ї та актив�сти, функц�онують 3
робочих групи, в яких в�дбувається
комун�кац�я.

Незабаром ЕПЛ проведе цикл трен�нг�в з 5
п’яти наскр�зних питань:

- участь громадськост� у процес� прийняття
еколог�чно важливих р�шень,
- процедура ОВД,
- доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довк�лля,
- захист екозахисник�в,
- гендер та довк�лля.

Окр�м того, проєкт передбачає публ�кац�ю
дорожн�х карт д�й для екоактив�ст�в, надання
членам платформ консультац�й
нац�ональних та м�жнародних експерт�в,
участь у Школ� еколог�чного актив�зму ЕПЛ,
обм�н досв�дом, розробку та впровадження
сп�льних д�й щодо вир�шення еколог�чних
проблем. Завдяки заходам проєкту,
представники громадянського сусп�льства
отримують нов� знання щодо наявних
демократичних �нструмент�в захисту
довк�лля та еколог�чних прав, щодо способ�в
вир�шення еколог�чних проблем.
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g. "Еколог�зац�я демократ�ї участ�: захист
еколог�чних прав в Україн�"

Наприк�нц� року ЕПЛ сп�льно з Мережою
захисту нац�ональних �нтерес�в «А Н Т С» та
Zoï Environment Network за ф�нансової п�дтримки
М�н�стерства закордонних справ
Н�дерланд�в розпочали реал�зац�ю проєкту
"Еколог�зац�я демократ�ї участ�: захист
еколог�чних прав в Україн�". 

Мета ц�єї �н�ц�ативи - п�двищити об�знан�сть
громадян про можливост� ефективного
захисту їхн�х еколог�чних прав. У наших
планах:
- п�дготовка анал�тичних документ�в та
в�дпов�дних рекомендац�й;
- проведення трен�нг�в у р�зних м�стах та
�нш� навчально-просв�тницьк� заходи;
- створення та запуск онлайн дов�дника
захисника довк�лля;
- запуск «гарячої л�н�ї» для захисту
еколог�чних прав;
- ф�нальним заходом стане проведення
м�жнародної конференц�ї «Захисники
еколог�чних прав як промоутери еколог�чної
демократ�ї»
та багато �ншого.

Головн� заходи проєкту в�дбуватимуться
протягом 2022-22 рок�в.
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h. "Громадська синерг�я" 

У березн� 2020 р. оприлюднено
п�дсумковий зв�т про реал�зац�ю проєкту
"Громадська синерг�я", що впроваджувався
в Україн� за п�дтримки Європейського
Союзу та М�жнародного фонду
"В�дродження" впродовж 3,5 рок�в. У ньому
брали участь десятки українських
неурядових орган�зац�й р�зноман�тного
спектру д�яльност�. 

Головна мета - сприяння громадянському
сусп�льству активно � системно залучатися
до просування євро�нтеграц�йних реформ
в Україн�. ЕПЛ була долучена до реал�зац�ї
проєкту в попередн� роки у контекст�
впровадження стандарт�в оц�нки впливу на
довк�лля (ОВД), але нам дотепер приємно
згадувати цю нашу роботу!

Тод�, нагадаємо, експерти орган�зац�ї
провели навчальн� сем�нари для б�знесу,
м�сцевої влади та громадськост� у Львов�,
Одес� та Києв�. Їх в�дв�дали 305 учасник�в з
р�зних рег�он�в України. Кр�м того, 37
учасник�в отримали сертиф�кати тренер�в �
зможуть у майбутньому проводити под�бн�
заходи самост�йно. Кр�м того в рамках
проєкту команда ЕПЛ надала 11 експертних
супровод�в громадам України щодо
проходження процедури з ОВД. Експерти
орган�зац�ї також надали зауваження до 34
зв�т�в з ОВД...
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Вл�тку вже вчетверте посп�ль ЕПЛ
проводила л�тню школу з еколог�чного
права. Проведенню школи передує онлайн
курс, п�д час якого в�дбувається онлайн
сп�лкування, виконання сер�ї з контрольних
завдань тощо. 

Протягом першого п�вр�ччя року 19
(спочатку їх було б�льше, але, на жаль, не вс�
витримали марафон знань) ос�б
опрацьовували 7 тематичних модул�в, або
обирали з них дек�лька найприйнятн�ших
для себе:
- Охорона та збереження б�ор�зноман�ття;
- Екосистемн� послуги;
- Природоохоронний менеджмент. Частина 1
(Л�си, природно-запов�дний фонд);
- Природоохоронний менеджмент. Частина
2 (Болота, р�чки, луки та �нш� б�отопи);
- Створення та менеджмент територ�й
Смарагдової мереж�;
- Захист вилучених �з дикої природи та
безпритульних тварин;
- Судовий захист б�ор�зноман�ття.

Л�тня школа має на мет� "розв�ртуалитися" з
найкращими слухачами курсу,
посп�лкуватися з ними, провести дек�лька
заключних навчальних сес�й офлайн.
Комун�кац�я на такому р�вн� сприяє
налагодженню профес�йних контакт�в й
суттєво надихає на подальшу роботу!

Зах�д проводиться за ф�нансової п�дтримки
Посольства Швец�її в Україн�.
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6. ОНЛАЙН КУРС
ТА ЛІТНЯ ШКОЛА З

ЕКОЛОГІЧНОГО
ПРАВА
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a. Ком�тети з дотримання м�жнародних
конвенц�й

Справа щодо порушення Орхуської
конвенц�ї п�д час п�дготовки та п�дписання
угод про розпод�л вуглеводн�в на Олеськ�й
та Юз�вськ�й площах. Порушення конвенц�ї
полягали в обмеженн� доступу до
�нформац�ї, не проведенн� оц�нки впливу
на довк�лля планованої д�яльност� та не
забезпечення участ� громадськост� перед
п�дписанням угод про розпод�л продукц�ї
та видачею в�дпов�дних дозвол�в на
користування надрами. Протягом 2020 року
було п�дготовлено та надано Ком�тету �з
Дотримання додатков� пояснення щодо
загальної негативної тенденц�ї зм�нити в
Україн� систему погодження планованої
д�яльност� у видобувн�й галуз�. Зокрема
всупереч вимогам Директиви про ОВД та
ЗУ «Про ОВД», у нормативн� акти у
видобувн�й галуз� вносяться зм�ни, як�
дозволяють отримання спец�ального
дозволу на користування надрами без
проведення процедури ОВД. Така
процедура переноситься на етап п�сля
видач� дозволу, коли її висновки не можуть
належно впливати на р�шення
уповноваженого органу про провадження
планованої д�яльност�. Оч�кується, що
Ком�тет у своїх висновках � рекомендац�ях
зможе в�дреагувати � на цю ситуац�ю.
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7. СТРАТЕГІЧНІ
СУДОВІ ПРОЦЕСИ
ТА МІЖНАРОДНІ
ПРОЦЕДУРИ ЕПЛ

b. Протокол РВПЗ

3 лютого 2016 року Парламент України
своїм Законом Протокол про реєстри
викид�в та переносу забруднюючих
речовин (Протокол РВПЗ). Протокол РВПЗ
набув чинност� для України 2 травня 2016
року. В�дпов�дно до його положень
першим зв�тним роком для України є 2017
р�к, а �нформац�я за перший зв�тний р�к
мала бути включена до її нац�онального
РВПЗ до к�нця 2019 року. Однак цього не
сталося. Окр�м прийняття Закону про
ратиф�кац�ю Протоколу про РВПЗ, а також
перекладу Протоколу українською мовою,
Україна не вжила жодних �нших заход�в
для виконання своїх зобов'язань за
Протоколом. Жодних законодавчих,
регулятивних чи будь-яких �нших заход�в
не було вжито для створення достатньої
правової бази та забезпечення
функц�онування нац�онального РВПЗ.
Cтаном на середину 2020 р. жодного
нац�онального РВПЗ в Україн� не �снувало,
тому ЕПЛ звернулася �з зверненням до
Ком�тету з дотримання Протоколу РВПЗ з
метою привернення уваги уряду України
та м�жнародного сп�втовариства до факту
�гнорування Україною своїх зобов'язань за
Протоколом РВПЗ. Оч�куємо на р�шення
про прийнятн�сть нашої скарги. 
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c. Сфера ПЗФ

Голосіївський НПП – справа закрита як
успішна. Урочище Бичок захистили в суді,
ЕПЛ брала участь в судових засідання в
якості третьої особи. ЕПЛ продовжує
консультувати активістів, які піклуються за
збереження біорізноманіття НПП
Голосіївський.

Захист г�рського масиву Свидовець в�д
забудови туристичним комплексом -
справа перебуває на розгляд� в
касац�йному суд�. ЕПЛ є третьою особою
без самост�йних вимог у цьому судовому
процес�. Позов подано м�сцевими
жителями для оскарження р�шення про
затвердження детального плану
територ�ї п�д майбутн�й лижний
комплекс.

d. Захист водних об’єктів

Справа за участ� ЕПЛ щодо оскарження
Програми розвитку г�дроенергетики
України до 2035 року перебуває на
розгляд� Верховного суду України на
стад�ї касац�ї.  
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7. СТРАТЕГІЧНІ
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e. М�н�ГЕС в Голошино

Справа щодо оскарження договор�в
оренди русла р�чки для спорудження
М�н�ГЕС в с. Голошино слухається в судах
вже багато рок�в. Позивачем виступає
прокуратура ЕПЛ виступає третьою особою
на сторон� позивача. У 2020 роц� було
п�дготовлено касац�йну скаргу на р�шення
апеляц�йного суду та подано до
Верховного суду України. Останн�й своїм
р�шенням в�дмовив в задоволенн�
касац�йної скарги прокуратури та залишив
в сил� договори оренди земл� п�д м�н� ГЕС.  

f. Атомна енергетика

ЕПЛ сл�дкує за процесом ОВД буд�вництва
блок�в №№3 та 4 Хмельницької атомної
станц�ї, брала участь в коментуванн� зв�ту з
ОВД та його анал�з�.  Нараз� процедура ОВД
знаходиться на стад�ї п�дготовки висновку
з ОВД. ЕПЛ готувала анал�тичн�  публ�кац�ї
та звернення до Президента та РНБОУ �з
анал�зом можливост� прийняття санкц�й
щодо чеської компан�ї Шкода, яка має
виготовляти обладнання для нових блок�в
3 та 4 на ХАЕС. 
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7. СТРАТЕГІЧНІ
СУДОВІ ПРОЦЕСИ
ТА МІЖНАРОДНІ
ПРОЦЕДУРИ ЕПЛ

g. Охорона пов�тря

ЕПЛ п�дготувала позовну заяву щодо
оскарження висновку з ОВД виробничої
д�яльност� заводу ТОВ “Еко-фтор“ у м. Фаст�в,
який займається переробкою пол�мерних
в�дход�в. П�д час проведення ОВД було
допущено порушення  нормативних вимог,
про�гноровано зауваження громадськост� та
дозволено подальше забруднення пов�тря
формальдег�дом та �ншими забруднюючими
речовинами.

h. Сфера ОВД 

Процедура ОВД щодо Пол�ської ВЕС в�дбулася
�з суттєвими порушеннями законодавства про
оц�нку впливу на довк�лля � з боку суб’єкта
господарювання, � з боку М�нприроди, яке
грубо порушило встановлену законодавством
процедуру ОВД та видало висновок про
допустим�сть провадження планованої
д�яльност� в умовах, коли зг�дно
законодавства було зобов’язана надати
суб’єкту господарювання в�дмову у видач�
документа дозв�льного характеру. ЕПЛ
звернулася до суду для оскарження висновку
з ОВД спорудження Пол�ської ВЕС. Справа дос�
чекає на р�шення суду першої �нстанц�ї. Через
карантинн� обмеження, письмове
провадження в дан�й справ�, суд так � не
вир�шив дану справу по сут�, що є
порушенням процесуального законодавства. 

МБО  "ЕКОЛОГ ІЯ  -  ПРАВО  -  ЛЮДИНА "  |  Р ІЧНИЙ  ЗВ ІТ



ЕПЛ виступає третьою особою на сторон�
позивача у справ� щодо оскарження висновку
з ОВД спорудження ВЕС на полонин� Боржава.
18 березня 2020 року Закарпатський
адм�н�стративний суду вин�с р�шення у справ�
оскарження висновку з оц�нки впливу на
довк�лля. Суд визнав протиправним та
скасував Висновок з оц�нки впливу на
довк�лля планованої д�яльност� “Буд�вництво
в�трової електростанц�ї 120 МВт на територ�ї
Воловецької селищної ради Воловецького
району та на територ�ї Березняк�вської,
Дусинської, Нел�пинської та Тибавської
с�льських рад (за межами населених пункт�в)
Свалявського району Закарпатської област�»
в�д 07 березня 2019 року №307/02-02, виданий
Департаментом еколог�ї та природних
ресурс�в Закарпатської обласної державної
адм�н�страц�ї – ТзОВ “Атлас Воловець
Енерджи”. Останн�й подав апеляц�йну скаргу, �
зараз справа знаходиться на розгляд� в
апеляц�йному суд�. 

i. Контроль за пестицидами

ЕПЛ звернулася �з позовом до Каб�нету
М�н�стр�в України та низки м�н�стерств, де
позивач просить визнати безд�яльн�сть КМУ
та проф�льних м�н�стерств щодо орган�зац�ї та
зд�йснення контролю за використанням
пестицид�в та попередження забруднення
довк�лля та пог�ршення стану здоровя̀ людей
протиправною, та зобовя̀зати ц� органи влади
орган�зувати зд�йснення контролю за
використанням пестицид�в для
попередження забруднення довк�лля та
пог�ршення стану здоровя̀ людей. 
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7. СТРАТЕГІЧНІ
СУДОВІ ПРОЦЕСИ

ТА МІЖНАРОДНІ
ПРОЦЕДУРИ ЕПЛ

Р�шенням Окружного адм�н�стративного суду м.
Києва в�д 09.07.2019 р. у задоволенн� позову
в�дмовлено. В жовтн� 2019 року апеляц�йну
скаргу ЕПЛ апеляц�йний суд залишив без
задоволення. ЕПЛ п�дготувала касац�йну скаргу
та оч�кує на касац�йний розгляд справи.

j. Свиноферма ТОВ "Даноша"

ЕПЛ надає правову допомогу жителю с.
Тарас�вка, Івано-Франк�вської област�, який
оскаржує в суд� р�шення щодо надання земл� в
оренду для ведення фермерського
господарства, на як�й має бути побудована
чергова свиноферма ТОВ «Даноша», а також
догов�р оренди земельної д�лянки. Справа
перебуває в загальному суд� першої �нстанц�ї
п�сля проходження вс�х р�вн�в в
адм�н�стративних судах.  
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k. Б�ор�зноман�ття 

На основ� анал�зу результат�в справи по
Трускавецькому дельф�нар�ю та �нших
фактах утримання дельф�н�в в невол�,
М�нприроди внесли доповнення у проект
плану д�й з досл�дження та охорони
морських ссавц�в Чорного � Азовського
мор�в в Україн�. Зокрема, вдалося добитися
врахування у план д�й по охорон�
китопод�бних заход�в щодо запоб�гання
браконьєрського в�длову дельф�н�в для
утримання в невол�, щодо
в�дсл�дковування факт�в незаконного
вилову китопод�бних , пропозиц�й по
�дентиф�кац�ї дельф�н�в для попередження
факт�в перем�щення дельф�н�в у
дельф�нар�ї. За допомогою запит�в �
звернень встановити джерело походження
дельф�н�в, що утримуються в невол�, дан�
про �мпорт, експорт, факти народження
дельф�н�в у невол�. Також, за результатами
досл�дження щодо розробки дозвол�в на
утримання диких тварин в невол�, зокрема,
у дельф�нар�ях, ЕПЛ добилося сп�впрац� �з
М�ндовк�лля по розробц� та прийняттю
порядку видач� дозвол�в на утримання
диких тварин в невол�.
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7. STRATEGIC
LITIGATION AND
EPL INTERNATIONAL
PROCEDURES

l. Судовий захист актив�ст�в 

ЕПЛ представляла в суд� �нтереси жительки
м. Фаст�в, яка критикувала д�яльн�сть ТОВ
"Еко-втор", що забруднює довк�лля, на
своїй стор�нц� в соцмережах. Позов подало
п�дприємство для захисту своєї чест�,
г�дност� та д�лової репутац�ї. Суд першої
�нстанц�ї задоволив позовн� вимоги
п�дприємства-забруднювача, проте
апеляц�йна скарга ЕПЛ та жительки була
належно розглянута апеляц�йним судом,
який скасував р�шення суду першої
�нстанц�ї. Отже право м�сцевої жительки на
поширення �нформац�ї про стан довк�лля
та загрози для здоров’я людей було
захищено.   
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Про себе завжди приємно писати, особливо,
коли в�дчуваєш зростання й маєш п�дтримку!

Навесн� у розпал карантинних обмежень, ЕПЛ
в�дчуваючи потребу активн�ше
послуговуватися р�зноман�тними
електронними серв�сами, придбала на
п�льгових умовах доступ до платформи
в�деоконференц�й Zoom. Два головних
напрямки використання - проведення
трен�нг�в та онлайн зустр�чей, а також
внутр�шня комун�кац�я.

В�д л�та ЕПЛ є кл�єнтом серв�су Google for
Nonprofits (Nonprofit Management Resources). Подекуди
це дуже спрощує нашу внутр�шню комун�кац�ю.

Вл�тку проведено першу стратег�чноу сес�ю для
формування оновленої стратег�ї д�яльност�
ЕПЛ. Друга сес�я в�дбулася в грудн� 2020 р.
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8. ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК

Оновлено Комун�кац�йну стратег�ю ЕПЛ,
проведено опитування колективу ЕПЛ щодо
її бачення. 

В жовтн� створено акаунт ЕПЛ на платформ�
для збору кошт�в Patreon, незабаром почнемо
його розвиток.

Розроблений Комунікаційний план-2021,
Краудфандингова стратегія ЕПЛ.

Процес завершення �нституц�йного
розвитку, ведення вс�х стратег�чних судових
справ, адвокац�йних кампан�й за
проведення ключових реформ у сфер�
еколог�чного врядування в Україн� стали
можливими завдяки грантов� в�д Уряду
Швец�ї (SIDA).
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9. ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ

Упродовж 2020 року ЕПЛ:

- отримала доход�в на суму 9020091 грн.
- зд�йснила витрат на суму 9020091 грн.
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Численн� виклики, як� постали перед
людством й нами, зокрема, як еколог�чно-
правовою орган�зац�єю, у 2020-му роц�, не
могли не позначитися на наш�й робот�. 

Проте, озираючись на пройдений шлях, ми з
горд�стю зв�туємо про виконану роботу й ще
раз висловлюємо подяку колегам, партнерам
та донорам за п�дтримку! 

Споглядаючи на наш� скромн� здобутки, ми
вкотре переконуємося у незворотност�
обраного шляху: працювати задля корист�
людям, громадам та довк�ллю. 

Наполеглива робота команди ЕПЛ була
оц�нена новоствореним М�н�стерством
довк�лля, � в грудн� орган�зац�я отримала
нагороду за особливо ц�нну допомогу
експерт�в. 

Ми впевнено дивимося у майбутнє й готов�
до подальшої активност� на вс�х д�лянках та
р�шучих д�й для захисту природи та �нтерес�в
громадян! Зустр�чай нас, 2021-й р�к! Ми йдемо!
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10. ВИСНОВКИ ТА
ПОГЛЯД У

МАЙБУТНЄ
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МБО "Еколог�я - Право - Людина"

Адреси оф�с�в:
вул. Івана Франка, 9, кв. 1а, м. Льв�в, 79005
бул. Т. Шевченка, 38 оф�с 76, м. Київ, 01032

Поштова адреса:
79000, м. Льв�в, а/с 316
Телефон: +38 (032) 24-33-888
Тел./Факс: +38 (032) 22-57-682
office@epl.org.ua


