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ПРО “ЕКО ПРА ВО4ЛЬВІВ”

Бла годійний Фонд “Еко пра воBЛьвів” — 
не уря до ва міжна род на ор ганізація за сно-
ва на 1994 ро ку з ме тою на дан ня до по-
мо ги у за хисті еко логічних прав фізич ним 
та юри дич ним осо бам, спри ян ня роз вит-
ку при ро до охо рон ної спра ви та роз вит ку 
еко логічної освіти, на уки та куль ту ри. 

На ша діяльність: 

● надання юридичних консультацій гро-
мадянам та юри дичним особам в галузі 
охорони довкілля, захисту екологічних 
прав;

● представлення інтересів фізичних та 
юридичних осіб в судах, інших дер жав-
них установах у справах, по в’я заних 
з порушенням екологічного законо-
давст ва;

● організація конференцій, семінарів, зу-
стрічей з питань правової охорони на-
вколишнього середовища;

● участь у правотворчій діяльності на 
ло каль ному, націо нальному та між на-
родному рівнях з питань прав лю ди ни 
і довкілля;

● виховання нового покоління юристівB 
екологів шляхом проведення екологоB 
правової практики для студентів різних 
навчальних закладів;

● збір та розповсюдження екологоBпра-
вової та еко логічної інформації.

Усі по слу ги Фон ду — без ко ш тов ні.

ША НОВНІ ЧИ ТАЧІ!
У цьо му вес ня но му но мері Вісника ми про дов-

жуємо діли тись з Ва ми еко логічною та пра во вою 
інфор мацією, на шим вла сним досвідом та досвідом 
на ших ко лег, повідо мля ти про цікаві еко ло го+інфор-
маційні ре сур си.

Ми щи ро вдячні По соль ст ву Ко ролівства Нідер-
ландів, за підтрим ки яко го маємо змо гу про дов жу-
ва ти публікацію та без ко ш тов не роз пов сю д жен ня 
на шо го Вісни ка.

У цьо му но мері в постійній ру б риці “По слідах 
Ор хусь кої кон фе ренції” ви знай де те ряд ма теріалів 
при свя че них про це су “Довкілля для Євро пи” та 
діяль ності ро бо чих груп, ство ре них на на ра дах сто-
рін, які підпи са ли Ор хусь ку Кон венцію.

У ру б риці “Спра ви” ми по знай о ми мо вас з ціка-
вим при кла дом з еко ло го+пра во вої прак ти ки на-
ших ко лег з “Еко Пра во+Київ”, а у ру б риці “Гу та” 
своїми досліджен ня ми на те му пра ва гро мадсь ко го 
інте ре су поділять ся ко ле ги з Мол до ви.

У ру б риці “Пра ва лю ди ни” А. Ан д ру се вич аналізує 
прак ти ку Коміте ту ООН з прав лю ди ни з точ ки зо ру 
мож ли вості за хи с ту у ньо му еко логічних прав.

Про по нуємо вашій увазі ціка ву роз повідь про 
по до рож Пре зи ден та БФ “Еко пра во+Львів” С. Крав-
чен ко та Го ло ви На гля до вої Ра ди Фон ду Дж. Бо най-
на по національ них пар ках США, а  та кож зроб лені 
ни ми під час цієї по до рожі фо то графії.

Я. Ос та пик на дасть від повіді на пра вові пи тан ня 
у ру б риці “Кон суль тації”, а в ру б риці “ЕКО+ВЕБ”  
З. Ско ро па ден ко по знай о мить вас з ко ри сни ми ін-
фор маційни ми ре сур са ми в Інтер неті.

На ба га ть ох на ших семіна рах ми за ува жи ли особ-
ли вий інте рес до ме то дик виз на чен ня розмірів шко-
ди спри чи не ної за бруд нен ням довкілля. Пред став-
ни ки як гро мадсь ких ор ганізацій так і дер жав них 
ор ганів не од но ра зо во вка зу ва ли на не обхідність 
роз роб лен ня та ких ме то дик з ок ре мих пи тань. Одну 
з них, не що дав но за твер д же ну Міне ко ре сурсів, 
мож на знай ти в ру б риці “За ко но дав ст во”.

Ми та кож оз най о ми мо вас з но ви ми над хо д жен ня-
ми на шої бібліоте ки, та публікаціями на те му ГМО.

Наприкінці хо чу при вер ну ти ва шу ува гу до ан ке ти. 
Для то го, щоб ми мали можливість і на далі над си-
ла ти вам Вісник, про си мо за пов ни ти цю ан ке ту та 
надісла ти нам еле к трон ною або зви чай ною по штою. 
Для тих, хто впер ше три має в ру ках наше видання 
та хо че йо го от ри му ва ти й на далі, це є та кож спо-
со бом підпи с ки на ньо го. Як що вам відомі інші осо-
би, які цікав ляться еко ло го+пра вовими пи тан нями і 
хотіли б от ри му ва ти Вісник Еко логічної Ад во ка ту ри, 
скопіюйте для них цю ан ке ту. Не вдовзі ви зможете 
підпи с ати Вісник і на на шій Веб+сторінці.

От же, за пов нюй те і над си лай те нам ан ке ту (на-
клад Вісни ка об ме же ний),  чи тай те Вісник та пишіть 
нам. Нам завжди ціка во спілку ва тись з ва ми.

З повагою,
Зоя Скоропаденко
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Чо му дер жа ви до три му ють ся міжна род них 
до го ворів? Ще філо со фи ХІХ сторіччя за мис-
лю ва лись над пи тан ням до три ман ня міжна-
род них до го ворів. То мас Гоббс вва жав, що 
країни тільки тоді до три му ють ся міжна род них 
до го ворів, ко ли їм це вигідно. Е ма нуїл Кант 
вва жав, що дер жа ва ми ке рує мо раль ний імпе-
ра тив, який вип ли ває з прин ципів при род но го 
пра ва. Дже ремі Бен там пи сав, що до три ман ню 
міжна род них до го ворів сприяє фор малізо ва-
на струк ту ра взаємовідно син між дер жа ва ми. 
Джон Остін вис лов лю вав ся до сить кар ди наль-
но: міжна род не пра во — це не пра во вза галі, 
оскільки во но не має спеціаль них за ходів при-
му со во го за сто су ван ня. 

Міжна род не пра во три мається на мо раль-
ній силі, волі дер жав не по ру шу ва ти вста нов-
лені прин ци пи. Дер жа ви ви ко ну ють міжна родні 
до го во ри не то му, що бо ять ся спеціаль них 
санкцій, а то му, що зацікав лені зай ня ти чільне 
місце у міжна род но му співто ва ристві. То му до-
три ман ня міжна род них угод сто сується вста-
нов лен ня пев них про це дур, інсти туцій і норм, 
які б зро би ли до три ман ня мож ли вим. Ви ко-
нан ня та до три ман ня будьBяко го міжна род но го 
до го во ру ви ма гає прий нят тя кож ною сто ро-
ною відповідних пра во вих, адміністра тив них 
та інших за ходів. 

Але ос нов ним фун да мен таль ним принци-
пом міжна род но го пра ва є pacta sunt ser vanda 
(договорів потрібно дотримуватися). Без ньо-
го не мож ли во ані існу ван ня міжна род но го 
пра ва, ані міжна род не спів робітництво. Він є 
ре зуль та том зго ди дер жав про тя гом ба га ть ох 
століть історії люд ст ва.1 Як за галь новиз на на 
нор ма, він закріпле ний у Ста туті ООН, Дек-
ла рації 1970 ро ку про прин ци пи міжна род но-
го пра ва, що сто су ють ся дружніх відно син і 
співробітництва між дер жа ва ми згідно Ста ту ту 
ООН, в За ключ но му Акті На ра ди по без пеці і 
співробітництву в Європі 1975 ро ку. 

Чи має цей прин цип імпе ра тив ний ха рак-
тер? Йо го імпе ра тивність по ля гає у то му, що 
дер жа ви не мо жуть відхи ля ти ся від ньо го, вва-
жа ти йо го недійсним. Імпе ра тивність прин ци пу 
pacta sund servanda вип ли ває з са мої суті jus 
cogens (загальнообов’язкове право) і са мо го 
прин ци пу, без яко го не мож ли во існу ван ня 
міжна род но го пра ва. У відповідності до ст. 
26 Віденсь кої кон венції про пра ва міжна род-
них до го ворів цей прин цип відно сить ся до 
міжна род них до го ворів та до всіх видів і форм 
міжна род них угод. 

Цей прин цип оз на чає перш за все до б ро-
совісність до три ман ня міжна род них до го ворів. 
У ви мозі до б ро совісності по ля гає йо го імпе ра-
тив ний ха рак тер. До б ро совісність ви ма гає точ-
но го ви ко нан ня змісту, зо бов’язань, строків, 
якості, місця ви ко нан ня та ін. 

Ме ханізм ре алізації2 (імпле мен тації) міжна-
род них до го ворів — це про цес, який вклю чає3: 

– без по се ред ню діяльність з до сяг нен ня пев-
них соціаль ноBзна чи мих ре зуль татів;

– пра во ве і ор ганізаційне за без пе чен ня нор-
мо тво рен ня, зміни в національ но му за ко но-
давстві з ме тою уз го д жен ня (гар монізації) 
з міжна род ним до го во ром, кон троль за ви-
ко нан ням зо бов’язань;

– кон кре ти зацію норм, закріпле них в Кон-
венціях, в національ но му за ко но давстві;

– виз на чен ня кон крет них ор ганів дер жа ви, 
на які по кла да ють ся обов’яз ки з ре алізації 
міжна род но го до го во ру;

– міжна род ний кон троль за ви ко нан ням зо-
бов’язань, який, як пра ви ло, по ля гає у зборі 
і оцінці інфор мації, ре гу ляр них до повідях 
сторін Се к ре таріату кон венції або спеціаль-
но ство ре но му коміте ту. Цей комітет мо же 
скла да ти ся з пред став ників дер жавBСторін 
кон венції чи не за леж них ек с пертів, уря до-
вих чи нов ників чи пред став ників не уря до-

1 Тун кин Г. И. Те о рия меж ду на род но го пра ва. — М. 1970, — с. 245B252. 
2 Термін “ре алізація” є ши ро ким по нят тям і відповідно до за галь ної те орії пра ва вклю чає ви ко нан ня 
обов’язків, ви ко ри с тан ня прав та до дер жан ня за бо рон. В по нят тя ре алізації вклю чається та кож за сто-
су ван ня або імпле мен тація норм, діяльність спеціаль но упов но ва же них влад них ор ганів. 
3 Міжна род не публічне пра во. Авт. ко лек тив: Дмітрієв А. І., Му равй ов В. І. — Юрінком Інтер. 2000, — с. 184B187

Світла на Крав чен ко
пре зи дент БФ “Еко пра во+Львів”,
ме не д жер про ек ту участі гро мадсь кості
Пан+Євро пейсь ко го ЕКО Фо ру му

МЕ ХАНІЗМ РЕ АЛІЗАЦІЇ ОР ХУСЬ КОЇ КОН ВЕНЦІЇ 
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вих та міжна род них ор ганізацій. Про це ду ра 
кон тро лю мо же бу ти про зо рою і відкри тою 
чи конфіденційною. 

Роз г ля не мо ме ханізм за сто су ван ня Ор хусь-
кої кон венції, який за раз фор мується і має бу ти 
за твер д же ний на першій Кон фе ренції Сторін. 
Еле мен ти ме ханізму за сто су ван ня об го во рю-
ва ли ся на цільовій групі ( Task Force), яка бу ла 
ство ре на відповідно до рішен ня Дру гої На ра-
ди країн, які підпи са ли Ор хусь ку кон венцію. 
Засідан ня цільо вої гру пи відбу ло ся в Лон доні 
у ли с то паді 2000 ро ку. Ро бо та над еле мен та-
ми ме ханізму бу ла про дов же на у Міжу ря довій 
ро бочій групі, засідан ня якої відбу ло ся в лю то-
му 2001 ро ку в Же неві. Пред став ни ки Євро-
пейсь ко го ЕКО Фо ру му — ко аліції не уря до вих 
ор ганізацій, як відо мо, бра ли участь на всіх 
стадіях підго тов ки тек с ту Кон венції та у пе-
ре го во рах, у підпи санні та ра тифікації; во ни 
бе руть ак тив ну участь і у роз робці ме ханізму 
її за сто су ван ня. ЕКО Фо рум щось ви г ра вав, а 
щось про гра вав, але завжди ви с ту пав у складі 
про фесійної ко ман ди ек с пертів, пра цю ю чи на 
рівні з дип ло ма та ми та чле на ми офіційних 
де ле гацій урядів різних країн. Пред став ни ки 
ЕКО Фо ру му ма ли мож ливість вис ло ви ти дум ку 
і бу ти по чу ти ми. Во ни бу ли виз нані в якості 
ре аль них парт нерів національ них урядів та 
Євро пейсь кої Комісії. 

Під час Лон донсь кої зустрічі пред став ни ки 
ЕКО Фо ру му відсто ю ва ли по зицію що до участі 
гро мадсь кості у ме ханізмі до три ман ня Кон-
венції та пред став лен ня скарг про її не до три-
ман ня чи не за сто су ван ня. 

Під час засідан ня Міжу ря до вої ро бо чої гру-
пи в Же неві об го во рю ва ли ся пи тан ня: 

– чи Комітет має скла да ти ся з не за леж них 
ек с пертів, чи з пред став ників Сторін (урядів, 
які підпи са ли та ра тифіку ва ли кон венцію)?

– чи мо же бу ти участь у ме ханізмі до три ман ня 
Кон венції Сто ро ною фа куль та тив ною, і як що 
так, то повністю чи ча ст ко во?

– чи Комітет мо же роз гля да ти всі пи тан ня, чи 
лише пріори тетні спра ви?

– ко ли інфор мація, до ку мен ти та про це ду ра 
засідан ня Коміте ту мо жуть бу ти кон фі ден-
цій ни ми?

– чи ма ють бу ти пред став ни ки гро мадсь кості 
у складі Коміте ту?

– чи ор ганізація публічних слу хань є обо в’яз-
ко вою? Чи тре ба вис лу ха ти тільки ту лю ди ну, 
яка звер ну ла ся, і чи ма ють бу ти вис лу хані 

інші зацікав лені осо би?

– чи мо жуть гро ма дя ни по да ва ти до Коміте ту 
по до три ман ню скар ги по за галь них пи тан-
нях, та ких як не до три ман ня чи не за сто су ван-
ня кон венції Сто ро ною (на при клад, не вне-
сен ня у політи ку і за ко но дав ст во країни змін, 
не обхідних для за сто су ван ня кон венції), а 
чи та кож з пи тань за хи с ту прав кон крет них 
гро ма дян?

– чи потрібно вклю чи ти пра во за хис ний під хід 
(за хист прав лю ди ни) у діяльність Коміте ту 
з до три ман ня?

– чи потрібно за ли ши ти ви мо гу що до ви чер-
пан ня всіх інстанцій національ ної су до вої 
си с те ми пе ред звер нен ням до Коміте ту з 
до три ман ня?

Суть ос тан нь о го пи тан ня по ля гає в то му, 
що ме ханізм до три ман ня у відповідності зі 
ст. 15 кон венції має бу ти не кон фрон таційно го, 
не су до во го і кон суль та тив но го ха рак те ру. Де-
ле гація Нідер ландів вис ло ви ла дум ку, що як що 
вклю чи ти у діяльність коміте ту за хист прав лю-
ди ни, комітет мо же пе ре тво ри ти ся на су до вий 
ор ган. Нідер лан ди вва жа ють, що за хист прав 
лю ди ни має ма ти місце в про цесі ре алізації 
Ор хусь кої кон венції, оскільки вся кон венція 
про еко логічні пра ва лю ди ни, але не в ме-
ханізмі її до три ман ня. Рішен ня Коміте ту не мо-
жуть бу ти юри дич но обов’яз ко ви ми, во ни ма-
ють ре ко мен даційний ха рак тер. Мож ли во тре-
ба роз ро би ти спеціаль ний юри дич но обов’яз-
ко вий про то кол з цьо го пи тан ня. Але йо го 
роз роб ка зай ме пев ний час, а ме ханізм до три-
ман ня має бу ти за твер д же ний на першій Кон-
фе ренції Сторін, яка пе ред ба чається на весні 
2002 ро ку. 

Що до ви чер пан ня мож ли во с тей національ-
ної су до вої си с те ми, Нідер лан ди за про по ну-
ва ли ви чер пан ня всіх на яв них чи мож ли вих 
національ них (ефек тив них чи ні) за ходів від-
шко ду ван ня. ЕКО Фо рум за про по ну вав вклю-
чи ти по ло жен ня що до са ти с факції (відшко ду-
ван ня) лю дині, пра ва якої бу ли по ру шені. 

Що до відбо ру справ, де ле гація Ве ли кої 
Бри танії вва жа ла, що Комітет мо же роз гля да ти 
не всі пи тан ня, а тільки пріори тетні спра ви. У 
та ко му разі Се к ре таріат Кон венції має ви ко-
ну ва ти роль “фільтра”. 

Що до конфіденційності інфор мації, до ку-
мен тів та про це ду ри засідань Коміте ту, ЕКО Фо-
рум об сто ю вав по зицію, що конфіденційною 
мо же бу ти лише інфор мація, яка сто сується 
лю ди ни, що по да ла скар гу, з ме тою її за хи с ту. 
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Більшість де ле гацій вва жа ла, що жод на інфор-
мація, що є у роз по ря д женні Коміте ту, не мо же 
бу ти кон фіденційною, за винятком тої, яка пе-
ред ба че на у пп. 3 та 4 ст. 4 Ор хусь кої кон венції, 
та в тих ви пад ках, ко ли це мо же за шко ди ти за-
яв ни кові. По зиція Німеч чи ни бу ла послідо вно 
кон сер ва тив ною: конфіденційна інфор мація не 
по вин на бу ти вклю че на у звіт і не по вин на на-
да ва ти ся жодній зі Сто роні. У якості ар гу мен ту 
во ни на ве ли при клад спо ру д жен ня військо вої 
ба зи на те ри торії національ но го пар ку!

Участь пред став ників гро мадсь кості в ро-
боті Коміте ту по до три ман ню бу ла од ним з най-
с кладніших пи тань. Де ле гація Німеч чи ни бу ла 
про ти, ар гу мен ту ю чи свою по зицію тим, що, 
як що Комітет бу де скла да ти ся з не за леж них 
ек с пертів, то тоді не має по тре би у пред став-
ни ках гро мадсь кості. Во ни навіть на по ля га ли 
на то му, що це бу де суперечити Ор хуській кон-
венції. Німець ка де ле гація вис ло ви ла ся навіть 
про ти номінації пред став ників гро мадсь кості 
до Коміте ту на Кон фе ренції Сторін, що вик-
ли ка ло шо ко ву ре акцію. Го ло ву ю чий за про по-
ну вав ви клю чи ти це по ло жен ня, на що всі, 
ра зом з ЕКО Фо ру мом, по го ди ли ся. А що бу ло 
ро би ти? Щось ми ви г ра ли, а щось про гра ли. 
Се ля ві!

Що до фа куль та тив ності участі Сто ро ни у 
ме ханізмі до три ман ня, ЕКО Фо рум зай няв ек с-
т ре маль ну по зицію: як що країна не бе ре участі 
у ме ханізмі до три ман ня, то во на не не се жод-
них зо бов’язань і має бу ти поз бав ле на пільг 
та привілеїв, які на да ють ся кон венцією, тоб то 
не мо же бу ти Сто ро ною. Після пе ре го ворів з 
пред став ни ка ми де ле гацій і лобіюван ня цієї 
ідеї у пе рерві на ка ву, нас підтри ма ла де ле-
гація Нідер ландів, яка вис ло ви ла серй оз не 
занепокоєння стосовно по вно го ви клю чен ня 
Сто ро ни з ме ханізму до три ман ня. Німеч чи на 
та Біло русь (див ний та май же постійний аль-
янс!) вва жа ли, що фа куль та тивність мо же бу-
ти тільки що до ціло го ме ханізму, але не йо го 
ок ре мих ча с тин. Ве ли ко бри танія вис ло ви ла 
дум ку, що фа куль та тивність мо же бу ти тільки 
ча ст ко вою — що до роз гля ду за яв гро мадсь-
кості. Після ко мен та ря ЕКО Фо ру му, що обидві 
мож ли вості — не бра ти участі у ме ханізмі 
до три ман ня повністю чи ча ст ко во є не прий-
нят ни ми, Нідер лан ди за яви ли, що фа куль та-
тив ним мо же бу ти тільки до три ман ня, але не 
за сто су ван ня. ЕКО Фо рум за про по ну вав та кож 
варіант тим ча со вої фа куль та тив ної участі (на-
при клад, відтерміну ван ня на 4 ро ки, після чо го 
країна зо бов’яза на бра ти участь у ме ханізмі 

до три ман ня, або во на не вва жається Сто ро-
ною Кон венції), який був підтри ма ний. 

Пред став ник уря ду Ук раїни за явив про 
склад ність си ту ації з до три ман ня в країнах СНГ, 
які по ки що не го тові взя ти участь у ме ханізмі 
до три ман ня. На це потрібен час. Йо го дум ку 
підтри ма ли Вірменія та Мол до ва. Біло русь і 
Азер бай д жан вва жа ють, що кож на Сто ро на 
має пра во вирішу ва ти чи бра ти участь у ме-
ханізмі до три ман ня. 

Стосов но обов’яз ко вості про ве ден ня гро-
мад сь ких слу хань дум ки учас ників ро бо чої гру-
пи розійшли ся. Німеч чи на вва жа ла, що тре ба 
об ме жи тись за слу хо ву ван ням тільки за яв ни-
ка, а не інших зацікав ле них осіб, хо ча за яви-
ти кло по тан ня мо же навіть гро ма дя нин іншої 
країни. На прикінці виріши ли відда ти це пи тан-
ня на роз суд Коміте ту. 

Діяльність ро бо чої гру пи з ме ханізму за-
сто су ван ня вклю чає та кож об го во рен ня Пра-
вил Про це ду ри ве ден ня Кон фе ренцій Сторін, 
які ма ють бу ти за твер д жені на першій Кон фе-
ренції Сторін. Зо к ре ма, жва ва дис кусія то чи ла-
ся що до Співго ло ву ю чо го, який, згідно до сить 
про гре сив но го про ек ту Пра вил, підго то ва но го 
Се к ре таріатом Кон венції, має бу ти об ра ний від 
НУО, та що до пред став ни ка НУО у складі Бю-
ро — кон суль та тив но го ор га ну Се к ре таріату та 
Го ло ву ю чо го, який вирішує стра тегічні пи тан-
ня. Зви чай но ж, ЕКО Фо рум об сто ю вав обидві 
по зиції. Нас підтри ма ли Данія та Нідер лан ди. 
Про ти ви с ту пи ли Німеч чи на та Швей царія, вва-
жа ю чи особ ли во не прий нят ним те, що у відсут-
ності Го ло ву ю чо го, згідно пра ви ла 19, йо го 
функції ви ко нує Співго ло ву ю чий, а це оз на-
чає, що не ви клю че на мож ливість, ко ли пред-
став ник гро мадсь кості бу де ке ру ва ти Кон фе-
ренцією Сторін!

Оскільки до зго ди не прий ш ли, то залиши-
ли це по ло жен ня у ква д ра тних дуж ках (що оз-
на чає — на вирішен ня Кон фе ренції Сторін). 
Нідер лан ди за про по ну ва ли вклю чи ти двох 
пред став ників гро мадсь кості у склад Бю ро в 
то му ви пад ку, як що не прой де ідея Співго ло ви 
від НУО. 

У за ключній стадії зустрічі ро бо чої гру пи 
бу ло виріше но зустріти ся ще раз, пе ред тре-
ть ою (або підго тов чою) зустріччю Країн, які 
підпи са ли Кон венцію (це бу де за ле жа ти від 
то го, ко ли Кон венція на бе ре чин ності після 
ра тифікації 16 країна ми), яка бу де при свя че-
на підго товці до Пер шої Кон фе ренції Сторін і 
відбу деть ся у ли с то паді 2001 ро ку. 

■
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№ 1 4  888

Вто рая по ло ви на XX ве ка не ред ко име ну-
ет ся «эрой би о ло гии». На ча лом ее мож но счи-
тать рас ши ф ров ку стро е ния мо ле ку лы ДНК — 
ос но вы жиз ни, Уот со ном и Кри ком (1953). 
Да лее по сле до ва ла мас са от кры тий в ге не ти-
ке, би о хи мии, ми к ро би о ло гии, мо ле ку ляр ной 
би о ло гии и дру гих пе ре до вых би о ло ги че с ких 
на уках. 

На дан ный мо мент ген ная ин же не рия — 
ма ни пу ли ро ва ние с ДНК — дав но яв ля ет ся ре-
аль но с тью. Как ча с то бы ва ет, до сти же ния ген-
ной ин же не рии при вет ст во ва лись как но вая 
па на цея от всех бед. Ду ма ли, что это поз во лит 
на кор мить всех го лод ных, вы ле чить боль ных, 
от ка зать ся от ядо хи ми ка тов и со хра нить ок ру-
жа ю щую сре ду. 

Я не бу ду ка сать ся при ме не ния ген ной ин-
же не рии в ме ди ци не — там есть свои во про-
сы и они ле жат за рам ка ми рас сма т ри ва е мой 
про бле мы. Ну, а как об сто ят де ла в пи ще вой 
про мы ш лен но с ти и сель ском хо зяй ст ве? Прак-
ти ка еще раз под твер ди ла — па на цеи не су-
ще ст ву ет; го ло да ю щих в ми ре не по уба ви лось, 
при ме не ние хи ми ка тов то же не со кра ти лось. 

Вер нем ся к на зва нию: та ин ст вен ные Ге не-
ти че с ки Мо ди фи ци ро ван ные Объ ек ты (ГМО) — 
это жи вые ор га низ мы или по лу чен ные из них 
про дук ты, под верг ши е ся пе ре ст рой ке сво их 
ге не ти че с ких ап па ра тов. Про ще го во ря, они 
со дер жат ге ны, ис кус ст вен но со здан ные или 
пе ре са жен ные из дру гих ор га низ мов. В ка че-
ст ве при ме ра мож но при ве с ти со здан ный ком-
па ни ей «Но вар тис» сорт ку ку ру зы, со сто я щий 
из ДНК рас те ния ку ку ру зы, од но го ви да ви ру са 
и двух раз лич ных ви дов бак те рий. 

Об ра тим ся к су ти про бле мы. ГМО уже не 
ме нее 10 лет су ще ст ву ют на рын ке. В сель ском 
хо зяй ст ве при ме ня ют ся и по сто ян но вво дят ся 
но вые ГМ куль ту ры рас те ний. Сре ди них мас-
лич ный рапс, кор мо вая и са хар ная свек ла, 

ку ку ру за, соя, кар то фель, пше ни ца и др. Хо чу 
об ра тить вни ма ние, что прак ти че с ки все пе-
ре чис лен ные ви ды рас те ний вы ра щи вать ся на 
Ук ра и не. Та ким об ра зом, все, что бу дет ска за-
но ни же, не яв ля ет ся аб ст ракт ным опи са ни ем 
чуж дых нам про блем, а уже сей час яв ля ет ся 
для нас уг ро зой, и она бу дет рас ти год от го да, 
ес ли по ло же ние дел не из ме нит ся. 

Те перь по дроб нее рас смо т рим, чем же гро-
зит ши ро кое во вле че ние ГМО в на шу жизнь. 

Про бле ма пер вая.
Тех ни че с кие труд но с ти. 

Ма ни пу ли ро ва ние ге не ти че с кой ин фор ма-
ци ей на мо ле ку ляр ном уров не по ка яв ля ет ся 
до воль но слож ной опе ра ци ей. В про цес се пе-
ре но са есть ве ро ят ность пе ре са дить не сколь-
ко ко пий ге на или по вре дить ген, что при ве дет 
к его пе ре ст рой ке или пол но му вы клю че нию. 
Та ким об ра зом, не мо жет быть пол ной уве-
рен но с ти, что но вый ор га низм бу дет об ла дать 
имен но же ла е мы ми при зна ка ми (ус той чи во-
с тью к гер би ци дам, боль шим со дер жа ни ем 
бел ка, мо ро зо ус той чи во с тью и т. д. ), а не 
какимBли бо иным. К то му же, ма ни пу ли руя 
с ДНК нель зя ис клю чить и бо лее се рь ез ных 
по вреж де ний, на при мер, вы ве де нию из строя 
це лых бло ков ге нов, или вклю че нию так на-
зы ва е мых «мол ча щих» ДНК. По след ст вия та ких 
по вреж де ний прак ти че с ки непред ска зу е мы. 

Про бле ма вто рая.
Рас про ст ра не ние ус той чи во с ти к ан ти-

био ти кам. 

Как из ве ст но, бла го да ря от кры тию ан ти би-
о ти ков че ло век по лу чил мощ ное сред ст во в 
борь бе с бо лез ня ми. Но ока за лось, что не ко-
то рые ми к ро ор га низ мы со дер жат ге ны ус той-
чи во с ти к ан ти би о ти кам. И сей час их ча с то 
при ме ня ют в ген ной ин же не рии в ка че ст ве 

Алек сей Ан гу рец,
ас си с тент кам па нии GMO УЕА «Зе ле ний світ»

ГЕ НЕ ТИ ЧЕ С КИ МО ДИ ФИ ЦИ РО ВАН НЫЕ ОБЪ ЕК ТЫ:
БЛА ГО ИЛИ ЗЛО?
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яр лы ков или мар ке ров для дру гих ге нов. Вновь 
со здан ным рас те ни ям и жи вот ным они, как 
пра ви ло, не нуж ны, и ис поль зу ют ся чи с то в 
тех ни че с ких це лях. В свя зи с этим и за кра-
ды ва ет ся опа се ние, что ген ус той чи во с ти к 
ан ти би о ти кам по па дет в ок ру жа ю щую сре ду. 
Он мо жет пе ре дать ся бак те ри ям пи ще ва ри-
тель но го трак та жи вот ных или че ло ве ка, а 
так же сво бод но жи ву щим бак те ри ям. Ду маю, 
нет нуж ды объ яс нять, что снаб же ние па то ген-
ных ми к ро бов ус той чи во с тью к со здан ным для 
борь бы с ни ми же ан ти би о ти ка ми не при не сет 
ни че го хо ро ше го. 

Про бле ма тре тья.
Кон троль над ген ной ин же не ри ей Транс-

на ци о наль ны ми Кор по ра ци я ми. 

Так сло жи лась си ту а ция, что боль шая часть 
би о тех но ло ги че с ких ком па ний яв ля ет ся соб ст-
вен но с тью круп ных хи ми че с ких кор по ра ций. 
Со глас но па тен там, все ГМ рас те ния, вы ра-
щен ные из их зер на, яв ля ют ся соб ст вен но-
с тью ком па нии. К то му же, не ред ки слу чаи 
на вя зы ва ния сво их ус ло вий при за клю че нии 
до го во ров. За ча с тую фер ме ры долж ны по ку-
пать се ме на сов ме ст но с гер би ци да ми этой же 
ком па нии. Та ким об ра зом, ус т ра ня ет ся кон ку-
рен ция, и фер ме ры по па да ют под за ви си мость 
от аг ро хи ми че с ких ком па ний. Бла го да ря не-
дав но раз ра бо тан ной «тер ми наль ной» тех но ло-
гии, поз во ля ю щей по лу чать толь ко сте риль ные 
се ме на, уро жай от ко то рых нель зя ис поль зо-
вать на по сад ку, про из во ди те ли сель ско хо зяй-
ст вен ной про дук ции ока зы ва ют ся под еще 
боль шим гне том кор по ра ций. 

Это осо бен но важ но для Ук ра и ны, так как 
ряд ком па ний уже по явил ся на на шем рын ке, 
и это есть уг ро за оте че ст вен но му про из во ди-
те лю. 

Про бле ма чет вер тая.
От сут ст вие вы бо ра. 

В дан ный мо мент да ле ко не вся ГМ про-
дук ция мар ки ру ет ся. Для ус ло вий Ук ра и ны это 
про ис хо дит в по дав ля ю щем боль шин ст ве слу-
ча ев, и оз на ча ет, что че ло век, не же ла ю щий 
под вер гать свое здо ро вье ри с ку упо треб ле-
ния ГМ про дук тов, не име ет вы бо ра. Ча с то в 
го то вом про дук те сме ша ны ГМ ком по нен ты с 

обыч ны ми (при мер: со евые про дук ты). За ру-
бе жом уже име ет ся со лид ная пра во вая ба за, 
ре гу ли ру ю щая, в том чис ле, и мар ки ров ку ГМО. 
У нас по доб ные за ко ны толь ко пла ни ру ют ся. 

По име ю щим ся дан ным, ГМ про дук ты не 
об ла да ют оче вид ным пре иму ще ст вом для по-
тре би те ля (не яв ля ют ся бо лее пи та тель ны ми и 
не об ла да ют луч ши ми вку со вы ми ка че ст ва ми). 
Та ким об ра зом, по треб ляя ГМ про дук ты, че ло-
век под вер га ет се бя по тен ци аль но му ри с ку не 
по лу чая ни че го вза мен. Вы го ду же по лу ча ют 
все те же кор по ра ции. 

Про бле ма пя тая.
Уг ро за ок ру жа ю щей сре де. 

Как ока за лось, ис поль зо ва ние ГМ куль тур 
эко ло ги че с кие про бле мы не толь ко не раз ре-
ши ло, но до ба ви ло но вые. Но вые свой ст ва ГМ 
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур (ус той чи вость 
к гер би ци дам, на се ко мым и т. д. ) мо гут де с-
та би ли зи ру ю щим об ра зом вли ять на хруп кое 
при род ное рав но ве сие эко ло ги че с ких си с тем, 
и без то го по до рван ное дру ги ми ви да ми че ло-
ве че с кой де я тель но с ти. Опас но с ти под вер га-
ют ся и ор га низ мы, ко то рые свя за ны с но вы ми 
сор та ми пи ще вы ми це поч ка ми. Так, уже ши ро-
ко из ве ст ны слу чаи ги бе ли ба боч ки Мо нар ха 
(Danaus plexippus) от ядо ви той для нее пыль цы 
ГМ ку ку ру зы. 

Так же по ес те ст вен ным би о ло ги че с ким за-
ко нам ГМ сель ско хо зяй ст вен ные рас те ния 
скре щи ва ют ся с ди ки ми близ ко род ст вен ны ми 
ви да ми, по рож дая но вые мо ди фи ка ции, за ча-
с тую с опас ны ми при зна ка ми (к при ме ру, ус-
той чи вые к гер би ци дам), что мо жет при ве с ти к 
по яв ле нию «су пер сор ня ков» или ядо ви тых для 
сво их ес те ст вен ных вра гов ги б ри дов (в слу чае 
пе ре да чи ге на ин сек ти ци до ус той чи во с ти). 

Ши ро ко ис поль зуя ГМ сель ско хо зяй ст вен-
ные куль ту ры, мы вно сим в при ро ду но вые 
не кон тро ли ру е мые фак то ры воз дей ст вия на 
хруп кое при род ное рав но ве сие. 

Про бле ма ше с тая.
Уг ро за для про из во ди те лей пи ще вой 

про дук ции. 

По ми мо опи сан но го вы ше дав ле ния круп-
ных аг ро хи ми че с ких ком па ний, фер ме рам гро-
зит еще ряд опас но с тей. Как я уже от ме тил, 
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Багато цікавої і корисної інформації з питань генетично-
модифікованих організмів можна знайти у Благодійному 
інформаційно-видавничому центрі "Зелене досьє", який, 
серед інших питань, займається й проблемами ГМО.
Центр випускає електронний дайджест "GЕ-новини", який 
складається з матеріалів провідних засобів масової 
інформації світу на тему генної ін-
же нерії та з матеріалів самого 
"Зе леного досьє". Він виходить 
два рази на місяць на російській 
мові і на прохання розсилається 
електронною поштою, а також його 
можна знайти на сайті "Зеленого 
досьє" www.dossier.kiev.ua.
На цьому ж сайті інформацію про 
ГМО можна знайти й в рубриці 
"Добірки", яка складається з архіву 
новин Центру.
Крім того, "Зелене досьє" випус-
ти ло ряд видань присвячених темі 
ге не тично-модифікованих орга ніз-
мів. З окремими з них ви мо же те 
ознайо ми тись в на шій по стій ній 
руб риці "Публікації", що зна хо дить-
ся наприкінці Вісника.

рас про ст ра не ние но вых ГМ сор тов нель зя ог-
ра ни чить рам ка ми по ля, так как они не раз рыв-
но свя за ны с раз но об раз ны ми чле на ми сво ей 
эко си с те мы. Обыч ное пе ре кре ст ное опы ле ние 
так ска зать «за ра жа ет» но вы ми ге на ми де сят ки 
ква д рат ных ки ло ме т ров. Та ким об ра зом, все 
про ст ран ст во, рас по ло жен ное по со сед ст ву с 
вы ра щи ва ни ем ГМ куль тур, бу дет в той или 
иной сте пе ни опы ле но их пыль цой. Это зна чит, 
что фер ме ры, вы ра щи ва ю щие на ту раль ные 
сор та, по ми мо сво ей во ли бу дут иметь де ло с 
ге не ти че с кой мо ди фи ка ци ей сво их рас те ний. К 
то му же это де ла ет не воз мож ным со блю де ние 
стро гой мар ки ров ки ГМО. 

Так, ис сле до ва ния во Фран ции по ка за ли, 
что да же по сле од но го се зо на вы ра щи ва ния 
ГМ са хар ной свек лы, рас те ния ди кой свек лы 
в ок ре ст но с тях по ля про из во ди ли ус той чи вые 
к гер би ци дам се ме на. 

Есть про бле мы и у жи вот но во дов. В дан-
ный мо мент прак ти че с ки не при ме ня ет ся мар-
ки ров ка ГМ про дук ции, ис поль зу е мой в пи щу 
для ско та. За ду май тесь, по ку пая мя со в су-
пер мар ке те, не при не сет ли оно сюр при зов 
вам или ва шим вну кам. То  же мож но ска зать 
и о на ту раль ном ме де, ко то рый мо жет быть 
со бран с ГМ рас те ний. 

В заключение, мож но ска зать, что при ши-
ро ком рас про ст ра не нии ГМ куль тур ни один 
вид пи ще вой про дук ции не мо жет пре тен до-
вать на пол ную «чи с то ту». 

Про бле ма седь мая.
Уг ро за здо ро вью че ло ве ка. 

Од но из са мых важ ных бо гатств для че ло-
ве ка — это его здо ро вье. Так чем же тут нам 
гро зит по треб ле ние ГМ про дук тов?

На се го дняш ний день за ре ги с т ри ро ван ных 
слу ча ев за бо ле ва ний, от рав ле ний или дру гих 
пря мых воз дей ст вий на здо ро вье че ло ве ка 
по ка не от ме че но. Но сто ит за ме тить, что нет 
и при зна ков, бла го да ря ко то рым мож но от ли-
чить слу чаи, вы зван ные по треб ле ни ем ГМО, 
от ка кихBли бо дру гих. К то му же, мы ни че го 
не зна ем о дли тель ных по след ст ви ях та ко го 
по треб ле ния. Дол го вре мен ные ис пы та ния пе-
ред вне се ни ем на ры нок ГМ про дук ции не 
про из во дят ся, и как пра ви ло, ог ра ни чи ва ют-
ся крат ко сроч ны ми опы та ми на жи вот ных и 
об щей оцен кой.

В ра бо те ис поль зо ва ны ма те ри а лы, 
предо став лен ные FoE Europe

За ма те ри а ла ми БИВЦ “Зе ле но го до сье”

На эле к трон ной стра ни це об ще ст вен ной Се ти стран тре-
ть е го ми ра (Third World Network) мож но за ка зать или же 
ско пи ро вать не по сред ст вен но с эле к трон но го ре сур са 
бро шю ру “Мо дель на ци о наль но го за ко но да тель ст ва в 
об ла с ти би о бе зо пас но с ти” (на ан г лий ском). Ав то ры “Мо-
де ли”, юри с ты в об ла с ти меж ду на род но го эко ло ги че с ко-
го пра ва из Ма лай зии, со ста ви ли сво е об раз ный пу те во-
ди тель по обя за тель ным ста ть ям за ко на, при зван но го 
ре гу ли ро вать ген ноBин же нер ную де я тель ность в стра не 
на ос но ве прин ци па пре до сто рож но с ти. Эта ра бо та мо-
жет быть по лез на для спе ци а ли с тов в об ла с ти пра ва и 
би о бе зо пас но с ти, уча ст ву ю щих в раз ра бот ке по доб но го 
за ко на на на ци о наль ном уров не. За ка зать или про чи тать 
бро шю ру мож но по ад ре су:  

<WWW.TWNSIDE.ORG. SG/TITLE/NATIONAL$CN.HTM>
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Чи всі уря довці 
на най ви що му 
рівні роб лять 
свідомі зу сил ля 
для за хи с ту 
нашо го здо ров’я 
та довкілля?

Чи зва жа ють уря ди на еколо-
гічні про бле ми на ранніх ста-
діях роз роб ки своїх проектів 
(на при клад,  ко ли виз на ча-
ють національ ну енер ге тич ну 
політи ку, а не тоді, 
коли вже бу ду ють но вий 
енер гоб лок)?

Чи сповіду ють 
во ни та кий вид 
роз вит ку, який 
є еко логічно 
ста лим?

Ко ли наші уря ди роз роб-
ля ють дов го ст ро кові пла ни 
(на при клад, з транс пор ту, 
сільсько го гос по дар ст ва, 
інве с тицій чи енер ге тикі) 
чи за пи ту ють во ни нас, як 
ці пла ни впли ва ти муть на 
на ше здо ров’я та довкілля?

Джон Бо найн, Світла на Крав чен ко

СТРА ТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА
РА ЗОМ З ГРО МАДСЬКІСТЮ*

Ви ко ри с тан ня “участі” та “стра тегії”
для за хи с ту на вко лиш нь о го се ре до ви ща

● Є ме то ди, які за без пе чу ють вра ху ван ня ста ну на вко лиш нь о го се ре до ви ща при роз-
робці усіх уря до вих планів дій та політи ки уря ду. Ця бро шу ра по яс нює, що нам 
ро би ти, аби бу ти впев не ни ми, що ста ну довкілля приділяється на леж на ува га, і го лос 
гро мадсь кості є по чу тим. 

● Ми по винні підніма ти пи тан ня про стан здо ров’я та довкілля раніше, ніж це ро бить ся 
за раз, ко ли всі мож ли вості вже відкриті;

● Ми по винні бу ти пев ни ми, що відповідальні осо би на най ви щих рівнях серй оз но 
вра хо ву ють еко логічні пи тан ня;

● Ми по винні зна ти, що уря довці серй оз но зва жа ють на довкілля в усіх ас пек тах 
дер жав ної політи ки;

● Політи ки по винні за лу ча ти гро мадськість у про цесі тво рен ня політи ки. 

Усім нам потрібна Стра тегічна екологічна оцінка
з уча с тю гро мадсь кості

Як що на ці за пи тан ня ви відповідаєте “ТАК” — вітаємо вас! За ко ни та політи ка 
ва шої країни спря мо вані на по кра щен ня здо ров’я, довкілля та ста лий роз ви ток. 

● ● ●
Як що ва ша відповідь “НІ” — то у вас є шанс увійти в історію та по кра щи ти 
пла ну ван ня та політи ку в країні. 

ВИ МО ЖЕ ТЕ ЗА ХИ С ТИ ТИ НА ШУ БЕЗЦІННУ ПРИ РО ДУ ТА ВИ С ТУ ПИ ТИ
ЗА СТРА ТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ЗА УЧА С ТІ ГРО МАДСЬ КОСТІ !

ЧЧи Міністерство транспорту вашої країни зважає на вплив транспортної політики на здоров’я та довкілля на ранніх стадіях її розробки, а не тоді, коли дорогу вже мають будувати?

ЧЧи включаються питання про 
стан довкілля при прийнятті 
рішень на найвищому рівні, 
та чи зважають урядовці  на 
вплив цих рішень на стан 
довкілля?

ККоли Міністерство сільського 

господарства приймає рішення 

про посадку насіння зі штучно 

модифікованими генами, то чи 

воно проводить консультації з 

фермерами та громадянами?

* Переклад брошюри українською здійснено БФ “Екоправо — Львів”.
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Що та ке Стра тегічна екологічна оцінка 
з уча с тю гро мадсь кості?

Стра тегічна екологічна оцінка (СЕО) з уча с тю гро мадсь кості — це 
про цес оцінки ста ну на вко лиш нь о го се ре до ви ща та участь гро мадсь кості 
у підго товці політи ки, планів, про грам та за ко но дав ст ва. 

Во на по вин на про во ди тись за зда легідь, на ви со ко му рівні прий нят тя 
рішень, бу ти по вною та з уча с тю гро мадсь кості. 

СЕО — це про цес по шу ку 
мож ли во го впли ву на на-
вко лишнє се ре до ви ще на 
ранній стадії про це су пла-
ну ван ня.

Ме тою СЕО є на дан ня еко-
логічно му чин ни ку такої ж 
ува ги, яка при діляєть ся со-
ці аль ним та еко  но міч ним 
фак  то рам на най ви що му рів-
ні прий нят тя рі шень. 

СЕО до по ма гає уваж но сте-
жи ти, щоб за про по но ва ні 
політи ка, план, про гра ма чи 
за кон не на шко ди ли довкіл-
лю, а спри я ли по кра щен-
ню ста ну довкілля та здо-
ров’я. 

І ВСЕ ЦЕ СЛІД РО БИ ТИ З УЧА С ТЮ ГРО МАДСЬ КОСТІ !!!

Ба га то дер жав вже оціню ють вплив пев-
них про ектів на довкілля. На при клад, ба га то 
країн ви ма га ють, щоб дер жав ний служ бо вець 
ду мав про по тенційний вплив на на вко лишнє 
се ре до ви ще, вирішу ю чи чи на да ва ти дозвіл на 
будівництво но вої фа б ри ки, на про даж но во го 
пе с ти ци ду чи на спо ру д жен ня но во го шо се.

“Оцінка впли ву на на вко лишнє се ре до ви-
ще”(ОВНС) ви я ви лась ефек тив ним за со бом 
за хи с ту довкілля. ОВНС ви ма гає, щоб уря ди 
уваж но сте жи ли за впли вом на на вко лишнє 
се ре до ви ще та роз роб ля ли аль тер на тивні про-
ек ти. Во на та кож ство рює для гро мадсь кості 
мож ливість на да ва ти уря дам до дат ко ву інфор-
мацію та вис лов лю ва ти своє за не по коєння 
впли вом пев них про ектів. 

Про те, не зва жа ю чи на ко рисність ОВНС, 
ек с пер ти, політи ки та еко логічні ор ганізації 
те пер по го д жу ють ся, що про ве ден ня оцінки 
впли ву на на вко лишнє се ре до ви ще на стадії 
впро ва д жен ня про ек ту є не до статнім. 

Цьо му є три при чи ни: час, мас штаб та рі-
вень прий нят тя рішен ня. 

Час: ОВНС ча с то здійснюється над то пізно, 
щоб при зве с ти до суттєвих змін у за про по-
но ва них діях, які мо жуть за хи с ти ти довкілля. 
ОВНС здійснюється про тя гом впро ва д жен ня 
про ек ту, а не тоді, ко ли йо го го ту ють чи прий-
ма ють. 

Мас штаб: ОВНС од но го про ек ту над то вузь-
ко роз гля дає аль тер на ти ви. Шир ший роз гляд 
мо же на да ти кращий варіант стра тегії, та ким 
чи ном за без пе чу ю чи еко логічно ста лий роз ви-
ток. Більше то го, не га тив ним ас пек том ок ре-
мо го роз гля ду про ектів є те, що погіршується 
за галь на оцінка їх впли ву. 

Рівень: ОВНС мо же про во ди тись служ бов-
ця ми низь ко го ран гу та вклю ча ти дії, які є 
наслідком (йо го не мож на уник ну ти) політи ки, 
прий ня тої служ бов ця ми ви со ко го рівня. Про те, 
довкілля по вин не бра тись до ува ги впро довж 
усь о го про це су прий нят тя рішен ня, та на най-
ви щих рівнях. 

От же, раннє, на ви що му рівні та по вне 
прий нят тя до ува ги ста ну довкілля як ча с ти ни 
за галь ної політи ки на зи вається “Стра тегічною 
Екологічною Оцінкою, чи СЕО. 

Але, чи мо же мо ми бу ти пев ни ми, що от-
ри маємо еко логічно вда лу стра тегію (політи-
ку, пла ни, про гра ми чи за ко ни), ли ше роз ро-
бив ши її на ранній стадії, на най ви що му рівні 
та в ши ро ко му об сязі? Чи не потрібно тут ще 
щось? Відповідь — “так”. Та кож не обхідною 
є ак тив на участь гро мадсь кості. Потрібно те, 
що ми на зи ваємо “оцінка ста ну на вко лиш нь-
о го се ре до ви ща за уча с тю гро мадсь кості”. 
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Навіть країни, що прий ня ли но ву тех но логію 
стра тегічної екологічної оцінки по винні зро би-
ти до дат ко вий крок, і де які з них вже це роб-
лять. Во ни ефек тив но за лу ча ють гро мадськість 
на всіх стадіях про це су. 

Во ни усвідо млю ють, що оцінка ста ну навко-
лиш нь о го се ре до ви ща є над то важ ли вою, 
щоб за ли ши ти її про ве ден ня ли ше “ек с пер-
там”. Гро ма дя ни, не уря дові ор ганізації (НУО) 
та ділові ко ла за кон но виз на ють ся по вно-
прав ни ми парт не ра ми у цьо му про цесі. Участь 
гро мадсь кості за без пе чується шля хом не фор-
маль них зборів, гро мадсь ких слу хань, по дачі 

за ува жень і ко мен тарів та інших форм за лу-
чен ня гро мадсь кості. 

Прав ду ка жу чи, най кращі рішен ня прий ма-
ють ся при на яв ності яко мо га по внішої інфор-
мації — і інко ли чле ни гро мадсь кості во ло-
діють цією інфор мацією. З влас но го досвіду та 
спільно над ба них знань, во ни мо жуть во лодіти 
кра щи ми да ни ми, ніж най кра ще підго тов ле ний 
ек с перт. Їхній вне сок сприяє прийняттю кра-
щих рішень, та, у де я ких ви пад ках, до більш 
спри ят ли вих для на вко лиш нь о го се ре до ви ща 
аль тер на тив. 

Участь гро мадсь кості є до пов нен ням до СЕО

Міжнародні зобов’язання

● Євро пейсь ке та міжна род не пра во виз на ють важ ливість стра тегічної екологічної оцінки за 
уча с тю гро мадсь кості. 

● Не що дав но Євро пейсь кий Со юз прий няв Ди рек ти ву по СЕО. Во на без по се ред ньо відно сить ся 
до 31 євро пейсь кої країни (країнBчленів та країнBкан ди датів на член ст во в ЄС) і ви ма гає пев-
них спільних дій. Важ ли вим є зміцни ти діяльність на національ но му рівні, щоб ця Ди рек ти ва 
не за ли ши лась фор мальністю. 

● Ди рек ти ва ЄС не по ши рю ва ти меть ся на країни Східної Євро пи та ко лиш нь о го Ра дянсь ко го 
Со ю зу, але вже відбу вається інший про цес, який зро бить СЕО та кож і міжна род ним 
зобов’язан ням. 

● На Другій зустрічі країнBучас ниць Кон венції про до ступ до інфор мації, участі гро мадсь кості 
в про цесі прий нят тя рішень і до сту пу до пра во суд дя з пи тань, що сто су ють ся довкілля (далі 
Ор хусь ка Кон венція) у Кав таті (Хор ватія), Євро пейсь кий ЕКО Фо рум (ра зом із Регіональ ним 
Еко логічним Цен т ром) за про по ну вав ство рен ня спеціаль но го про то ко лу що до участі гро-
мадсь кості у роз робці планів, про грам, політи ки та за ко но дав ст ва до Ор хусь кої Кон венції. 

● Фак тич но об го во рю ва ла ся мож ливість роз роб ки про то ко лу СЕО до Кон венції ЕС ПО по оцінці 
впли ву на на вко лишнє се ре до ви ще в транс кор дон но му кон тексті, оскільки Ор хусь ка Кон венція 
ще не втупила в си лу. Чле ни цільо вої ро бо чої гру пи ко ман ди по СЕО Євро пейсь ко го ЕКО Фо-
ру му (при Комітеті по участі гро мадсь кості), яка скла да лась із ек с пертів по на вко лиш нь о му 
се ре до ви щу, бу ли виз нані уря да ми по вно прав ни ми пред став ни ка ми спільно ти із за хи с ту 
довкілля. Во ни прий ма ють участь в усіх пе ре го во рах по СЕО і бу дуть раді от ри ма ти від вас 
до по мо гу чи по ра ду. В Інтер неті ви мо же те от ри ма ти інфор мацію за на ступ ною ад ресою: 
HTTP://WWW.PERSONAL.CEU.HU/DEPARTS/ENVSCI/EIANETWORK/NEWS/SEA_ECOFORUM.HTML. 
Ви мо же те та кож на пи са ти Світлані Крав чен ко: SLANA@ICMP.LVIV.UA

● Про то кол по СЕО по ви нен бу ти го то вим до підпи сан ня на Міністерській Кон фе ренції “Довкілля 
для Євро пи” в Києві в 2003 році. Участь у ньо му бу де відкри тою не тільки для країнBучас ниць 
Кон венції Ес по, але та кож для інших дер жав. Офіційну інфор мацію мож на знай ти за ад ре сою 
HTTP://WWW.UNECE.ORG/ENV/DOCUMENTS/2001/EIA/AC1

● Євро пейські країни, що за раз ра тифіку ють Ор хусь ку Кон венцію, та кож бе руть на се бе 
зо бов’язан ня що до прий нят тя еко логічних рішень з уча с тю гро мадсь кості при фор му ванні 
політи ки, планів, про грам та за ко но дав ст ва. Інфор мацію з цьо го пи тан ня мож на знай ти за 
ад ре сою: HTTP://WWW.PARTICIPATE.ORG
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ЕС ПО: Про тя гом пе ре го-
ворів по Про то ко лу по СЕО 
до Кон венції Ес по по оцінці 
впли ву на на вко лишнє се ре-
до ви ще в транс кор дон но му 
кон тексті (що бу де ма ти ши-
ро кий вплив на про цес прий-
нят тя рішень по всій Європі), 
еко логічні гро мадські ор га ні-
зації ма ють декілька цілей. 

Ось де які з них: 
● Впев ни тись, що СЕО си с те ма тич но ви ко ри с-

то вується що до всіх рішень на най ви що му 
рівні та у кожній країні, де на еко логічну 
си ту ацію та ста лий роз ви ток мож на впли ну ти 
міжна род ни ми та інши ми за со ба ми;

● СЕО має ста ти постійним та впли во вим про-
це сом, а не про стим на гро ма д жен ням па-
перів;

● Участь гро мадсь кості в по вно му об сязі має 
ста ти од ним із клю чо вих еле ментів про це су 
СЕО, а та кож при роз робці політи ки, пла нів, 
про грам та за ко но дав ст ва;

● На по ля га ти, щоб статті Ор хусь кої Кон венції 
що до участі гро мадсь кості у прий нятті стра-
тегічних рішень (статті 7 та 8), до сту пу гро-
мадсь кості до інфор мації (стат тя 5), та до сту-
пу до пра во суд дя (стат тя 9) бу ли серй оз но 
взяті до ува ги у Про то колі СЕО;

● Впев ни тись, що гро ма дя ни по тенційно за ці-
кав ле них країн ма ють рівні пра ва для участі 
пе ред прий нят тям політи ки країн;

Ви мо же те до по мог ти у то му, щоб ці ви мо ги 
бу ли взяті до ува ги при підго товці про то ко лу по 
СЕО. Ви мо же те приєдна тись до зу силь євро-
пейсь ких еко логічних ор ганізацій та на по ля га-
ти, щоб де ле гація ва шої країни пра цю ва ла на 
впли во вий про то кол по СЕО до Кон венції Ес по. 
Цей про то кол по ви нен за без пе чи ти прий нят тя 
до ува ги пи тан ня довкілля та ста ло го роз вит-
ку на ви що му та се ред нь о му рівнях при прий-
нятті рішень, пе ред тим, як ви дається дозвіл 
на певні спе цифічні про ек ти і варіан ти більш 
об ме жені. Як що вам не обхідна по ра да що до 
то го, що мож на зро би ти для ва шої краї ни — 
кон так туй те з Євро пейсь ким ЕКО Фо ру мом. 

Важ ли во, щоб 
гро ма дя ни 
вплива ли на 
підго тов ку 
Протоко лу
по СЕО до 
Конвенції Ес по 
про тя гом 2001

ОР ХУС: Ор хусь ка Кон венція чітко вста нов лює, що “участь гро мадсь кості” по-
вин на мати місце не ли ше на рівні впро ва д жен ня про ек ту, а й на ран нь о му етапі 
та на ви що му рівні роз роб ки планів, про грам, політи ки та за ко но дав ст ва. 

Ор хусь ка Кон венція виз на чає: 

Гро ма дя нам слід 
та кож на по ля га ти, 
щоб ви мо ги що до 
участі гро мадсь" 
кості за Ор хусь" 
 кою Кон венцією 
за сто со ву ва лись 
на най ви щих рів" 
нях фор му ван ня 
політи ки уря ду

● Пра во на чи с те довкілля;

● Пра во на до ступ до еко-
ло гічної інфор мації, яка є 
у роз по ря д женні уря ду та 
при ват них підприємств;

● Пра во участі в про цесі прий-
нят тя рішень що до довкілля, вклю ча ю чи рі-
вень фор му лю ван ня планів, про грам, політи-
ки та за ко но дав ст ва;

● Пра во гро ма дян та не уря до вих ор ганізацій 
от ри ма ти до ступ до су ду (“до ступ до пра во-

суд дя”) при по ру шенні еко логічно го та про-
це су аль но го за ко но дав ст ва;

Ви мо же те на по ля га ти, щоб ва ша країна 
ре тель но ви ко ну ва ла зо бов’язан ня, виз на че-
ні у стат тях 7 та 8 Ор хусь кої Кон венції, на да-
ю чи мож ливість участі гро мадсь кості при фор-
му ванні уря дом планів, про грам, політи ки та 
за ко но дав ст ва. 

Щоб взя ти участь у міжна род них пе ре го-
во рах по СЕО, кон так туй те з Світла ною Крав-
чен ко, Ко ор ди на то ром з участі гро мадсь кості 
Євро пейсь ко го ЕКО Фо ру му

Є ще ба га то чо го, що мо жуть 
зро би ти ок ремі гро ма дя ни для 
своїх країн. Ось де кіль ка кон-
крет них про по зицій на націо-
наль но му та місце во му рівнях: 

● Еко логічним гро мадсь ким ор-
ганізаціям слід бра ти участь у 
роз робці національ них си с тем 
СЕО. Скон так туй те ся з ва шим 
Міністер ст вом нав ко лиш нь о го 
се ре до ви ща та по цікав тесь чи 
існує у вас СЕО, і по просіть 
копію за ко но дав ст ва, що ре гу-

лює цей про цес;
● Як що у вашій країні існує 
СЕО, то поцікав тесь де та ля ми 
її про ве ден ня, і які мож ли вості 
ма ють гро ма дя ни та НУО для 
участі у ній. При от ри манні за-
ко но дав ст ва по СЕО, пе ре вір-
те йо го на своєчас ність за сто-
су ван ня СЕО та від по відність 
участі гро мад сь кості;

●  Як що СЕО не діє, по цікав-
тесь, чи хтось пра цює над цим 
пи тан ням. Скон так туй те ся з ці-

єю осо бою або, як що ви хо че те 
до по мог ти вашій дер жа ві прий-
ня ти СЕО, повідом те про це 
Євро пейсь кий ЕКО Фо рум для 
по даль шої до по мо ги. 
●  Як що ви хо че те по чу ти біль-
ше ідей та про по зицій що до 
діяль ності гро ма дян в цій сфері, 
звер тай те ся: 

Ма ра СІЛІНА
Євро пейсь кий ЕКО Фо рум/

Європейське Екологічне Бюро
Брюс сель, Бельгія

e+mail: MARA.SILINA@EEB.ORG

Що ще ми мо же мо зро би ти
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Цільо ва гру па по еле к трон них за со бах

“За сто су ван ня еле к трон них тех но логій мо-
же ста ти од ним з ос нов них інстру ментів за-
без пе чен ня опе ра тив но го, де ше во го та пря-
мо го до сту пу гро мадсь кості до інфор мації, яка 
зна хо дить ся у роз по ря д женні вла ди. Ви ко ри с-
тан ня еле к трон них за собів на ос нові новітніх 
ме тодів — це відповідь на стур бо ваність низ ки 
країн стосовно то го, що во ни не змо жуть за-
без пе чи ти на леж ної ро бо чої си ли для за до во-
лен ня інфор маційних по треб гро мадсь кості та 
її участі на більш си с те ма ти зо ваній ос нові”,— 
за зна чив Джон Хон те лес, Ге не раль ний се к ре-
тар Євро пейсь ко го еко логічно го бю ро на кон-
фе ренції в Ор хусі у червні 1998 ро ку. 

Сьо годні роз ви ток тех но логій знач но ви пе-
ре д жує більшу ча с ти ну за ко но дав ст ва та прак-
ти ки, які сто су ють ся до сту пу до інфор мації та її 
роз пов сю д жен ня. Ра зом з тим, ба га то гро ма-
дян, уря дів та пред став ни ків діло вих кіл вже є 
ча с ти ною відкри то го інфор маційно го про сто ру, 
в яко му для до сту пу до інфор мації та її роз пов-
сю д жен ня ви ко ри с то ву ють ся такі еле к тронні 
за со би, як еле к трон на по шта, Інтер нет, за со би 
стільни ко во го зв’яз ку, еле к тронні таб ло і ци-
ф ро ве те ле ба чен ня. Все більші об ся ги інфор-
мації зберіга ють ся та пе ре да ють ся в еле к трон-
ній формі. 

Не є винятком і еко логічна ін фор мація, 
а на явні тех но логії відкри ва ють мож ли вості 
для ефек тив но го, ком плекс но го та опе ра тив-
но го от ри ман ня не обхідних да них. На при клад, 
розміщен ня до ку мен ту в еле к тронній формі 
на WebBсайті мо же за без пе чи ти швид кий до-
ступ до ньо го прак тич но не об ме же но го ко ла 
осіб. От же, ви ко ри с тан ня еле к трон них носіїв 
та за собів бу де відігра ва ти все більш важ ли ву 
роль в про цесі ко мунікації між дер жа ва ми, 
ор га на ми вла ди та гро мадськістю. З точ ки зо ру 
як ко ри с ту ва ча, так і по ста чаль ни ка, пе ре да ча 
да них, інфор мації і до ку ментів в еле к тронній 
формі мо же збільши ти мож ли вості в сфері об-
роб ки інфор мації. Крім то го, на леж не за сто су-
ван ня еле к трон них за собів мог ло би спри я ти 
самій участі гро мадсь кості. 

Вра хо ву ю чи ви ще на ве де не, Євро пейсь ким 
Еко фо ру мом, Регіональ ним еко логічним цент-
ром для Цен т раль ної та Східної Євро пи та Про-

гра мою ООН з на вко лиш нь о го се ре до ви ща. 
(ІНФО ТЕР РА — ЮНЕП) на другій зустрічі сторін, 
які підпи са ли Кон венцію про до ступ до інфор-
мації, участь гро мадсь кості в про цесі прий нят-
тя рішень і до сту пу до пра во суд дя з пи тань, 
що сто су ють ся довкілля (Ор хусь ку кон венцію) 
у Ду б ров ни ку в липні 2000 ро ку бу ло за про-
по но ва но до ку мент, в яко му бу ло виз на че но 
на ступні цілі: 

● виз на чи ти еле мен ти Кон венції, для яких за-
сто су ван ня еле к трон них за собів є не об хід-
ним або мо же бу ти ко ри сним;

● об го во ри ти ви ко ри с тан ня національ них WebB 
пор  талів для до сту пу до інфор мації, до ку-
ментів та са мих про цесів участі;

● на ве с ти окремі при кла ди на леж ної прак ти-
ки, яка де мон ст рує по тенціал у сфері роз-
ши рен ня мож ли во с тей для об роб ки да них, 
інфор маційних ви мог та про цесів участі;

● обґрун ту ва ти доцільність ство рен ня гру пи 
ек с пертів або цільо вої гру пи зі спри ян ня 
ре алізації Ор хусь кої кон венції за до по мо гою 
еле к трон них за собів. 

У зв’яз ку з цією ініціати вою та ґрун ту ю чись 
на підго тов ле но му до ку менті, на Другій зустрічі 
сторін, що підпи са ли Ор хусь ку кон венцію, бу ло 
виріше но ство ри ти цільо ву гру пу для то го що-
би про ве с ти аналіз та спри я ти ви ко ри с тан ню 
елек трон них за собів для підтрим ки впро ва д-
жен ня Ор хусь кої кон венції. 

Пер ша зустріч цільо вої гру пи відбу ла ся у 
бе резні цьо го ро ку під го ло ву ван ням Австрії, за 
підтрим ки Нор вегії та у співпраці з трьо ма ор-
га нізаціями, що підго ту ва ли до ку мент до Дру-
гої зустрічі сторін, які підпи са ли Ор хусь ку кон-
венцію, а та кож з Євро пейсь ким еко логічним 
агент ст вом. Цільо ва гру па про ве ла семінар по 
еле к трон них за со бах, який був ор ганізо ва ний 
у місті Арен дал, що в Нор вегії, ор ганізацією 
ЮНЕП/ГРІД — Арен дал. 

У семінарі взя ли участь близь ко шістде-
ся ти спеціалістів в га лузі еко логічної інфор-
мації, в то му числі політичні діячі, пред став ни-
ки не уря до вих ор ганізацій, ек с пер ти з інфор-
маційних тех но логій з 30 країн ПанBЄвро пейсь-
ко го регіону. 

На зустрічі бу ли пред став ле ні успішні прак-
тичні при кла ди за сто су ван ня еле к трон них за со-

Д. Скрильніков

ЕЛЕ К ТРОННІ ЗА СО БИ ІНФОР МАЦІЇ 
ЯК ІНСТРУ МЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ОР ХУСЬ КОЇ КОН ВЕНЦІЇ
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бів, а та кож об го во рю ва лись по тре би та перс-
пек ти ви по даль шої діяль ності цільо вої гру пи. 

На наш по гляд, на цій зустрічі де що за ба-
га то ува ги бу ло приділе но Інтер не ту та пи тан-
ням роз пов сю д жен ня інфор мації, і у зв’яз ку 
з цим май же по за ува гою за ли ши лись інші 
еле к тронні за со би інфор мації, а та кож пи-
тан ня ство рен ня, на ко пи чен ня та об роб ки ін-
фор мації. Од нак, ча ст ко во цей не долік бу ло 
ви прав ле но пред став ни ка ми ЕКО фо ру му, які 
підго ту ва ли свої ко мен тарі та про по зиції до 
звіту семіна ру, в яких особ ли во підкрес лю ва-
лась відмінність між до сту пом до інфор мації та 
її до ступністю і мож ливістю та про сто тою ви ко-
ри с тан ня. Та кож за зна ча лось, що дис кусію по 
до сту пу до інфор мації мож на бу ло б поділи ти 
на три ком по нен ти: 1) збір та об роб ка інфор-
мації; 2) по кра щен ня мож ли во с тей роз пов сю-
д жу вачів інфор мації; 3) по тре би ко ри с ту вачів 
цієї інфор мації. На жаль, не до стат ньо ча су бу-
ло приділе но пер шо му та особ ли во ос тан нь о-
му ком по нен ту. У зв’яз ку з цим пред став ни ки 
ЕКО фо ру му за про по ну ва ли кон кретні про по-
зиції. 

Цільо ва гру па прий ш ла до вис нов ку, що 
перш за все, слід скон цен т ру ва ти свою ува гу 
на: 

● По кра щенні мож ли во с тей дер жав них ор-
ганів у ви ко ри с танні еле к трон них за собів;

● Роз вит ку спільних підходів та інстру ментів 
для роз пов сю д жен ня еко логічної інфор мації 
че рез Інтер нет;

● Ство ренні еко логічних пор талів, як до ступ-
них для ко ри с ту вачів ме ханізмів;

● Підви щенні рівня обізна ності про Ор хусь ку 
кон венцію, ви ко ри с то ву ю чи еле к тронні за-
со би інфор мації та мож ли вості, які во ни 
на да ють гро мадсь кості. 

● Ро боті спільно із НУО, за со ба ми ма со вої 
інфор мації та інши ми ко ри с ту ва ча ми над 
підви щен ням якості еко логічної інфор мації 
та до сту пу до неї;

● Підтримці центрів до сту пу гро мадсь кості до 
інфор мації в країнах з не до стат ньо роз ви-
ну ти ми еле к трон ни ми інфра с т рук ту ра ми. 
Цільо ва гру па са ма по собі ста ла при кла-

дом ви ко ри с тан ня еле к трон них за собів та бу-
де про дов жу ва ти свою ро бо ту у вірту аль но му 
се ре до вищі че рез еле к трон ний дис кусійний 
фо рум, який підтри мується Регіональ ним Еко-
логічним Цен т ром для Цен т раль ної та Східної 
Євро пи та зна хо дить ся за ад ре сою WWW.REC. 
ORG/EBAARHUS. За цією ад ре сою мож на та кож 
оз най о ми тись з га ле реєю при кладів успішно го 
ви ко ри с тан ня еле к трон них за собів. 

Еле мен ти Ор хусь кої кон венції. 

У самій Ор хуській кон венції вже виз на на 
важ ливість еле к трон них за собів. У пре ам булі 
до Кон венції відміче но важ ливість ви ко ри с-
тан ня еле к трон них та інших за собів зв’яз ку, 
які з’яв лять ся у май бут нь о му (пункт 15 пре-
ам бу ли). В статті 2 Кон венції, у виз на ченні 
еко логічної інфор мації кон крет но вка зані еле-
к тронні фор ми інфор мації. В статті 5 та кож 
вка зується на те, що “кож на Сто ро на за без пе-
чує по сту по ве збільшен ня об ся гу еко логічної 
інфор мації в еле к трон них ба зах да них, які є 
лег ко до с тупні для гро мадсь кості че рез публічні 
ме режі зв’яз ку”, а та кож пе ре ра хо вані де які 
ти пи інфор мації, які мо жуть бу ти при датні для 
цієї мети. В пункті 1 b) статті 4 вка за но на 
обов’язок (з ви клю чен ня ми) на да ва ти інфор-
мацію та копії фак тич ної до ку мен тації “у за пи-
ту ваній формі”. Крім то го, у пункті 9 статті 5, 
що сто сується си с те ми ка дастрів або регістрів 
за бруд нен ня, є кон крет на ви мо га про ви ко ри-
с тан ня “комп’юте ри зо ва них та до ступ них для 
гро мадсь кості” баз да них. 

По ряд з кон крет ни ми ви мо га ми, вка за ни ми 
в пунк тах 3 та 9 статті 5, статті 3B9 охоп лю ють 
різні інфор маційні по тре би, які мо жуть та кож 
бу ти за до во лені за до по мо гою еле к трон них 
за собів. Як при клад мож на виділи ти на ступні 
ас пек ти (пе релік не є ви черп ним) : 

– стат тя 3 — до по мо га, орієнтація, просвіта 
та обізнаність гро мадсь кості про всі три 
розділи Кон венції;

– стат тя 4 — на дан ня гро мадсь кості еко ло-
гічної інфор мації;

– стат тя 5 — збір та роз пов сю д жен ня еко-
логічної інфор мації, в то му числі та ких да-
них, як до повіді про стан довкілля, фак ти 
та ре зуль та ти ек с пер ти зи важ ли вих про по-
зицій з еко логічної політи ки, за ко но дав ст ва 
та політич них до ку ментів;

– стат тя 6 — інфор мація про за пла но ва ний вид 
діяль ності, про це ду ру прий нят тя рішень і про-
ек ти рішень, за яви про вплив на на вко лишнє 
се ре до ви ще, збір за ува жень та опера тив не 
повідо млен ня про прий ня те рішен ня;

– стат тя 7 — на дан ня інфор мації про пла ни, 
про гра ми та політи ку;

– стат тя 8 — публікація про ектів пра вил, за-
без пе чен ня для гро мадсь кості мож ли вості 
по дан ня за ува жень;

– стат тя 9 — інфор мація про до ступ до ад-
міністра тив них та су до вих про це дур, рішень 
судів та інших ор ганів, інфор мація про чинне 
у даній га лузі за ко но дав ст во. 



ПО СЛІДАХ ОРХУСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇПО СЛІДАХ ОРХУСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

17171717В е с н а  2 0 0 1  

В
і

с
н

и
к

 
Е

к
о

 л
о

г
і

ч
н

о
ї

 
А

д
 в

о
 к

а
 т

у
 р

и

На при клад, згідно статті 6 Кон венції, гро-
мадськість по вин на ма ти мож ливість знай о-
ми тись на бе зо платній ос нові з за ява ми про 
вплив на на вко лишнє се ре до ви ще (в ук раїн-
сько му за ко но давстві — За яви про еко логічні 
наслідки діяль ності). Такі за яви ста ють все 
більш ком плек сни ми та склад ни ми до ку мен-
та ми, об сяг яких по де ку ди пе ре ви щує 200 
сторінок та вклю чають ко ль о рові ілю с т рації, 
ін фор мацію з ге о графічною прив’яз кою, кар ти, 
та інше. До то го ча су, по ки дер жавні ор га ни 
не вве дуть обов’яз кові ви мо ги для про ект них 
ор ганізацій на да ва ти За яви про вплив на на-
вко лишнє се ре до ви ще у WebBсумісних фор ма-
тах, що би за без пе чи ти до ступ по WebBме режі 
до по вно го тек с ту За яви, роз роб ка баз да них 
інфор мації для публікації у WebBме режі мог ла 
би при наймні ма ти на меті за без пе чен ня для 
гро мадсь кості до сту пу до інфор мації про такі 
За яви. Мож на бу ло б, на при клад, щод ня роз-
роб ля ти по вний індекс ний пе релік. Такі пе-
реліки мог ли б спри я ти по даль шо му збільшен-
ню об ся гу інфор маційної ба зи або публікації 
по вно го тек с ту За яви, як що та кий є у WebBфор-
маті, або інфор мації про те, де з ним мож на 
оз най о ми тись. 

Крім то го, за до по мо гою WebBсторінки мож-
на бу ло б не ли ше за без пе чи ти до ступ до 
інфор мації та до ку ментів, що сто су ють ся про-
цесів прий нят тя рішень, але й спри я ти самій 
участі гро мадсь кості шля хом та ких інте рак тив-
них форм, як обмін повідо млен ня ми по еле к-
тронній пошті та інших. 

Зви чай но, між різни ми країна ми існу ють від-
мінності в ре сур сах та те ле ко мунікаційній інфра-
с т рук турі. Ра зом з тим, дер жавні ор га ни ба га ть ох 
країн вже з успіхом ви ко ри с то ву ють еле к тронні 

за со би, і ряд прак тич них при кладів де мон ст рує, 
що до ступ до еле к трон них за собів мож ли во за-
без пе чи ти навіть при не знач них ви т ра тах. 

Хо ча до ступ ба га ть ох гро ма дян до пер-
со наль но го комп’юте ра або надійних те ле-
ко му нікаційних ме реж все ще об ме же ний, 
поява без провідних при клад них тех но логій та 
мобільно го те ле фон но го зв’яз ку тре ть о го по-
коління доз во ляє знач но роз ши ри ти мож ли-
вості до сту пу до еко логічної інфор мації в он-
лай но во му ре жимі за до по мо гою стільни ко во го 
зв’яз ку, який не знає про сто ро вих кор донів.

Так, в од но му з міст Спо лу че них Штатів не-
що  дав но бу ла зроб ле на спро ба за без пе чен ня 
всім гро ма дянам до сту пу до WebBме ре жі че рез 
си с те му ка бель но го те ле ба чен ня. Го ло вною 
рушійною си лою цьо го про ек ту став страх за-
ли ши тись ос то ронь від “магістраль них шляхів” 
роз вит ку ци ф ро вих тех но логій. 

Для тих країн, які на да ний час не во лодіють 
та ки ми мож ли во с тя ми на дан ня до сту пу до ме-
режі на се лен ню, існує цілий ряд аль тер на тив — 
від інфор маційних кіосків до те ле ко теджів, 
еле к трон них бібліотек та до шок повідо млень, 
що до яких вже існу ють кон кретні при кла ди 
ви ко ри с тан ня на прак тиці в різних країнах. 
Ці при кла ди по ка зу ють ре альні пе ре ва ги, які 
на да ють еле к тронні за со би для спри ян ня ре а-
лізації Ор хусь кої кон венції, по ка зу ють, яким 
чи ном цей інстру мен тарій до по ма гає у ста нов-
ленні “інфор маційно го суспільства” та спри я-
ють за без пе чен ню про зо рості про цесів прий-
нят тя рішень, за лу чен ні до ро бо ти гро мад-
ськості, прий нят тю обґрун то ва них рішень, ви-
ко нан ню національ них та міжна род них пра во-
вих норм, а та кож за до во лен ню міжна род них 
ви мог, що сто су ють ся звітності. 

ЕН ФО — еко ло гіч на інфор маційна служ ба Міністер ст ва Ір ландії з пи тань 
нав ко лиш нь о го се ре до ви ща та місце вих ор ганів вла ди. Бу ла ство ре на 
у 1990 році та відповідає ви мо гам ди рек ти ви ЕС 90/313/ЕЕС та по-
ло жен ням статті 4 Ор хусь кої кон венції, що сто су ють ся за до во лен ня 
за питів гро мадсь кості на от ри ман ня інфор мації. ЕН ФО є “універ саль ним 
ма га зи ном”, в яко му мож на от ри ма ти відповідь на будьBякий за пит еко-
ло гічної інфор мації. Мож на відвіда ти сам “ма га зин” (який зна хо дить ся в 
центрі Дубліна), ЕН ФО та кож має свій WebBсайт та відповідає на за пи ти 
по еле к тронній пошті, фак су та зви чайній пошті. Еле к тронні за со би, такі 
як еле к трон на по шта і Інтер нет, ви я ви лись ду же цінни ми для уря ду. На 
вка за но му сайті мож на оз най о ми тись з по вним тек с том близь ко 100 
ін фор маційних бро шур ЕН ФО, а та кож з де таль ним опи сом близь ко 
250 віде офільмів, які на да ють ся ко ри с ту ва чам в орен ду. Сайт доз во ляє 

від віду ва чам за до воль ня ти чис ленні інфор маційні за пи ти шля хом по шу ку не обхідної інфор мації 
в ре жимі “онBлайн”. ЕН ФО на дає та кож відповіді на за пи ти по еле к тронній та зви чайній пошті 
пе ре важ но в той са мий день, як що інфор мація на яв на в ЕН ФО, або більш складні за пи ти 
пе ре си лає відповідним ор га нам, які во лодіють інфор мацією. Та кож, в ЕН ФО існує ди тя чий клуб 
з еко логічни ми ігро ви ми та пізна валь ни ми ма теріала ми. 

При клад до статті 4 
Кон венції ñ До ступ до 
еко логічної інфор мації

Еко логічна 
інформаційна служ ба 
(ЕН ФО) Міністер ст ва з 
пи тань на вко лиш нь о го 
се ре до ви ща та місце" 
вих ор ганів влади, 
Ірландія. 

Web"сайт: www.enfo.ie
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При клад до статті 4 
Кон венції ñ До ступ до 
еко логічної інфор мації

ЕКОМІСТО, Мюн хен, 
Депар та мент на вко " 
лиш нь о го се ре дови ща 
та охо ро ни здо ров'я

ЕН ФО доз во ляє зе ко но ми ти ко ш ти та підви щи ти рівень обізна ності 
гро мадсь кості. Ли ше за перші 3 місяці 2000 ро ку бу ло оп раць о ва но 
26000 за питів. 
Міська вла да Мюн хе на ви ко ри с то вує різні еле к тронні за со би для збе-
ре жен ня та роз пов сю д жен ня еко логічної інфор мації. Це сприяє по кра-
щен ню внутрішньо го до сту пу до інфор мації, прий нят тю на леж них еко-

логічних рішень, політичній 
про зо рості та підви щен ню 
рівня обізна ності гро мадсь-
кості у пи тан нях, пов’яза них 
з довкіллям. 

Крім WebBсай ту в Інтер-
неті, міська вла да ви ко ри-
с то вує так звані інфокіос-
ки, тоб то, за галь но до с тупні 
комп’ютерні терміна ли, з 
яких мож на от ри ма ти інфор-
ма цію, яка сто сується від по-
відної гро ма ди. Інфокіос ки 
роз та шо вані у приміщенні 
міської ра туші в центрі міс-
та, на станціях ме т ро та в 
гро мадсь ких цен т рах. Во ни 
доз во ля ють от ри ма ти до ступ 
че рез Інтер нет до місько го 
еко логічно го ци ф ро во го ат-
ла су (в яко му є більше 70 карт та тек с то вих описів про стан довкілля в місті), ка та ло гу дже рел 
еко логічної інфор мації, публікацій, інфор мації про за бруд нен ня повітря, а та кож пе ред ба ча ють 
ме ханізми зво рот нь о го зв’яз ку в он лай но во му ре жимі або еле к трон ною по штою. 

Міські “інфо ко лон ки” (за галь но до с тупні ін фор маційні ек ра ни) відо б ра жа ють ана логічну 
ін фор мацію на ек ра нах розміром 3 на 4 ме т ри на станціях місько го ме т ро політе ну. 

Все більшу і більшу ча с ти ну за галь но до с туп ної інфор мації, що на-
дається Агент ст вом, мож на от ри ма ти на йо го WebBсайті, який містить 
інфор мацію про стан довкілля (якість повітря та за бруд ню вачі повітря, 
якість во ди, відхо ди, за бруд нені ділян ки, збе ре жен ня при ро ди та інше), 
по різних еко логічних реєстрах та публікаціях Агент ст ва, а та кож 
що денні но ви ни на різні те ми, які реєстру ють ся в архіві. 

Он лай но вий до ступ до еко логічних да них че рез Інтер нет за без пе-
чує мож ливість от ри ман ня в будьBякий мо мент найсвіжіших да них. 

Австрійське фе де раль не еко логічне агент ст во на дає відкри тий до ступ до австрійської ба зи 
да них про якість повітря. В цю ба зу да них постійно над хо дить інфор мація, яку от ри му ють з 
близь ко 150 вимірю валь них діля нок дев’яти си с тем моніто рин гу по провінціях. Ро бо ту декількох 
станцій по більшій ча с тині фо но во го моніто рин гу для міжна род них про грам та кон тро лю за 
транс кор дон ним за бруд нен ням повітря, за без пе чує без по се ред ньо Агент ст во. 

Хо ча австрійські ек с пер ти в га лузі якості повітря, фе де ральні ор га ни вла ди та ор га ни вла ди 
провінцій ма ють пря мий до ступ до більш склад них інфор маційних ме ню, які відо б ра жа ють весь 
ве ли чез ний об’єм да них, інтер фейс з Інтер не том при зна че ний для за до во лен ня інфор маційних 
по треб гро мадсь кості. За до по мо гою карт і ме ню, мож на ви бра ти пев ний рай он та за бруд ню-
вачі (озон, дво окис сірки, дво окис азо ту або тверді ча ст ки), та, прак тич но миттєво, от ри ма ти 
ін фор  мацію про те, чи мо жуть рівні кон цен т рації, що замірю ють ся, вик ли ка ти за не по коєння. 

Не що дав но бу ло ор ганізо ва но ще більш пе ре до вий та інте г ро ва ний тип до сту пу до еко-
логічної інфор мації че рез Інтер нет за до по мо гою ге о графічної інфор маційної си с те ми (ГІС) 
Агент ст ва. Ек с пе ри мен таль ний па кет за без пе чує ком плекс ний до ступ до да них з по си лан ня ми 
на об’єкти з ге о графічною прив’яз кою, такі як станції моніто рин гу якості повітря, за бруд нені 

При клад до статті 5 
Кон венції ñ Збір та 
роз пов сю д жен ня 
екологічної інфор мації

Австрійське фе де "
ральне еко логічне 
агентство
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об’єкти під приємства, які беруть участь в си с темі еко логічно го ау ди ту Євро пейсь ко го со ю зу та 
інші). Інтер нетBко ри с ту вач може пе ре су ва тись в ре жимі навігації за до по мо гою карт в різних 
мас шта бах, які миттєво ге не ру ють ся сер ве ром ГІС у відповідь на кон крет ний за пит. 

В місті Пай де бу ла роз гор ну та дис кусія з йо го меш кан ця ми що до ви бо ру 
во до забірно го ба сей ну для за до во лен ня по треб міста у воді. На яв не 
дже ре ло бу ло за бруд не не, і у 1995 році бу ла ініційо ва на дис кусія 
про вибір но во го дже ре ла. Бу ло прий ня то рішен ня про ви ко ри с тан ня 
в якості ме ханізму за без пе чен ня участі гро мадсь кості се ан си обміну 
інфор мацією в ре жимі ре аль но го ча су в Інтер неті (по ряд з інши ми 
ме то да ми, та ки ми, як відкриті зібран ня). На той час дер жавні ор га ни 
вла ди не ма ли до маш ньої сторінки в Інтер неті, од нак для цієї цілі 
бу ла ви ко ри с та на до маш ня сторінка місце вої ком панії, яка зай ма лась 

інфор маційни ми тех но логіями. Після відповідно го ого ло шен ня і уз го д жен ня да ти, ча су бу ло 
про ве де но об го во рен ня з уча с тю го ло ви міської ра ди, керівни ка Комісії з пи тань чи с тої во ди, 
інспек то ра еко логічно го на гля ду, гро ма дян та місько го керівництва. 

При клад до статті 6 
Кон венції ñ участь 
громадсь кості в 
прийнятті рішень по 
кон крет них ви дах 
діяльності

Місто Пай де, Ес тонія

Що б іти в но гу з роз вит ком провідних ци ф ро вих інфор маційних тех но-
логій, ряд сільських гро мад здійснив певні кро ки по за без пе чен ню ак-
тив ної інте г рації в інфор маційне суспільство. У якості за со бу вирішен ня 
цьо го за вдан ня бу ло об ра но зміцнен ня ко о пе рації між сільськи ми 
ра да ми і за без пе чен ня он лай но во го обміну інфор мацією і ко мунікації 
з інши ми сільськи ми гро ма да ми в різних рай о нах. Про бле ми довкілля 
ста ли спільною те мою, на базі якої бу ло роз по ча то співпра цю та 
роз гор ну то кон цепцію те ле ко теджів. 

Те ле ко тедж — це не ве лич ке комп’юте ри зо ва не приміщен ня, роз та-
шо ва не в ма га зині, школі, бібліотеці, домі або сільсько му центрі. До ступ 
до ме режі, як пра ви ло, на дається на бе зо платній ос нові. Тим не менш, 
те ле ко теджі за ре ко мен ду ва ли се бе як цінний засіб підви щен ня рівня 
обізна ності гро мадсь кості, сти му лю ван ня за лу чен ня членів гро ма ди, а 

та кож за охо чен ня участі в інфор маційно му суспільстві. 
Перші те ле ко теджі бу ли ут во рені у 1993 році, як засіб на дан ня на се лен ню, фер ме рам 

та іншим пред став ни кам гро мадсь кості до сту пу до інфор мації і кон суль та тив них по слу г. До 
1998 ро ку кількість те ле ко теджів збільши лась до 32. На сьо годнішній день во ни ви с ту па ють 
в ролі го ло вно го інфор маційно го пунк ту для на дан ня гро мадсь кості до сту пу до пер со наль них 
комп’ютерів і Інтер не ту, доз во ля ють от ри му ва ти по комп’ютер них ме ре жах інфор мацію про стан 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща, но ви ни, політичні до ку мен ти і пла ни, гро мадсь кий транс порт та ту-
ризм. Те ле ко теджі та кож ви ко ри с то ву ють ся місце ви ми ра да ми як засіб за лу чен ня гро мадсь кості 
до про це су прий нят тя рішень пов’яза них з По ряд ком ден ним на XXI століття. 

При клад до статті 7 
Кон венції ñ участь гро" 
мадсь кості у підготовці 
планів, про грам і 
політич них до ку ментів, 
що сто су ють ся на вко" 
лиш нь о го се ре до ви ща. 

Те ле ко теджі і ме ре жа 
те ле ко теджів

Ес тонсь ка про гра ма 
сільсько го роз вит ку 
" Ко ду кант"

Еле к тронні за со би в Ук раїні
Аналізу ю чи ук раїнський досвід ви ко ри с тан-

ня еле к трон них за собів, ще важ ко го во ри ти 
про по вноцінне роз пов сю д жен ня еко логічної 
інфор мації еле к трон ни ми за со ба ми. Для то го, 
що б щось роз пов сю д жу ва ти, не обхідно, перш 
за все, ма ти що роз пов сю д жу ва ти, ад же на 
да ний час ак ту аль ною є про бле ма ство рен ня, 
об роб ки та на ко пи чен ня та кої інфор мації в 
еле к трон но му фор маті. Більшість інфор мації 
зна хо дить ся в па пе ровій формі, що не дає 
змо ги на леж ним чи ном ор ганізу ва ти швид кий 
та ефек тив ний по шук та об роб ку інфор мації 
навіть для внутрішніх по треб дер жав них ор-
ганів. Це по тре бує не ли ше технічних за собів, а 
і відповідної підго тов ки спеціалістів. Ви ко ри с-

тан ня еле к трон них за собів для збо ру, об роб ки, 
роз пов сю д жен ня інфор мації та для за лу чен ня 
гро мадсь кості до участі у про цесі прий нят тя 
рішень ор га на ми вла ди та кож по тре бує до дат-
ко во го за ко но дав чо го закріплен ня . 

Не ма лою пе ре шко дою на шля ху роз вит ку 
та ви ко ри с тан ня Інтер не ту та інших еле к трон-
них за собів для за до во лен ня інфор маційних 
по треб суспільства є еко номічні чин ни ки. 

Згідно да них, вміще них в По сланні Пре зи-
ден та Ук раїни до Вер хов ної Ра ди Ук раїни від 
06. 03. 2001 ро ку “Про внутрішнє і зовнішнє 
ста но ви ще Ук раїни у 2000 році” на кінець 
2000 р. в ук раїнсько му сег менті ме режі Інтер-
нет, за різни ми оцінка ми, бу ло від 320 до 370 
тис. постійних ко ри с ту вачів і близь ко 300 тис. 
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чол. ко ри с ту ва ли ся по слу га ми ме режі Інтер нет 
час від ча су. 

За кількістю хостів, підклю че них до ме режі 
Інтер нет, Ук раїна посідає 28 місце в Європі і 
45 — у світі. Про те, за кількістю ко ри с ту вачів 
Інтер не том на 100 тис. на се лен ня нам на ле-
жить пе ре до с таннє місце в Європі (мен ше — 
ли ше у Біло русі). За де я ки ми соціологічни ми 
досліджен ня ми, більше по ло ви ни опи та них не 
має уяв лен ня про мож ли вості Інтер не ту. 

На розв’язан ня цих та інших про блем спря-
мо ва но Указ Пре зи ден та Ук раїни “Про за хо ди 
що до роз вит ку національ ної скла до вої гло-
баль ної інфор маційної ме режі Інтер нет та за-
без пе чен ня ши ро ко го до сту пу до цієї ме режі 
в Ук раїні” (з по вним тек с том Ука зу ви мо же те 
оз най о ми тись в розділі “За ко но дав ст во”). 

Та кож за вер шується роз роб ка Дер жав ної 
про гра ми роз вит ку ме режі Інтер нет в Ук раїні, 
ме тою якої є, зо к ре ма, за без пе чен ня ши ро ко го 
до сту пу до цієї ме режі гро ма дян та юри дич них 
осіб усіх форм влас ності, на леж не пред став-
лен ня в ме режі Інтер нет національ них інфор-
маційних ре сурсів, при ско рен ня інте г рації Ук-
раїни до євро пейсь ких струк тур. 

Підго тов ле но Про гра му інфор ма ти зації за-
галь но освітніх на вчаль них за кладів, комп’юте-
ри зації сільських шкіл. Міністер ст во на уки і 
освіти пла нує підклю чи ти до Інтер не ту у 2001 р. 
по над 200 сільських шкіл, а за чо ти ри ро ки — 

близь ко 3 тис. У Києві до ступ до ме режі Інтер-
нет за раз ма ють по над 240 шкіл. 

Ме ре жа Інтер нет де далі шир ше ви ко рис то-
вується для інфор му ван ня гро ма дян про діяль-
ність дер жав них ор ганів. Все більше і більше 
дер жав них ор ганів ство рю ють свої WebBсторінки. 
На да ний час в Ук раїні ство ре но 62 та ких сер ве-
ри. Свої сторінки в Інтер неті ма ють Адміністрація 
Пре зи ден та Ук раїни, Вер хов на Ра да Ук раїни і 
Кабінет Міністрів Ук раїни, Рада національ ної 
без пе ки та обо ро ни, Ви щий ар біт раж ний суд, 
11 міністерств, 17 дер жав них ко мітетів та інших 
цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, 6 об-
лас них та 10 міських і рай он них дер жав них 
адміністрацій (в розділі ЕКОBWEB ви мо же те 
знай ти інфор мацію про де які з них, а ми і на далі 
бу де мо знай о ми ти вас но ви на ми в цій сфері). 

Слід за ува жи ти, що Інтер нет є тільки од ним 
з еле к трон них за собів, які мо жуть спри я ти реа-
лізації по ло жень Ор хусь кої кон венції; існу ють 
і інші еле к тронні за со би, які та кож по тре бу ють 
ува ги на дер жав но му рівні. 

Бе ру чи до ува ги на ве де ну ви ще ста ти с ти-
ку, слід за зна чи ти, що на да ний мо мент за-
вчас но го во ри ти про по вну підміну інших за-
собів інфор му ван ня (публікацій, ли с ту ван ня та 
ін.) еле к трон ни ми. Ра зом з тим їх ефек тив не 
поєднан ня спри я ти ме роз вит ку де мо кра тич но-
го суспільства, про зо рості ор ганів вла ди та 
обізна ності гро мадсь кості.  ■

Підго тов ле но з ви ко ри с тан ням ма теріалів 
зустрічі сторін Ор хусь кої кон венції у Ду б ров-
ни ку та ма теріалів зустрічі Цільо вої гру пи по 

еле к тронних за со бах у Арен далі

Як що вам відомі цікаві при кла ди за сто су ван ня 
еле к трон них за собів для збо ру та роз пов сю д жен-
ня еко логічної інфор мації, участі гро мадсь кості 
або до сту пу до пра во суд дя в Ук раїні, а та кож інші 
цікаві інфор маційні ре сур си про си мо повідо мля ти. 
Найцікавіші з при кладів ми розмісти мо в на шо му 
Вісни ку та на WebBсторінці.

Семінар, для участі в яко му при бу ли 27 суддів об лас них, 
міжоб лас них та військо вих судів з усієї Ук раїни, відкрив 
По сол Ко ор ди на то ра про ектів ОБСЄ в Ук раїні пан Пітер 
Бур хард. До привітань приєдна ли ся ди рек тор про грам 
ОБСЄ/БДІПЛ в Ук раїні пан Фоль керт Мільх та співробітник 
по про ек тах пані Кор ду ла Воль му тер, які, зо к ре ма, за яви ли 
про підтрим ку з бо ку ОБСЄ по даль шої роз бу до ви в Ук раїні 
пра во вої дер жа ви, про це су фор му ван ня національ ної сис-
те ми су до ус т рою. 

Прес�реліз
5 — 6 трав ня 2001 ро ку гро мадсь ка еко ло гоAпра во ва ор га-
нізація “Еко Пра воAКиїв” спільно з Ко ор ди на то ром про ек тів 
ОБСЄ в Ук раїні про ве ла для суддів об лас них судів Все ук ра-
їнський на уко воAпрак тич ний семінар на те му:

“ПРА ВА ГРОМА ДЯН ТА ЕКО ЛОГІЧНА БЕЗ ПЕ КА.
ПРО ЦЕ СУ АЛЬНІ АС ПЕК ТИ ЇХ РЕ АЛІЗАЦІЇ”
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Від Вер хов ної Ра ди Ук раїни із сло-
вом привітан ня звер нув ся На род-
ний де пу тат Ук раїни, член партії Зе-
ле них, го ло ва під коміте ту ВР з пи-
тань гос по дарсь ко го за ко но дав ст ва 
пан Сергій Москвін, який за зна чив 
пріори тетність еко логічних ас пектів 
в су час но му ук раїнсько му за ко но-
давстві. 

Вер хов ний Суд Ук раїни пред став-
ляв за ступ ник Го ло ви Вер хов но го Су-
ду Ук раїни, Го ло ва су до вої ко легії по 
цивільних спра вах пан Пе т ро Шев-
чук. Він від мі тив, що при за гальній 
кількості по над півто ра мільйо ни роз-
гля ну тих справ в су дах Ук раїни спра-
ви, пов’язані із за хи с том еко логічних 
прав гро ма дян, ста но ви ли ли ше по-
оди нокі ви пад ки. Та ке ста но ви ще 
по яс нюється не від сут ністю в на шо-
му за ко но давст ві відповідних норм, 
а, в пер шу чер гу, — не обізнаністю 
гро ма дян у своїх еко логічних пра-
вах, відсутністю чіткої про це ду ри їх 
ре алізації та фінан со вою не спро-
можністю гро ма дян по кри ва ти су-
дові ви т ра ти та ви т ра ти на про ве-
ден ня еко логічної та ме дич ної ек с-
пер ти з то що. 

Пред став ник Ге не раль ної про ку-
ра ту ри Ук раїни, на чаль ник від ділу 
на гля ду за до дер жан ням при ро до-
охо рон но го за ко но дав ст ва Ук раїни 
пані Те тя на Кор ня ко ва на ма лю ва-
ла вра жа ю чу кар ти ну по ру шень еко-
логічно го за ко но дав ст ва, які ма ють 
місце і на ок ре мих підприємствах, 
і в цілих регіонах та га лу зях гос-
по дар ст ва. Особ ли во во на відміти-
ла недер жав ницький підхід ор ганів 
вла ди  до ви ко ри с тан ня коштів еко-
логічно го фон ду. 

В семінарі взяв участь ек с перт, 
про фе сор Крістіан Брюн нер, ди рек-
тор інсти ту ту Євро пей сь ко го, Авст-
рійсько го та порів няль но го публічно-
го пра ва, полі тич них на ук і уп рав-
ління / КарлB Фран ценсBУнівер си тет, 
Грац, Авст рія, який роз повів, ви ко ри-
с то ву ю чи яс к раві при кла ди, про си-
с те му та особ ли вості за хи с ту еко ло-
гічних прав гро ма дян, охо ро ну дов-
кілля як обов’язок дер жа ви і гро ма-
дя ни на в країнах Західної Євро пи, 
зо к ре ма, в Австрії. 

В ході ви с ту пу па на Брюн не ра 
не од но ра зо во ви ни ка ла жва ва дис-
кусія се ред учас ників семіна ру з 
при во ду порівняль ної оцінки ук ра-

їнської та австрійської си с тем за-
хи с ту еко логічних та кон сти туційних 
прав гро ма дян. 

Бу ло за зна че но, що за трим ка з 
ра тифікацією Ор хусь кої Кон венції 
(Ук раїна од нією із пер ших ра тифіку-
ва ла Кон венцію) та ки ми ви со ко роз-
ви не ни ми дер жа ва ми Євро пи, як 
Австрія, Німеч чи на, Італія, Франція, 
фак тич но пе ре шко д жає вве ден ню 
її в дію, що уне мож лив лює за сто-
су ван ня де мо кра тич них прин ципів, 
за дек ла ро ва них у цьо му до ку менті, 
для тих країн, які вже її ра тифіку ва-
ли. Кон венція на бу ває чин ності ли-
ше після ра тифікації її шістнад ця ть-
ма країна ми підпи сан та ми. То му це 
важ ли во не тільки для на шої дер жа-
ви, а й для та ких підпи сантів Ор хусь-
кої кон венції, як Мол до ва, Біло русь, 
Грузія, Вірменія та інших дер жа ви 
пост  то талітар ної си с те ми. Пан Брюн-
нер за пев нив учас ни ків семіна ру, 
що звер неть ся до своїх ко легBпар ла-
мен тарієв в Австрії, де пу та том Пар-
ла мен ту якої він був впро довж 9 
років, із за кли ком ра тифіку ва ти яко-
мо га швид ше цей до ку мент. 

Ве ду чи ми семіна ру бу ли про від-
ний спеціаліст ор ганізації “ЕкоПра-
воBКиїв” Пе т ро Ро щен ко та го ло ва 
ор га ні за ції Бо рис Ва сильківський. 

В ході семіна ру роз гля да ли ся такі 
пи тан ня: 

● За гальні пра ва лю ди ни та гро-
ма дя ни на, порівняль ний ана ліз їх 
за без пе чен ня пра во ви ми за со ба-
ми в країнах Євро пи, зо к ре ма в 
Австрії та в Ук раїні. 

● За со би ре алізації еко логічних 
прав гро ма дян в Австрії та Ук-
раїні.

● По нят тя уп равлінської діяль ності, 
уп равлінська діяльність дер жав них 
ор ганів, по са до вих та служ бо вих 
осіб в сфері охо ро ни на вко лиш нь-
о го при род но го се ре до ви ща. Дер-
жавні ор га ни уп равління в га лузі 
охо ро ни на вко лиш нь о го при род но-
го се ре до ви ща та їх функції. 

● Ос кар жен ня до су ду рішень, дій 
або бездіяль ності ор ганів уп рав лін-
ня і по са до вих та служ бо вих осіб: 
фор ма, по ря док, роз гляд справ, ви-
ко нан ня рішень. 

Під час семіна ру учас ни ки не 
тільки от ри му ва ли но ву інфор мацію, 

а й спільно з ор ганіза то ра ми шу ка ли 
шля хи ре алізації еко логічних прав 
гро ма дян в рам ках діючо го за ко но-
дав ст ва Ук раїни. Бу ло відзна че но, 
що для більш ефек тив ної ре алізації 
прав не обхідно: 

● підви щу ва ти рівень знань гро ма-
дян про свої еко логічні пра ва та 
ме ханізми їх ре а лі за ції;
● прий ня ти за кон що до проце ду ри 
участі гро мадсь кості в прий нятті 
рішень;
● ство ри ти адміністра тивні су ди, 
які б при ско ри ли роз гляд справ 
про по ру шен ня прав гро ма дян з 
бо ку чи нов ників;
● ство рен ня дійсно не за леж но го 
су ду, і в цьо му плані учас ни ки се-
міна ру од но стай но вис лов лю ва ли 
дум ку про не обхідність як найш вид-
шо го за вер шен ня су до воBпра во вої 
ре фор ми в Ук раїні, прий нят тя Вер-
хов ною Ра дою Ук раїни відповідних 
за ко но дав чих актів і, в пер шу чер гу, 
Цивільно го ко дек су, а та кож Кри-
міна ль но го та Про це су аль но го ко-
дексів. 

Підби ва ю чи підсум ки ро бо ти нау-
ко воBпрак тич но го семіна ру, спів ро-
бітник по про ек там Ко ор ди на то ра 
про ектів ОБСЄ в Ук раї ні за пев нив 
ор ганіза торів та учас ників цьо го зі-
бран ня, що ОБСЄ підтри му ва ти ме 
прак ти ку про ве ден ня подібних за-
ходів в Ук раїні як на національ но-
му, так і на регіональ но му рівнях, 
за про ва див ши про гра му цілої серії 
та ких семінарів, круг лих столів і 
роз ши рив ши ко ло слу хачів се ред 
про фесіоналів пра ва. ОБСЄ і на-
далі спри я ти ме про це су про су ван ня 
та ор ганічно го вхо д жен ня Ук раїни 
до пра во вих цивілізо ва них дер жав 
Євро пи. 

ОБСЄ (за галь ноєвро пейсь кої Ор-
га нізації з без пе ки та спів ро біт-
ницт ва в Європі, до скла ду якої вхо-
дять 55 країн Євро пи), в Ук раїні 
здійснюється ціла низ ка про грам, 
в то му числі за та ки ми на пря ма ми, 
як за хист прав лю ди ни, зміцнен ня 
довіри, еко номічна та еко логічна 
без пе ка. Знач ну ува гу в Ук раїні 
ОБСЄ при діляє вирішен ню про блем 
прав лю ди ни шля хом пра во вої та 
су до вої ре фор ми як однієї з виз на-
чаль них скла до вих де мо кра ти зації 
гро ма дян сь ко го сус пільства. ■

ГРО МАДСЬ КА
ЕКО ЛО ГО"ПРА ВО ВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ

"Еко Пра во"Київ"

Ук раїна, 04119, м. Київ"119, 
а/с51,
тел. /факс (380"44) 2287510
E"mail: ecolaw@ecop. relc. com

ENVIRONMENTAL LAW 
NON"GOVERNMENTAL 
ORGANIZATION

"EcoPravo"Kyiv"

Ukraine, 04119, Kyiv"119, 
P. Box # 51,
tel. /fax (380"44) 2287510
E"mail: ecolaw@ecop. relc. com
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На прикінці війни не да ле ко від ма ль ов ни-
чо го ку точ ка Києва — Го лосіївсько го пар ку — 
ор га ни вла ди на да ли гро ма дя нам зем лю для 
за бу до ви при ват них бу динків. І по ча ло ся бу-
дівництво: влас них бу динків — меш кан ця ми і 
цег ля но го за во ду — вла дою. По тре ба в цеглі 
після війни і відбу до ви Києва бу ла вкрай на-
гальна. Але, ко ли за вод бу ду ва ли, відстань між 
ним та бу дин ком бу ла до стат ня для то го, щоб 
не за ва жа ти один од но му. З ча сом будівель-
но го ма теріалу потрібно бу ло більше і вла да 
своєю по ста но вою у 1952 році відве ла до дат-
ко во зе мель ну ділян ку для за во ду в бік бу дин ку 
гро ма дя ни на Ш. Жод них за пе ре чень з бо ку 
меш канців не бу ло і не мог ло бу ти, бо рік був 
1952, а підприємство ма ло на зву “Сталінський 
цег ля ний за вод” . 

Але за вод є за вод: гри мить, бу ди нок тря-
сеть ся, меш канці страж да ють. Та всі ці страж-
дан ня гро ма дя ни мовчки терпіли до ча су про-
го ло шен ня не за леж ності. А після прий нят тя 
за конів Ук раїни, що на да ють пра во гро ма дя-
нам на без печ не на вко лишнє природне се ре-
до ви ще, пан Ш. роз по чи нає вирішу ва ти про-
бле му за хи с ту влас ної ро ди ни, яка збільши ла ся 
за цей час на 11 осіб. 

Згідно з чин ним за ко но дав ст вом гро ма дя-
ни мо жуть відно ви ти свої пра ва, як що во ни 
вва жа ють їх по ру ше ни ми, декілько ма спо-
со ба ми: мож на звер ну тись до про ку ра ту ри, 
до ор ганів місце вої вла ди (адміністра тив ний 
шлях) та без по се ред ньо до су ду. Гро ма дя нин Ш. 
пішов спо чат ку дво ма пер ши ми шля ха ми, бо 
во ни — звер нен ня і скар ги до ор ганів вла ди 
та прокуратури — є найбільш по ши рені і від-
праць о вані ще з часів Ра дянсь кої вла ди. Од-
нак вла да та про ку ра ту ра, діяльність якої май-
же не зміни лась з тих часів, не ре а гу ва ла 
на звер нен ня гро ма дя ни на, бо вва жа ла і до 
цього часу вва жає, що в дер жаві го ло вни ми є 
інте ре си влас не дер жа ви і її пред став ників — 
чи нов ників ор ганів вла ди. Про ку ра ту ра в листі 
до по зи ва ча по яс ни ла гро ма дя ни ну Ш, що в 
ньо го є еко логічні пра ва, які він мо же за хи ща-
ти в суді. А от що до то го, чи бу де са ма про ку ра-
ту ра по нов лю ва ти по ру шені пра ва гро ма дян, 
в листі нічо го не бу ло ска за но. 

На ща с тя, гро ма дя нин Ш. ви я вив ся за фа-
хом ме ди ком, і то му, пер шим, з чо го по ча лась 
бо роть ба за еко логічні пра ва, був за пит до 
санітар ноBепідемічної служ би міста про стан 
бу дин ку та території на вко ло ньо го. Вис но вок 
санітар ноBепідемічної станції міста був од но-
знач ний: “… са непідем служ ба вва жає, що еко-

логічна си ту ація не відповідає ви мо гам чин-
но го за ко но дав ст ва Ук раїни про охо ро ну здо-
ров’я, бо мо же не га тив но впли ва ти на здо ров’я 
меш канців бу дин ку особ ли во дітей. Крім то го, 
во на є та кож по ру шен ням ви мог еко логічно го 
за ко но дав ст ва…”. Зо к ре ма, бу ли ви яв лені на-
ступні по ру шен ня: 

– ви роб ництво цег ли відно сить ся до чет вер-
то го кла су не без пе ки і ви ма гає санітар но 
за хис ної зо ни 100 метрів (бу ди нок роз та шо-
ва ний на відстані 27 м від кор пусів за во ду);

– кон цен т рація шкідли вих за бруд нень в ат мо-
сфер но му повітрі пе ре ви щує гра нич но до пу-
с тимі кон цен т рації (ГДК) у два ра зи;

– у жит ло вих кімна тах бу дин ку, пе ре ви щен ня 
ГДК по за вис лих ре чо ви нах за реєстро ва но 
у 2.0 – 2.7 ра зи;

– пе ре ви щен ня ГДК з бен зи ну у 1.5 ра зи;

– рівні зву ку в кімна тах бу дин ку пе ре ви щу ють 
до пу с тимі на 13 дБА, а мак си мальні — на 
7 дБА. 

Гро ма дя нин Ш., от ри мав ши та ку інфор ма-
цію, по чав над си ла ти ли с ти з про хан ням до-
по мо ги у вирішенні про бле ми до ди рекції за-
во ду, ор ганів рай он ної і міської вла ди, до 
санітар ноBепідемічної станції рай о ну і міста, 
Уп равління міської адміністрації з над зви чай-
них си ту ацій та цивільно го за хи с ту, Дер жав но-
го уп равління еко логії міста, у Міську при ро-
до охо рон ну про ку ра ту ру та постійні де пу татські 
комісії з роз вит ку міста і зем ле ко ри с ту ван ня, 
про мис ло вості, за собів ма со вої інфор мації, 
еко номічних ре форм і роз вит ку, за кон ності і 
прав гро ма дян, а та кож у міську адміністрацію, 
го ло вне уп равління жит ло во го за без пе чен ня, 
де пу та там міської Ра ди і де пу та там Вер хов ної 
ра ди. У 1999 році він навіть на пи сав до се-
к ре таріату Упов но ва же но го Вер хов ної Ра ди 
Ук раїни з прав лю ди ни. 

От ри мав ши звер нен ня від гро ма дя ни на Ш., 
ор га ни вла ди ре тель но роз гля да ли це пи тан ня 
та ви но си ли рішен ня: 

– про відсе лен ня — Рішен ня постійної Комісії 
роз вит ку міста Київської міської Ра ди від 
13.01.98 ро ку;

– про відсе лен ня — Постійна комісія з пи тань 
про мис ло вості Київської міської Ра ди від 
24.01.98 ро ку;

– про відсе лен ня на підставі рішень постійних 

Бо рис Ва сильківський

ЗА ВОДСЬКІ СПРА ВИ
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комісій — Київська міська Ра да від 12.02.98 
ро ку;

– про при швид ше не відсе лен ня — Постійна 
комісія з пи тань еко номічних ре форм Київ-
ської міської Ра ди від 01.06.98 ро ку;

– про відсе лен ня — Постійна комісія з пи-
тань охо ро ни довкілля, еко логічної без пе ки 
Київської міської Ра ди від 28.10.98 ро ку;

– про на дан ня жит ла — Уп равління з над зви-
чай них си ту ацій Київської міської дер жав ної 
адміністрації 01.09.99 ро ку;

– про відсе лен ня — Постійна комісія з пи тань 
за кон ності, пра во по ряд ку, прав гро ма дян 
від 08.11.99 ро ку;

– про хан ня про на дан ня жит ла — Рай он на 
адміністрація міста від 23.10.00 ро ку. 

Мож на ще пе релічу ва ти прий нятті рішен ня, 
але, ду маю, до стат ньо і цьо го. На прикінці хоті-
ло ся б ска за ти, що ця спра ва бу ла взя та під 
кон троль ще й Упов но ва же ним Вер ховної Ради 
Ук раїни з прав лю ди ни (1 вересня 1999 року). 

Але всі ці рішен ня і навіть кон троль з бо ку 
Упов но ва же ного ВР Ук раїни не зру ши ли спра-
ви з місця. То му, на хо див шись і на пи сав шись у 
всі мож ливі ор га ни вла ди і комісії, гро ма дя нин 
Ш. вирішив ско ри с та тись по ра дою про ку ра ту ри 
і за хи с ти ти свої пра ва у суді. 

З досвіду юристів ор ганізації “Еко Пра воB 
Київ” мож на ска за ти, що рішен ня гро ма дя ни на 
Ш. що до звер нен ня до су ду за за хи с том своїх 
еко логічних прав це не про ста річ, хоч як би 
во на не зда ва лась лег кою. Ще за Ра дянсь ких 
часів гро ма дя ни звик ли до дум ки, що вла да 
завжди на боці гро ма дян і ніко ли їх не об ра-
жа ла, а як що й до во ди ло ся, то “в ім’я ве ли ких 
іде алів і в інте ре сах усієї країни”. А от су ди 
завжди вва жа ли, що інте ре си гро ма дян сто ять 
на дру го му, ви бач те, “n B місці”, після ін те ресів 
дер жа ви та її чи нов ників. 

То му, пе ред тим як піти до су ду, гро ма дян 
Ш. звер нув ся до “Еко Пра воBКиїв” з про хан-
ням до по мог ти йо му у цій справі. Пе ре гля нув-
ши до ку мен ти, ми за про по ну ва ли гро ма дя ни ну 
звер ну тись до су ду з скар гою на бездіяльність 
ор ганів вла ди що до за хи с ту йо го еко логічних 
прав, відповідно до ст. 55 Кон сти туції Ук раї-
ни, де пе ред ба че но і га ран то ва но пра во на 
ос кар жен ня в суді рішень, дій чи бездіяль нос ті 
ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів місце во го са-
мо вря ду ван ня і служ бо вих осіб. Ця стат тя Кон-
сти туції встановлює ме ханізм відповідаль ності 
дер жа ви пе ред лю ди ною за свою діяльність, 
здійснен ня нею обов’яз ку закріплення і за-
без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни. Про це ду ра 
роз гля ду та ких справ пе ред ба чається гла вою 

31BА Цивільно го про це су аль но го ко дек су (ЦПК) 
Ук раїни. 

Відповідно до ста тей Кон сти туції, ЦПК 
України та інших за конів Ук раїни бу ла під-
го тов ле на скар га на Київську міську дер жав-
ну адміністрацію, Мос ковсь ку рай он ну дер-
жав ну адміністрацію м. Києва, Санітар ноBепі-
деміологічну служ бу м. Києва, ВАТ “Го ло сі ївсь-
кий за вод стіно вих ма теріалів і кон ст рукції” та 
Міський ор ган санітар ної служ би. Всі ці ор га ни 
вла ди виз на ли, що умо ви про жи ван ня в бу дин-
ку не відповіда ють санітар ним і гігієнічним нор-
мам і прий ня ли рішен ня про відсе лен ня гро ма-
дян, але жод но го сво го рішен ня не ви ко на ли. 
Скар га бу ла надісла на по штою, бо з досвіду 
ор ганізації, ми вже зна ли, що в більшості ви-
падків, як що піти на прий ом до судді, він зро-
бить все мож ли ве і не мож ли ве, аби ви з цією 
скар гою по вер ну лись до се бе додо му. 

От ри мав ши скар гу, суд дя не за ба рив ся з 
відповіддю. Роз г ля нув ши її він дійшов до вис-
нов ку, що не ро зуміє, про яку бездіяльність 
ор ганів вла ди пи ше скарж ник, і по про сив на-
пи са ти кон кретніше, в чо му ви яв ляється без-
діяльність ор ганів вла ди.

Після роз’яс нень суд дя ви ні с ух ва лу, що, 
ос кільки за яв ник усу нув не доліки скар ги ча-
ст ко во, за зна чив ще од ну зацікав ле ну осо бу, 
інші не доліки у вста нов ле ний строк не усу нув, 
по да ну скар гу слід вва жа ти не по да ною і по-
вер нути за яв нику. Таким чином була ство рена 
ще одна перешкода на шляху реалізації права 
на доступ до пра восуддя.

На ухвалу Старокиївського районного суду 
громадянином Ш. була подана касаційна скар-
га до Київського міського суду. Останній роз-
глянув скаргу і виніс ухвалу її задовільнити — 
ухвалу Старокиївського районного суду м. Ки-
єва скасувати, а справу передати на новий 
розгляд до районного суду.

Цією ухвалою Київський міський суд не  
тільки відмінив незаконне рішення районного 
суду, а й гарантував право кожного грома дя-
нина на доступ до пра восуддя та оскарження 
не лише дій, а й бездіяльності державних ор-
ганів.

Ми ще не знаємо, як закінчить ся ця спра-
ва, бо си ли ду же нерівні. Але пер шу спра ву — 
пра во на за хист своїх прав в суді — гро ма-
дя нин Ш. ви г рав. З досвіду ор ганізації, рай онні 
су ду не на ва жу ють ся прий ма ти рішен ня на ко-
ристь гро ма дян, бо ще сьо годні су до ва вла да 
не має тієї не за леж ності, яку по вин на ма ти. Але 
са ме такі спра ви і да ють мож ливість бу ду ва ти 
в Ук раїні пра во ву дер жа ву де 3 стат тя Кон сти-
туції Ук раїни бу де го ло вною для керівників всіх 
рівнів при прий нятті ни ми рішень. ■
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Кар ди наль ные из ме не ния, про изо шед шие 
за по след ние го ды в граж дан скоBпро цес су аль-
ном за ко но да тель ст ве Ре с пуб ли ки Мол до ва, 
все в боль шей ме ре спо соб ст ву ют сбли же нию 
си с те мы су до про из вод ст ва на шей ре с пуб ли ки, 
ха рак те ри зу ю щей ся до ми ни ро ва ни ем след ст-
вен но го на ча ла, с со стя за тель ной, что, ко неч но 
же, не ми ну е мо вле чет за со бой ин те г ри ро ва-
ние тех или иных про цес су аль ных ин сти ту тов, 
свой ст вен ных со стя за тель ной си с те ме от прав-
ле ния пра во су дия, в си с те му пра ва Ре с пуб ли-
ки Мол до ва. 

Од ним из та ких нов шеств яв ля ет ся ин сти-
тут пра ва об ще ст вен но го ин те ре са. Од на ко, 
та кой ин сти тут свой ст ве нен не толь ко со стя за-
тель ной си с те ме су до про из вод ст ва, но и след-
ст вен ной, раз лич ны лишь фор мы и пу ти его 
при ме не ния. 

Су ще ст во ва ние ин сти ту та пра ва об ще ст-
вен но го ин те ре са (The Public Interest Law, allge-
meine Interesse) тес но свя за но с про бле ма ми 
до ступ но с ти су деб ной за щи ты, так как имен но 
в со стя за тель ной си с те ме су до про из вод ст ва 
из на чаль но пред по ла га ет ся уча с тие ад во ка та 
в рас смо т ре нии де ла для обес пе че ния в боль-
шей ме ре ра вен ст ва спо ря щих сто рон. Но ес-
ли в си с те ме со стя за тель но го су до про из вод-
ст ва уча с тие ад во ка та пред по ла га ет ся, то в 
не ко то рых стра нах, тра ди ци он но от но ся щих ся 
к си с те ме след ст вен но го су до про из вод ст ва, 
уча с тие ад во ка та обя за тель но в си лу на ли чия 
в этом спе ци аль но го ука за ния в за ко не (так, 
на при мер, граж дан ское про цес су аль ное за ко-
но да тель ст во Ре с пуб ли ки Гер ма ния для боль-
шин ст ва ка те го рий дел пред пи сы ва ет обя за-
тель ное уча с тие ад во ка та). Ко неч но же это 
пред по ла га ет не се ние сто ро ной рас хо дов, воз-
ни ка ю щих в свя зи с пред ста ви тель ст вом. И 
очень ча с то воз ни ка ют си ту а ции, ког да лю ди 
не в со сто я нии оп ла тить са мые обыч ные рас-
хо ды, свя зан ные с рас смо т ре ни ем де ла в су де. 
Кро ме то го, су ще ст ву ют так на зы ва е мые труд-
но пред став ля е мые ка те го рии дел, где так же 
воз ни ка ют про бле мы с пред став ле ни ем ин те-
ре сов за ин те ре со ван ных лиц. 

В на сто я щее вре мя дан ные про бле мы осо-
бен но ак ту аль ны в Ре с пуб ли ке Мол до ва и, ко-
неч но же, не об хо ди мо под черк нуть важ ность 
со зда ния ме ха низ мов их раз ре ше ния, изу че-
ние по ло жи тель но го опы та дру гих стран. 

В за ру беж ной юри ди че с кой ли те ра ту ре 
пра во об ще ст вен но го ин те ре са оп ре де ля ет ся 
поBраз но му. Так, Б. А. Вайс брод рас сма т ри ва-
ет пра во об ще ст вен но го ин те ре са как де я-
тель ность, осу ще ств ля е мую ор га на ми до б ро-
воль но го сек то ра, обес пе чи ва ю щую пол ное 
пред ста ви тель ст во пло хо за щи щен ных ин те ре-
сов, ис поль зу ю щую пра во вые ин ст ру мен ты, и 
преж де все го за ко но да тель ст во4. 

В 1973 го ду Спе ци аль ный ко ми тет по прак-
ти ке пра ва об ще ст вен но го ин те ре са Аме ри-
кан ской Ас со ци а ции Ад во ка тов оп ре ди лил об-
ще ст вен ный ин те рес как: 
● Пра во вые служ бы для бед ных;
● Бес плат ное или по сни жен ным це нам пред-

ста ви тель ст во в де лах по вос ста нов ле нию 
и за щи те ос нов ных ин ди ви ду аль ных граж-
дан ских прав;

● Пра во бла го тво ри тель ных ор га ни за ций. 

Дав оп ре де ле ние пра ву об ще ст вен но го ин-
те ре са, в 1975 го ду Аме ри кан ская Ас со ци а ция 
Ад во ка тов ого во ри ла сфе ры, ох ва ты ва е мые 
пра вом об ще ст вен но го ин те ре са — об ласть 
бед но с ти, граж дан ские и об ще ст вен ные пра-
ва, от прав ле ние пра во су дия. 

Уче ные Гер ма нии, ана ли зи руя про бле мы 
об ще ст вен но го ин те ре са, боль ше вни ма ния 
уде ля ли кру гу ох ва ты ва е мых ин те ре сов, а так-
же со ци аль ным по след ст ви ям при ни ма е мых 
ре ше ний. Так, на при мер, уче ный Ур лих Фёр сте 
ука зы ва ет, что об ще ст вен ный ин те рес все гда 
име ет ся тог да, ког да ре ше ния ка са ют ся боль-
шо го кру га на се ле ния ли бо эко но ми че с кой 
жиз ни, а так же мо гут по влечь за со бой со ци-
аль ные по след ст вия5. 

Ес ли сум ми ро вать вы ска зы ва ния за ру беж-
ных уче ных по по во ду пра ва об ще ст вен но го 
ин те ре са, то мож но со гла сить ся с мне ни ем Ре-
шет ни ко вой И. В., вы де ля ю щей че ты ре со став-
ля ю щие его эле мен та: 

НЕ КО ТО РЫЕ АС ПЕК ТЫ «ПРА ВА ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО ГО 
ИН ТЕ РЕ СА» В РЕ С ПУБ ЛИ КЕ МОЛ ДО ВА

Па вел Зам фир,
док тор пра ва, Ка фе д ра граж дан ско го про цес са
Юри ди че с ко го Фа куль те та МГУ

Олег Мы ца, 
сту дент 5 кур са
Юри ди че с ко го фа куль те та МГУ

4 Wiesbrod B. A. Public Interest Law. An economic and institutional analysis Berkeley; Los Angeles; London, 
1978. P. 22
5 Kommentar zur Zivilproze (ordnung. Herausgegeben von HansBJioahim Musielak. Verlag Franz Vahlen 
Munchen 1999. Seite 386
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● Де я тель ность юри ди че с ких фирм, ад во ка тов 
и дру гих ор га ни за ций по ока за нию бес плат-
ных или по сни жен ным став кам пра во вых 
ус луг;

● За щи та пло хо пред став ля е мых ин те ре сов 
(ох ра на ок ру жа ю щей сре ды, за щи та прав 
по тре би те лей и т. д. );

● За щи та не до ста точ но пред став ля е мых групп 
лю дей (бед ных, рас со вых и на ци о наль ных 
мень шинств);

● Про цес су аль ные ме ры (а точ нее ме ха низ мы) 
за щи ты об ще ст вен но го ин те ре са6. 
В США под пра вом об ще ст вен но го ин те ре-

са в ос нов ном по ни ма ет ся де я тель ность спе-
ци аль ных юри ди че с ких фирм по за щи те пе ре-
чис лен ных вы ше прав. Не со став ля ет в этом 
пла не ис клю че ния и Фе де ра тив ная Ре с пуб ли-
ка Гер ма ния, од на ко, за ко но да тель ст во этой 
стра ны ус та нав ли вает для де я тель но с ти та ких 
ор га ни за ций оп ре де лен ный пе ре чень тре бо-
ва ний. Так, к при ме ру, §29 Фе де раль но го за-
ко на об ох ра не при ро ды пре ду с ма т ри ва ет та-
кие тре бо ва ния для при зна ния об ще ст вен но го 
объ е ди не ния, спе ци а ли зи ру ю ще го ся в об ла с-
ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, в це лях осу ще-
ств ле ния им сво ей ус тав ной де я тель но с ти. Та-
кое при зна ние вы да ет ся, ес ли об ще ст вен ное 
объ е ди не ние: 

● В со от вет ст вии со сво им ус та вом дей ст ву ет 
по сто ян но и пре иму ще ст вен но в це лях за щи-
ты при ро ды и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды;

● В со от вет ст вии с ус та вом, об ласть де я тель-
но с ти дан но го объ е ди не ния ох ва ты ва ет как 
ми ни мум тер ри то рию од ной зем ли;

● Га ран ти ру ет ис поль зо ва ние та ко го при зна-
ния лишь для ис пол не ния сво их ус тав ных 
за дач;

● Вви ду пре сле до ва ния об ще по лез ных це лей 
ос во бож де но в со от вет свии с абз. 1 нр. 9 §5 
«За ко на о на ло ге на кор по ра ции» от уп ла ты 
на ло га на кор по ра ции;

● Пpедо с тав ля ют воз мож ность вступ ле ния в 
дан ное объ е ди не ние для каж до го, кто под-
дер жи ва ет це ли объ е ди не ния. 

Не об хо ди мо от ме тить, что при об ра ще нии 
в суд та ких уч реж де ний в це лях за щи ты об-
ще ст вен но го ин те ре са они ос во бож да ют ся от 
не се ния про цес су аль ных рас хо дов или же им 
пре до став ля ет ся по мощь в не се нии про цес су-
аль ных рас хо дов за счет бю д жет ных средств. 

Ни те о рия, ни за ко но да тель ст во Ре с пуб ли-
ки Мол до ва не зна ют тер ми на «пра во об ще-

ст вен но го ин те ре са», но за ко но да тель ст во на-
шей стра ны все гда сто я ло на стра же ин те ре сов 
со ци аль но не за щи щен ных сло ев на се ле ния. В 
ка че ст ве при ме ра до ста точ но лишь при ве с ти 
по ло же ния ст. ст. 5, 43, 94 и др. ГПК РМ. Од на-
ко, на ря ду с уже дав но су ще ст ву ю щей прак ти-
кой за щи ты ин те ре сов та ких групп на се ле ния, 
в по след нее вре мя по яв ля ют ся спе ци а ли зи ро-
ван ные уч реж де ния, со дер жа ни ем де я тель но-
с ти ко то рых по су ти и яв ля ет ся за щи та пра ва 
об ще ст вен но го ин те ре са. Речь идет о Пуб лич-
ной Ас со ци а ции “Clinica Juridica” и Пуб лич но го 
Цен т ра Эко ло ги че с кой Ад во ка ту ры “EcoBLex”. 
Каж дое из на зван ных уч реж де ний име ет свою 
об ласть де я тель но с ти. Пуб лич ный Центр Эко-
ло ги че с кой Ад во ка ту ры “EcoBLex” осу ще ств ля-
ет свою де я тель ность ис клю чи тель но в це лях 
пра во вой за щи ты ок ру жа ю щей сре ды от не-
бла го при ят но го воз дей ст вия со сто ро ны на ру-
ши те лей дей ст ву ю ще го эко ло ги че с ко го за ко-
но да тель ст ва Ре с пуб ли ки Мол до ва, а так же, 
пред став ле ние ин те ре сов граж дан и об ще ст-
вен ных ор га ни за ций в су деб ных ин стан ци ях 
в слу чае на ру ше ния их эко ло ги че с ких прав. 
Пуб лич ная Ас со ци а ция “Clinica Juridica” за ни-
ма ет ся ока за ни ем бес плат ной юри ди че с кой 
по мо щи со ци аль но не за щи щен ным сло ям на-
се ле ния. Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод 
о том, что за пад ный ва ри ант за щи ты пра ва 
об ще ст вен но го ин те ре са, не най дя сво е го от-
ра же ния ни в за ко но да тель ст ве, ни в те о рии, 
ре а ли зу ет ся на прак ти ке у нас в ре с пуб ли ке. 
Это име ет ог ром ное зна че ние и сти му ли ру ет 
к изу че нию это го ин сти ту та, прак ти ки дру гих 
го су дарств, сло жив шей ся в об ла с ти раз ра бот-
ки ме ха низ мов ре а ли за ции пра ва об ще ст вен-
но го ин те ре са, изу че ния воз мож но с ти бо лее 
эф фек тив ной ре а ли за ции его в Ре с пуб ли ке 
Мол до ва, учи ты вая спе ци фи ку пра во вой си с-
те мы, пра во вых тра ди ций на шей стра ны. 

Раз вив шись пер во на чаль но лишь в це лях 
за щи ты прав и ох ра ня е мых за ко ном ин те ре сов 
со ци аль но не за щи щен ных сло ев на се ле ния, 
ин сти тут пра ва об ще ст вен но го ин те ре са, на 
наш взгляд, на ря ду с дан ным ас пек том, при-
об ре та ет боль шое зна че ние в об ла с ти за щи ты 
ок ру жа ю щей сре ды, так как в дан ный мо мент 
эта про бле ма в Ре с пуб ли ке Мол до ва, да и во 
всем ми ре, сто ит осо бен но ос т ро. В этом пла-
не не сколь ко слов хо те лось бы ска зать от но-
си тель но су ще ст ву ю щей тес ной вза и мо свя зи 
меж ду ин сти ту том пра ва об ще ст вен но го ин те-
ре са (за щи та ок ру жа ю щей сре ды как один из 
ас пек тов это го ин сти ту та) и ин сти ту том кол лек-

6 Ре шет ни ко ва И. В. До ка за тель ст вен ное пра во Ан г лии и США. — 
М, «ГО РО ДЕЦ» — 1999 — с. 51.

Продовження на стор. 28 ➮



ГУТА: з досвіду зарубіжних колегГУТА: з досвіду зарубіжних колег

В
і

с
н

и
к

 
Е

к
о

 л
о

г
і

ч
н

о
ї

 
А

д
 в

о
 к

а
 т

у
 р

и

№ 1 4  28282828

тив но го ис ка, как на и бо лее ча с то ис поль зу е-
мо го за ру бе жом и, на мой взгляд, на и бо лее 
под хо дя ще го по дан но му ви ду спо ров сред ст ва 
за щи ты на ру шен ных прав. Так, в юри ди че с кой 
ли те ра ту ре Ре с пуб ли ки Гер ма ния от дель но от-
ме ча ет ся ле ги тим ность кол лек тив но го ис ка, 
так как он обес пе чи ва ет вли я ние труд но пред-
став ля е мых об щих ин те ре сов на по ли ти коBад-
ми ни с т ра тив ные про цес сы пла ни ро ва ния раз-
ме ще ния обь ек тов и при ня тия не об хо ди мых 
в та ких слу ча ях ре ше ний, в ин те ре сах об ще ст-
вен но с ти рас ши ря ет воз мож но с ти пра во вой 
за щи ты субъ ек тив ных прав в це лях про ве де-
ния обь ек тив но го пра во во го кон тро ля и ста-
би ли зи ру ет со от но ше ние граж дан ских ак ций 
и граж дан ских ини ци а тив и, та ким об ра зом, 
спо соб ст ву ет ин те г ра ции7. 

Не смо т ря на су ще ст ву ю щие эко ло ги че с кие 
про бле мы, ор га ны го су дар ст ва, ком пе тент ные 
в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, за ча с-
тую без дей ст ву ют. По это му, в це лях обес пе че-
ния на и боль шей за щи ты ок ру жа ю щей сре ды, 
не ма ло важ ное зна че ние име ет граж дан ская 
ини ци а ти ва. В ка че ст ве при ме ра мож но при-
ве с ти де я тель ность Пуб лич но го Цен т ра Эко ло-
ги че с кой Ад во ка ту ры “EcoBLex”, дей ст ву ю ще го 
бла го да ря под держ ке Ас со ци а ции Аме ри кан-
ских Ад во ка тов, ABA/CEELI Moldova. Од на ко, 
для эф фек тив ной ре а ли за ции дан но го пра во-
во го ин сти ту та не до ста точ но лишь про яв ле ния 
граж дан ской ини ци а ти вы, не об хо ди мо еще и 
со дей ст вие со сто ро ны го су дар ст ва. Ко неч но 
же, учи ты вая слож ную эко но ми че с кую си ту а-
цию, сло жив шу ю ся в ре с пуб ли ке, на пер во на-
чаль ном эта пе воз мож но ог ра ни чить ся лишь 
ор га ни за ци он ным со дей ст ви ем го су дар ст ва. 
Так, как пред став ля ет ся, оно долж но вы ра-
жать ся в сле ду ю щем: 

1. Вве де ние в дей ст ву ю щее за ко но да тель ст-
во ин сти ту та кол лек тив но го ис ка, на ли чие 
ко то ро го бу дет спо соб ст во вать за щи те не 
толь ко на ру шен ных эко ло ги че с ких прав, но 
так же и за щи те прав по тре би те лей и др. 

2. Вве де ние норм пра ва, ко то рые рег ла мен ти-
ро ва ли бы про цес су аль ные фор мы уча с тия 
спе ци а ли зи ро ван ных об ще ст вен ных уч реж-
де ний, дей ст ву ю щих в це лях за щи ты об ще-
ст вен но го ин те ре са;

3. Ус та нов ле ние обя за тель ных тре бо ва ний к 
та ким уч реж де ни ям;

4. Ос во бож де ние та ких уч реж де ний при ис пол-
не нии ими сво их ус тав ных за дач при по да че 
ис ко вых за яв ле ний в це лях за щи ты об ще-

ст вен но го ин те ре са от не се ния су деб ных 
рас хо дов. 

Но на сколь ко ак ту аль ным бу дет ис поль зо-
ва ние пра ва об ще ст ве но го ин те ре са в Мол до-
ве? Воз ник но ве ние лю бо го пра во во го фе но-
ме на, как из ве ст но,объ яс ня ет ся эко но ми че с-
ки ми и по ли ти че с ки ми при чи на ми. На про тя-
же нии по след них 10 лет в Мол до ве от ме чен 
пе ре ход к ры ноч ной эко но ми ке и де мо кра ти-
за ции об ще ст ва. Эти по ло жи тель ные по сво ей 
су ти яв ле ния при во дят, все та ки, к не ко то рым 
не га тив ным мо мен там, а имен но: 

а) рост чис ла без ра бот ных и бы с т рое рас сло е-
ние на се ле ния по иму ще ст вен но му при зна-
ку при ве дет к не воз мож но с ти со блю де ния 
прин ци па ра вен ст ва сто рон. Это оз на ча ет, 
что од на, бо лее обес пе чен ная сто ро на бу дет 
иметь боль ше воз мож но с тей вли ять на ход 
де ла. По это му, для обес пе че ния ре аль ных 
пра во вых га ран тий ра вен ст ва, не об хо ди мо, 
что бы сто ро ны об ла да ли рав ны ми воз мож-
но с тя ми для най ма хо ро ше го ад во ка та;

б) де мо кра ти за ция об ще ст ва ве дет к де мо кра-
ти за ции за ко но да тель ст ва, вслед ст вие че го 
мно гие слои на се ле ния по лу чи ли пра ва и 
сво бо ды, ко то рых они рань ше не име ли. Од-
на ко, до ста точ ных про цес су аль ных га ран тий 
за щи ты их ин те ре сов в су де нет;

в) рост пра во вой куль ту ры, осо зна ние пре иму-
ществ су деб ной за щи ты сво их прав и сво-
бод и в даль ней шем при ве дут к уве ли че нию 
ко ли че ст ва граж дан ских дел в су дах. Но не 
все граж да не смо гут за щи щать свои пра ва 
че рез оп ла чи ва е мо го пред ста ви те ля (ад во-
ка та);

г) за щи та ин те ре сов не о пре де лен но го кру га 
лиц при ве дет к рас ши ре нию воз мож но с тей 
предъ яв ле ния груп по вых ис ков, не по сред-
ст вен но об ра зу ю щих сфе ру дей ст вия пра ва 
об ще ст вен но го ин те ре са. 

В ка че ст ве ре зю ме мож но от ме тить сле-
ду ю щее. От ка зав шись в 1996г. от прин ци па 
объ ек тив ной ис ти ны, ос во бо див суд от обя-
зан но с ти все сто рон не го, пол но го и объ ек тив-
но го вы яс не ния дей ст ви тель ных об сто я тельств 
де ла, пе ре ори ен ти ро вав си с те му от прав ле ния 
пра во су дия в сто ро ну до ми ни ро ва ния на чал 
со стя за тель но с ти, за ко но да тель не дол жен ог-
ра ни чи вать ся лишь дек ла ри ро ва ни ем дан но-
го прин ци па. В це лях обес пе че ния ра вен ст ва 
прав спо ря щих сто рон, пре до став ле ния им 
рав ных воз мож но с тей для за щи ты сво их прав 

7 Ch. Seiler. Subiektives Recht und Umweltsschutz, in DVBI. 1976. S. 521 ff. Sei auch — Verfassungsauftrag 
fur den Natur— und Umweltchutz und allgemeine Probleme. S. 887B888
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Мож ливість по дан ня скар ги про по ру шен ня 

прав у міжна род ний ор ган є над зви чай но важ-
ли вим еле мен том ме ханізму за хи с ту еко логічних 
прав. Ши ро кою прак ти кою роз гля ду еко логічних 
справ ха рак те ри зується Комітет ООН з прав лю-
ди ни. Важ ли вою особ ливістю діяль ності Коміте ту 
є те, що Комітет упов но ва же ний звер та тись до 
дер жав, які виз на ли йо го ком пе тенцію, вжи ти 
“тим ча со вих за ходів за хи с ту” з ме тою уник ну ти 
не по прав ної шко ди по тенційній жертві по ру шен-
ня прав, пе ред ба че них Пак том про гро ма дянські 
та політичні пра ва. Пра ви ло №86 Про це ду ри 
Коміте ту доз во ляє Коміте ту звер та тись до дер-
жа ви з та ким про хан ням навіть до то го, як бу де 
прий ня те рішен ня про прий нятність повідо млен-
ня. Хоч, зро зуміло, Комітет не мо же зо бов’яза ти 
дер жа ву вжи ти та ких за ходів, йо го звер нен ня 
ма ють знач ну політич ну ва гу і, як пра ви ло, ви ко-
ну ють ся дер жа ва ми. Це на бу ває особ ли во го зна-

чен ня в кон тексті охо ро ни довкілля та еко логічних 
прав лю ди ни, оскільки ча с то шко да, за вда на на-
вко лиш нь о му се ре до ви щу, — не по прав на. 

Спра ви, які роз гля дав Комітет з прав лю ди-
ни і які тор ка лись еко логічних пи тань, мож на 
поділи ти на дві ка те горії: 

1) спра ви, що сто су ють ся прав корінно го на се-
лен ня; і

2) спра ви що до ядер ної зброї та радіоак тив них 
ма теріалів. Зро зуміло, що пра ва корінно го на се-
лен ня закріплені го ло вним чи ном інши ми міжна-
род ноBпра во ви ми ак та ми, про те прак ти ка Коміте-
ту з прав лю ди ни (як і Між аме ри кансь кої комісії 
з прав лю ди ни) до во дить, що корінне на се лен ня 
мо же шу ка ти за хи с ту своїх по ру ше них прав і на 
ос нові між на род них угод за галь но го ха рак те ру 
(у да но му ви пад ку — Пак ту про гро ма дянські і 
політичні пра ва). В ос нов но му спра ви, що сто-

У по пе ред нь о му но мері Вісни ка Еко логічної Ад во ка ту ри йшло ся про мож ливі 
за со би за хи с ту еко логічних прав гро ма дян че рез про це ду ри звіту ван ня дер жав у 
ор га ни ООН. Да на стат тя є спро бою аналізу прак ти ки Коміте ту ООН з прав лю ди ни 
з точ ки зо ру мож ли вості за хи с ту у ньо му еко логічних прав лю ди ни

Андрій Ан д ру се вич,
Львівський національ ний універ си тет, 
аспірант ка фе д ри міжна род но го пра ва

ОХО РО НА ДОВКІЛЛЯ
У ПРАК ТИЦІ КОМІТЕ ТУ ООН З ПРАВ ЛЮ ДИ НИ

и ох ра ня е мых за ко ном ин те ре сов, не об хо ди мо 
так же и со зда ние оп ре де лен но го ме ха низ ма 
обес пе че ния та ко го ра вен ст ва. Кро ме то го, 
не ма ло важ ное зна че ние име ет пра во вая за-
щи та т. н. труд но пред став ля е мых прав и ин-
те ре сов, ка са ю щих ся, в осо бен но с ти, обес пе-
че ния бла го при ят ной ок ру жа ю щей сре ды. Так 
как по та ким спо рам опре де лить кон крет ное 
за ин те ре со ван ное ли цо прак ти че с ки не пред-
став ля ет ся воз мож ным, в то же вре мя за щи та 
та ких ин те ре сов неб хо ди ма для обес пе че ния 
граж да нам их пра ва на бла го при ят ную ок ру-
жа ю щую сре ду, за креп лен но го в ст. 37 Кон-
сти ту ции Ре с пуб ли ки Мол до ва. Нель зя так же 
упу с кать из вни ма ния по ло же ния Кон вен ции 
о до сту пе к ин фор ма ции, уча с тии об ще ст вен-
но с ти в про цес се при ня тия ре ше ний и до сту-
пе к пра во су дию, при ня тую в ию не 1998 г. в 
г. Ор хусс, Да ния, на Кон фе рен ции ми ни с т ров 
ок ру жа ю щей сре ды“ Ок ру жа ю щая сре да для 
Ев ро пы”.

Ст. 9 Кон вен ции за креп ля ет пра во лю бо го 
ли ца на до ступ к про це ду ре рас смо т ре ния 
дел о на ру ше нии эко ло ги че с ко го пра ва в су-

де, при чем ч. 2 этой ста тьи обя зы ва ет стра-
ныBуча ст ни цы обес пе чить бы с т рую про це ду ру, 
не тре бу ю щую оп ла ты или тре бу ю щую ее в 
ми ни маль ном объ е ме. А в со от вет ст вии со ст. 
3 этой же Кон вен ции, каж дая Сто ро на долж на 
обес пе чи вать пред ста ви те лям об ще ст ве но с ти, 
от ве ча ю щим пре ду с мо т рен ным в ее на ци о-
наль ном за ко но да тель ст ве кри те ри ям, до ступ 
к ад ми ни с т ра тив ным и су деб ным про це ду рам 
для ос па ри ва ния дей ст вий или без дей ст вий 
ча ст ных лиц или го су дар ст вен ных ор га нов, 
ко то рые на ру ша ют по ло же ния на ци о наль но го 
за ко но да тель ст ва, от но ся ще го ся к ок ру жа ю-
щей сре де. Та ким об ра зом, воз ло же ние на 
го су дар ст во та ких обя за тельств не из беж но 
вле чет за со бой ко неч но же и обя зан ность 
го су дар ст ва по раз ра бот ке на на ци о наль ном 
уров не ме ха низ ма ре а ли за ции по ло же ний дан-
ной меж ду на род ной кон вен ции. Не со мнен но, 
воз мож ны раз лич ные пу ти для это го, од на ко, 
как нам пред став ля ет ся, ин сти тут пра ва об ще-
ст вен но го ин те ре са, учи ты вая его по ло жи тель-
ные эф фек ты, яв ля ет ся на и бо лее оп ти маль-
ным ре ше ни ем дан ной про бле мы. ■
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су ють ся корінно го на се лен ня, ба зу ють ся на по-
ру шенні статті 27 Пак ту що до прав етнічних, 
релігійних та мов них мен шин, зо к ре ма пра ва ра-
зом з інши ми чле на ми тієї ж гру пи ко ри с ту ва ти ся 
своєю куль ту рою. У 1994 році Комітет прий няв 
за ува жен ня за галь но го по ряд ку що до статті 27 
Пак ту.8 Комітет час від ча су прий має за ува жен-
ня за галь но го по ряд ку (та ке пра во на да не йо му 
стат тею 40 Пак ту), і хо ча во ни не на кла да ють на 
дер жа ви пра во вих зо бов’язань, але є ав то ри тет-
ни ми тлу ма чен ня ми по ло жень Пак ту.9 У своєму 
за ува женні за галь но го по ряд ку що до статті 27 
Комітет вка зав на те, що “куль ту ра про яв ляється 
у ба га ть ох фор мах, в то му числі у особ ли во му 
спо собі жит тя, пов’яза но му із ви ко ри с тан ням 
зе мель них ре сурсів, особ ли во у ви пад ку корінно-
го на се лен ня. Та ке пра во [ко ри с ту ва тись своєю 
куль ту рою] мо же вклю ча ти такі ви ди тра диційної 
діяль ності, як ри баль ст во і мис лив ст во та пра во 
жи ти у ре зер ваціях, за хи ще них за ко ном”.10 Про-
те, прий нят тю цьо го за ува жен ня за галь но го по-
ряд ку пе ре ду ва ло кілька справ, що, влас не, торка-
лись прав корінно го на се лен ня і які, бе зу мов но, 
ма ли вплив на прий нят тя Коміте том з прав лю ди-
ни за ува жен ня за галь но го по ряд ку, яке б місти ло 
ви щез га да не тлу ма чен ня статті 27 “Пак ту про 
гро ма дянські і політичні пра ва”. 

У справі Bernard Ominayak & The Lubicon Lake 
Band v. Canada по давці повідо млен ня за яви ли, 
що ор га ни уп равління провінції Аль бер та поз ба-
ви ли індіанців озе ра Лубікон за собів на існу ван-
ня та по ру ши ли їх пра во на са мо виз на чен ня, 
про да ю чи кон цесії на ви до бу ток наф ти та га зу 
на їх зем лях. Комітет з прав лю ди ни відхи лив 
роз гляд спра ви що до по ру шен ня статті 1 (пра ва 
націй на са мо виз на чен ня), оскільки у да но му 
ви пад ку мо ва не мог ла йти про “націю”, про те 
дійшов до вис нов ку, що “істо ричні не спра вед ли-
вості та де які су часні до сяг нен ня, вклю ча ю чи ви-
до бу ток наф ти та га зу, за гро жу ють спо со бу жит тя 
та куль турі на се лен ня озе ра Лубікон і, та ким 
чи ном, по ру шу ють пра ва національ них мен шин 
і су пе ре чать статті 27 “Пак ту про гро ма дянські 
і політичні пра ва”.11 Пра ва мен шин в кон тексті 

на вко лиш нь о го се ре до ви ща бу ли по ру шені і у 
справі O. Sara et al. v. Finland, про те, врештіBрешт 
Комітет з прав лю ди ни виз нав за яву не прий нят-
ною згідно зі стат тею 5(2(б)) (не обхідність ви чер-
па ти усі внутрішні за со би пра во во го за хи с ту).12 
У спра вах Ilmari Lansman v. Finland та Jouni E. 
Lansman v. Finland Комітет з прав лю ди ни дійшов 
іншо го вис нов ку, аніж у справі із ка надсь ки ми 
індіан ця ми, хо ча і у цих двох спра вах йшло ся про 
по ру шен ня пра ва ко ри с ту ва ти ся своєю куль ту рою 
(ст. 27 Пак ту) в ре зуль таті пев ної діяль ності, яка 
впли ва ла на їх спосіб жит тя.13 Комітет відмітив, 
по си ла ю чись на своє за ува жен ня за галь но го по-
ряд ку що до статті 27 “Пак ту про гро ма дянські 
і політичні пра ва”, що слід роз г ля ну ти чи ма ло 
рішен ня з бо ку дер жа ви настільки ве ли кий вплив 
на спосіб жит тя пред став ників мен шості, щоб це 
скла да ло “відмо ву в праві ко ри с ту ва ти ся своєю 
куль ту рою”, як це пе ред ба че но стат тею 27 Пак ту. 
Окрім то го, як вка зу вав Комітет в за ува женні 
за галь но го по ряд ку до статті 27 Пак ту, дер жа ва 
по вин на вжи ва ти за ходів з ме тою за без пе чен-
ня участі членів гро мад мен шо с тей у прий нятті 
рішень, які ма ють на них вплив.14 У обох спра вах 
Комітет прий шов до вис нов ку, що інте ре си гро-
мад бу ли вра хо вані при прий нятті рішень, і що 
розміри впли ву еко номічної діяль ності при ват них 
ком паній не доз во ля ють го во ри ти про по ру шен-
ня пра ва ко ри с ту ва тись своєю куль ту рою. Тим 
не мен ше, еко номічна діяльність са мої етнічної 
гру пи (зо к ре ма, у двох по пе редніх спра вах — 
оле няр ст во) мо же роз гля да тись у кон тексті статті 
27 Пак ту, як що та ка діяльність є важ ли вим скла-
до вим еле мен том їх куль ту ри.15 Так, оле няр ст во, 
на дум ку по давців повідо млень у спра вах Ilmari 
Lansman v. Finland та Jouni E. Lansman v. Finland, 
бу ло під за гро зою в ре зуль таті про ве ден ня гірни-
чоBви до був них робіт та вирубки лісу на їх те ри-
торії. 

Усі спра ви пов’язані із радіоак тив ни ми ма те-
ріала ми та їх впли вом на ре алізацію пра ва на 
жит тя, які вирішу вав Комітет з прав лю ди ни, бу ли 
не на ко ристь по давців повідо млень. В усіх ви-
пад ках повідо млен ня з різних при чин бу ли ого-

8 Див. General Comment No. 23: The Rights of Minorities, U. N. CCPR Human Rights Committee, 50th 
Sess. 13, 14th Mtg., U. N. Doc. CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 5 (1994). 
9 Див. , зо к ре ма: Menno T. Kamminga, The Precautionary Approach In International Human Rights Law: 
How It Can Benefit the Environment, in “The Precautionary Principle and International Law (D. Freestone & 
E. Hey eds., 1996). P. 173. 
10 General Comment No 23, supra note 16. 
11 Communication No. 167/1984, Annual Report of the Human Rights Committee, U. N. GAOR, 45th Sess., 
Supp. No. 40, vol. 2, Annex IX, U. N. Doc. A/45/40 (1990). 
12 O. Sara et al. v. Finland, Communication No. 431/1990, 50th Sess. , U. N. Doc. CCPR/C/50/D/431/1990 
decided Mar. 24, 1994. 
13 Ilmari Lansman v. Finland, Communication No. 511/1992, U. N. CCPR Human Rights Committee, 52nd 
Sess. , U. N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994); Jouni E. Lansman v. Finland, Communication No. 
671/1995, U. N. CCPR Human Rights Committee, 58th Sess. , U. N. Doc. CCPR/C/58/D/671/1995 
(1996). 
14 General Comment No 23, supra note 16. 
15 Див. рішен ня Коміте ту з прав лю ди ни у справі Ivan Kitok v. Sweden. 
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В індивіду аль них са ди бах такі об’єкти як ко ло дязі, дво-
рові вби ральні, спо ру ди для ут ри ман ня ху до би та птиці 
є звич ним яви щем. Ра зом з тим, нерідко ви ко ри с тан ня 
подібних об’єктів, за умо ви не до три ман ня ви мог що до їх 
спо ру д жен ня, мо же бу ти по тенційним дже ре лом не без пе ки 
для здо ров’я, а іноді і для жит тя меш канців. Самі ж гро ма-
дя ни вва жа ють, що як що зе мель на ділян ка зна хо дить ся у їх 
влас ності або ко ри с ту ванні, то спо ру д жен ня та ких не знач них 
об’єктів як гос по дарські спо ру ди, вби раль ня, гноєсхо ви ще 
та інших мо же здійсню ва тись на влас ний роз суд. 

На про ти ва гу цьо му, чин не за ко но дав ст во з ме тою 
без печ ної ек сплу а тації ви ще наз ва них об’єктів ре гу лює їх 
розміщен ня на при леглій до бу дин ку те ри торії та виз на чає 
мінімаль но до пу с тимі відстані від вка за них об’єктів до інших 
еле ментів за бу до ви. 

Дер жавні Будівельні Нор ми (ДБН 360B92) вста нов лю ють 
від стань від жит ло вих бу динків до гос по дарсь ких будівель 
(са раїв) для ху до би, інших тва рин та птахів не мен ше 15 м, а 
до ком по ст ної ями, дво ро вої вби ральні, сміттєзбірни ка не 
менш 20 м. Відстань від пит но го ко ло дя зя та сверд ло ви ни 
до вка за них об’єктів по вин на бу ти не мен ше 20 м. До то го 
ж, місце роз та шу ван ня во до забірних спо руд по вин но бу ти 
вверх за течією ґрун то вих вод і ви ще по відно шен ню до 
ка налізаційних спо руд. 

При не мож ли вості за без пе чен ня в ме жах ділян ки міні-
маль но до пу с ти мої відстані(в да но му ви пад ку це 20 м) не-
об хідно вла ш то ву ва ти сверд ло ви ни, ко ло дязі або кап тажі 
для гру пи бу динків на май дан чи ках з твер дим по крит тям та 
ухи лом на більше 4B5%. 

Дер жавні будівельні нор ми 79B92 “Жит лові бу дин ки для 
індивіду аль них за бу дов ників” більш де таль но ре гу лю ють 
роз міщен ня гос по дарсь ких об’єктів і вка зу ють, що гос по-
дар сь кі будівлі слід розміщу ва ти в гли бині ділян ки, відстань 
від стін бу динків з вікна ми, що ви хо дять із жит ло вих кімнат, 
ку хонь, ве ранд та го ло вних входів у бу ди нок (квар ти ру) до 
гос по дарсь ких будівель (без ут ри ман ня ху до би та птахів) 
має бу ти не мен ше 7 м. Гос по дарські приміщен ня для ут ри-
ман ня ху до би та птахів пло щею до 50 кв. м до пу с кається 
при бу до ву ва ти тільки до од но — та двок вар тир них жит ло-
вих бу динків за умов їх ізо ляції від жит ло вих кімнат та 
ку хонь не мен ше, ніж трьо ма підсоб ни ми приміщен ня ми. 
Відстань від пит но го ко ло дя зя до гос по дарсь ких будівель для 
ут ри ман ня ху до би, гноєсхо вищ, вби ральні, ком по ст ної ями, 
сміттєзбірни ка ре ко мен дується вста нов лю ва ти не мен ше 
50 м. Не до пу с кається та кож розміщен ня на одній ділянці 
пит но го ко ло дя зя та місце вих ка налізаційних си с тем з 
фільтру ю чи ми ко ло дя зя ми. Гноєсхо ви ще, май дан чик для ви-
гу лу, ком по ст на яма, надвірна вби раль ня та сміттєзбірник 
ма ють зна хо ди тись біля гос по дарсь ких будівель для ут ри-
ман ня ху до би з обов’яз ко вим розміщен ням ниж че за рель-
єфом по відно шен ню до пит но го ко ло дя зя. ■

ло шені Коміте том не прий нят ни ми. 
Про те, у справі E. H. P. v. Canada 
Комітет виз нав, що еко логічна шко-
да мо же бу ти пред ме том роз гля ду у 
справі.16 У цій справі повідо млен-
ня бу ло зроб ле не від імені го ло ви 
еко логічно го то ва ри ст ва “Порт Хо уп” 
та від імені нинішньо го та май бутніх 
по колінь провінції Он таріо, Ка на да. 
У по відо мленні йшло ся про за хо-
ро нен ня радіо ак тив них відходів в 
ме жах міста, яке спри чи ни ло ши-
ро ко мас штаб не за бруд нен ня жит-
ло вих та інших будівель міста, що 
за гро жу ва ло жит тю нинішньо го та 
май бутніх по колінь. Комітет відхи-
лив по відо млен ня че рез не ви чер-
паність внутрішніх за собів пра во-
во го за хи с ту, про те за явив, що “да-
не повідо млен ня піднімає серй оз-
ні пи тан ня що до статті 6(1) Пак-
ту”.17 Зро зуміло, що Комітет не 
міг роз гля да ти повідо млен ня від 
іме ні май бутніх по колінь, оскільки 
во ни не є носіями прав, пе ред ба-
че них Пак том про гро ма дянські та 
політичні пра ва, то му він роз гля дав 
по си лан ня на май бутні по коління у 
повідо мленні ли ше як “на ма ган ня 
по ка за ти усю важ ливість пи тань, 
підня тих у повідо мленні”.18 

Слід за ува жи ти, що по давці по-
відо млен ня навіть не звер ну лись у 
жо ден національ ний суд до по дан-
ня своєї скар ги у Комітет з прав 
лю ди ни, і в то му, що Комітет вис ло-
вив своє став лен ня до про бле ми, а 
не ли ше відхи лив йо го як не прий-
нят не, ми ба чи мо, що еко логічні 
пи тан ня на леж ним чи ном бе руть ся 
до ува ги в ро боті Коміте ту. 

Прак ти ка міжна род них ор ганів 
ООН з кон тро лю за ре алізацією 
прав лю ди ни є підтвер д жен ням ши-
ро ко го виз нан ня зв’яз ку між ста-
ном на вко лиш нь о го се ре до ви ща 
та ре алізацією прав лю ди ни, дає 
підста ви вва жа ти, що еко логічні 
пра ва лю ди ни мож на за хи с ти ти у 
міжна род них ор га нах (ство ре них 
на ос нові угод з прав лю ди ни) на 
ос нові їх зв’яз ку з інши ми фун да-
мен таль ни ми пра ва ми. ■

16 Communication No. 67/1980, U. N. 
Human Rights Committee decision of 
Oct. 27, 1982. 
17 Ibid. 
18 Ibid.

Яри на Ос та пик
юрист БФ “Еко пра во+Львів”

ПРО ВЛА Ш ТУ ВАН НЯ КО ЛО ДЯЗІВ, 
ВБИ РА ЛЕНЬ ТА СПО РУД ДЛЯ 
УТРИ МАН НЯ ХУ ДО БИ ТА ПТИЦІ
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Яри на Ос та пик
юрист БФ “Еко пра во+Львів”

ЯК ЗА РЕЄСТРУ ВА ТИ
МО ЛОДІЖНУ ЕКО ЛОГІЧНУ ОР ГАНІЗАЦІЮ?

Як поділя ють ся мо лодіжні (ди тячі) гро мад-
ські ор ганізації за те ри торією своєї діяль-
ності?

Мо лодіжні та ди тячі гро мадські ор ганізації 
поділя ють ся на місцеві, все ук раїнські та між-
на родні. 
Місце ва гро мадсь ка ор ганізація — ор га-
нізація, діяльність якої по ши рюється на те-
ри торії відповідної адміністра тив ноBте ри то-
ріаль ної оди ниці або регіону. Те ри торія діяль-
ності са мостійно виз на чається гро мадсь кою 
ор га нізацією. 
Все ук раїнська гро мадсь ка ор ганізація — ор-
ганізація, діяльність якої по ши рюється на 
те ри торію всієї Ук раїни і яка має місцеві 
осе ред ки у більшості її об ла с тей. 
Міжна род на ор ганізація — це ор ганізація, 
діяльність якої по ши рюється на те ри торію 
Ук раїни і хо ча б однієї іншої дер жа ви. 

Хто мо же бу ти за снов ни ка ми мо лодіжної 
(ди тя чої) гро мадсь кої ор ганізації?

За снов ни ка ми мо лодіжної або ди тя чої гро-
мадсь кої ор ганізації мо жуть бу ти гро ма дя-
ни Ук раїни, а та кож іно земці та осо би без 
гро ма дян ст ва, що пе ре бу ва ють в Ук раїні на 
за кон них підста вах, які до сяг ли 15Bрічно го 
віку. 

Хто мо же бу ти чле ном мо лодіжної (ди тя чої) 
гро мадсь кої ор ганізації?

Чле на ми мо лодіжних та ди тя чих гро мадсь ких 
ор ганізацій мо жуть бу ти гро ма дя ни Ук раїни, 
а та кож іно земці та осо би без гро ма дян ст-
ва, які пе ре бу ва ють в Ук раїні на за кон них 
підста вах. 

Чле на ми мо лодіжних гро мадсь ких ор га ні-
зацій мо жуть бу ти осо би віком від 14 до 28 
років,
Чле на ми ди тя чих гро мадсь ких ор ганізацій — 
осо би віком від 6 до 18 років. Не по внолітні 
віком до 10 років мо жуть ста ти чле ном 
ди тя чої гро мадсь кої ор ганізації при на яв-
ності пись мо вої зго ди батьків, уси новителів, 
опікунів або піклу валь ників. 

Чи мо жуть осо би, стар ші віко во го цен зу, 
пе ред ба че но го для мо лодіжних (ди тя чих) 
гро мадсь ких ор ганізацій, бу ти чле на ми цих 
ор ганізацій?

Осо би стар шо го віку мо жуть бу ти чле на ми 
мо лодіжних та ди тя чих гро мадсь ких ор гані-
зацій за умо ви, як що їх кількість у цих 
ор ганізаціях не пе ре ви щує тре ти ну за галь-
ної кількості членів; у складі ви бор них орга-
нів мо лодіжних та ди тя чих гро мадсь ких ор-
ганізацій кількість осіб стар шо го віку не 
мо же пе ре ви щу ва ти тре ти ну членів ви бор-
них ор ганів. 
Об ме жен ня що до кількості осіб, вік яких пе-
ре ви щує відповідно 28 та 18 років у складі 
ви бор них ор ганів не по ши рюється на спіл-
ки мо лодіжних та ди тя чих гро мадсь ких ор га-
нізацій. 

Чи мо жуть мо лодіжні та гро мадські ор га-
нізації бу ти за снов ни ка ми та чле на ми інших 
гро мадсь ких об’єднань?

Мо лодіжні та ди тячі гро мадські ор ганізації 
ма ють пра во на до б ровільних за са дах за-
сно ву ва ти або всту па ти між со бою в спілки 
(со ю зи, асоціації то що), ут во рю ва ти бло ки 

До сить ча с то до нас звер та ють ся мо лоді лю-
ди, які хо чуть ство ри ти гро мадсь ку ор ганізацію 
для за хи с ту довкілля, своїх еко логічних прав та 
інте ресів. 

У на шо му Вісни ку ми про по нуємо у формі 
пи тань та відповідей по ло жен ня чин но го за-
ко но дав ст ва Ук раїни, які ре гу лю ють пи тан ня 

ство рен ня мо лодіжних та ди тя чих гро мадсь ких 
ор ганізацій. 

Відповідно до чин но го за ко но дав ст ва мо-
лоді гро ма дя ни Ук раїни мо жуть ство ри ти або 
мо лодіжну, або ди тя чу гро мадсь ку ор ганізацію. 
Роз ме жу ван ня між ци ми ор ганізаціями про во-
дить ся за віком членів цих ор ганізацій. 

Мо лодіжна гро мадсь ка ор ганізація — це об’єднан ня гро ма дян віком від 14 до 28 років, 
ме тою якої є здійснен ня діяль ності, спря мо ва ної на за до во лен ня та за хист своїх за кон них 
соціаль них, еко номічних, твор чих, ду хов них та інших спільних інте ресів. 
Ди тя ча гро мадсь ка ор ганізація — це об’єд нан ня гро ма дян віком від 6 до 18 років, ме тою 
яких є здійснен ня діяль ності, спря мо ва ної на ре алізацію та за хист своїх прав і сво бод, твор чих 
здібно с тей, за до во лен ня влас них інте ресів, які не су пе ре чать за ко но дав ст ву, та соціаль не 
ста нов лен ня як по вно прав них членів суспільства. 
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та ко аліції, ук ла да ти між со бою уго ди про 
співробітництво і взаємо до по мо гу. 
За снов ни ка ми спілок мо лодіжних та ди тя чих 
гро мадсь ких ор ганізацій є мо лодіжні та ди-
тячі гро мадські ор ганізації. 
Мо лодіжні та ди тячі гро мадські ор ганізації та 
їх спілки не мо жуть ут во рю ва ти та всту па ти 
у ви борчі бло ки. 
Мо лодіжні гро мадські ор ганізації мо жуть 
всту па ти у ви борчі ко аліції. 

Чи оп ла чу ють мо лодіжні та ди тячі гро мад-
ські ор ганізації дер жав ну реєстрацію та 
реєстрацію їх сим воліки?

Мо лодіжні та ди тячі гро мадські ор ганізації 
звільня ють ся від спла ти за дер жав ну реє-
страцію та від збо ру за реєстрацію їх сим-
воліки. 

Яким шля хом мож на от ри ма ти офіційне ви-
знан ня мо лодіжної (ди тя чої) гро мадсь кої 
ор ганізації?

Ле галізація (офіційне виз нан ня) мо ло діж-
них (ди тя чих) гро мадсь ких ор ганізацій здійс-
нюється шля хом реєстрації або повідо млен-
ня про їх за сну ван ня. 
Ле галізація все ук раїнських та міжна род них 
мо лодіжних (ди тя чих) гро мадсь ких ор га ні за-
цій здійснюється Міністер ст вом юс тиції Ук-
ра їни; місце вих осе редків цих ор ганізацій 
та місце вих гро мадсь ких ор ганізацій — Го-
ло вним уп равлінням юс тиції Мін’юс ту в Ав-
то номній Ре с публіці Крим, об ла сни ми, Київ-
ським та Се ва с то польсь ким міськи ми, рай-
он ни ми, рай он ни ми в містах Києві та Се ва-
с то полі уп равління ми юс тиції, ви ко нав чи ми 
коміте та ми сільських, се лищ них, міських Рад 
на род них де пу татів. 

Які до ку мен ти по да ють ся для реєстрації мо-
лодіжної (ди тя чої) гро мадсь кої ор ганізації?

Для реєстрації мо лодіжної (ди тя чої) гро мад-
сь кої до реєстру ю чо го ор га ну по дається: 

1. За ява, підпи са на не менш як трьо ма за-
снов ни ка ми об’єднан ня гро ма дян або їх 
упов но ва же ни ми пред став ни ка ми. 

2. Ста тут (по ло жен ня) в двох примірни ках, який 
по ви нен місти ти: 

 а) на зву гро мадсь кої ор ганізації (відмінну 
від існу ю чих), її ста тус та юри дич ну ад ре су;

 б) ме ту та за вдан ня гро мадсь кої ор га ні зації;
 в) умо ви і по ря док прий о му в чле ни , ви бут тя 

з ор ганізації;
 г) пра ва і обов’яз ки членів гро мадсь кої ор-

ганізації;
 д) по ря док ут во рен ня і діяльність ста тут них 

ор ганів об’єднан ня, місце вих осе редків та 
їх по вно ва жен ня;

 е) дже ре ла над хо д жен ня і по ря док ви ко-

ри с тан ня коштів та іншо го май на об’єднан-
ня, по ря док звітності, кон тро лю, здійснен ня 
гос по дарсь кої та іншої ко мерційної діяль-
ності, не обхідної для ви ко нан ня ста тут них 
за вдань;

 ж) по ря док вне сен ня змін і до пов нень до 
ста ту ту ор ганізації;

 з) по ря док при пи нен ня діяль ності ор га ні за-
ції і вирішен ня май но вих пи тань, пов’яза них 
з її ліквідацією. 

 У ста туті мо жуть бу ти пе ред ба чені інші по-
ло жен ня, що сто су ють ся особ ли во с тей ство-
рен ня і діяль ності гро мадсь кої ор ганізації. 

3. Про то кол ус та нов чо го з’їзду (кон фе рен ції) 
або за галь них зборів, які прий ня ли ста тут 
(по ло жен ня);

4. Відо мості про склад керівництва цен т раль-
них ста тут них ор ганів (із за зна чен ням пріз-
ви ща, імені, поBбать кові, ро ку на ро д жен ня, 
місця постійно го про жи ван ня, по са ди (за-
нят тя), місця ро бо ти);

5. Дані про на явність місце вих осе редків, під-
твер д жені про то ко ла ми кон фе ренцій (збо-
рів);

6. Відо мості про за снов ників гро мадсь кої ор-
ганізації або спілок гро мадсь ких ор ганізацій 
(для гро ма дян — із за зна чен ням прізви ща, 
імені, поBбать кові, ро ку на ро д жен ня, місця 
постійно го про жи ван ня; для спілок мо ло-
діжних (ди тя чих) гро мадсь ких ор ганізацій — 
на зви цих ор ганізацій, місцез на хо д жен ня 
ви щих ста тут них ор ганів, до дан ня копії до ку-
мен та про ле галізацію, рішен ня цен т раль них 
ста тут них ор ганів гро мадсь ких ор ганізацій 
їх вступ до спілки). 

7. Міжна род на гро мадсь ка ор ганізація до дат-
ко во по дає до ку мен ти, які підтвер д жу ють 
по ши рен ня її діяль ності на те ри торії хо ча 
б однієї іншої дер жа ви (довіре ності, зо бо-
в’язан ня, про то ко ли, до ку мен ти про ле га лі-
зацію то що). 

 Для ле галізації мо лодіжної (ди тя чої) гро-
мадсь кої ор ганізації шля хом повідо млен ня 
про її за сну ван ня до ле галізу ю чо го ор га ну 
по да ється за ява, підпи са на не менш як трьо-
ма за снов ни ка ми гро мадсь кої ор ганізації 
або її упов но ва же ни ми пред став ни ка ми. 

 В за яві вка зується прізви ще, ім’я, поBбать-
кові за снов ників гро мадсь кої ор ганізації 
або їх упов но ва же них пред став ників, рік 
на ро д жен ня, місце постійно го про жи ван ня, 
на зва ор ганізації і місцез на хо д жен ня цен-
т раль них ста тут них ор ганів, ос нов на ме та 
діяль ності гро мадсь кої ор ганізації. Підпи си 
в за яві по винні бу ти завірені в ус та нов ле-
но му за ко ном по ряд ку. ■
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WWW.PLANETARK.ORG
Reuters Planet Ark. Се ред “монстрів” інфор мації, і не ли ше еко ло-
гічної — це, зви чай но, агент ст во “Reuters”, на спеціаль но му еко-
ло гічно му вебBсайті яко го ви змо же те не ли ше про чи та ти ос танні 
еко логічні но ви ни у світі, а й знай ти відповідну інфор мацію за да тою 
чи клю чо вим сло вом в архіві. Єди на ва да сай ту — йо го од но мовність 
(англійська мо ва). Але це, в той же час, йо го пе ре ва га, оскільки 
“Reuters”— пер шо д же ре ло, і май же всі інші інфор маційні ре сур си 
ви ко ри с то ву ють са ме інфор мацію “Reuters”, пе ре кла да ю чи її на 
мо ви регіону. Як що ви все та ки виріши ли ко ри с ту ва ти ся пер шо-
д жере лом — підпишіться на що-
денні но ви ни “World Environment 
News“ від Planet Arc.

Зоя Ско ро па ден ко

ЕКО ЛОГІЧНА ІНФОР МАЦІЯ ТА ДЕР ЖАВНІ ЕКО ЛОГІЧНІ 
УС ТА НО ВИ УК РАЇНИ В ІНТЕР НЕТІ

WWW.ENS.LYCOS.ORG
Lycos Environmental News. На пор талі “Ly cos” є служ ба еко логічних 
но вин. Ду же опе ра тив на і пра цює за прин ци пом то го ж “Reu ters” 
чи “ВВС”, відрізня ю чись від них ли ше розміром ма теріалів, які є 
до сить ве ликі. Зручність сай ту та кож по ля гає в архіві, спрощеному 
по шу ку інфор мації та в то му, що ви мо же те підпи са ти ся на но ви ни 
сай ту і от ри му ва ти їх щод ня у влас ну еле к трон ну скринь ку. Крім то го, 
на сайті мож на вмісти ти власні пресBрелізи за пла но ва них акцій чи 
про чи та ти пресBрелізи інших еко логічних ор ганізацій (пе ре важ на 
більшість ко ри с ту вачів цьо го серві су — аме ри канські еко логічні 
ор ганізації).

WWW.BBC.CO.UK/HI/RUSSIAN/NEWS
BBC News Service. Ще один з найбільш “ци то ва них” інфор-
маційних ре сурсів еко логічної інфор мації — “ВВС”. На 
жаль, на відміну від “Reuters”, еко логічні но ви ни потрібно 
або від слід ко ву ва ти за за галь ною лінією но вин, або шу ка ти 
за клю чо вим сло вом в “По шу ку”. Пе ре ва га цьо го сай ту йо-
го ба га то мовність, тоб то як що ви не во лодієте англійською, 
чи арабсь кою мо ва ми, ви змо же те знай ти но ви ну на 
російській та ук раїнській мові, зай шов ши в ди рек торію 

“World service”.

 WWW.DWELLE.DE
Deutsche welle. “Deutsche welle” — все світньо 
відо ма радіос танція, яка за раз роз міщує свою 
інфор мацію та кож і в Інтер неті. Так, зо к ре ма, 
російська служ ба “Deutsche welle” має навіть 
спеціаль ний еко логічний розділ “Зе лені но ви-
ни”, де ви змо же те знай ти що тиж не ву еко-
логічну інфор мацію з Німеч чи ни та світу, а 
та кож пе ре гля ну ти тек с тові ма теріали радіо-
жур на лу “Лю ди на та при ро да”, який при свя че-
ний різно манітним при род ним об’єк там, еко-
логічним подіям та ціка вин кам у сфе рі за хи с ту 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

WWW.LENTA.RU
Lenta.ru. Пе ре ва гою росій-
сь ко го інфор ма ційно го сер-
ве ру Lenta.ru (який не є спе-
ціалізо ва ним еко  логіч ним 
Ін тер нетBви дан  ням) є си с те-
ма по шу ку еко ло гічних но-
вин за клю чо вим сло вом. 
От же, як що ви по чу ли якусь 

но ви ну і хотіли би її пе ревіри ти, спро буй те по шу ка ти 
на Lenta.ru. Крім то го, на йо го сайті мож на знай ти 
лінки до інших російських ін фор  маційних ре сурсів та 
між на род них інфор маційних агентств та ких як BBC, 
НТВ, Ут ро, Gazeta. ru та інші.
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 WWW.PODROBNOSTI.COM.UA
По дроб но с ти. Сайт служ би но вин відо мої ук раїнської те ле-
ком панії “Інтер” ча с то вміщує інфор мацію про еко логічні події 
Ук раїни і світу. Особ ли во цікаві но ви ни з Ук раїни, оскільки 
на разі са ме опе ра тив ної еко логічної інфор мації по Ук раїні 
у нас не ви с та чає. Од на ва да сай ту, а мож ли во й пе ре ва га 
за клю чається в то му, що тек стові ма теріали по дані у тому 

ж вигляді, якими во ни 
бу ли в те левізійних но-
ви нах.

WWW.MENR.GOV.UA
Міністер ст во еко логії та при род них ре сурсів Ук раїни. 
На сайті міністер ст ва, який порівня но не що дав но з’явив ся 
в неті, ви змо же те — ци тую: “Оз най о ми тись зі ста ном 
довкілля та еко логічни ми про бле ма ми Ук раїни”, пе ре ди ви-
тись вже існу ю чу еко логічну нор ма тив ну ба зу та оз най о-

ми тись з за ко на ми, які ли шень роз роб ля ють ся. Та кож на сайті є інфор мація про усі дер жу правління 
міністер ст ва по об ла с тях, де які з яких ма ють до сить не по га ну інфор маційну ба зу по регіонах. Ще на 
сайті мож на пе ре гля ну ти ос танні но ви ни міністер ст ва та анон си подій, які не за ба ром відбу дуть ся, як то 
ви с тав киBяр мар ки та пре зен тації, пов’язані з пи тан ня ми еко логії. На цьо му ж вебBсайті ви змо же те знай ти 
інфор мацію про кон фе ренцію Міністрів на вко лиш нь о го се ре до ви ща Євро пи, яка відбу деть ся у Києві у 2003 
році. А та кож, цей ре сурс ко рис ний, зо к ре ма, лінка ми до вебBсторінок дер жав них ус та нов. По ра да: ко ли 
бу де те шу ка ти лінки, во ни зна хо дять ся на сторінці під гіперссил кою “По си лан ня”. 

WWW.HEALTH.GOV.UA
Міністер ст во охо ро ни здо ров’я Ук раїни. Кор по ра тив на вебB 
сторінка Міністер ст ва охо ро ни здо ров’я — це сайт усіх ус та-
нов пов’яза них з охо ро ною здо ров’я в Ук раїні, такі як Інсти тут 
гігієни та ме дич ної еко логії, Центр ін фор маційних ре сурсів та, 
без по се ред ньо, Мі ністер ст во охо ро ни здо ров’я. Цей ре сурс 
на дає інфор мацію про історію та діяльність мі ністер ст ва, 
струк турні підрозділи та за ко но дав ст во. На сторінці Інсти ту ту 
гігієни та ме дич ноїї еко логії ви змо же те про чи та ти про кон т роль 
за якостю лікарсь ких за собів та про пе ревірку дійс ності сер-
тифікатів аналізу лікарсь ких за со бів. Сайт та кож про по нує — 
впер ше в Ук раїні — ONLINEBпе ревірку сер тифікатів якос ті 
лікарсь ких за собів 
на дійсність.

 WWW.MNS.GOV.UA
Міністер ст во з пи тань над зви чай них си ту а цій та у спра вах 
за хи с ту на се лен ня від наслідків Чор но бильсь кої ка та ст ро фи. 
ВебBсторінка цьо го міністер ст ва ко рис на, зо к ре ма, влас ною опе-
ра тив ною інфор мацією про над зви чайні си ту ації, які ста ли ся за 
до бу та їх про гноз на на ступ ний місяць. Оскільки міністер ст во зай-
мається ще й пи тан ня ми Чор но би ля, то му на йо го сайті розміще но 
декілька потрібних інфор маційних ре сурсів про це відо ме місце. 
Зо к ре ма, са ме тут ви змо же те що ден но дізна ва ти ся про радіаційну 
си ту ацію в зоні відчу жен ня та ос танні події на Чор но бильській 
станції. Декілька лінків доз во лять вам пе ре ди ви тись кілька ви дань 
цьо го ж міністер ст ва про Чор но биль, такі як “Вісник Чор но би ля”, 
“Чор но бильінтерінформ”. Крім то го, сайт про по нує “Аз бу ку ви жи-
ва ния” — своєрідний посібник для тих, хто не ба жає за блу ка ти в 
лісі чи от руїти ся гри ба ми.
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№ 1 4  36363636

1. За твер ди ти Тим ча со ву ме то ди ку виз на чен ня 
очіку ва них збитків від за бруд нен ня довкілля 
при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та 
відходів (далі — Ме то ди ка), що до дається.

2. Де пар та мен ту еко логічної без пе ки (Є. Маторін):

 2.1. У 5Bден ний термін після за твер д жен ня 
по да ти цей на каз на дер жав ну реєстрацію 
до Мін’юс ту.

 2.2. У місяч ний термін після дер жав ної реє-
страції Ме то ди ки в Мін’юсті на пра ви ти копії 
Ме то ди ки до те ри торіаль них ор ганів Міне-
ко ре сурсів, інших ус та нов і ор ганізацій, що 
на ле жать до сфе ри уп равління міністер ст ва 
та зацікав ле них ор ганізацій для вра ху ван ня 
в ро боті.

 2.3. У дру го му квар талі 2002 ро ку вне сти до 
Ме то ди ки зміни що до її удо с ко на лен ня, ви хо-
дя чи з аналізу річних ста ти с тич них да них стра-
ху ван ня відповідаль ності за за вдан ня збитків 
при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин 
та відходів і ре аль них ви т рат, пов’яза них з 
ліквідацією наслідків за бруд нен ня довкілля.

3. Ре с публікансь ко му коміте ту АР Крим по еко-
ло гії та при род них ре сур сах, Дер жав ним уп-
рав лінням еко логії та при род них ре сурсів в 
об ла с тях, містах Києві та Се ва с то полі, Дер-
жав ним інспекціям охо ро ни Чор но го та Азов-
сь ко го морів:

 3.1. Прий ня ти цю Ме то ди ку для вра ху ван ня 
в ро боті.

 3.2. Щок вар таль но, до 5Bго чис ла на ступ но-
го за звітним періодом міся ця, на да ва ти до 
Го ло вної дер жав ної еко логічної інспекції для 
уза галь нен ня опе ра тив ну інфор мацію що до 
фак тич но го аварійно го за бруд нен ня довкілля 
при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та 
відходів і оцінки ре аль них ви т рат, пов’яза них 
з ліквідацією наслідків цьо го за бруд нен ня.

4. Го ловній дер жавній еко логічній інспекції (П. 
Сви рид) щок вар таль но, до 15Bго чис ла на-
ступ но го за звітним періодом міся ця, на да-
ва ти до Де пар та мен ту еко логічної без пе ки 
(Є. Ма торін) уза галь не ну опе ра тив ну інфор-
мацію що до фак тич но го аварійно го за бруд-
нен ня довкілля при транс пор ту ванні не без-
печ них ре чо вин і відходів та ре аль них ви т рат, 
пов’яза них із ліквідацією наслідків за бруд-
нен ня, для вра ху ван ня в ро боті та вне сен ня 
відповідних змін до цієї Ме то ди ки.

5. Кон троль за ви ко нан ням на ка зу по кла с ти 
на за ступ ни ка Міністра — Го ло вно го дер-
жав но го інспек то ра з охо ро ни на вко лиш нь-
о го при род но го се ре до ви ща Ук раїни М. Сте-
ценка.

 Міністр І. Заєць
ЗА ТВЕР Д ЖЕ НО на ка зом Міністер ст ва еко логії 
та при род них ре сурсів Ук раїни
від 15 трав ня 2001 р. № 181

За реєстро ва но в Міністерстві юс тиції Ук раїни
1 черв ня 2001 р. за N 474/5665

ПРО ЗА ТВЕР Д ЖЕН НЯ ТИМ ЧА СО ВОЇ МЕ ТО ДИ КИ ВИЗ НА ЧЕН НЯ 
ОЧІКУ ВА НИХ ЗБИТКІВ ВІД ЗА БРУД НЕН НЯ ДОВКІЛЛЯ 
ПРИ ТРАНС ПОР ТУ ВАННІ НЕ БЕЗ ПЕЧ НИХ РЕ ЧО ВИН ТА ВІДХОДІВ

НА КАЗ МІНІСТЕР СТ ВА ЕКО ЛОГІЇ 
ТА ПРИ РОД НИХ РЕ СУРСІВ УК РАЇНИ

від 15 трав ня 2001 ро ку N 181
За реєстро ва но в Міністерстві юс тиції Ук раїни
1 черв ня 2001 р. за N 474/5665

Відповідно до ста тей 41, 49 За ко ну Ук раїни “Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви-
ща”, статті 43 За ко ну Ук раїни “Про відхо ди”, За ко ну Ук раїни “Про приєднан ня Ук раїни до Ба зельсь кої 
кон венції про кон троль за транс кор дон ни ми пе ре ве зен ня ми не без печ них відходів та їх ви да лен ням”, 
статті 22 За ко ну Ук раїни “Про пе ре ве зен ня не без печ них ван тажів”, по ста но ви Кабіне ту Міністрів 
Ук раїни від 29 бе рез ня 2000 ро ку N 574 “Про при зна чен ня ком пе тент но го ор га ну та виділе но го 
цен т ру для ви ко нан ня цілей Ба зельсь кої кон венції про кон троль за транс кор дон ни ми пе ре ве зен ня ми 
не без печ них відходів та їх ви да лен ням” НА КА ЗУЮ:



документи, зміни, коментарі, проектидокументи, зміни, коментарі, проекти
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ТИМ ЧА СО ВА МЕ ТО ДИ КА
ВИЗ НА ЧЕН НЯ ОЧІКУ ВА НИХ ЗБИТКІВ

ВІД ЗА БРУД НЕН НЯ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ТРАНС ПОР ТУ ВАННІ 
НЕ БЕЗ ПЕЧ НИХ РЕ ЧО ВИН ТА ВІДХОДІВ

1. ЗА ГАЛЬНІ ПО ЛО ЖЕН НЯ

Тим ча со ва ме то ди ка виз на чен ня очіку ва них збитків від за бруд нен ня довкілля при транс пор ту-
ванні не без печ них ре чо вин та відходів (далі — Ме то ди ка) роз роб ле на на ос нові За ко ну Ук раїни “Про 
охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща”, За ко ну Ук раїни “Про відхо ди”, За ко ну Ук раїни 
“Про пе ре ве зен ня не без печ них ван тажів”, За ко ну Ук раїни “Про стра ху ван ня”, Зе мель но го ко дек су 
Ук раїни, Вод но го ко дек су Ук раїни, інших нор ма тив ноBпра во вих актів Ук раїни.

Ме то ди ка виз на чає орієнтовні роз ра хун ки розмірів відшко ду ван ня шко ди, за вда ної юри дич ни ми 
та фізич ни ми осо ба ми при здійсненні ни ми діяль ності з транс пор ту ван ня не без печ них ре чо вин 
та відходів унаслідок аварійно го за бруд нен ня при род них ре сурсів не без печ ни ми ре чо ви на ми та 
відхо да ми, та за сто су ван ня цих орієнтов них роз ра хунків при виз на ченні стра хо вих сум, стра хо вих 
та рифів при стра ху ванні відповідаль ності при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів при 
ук ла денні до го ворів стра ху ван ня.

Ця Ме то ди ка мо же бу ти ви ко ри с та на для виз на чен ня розміру очіку ва них збитків, що за вдані 
суб’єкта ми підприємниць кої діяль ності при пе ре ве зенні не без печ них ре чо вин та відходів при род-
ним ре сур сам, фізич ним та юри дич ним осо бам унаслідок аварійно го за бруд нен ня довкілля при 
транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗ НА ЧЕН НЯ

У цій Ме то диці на ве дені терміни за сто со ву ють ся в та ко му зна ченні.
Не без печ ний ван таж — ре чо ви ни, ма теріали, ви ро би, відхо ди ви роб ни чої та іншої діяль ності, які 

внаслідок при та ман них їм вла с ти во с тей за на яв ності пев них фак торів мо жуть під час пе ре ве зен ня 
спри чи ни ти ви бух, по же жу, по шко д жен ня технічних за собів, при ст роїв, спо руд та інших об’єктів, за-
подіяти ма теріальні збит ки та шко ду довкіллю, а та кож при зве с ти до за ги белі, трав му ван ня, от руєння 
лю дей, тва рин і які за міжна род ни ми до го во ра ми, зго да на обов’яз ковість яких на да на Вер хов ною 
Ра дою Ук раїни, або за ре зуль та та ми ви про бу вань в ус та нов ле но му по ряд ку за леж но від сту пе ня їх 
впли ву на довкілля або лю ди ну відне се но до од но го з класів не без печ них ре чо вин.

Не без печні ре чо ви ни — ре чо ви ни, відне сені до та ких класів: клас 2 — га зи; клас 3 — лег ко-
зай мисті ріди ни; клас 4 — лег ко зай мисті тверді ре чо ви ни; ре чо ви ни, схильні до са мо зай ман ня; 
ре чо ви ни, що виділя ють лег ко зай мисті га зи при сти канні з во дою; клас 5 — ре чо ви ни, що окис ню ють; 
ор ганічні пе рок си ди; клас 6.1 — ток сичні ре чо ви ни; клас 6.2 — інфекційні ре чо ви ни; клас 8 — 
ко розійні ре чо ви ни; клас 9 — інші не без печні ре чо ви ни та ви ро би.

Суб’єкт пе ре ве зен ня не без печ них ван тажів — підприємство, ус та но ва, ор ганізація або фізич на 
осо ба, які відправ ля ють, пе ре во зять або одер жу ють не без печні ван тажі (відправ ни ки, пе ревізни ки 
та одер жу вачі).

Аварійне за бруд нен ня довкілля при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів — це 
рап то ве, не на вмис не за бруд нен ня довкілля внаслідок до рож ньоBтранс порт ної при го ди, за уча с тю 
транс порт но го за со бу, що здійснює пе ре ве зен ня, довільної роз гер ме ти зації ємко с тей та/або то вар-
ної упа ков ки з не без печ ною ре чо ви ною, довільно го ви бу ху не без печ них ре чо вин, са мо зай ман ня, 
аварійних си ту ацій при ван таж ноBроз ван та жу валь них ро бо тах та ін., що ви я ви ло ся в по па данні 
шкідли вих ре чо вин в ат мо сфе ру або во ду, роз пов сю д женні твер дих, рідких або га зо подібних ре чо вин 
на ґрунті чи в над рах або ут во ренні шумів, радіації, тем пе ра тур них змін, а та кож еле к т ро магнітно му, 
світло во му чи іншо му фізич но му, хімічно му, біологічно му не га тив но му впливі, що пе ре ви щу ють 
ус та нов ле ний гра нич ний рівень.

Період по ру шен ня зе мель но го та во до охо рон но го за ко но дав ст ва — це період з мо мен ту 
по чат ку аварійно го за бруд нен ня довкілля до мо мен ту йо го при пи нен ня, підтвер д же них про то ко лом, 
ак том або іншим до ку мен том, скла де ним ком пе тент ним ор га ном.

По терпілий (по терпіла осо ба) — юри дич на або фізич на осо ба, якій за подіяно шко ди суб’єктом 
пе ре ве зен ня не без печ них ван тажів унаслідок аварійно го за бруд нен ня довкілля при транс пор ту ванні 
не без печ них ре чо вин та відходів.

Очіку вані збит ки — це збит ки які по тенційно мо жуть бу ти за вданні фізичній чи юри дичній особі, 
а та кож при род ним ре сур сам не без печ ним ван та жем (не без печ ни ми ре чо ви на ми та відхо да ми) під 
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час йо го (їх) пе ре ве зен ня у ви пад ку ви ник нен ня не пе ред ба че ної не без печ ної си ту ації, наслідком 
якої є аварійне за бруд нен ня довкілля.

Стра ху ван ня — це вид цивільноBпра во вих відно син що до за хи с ту май но вих інте ресів гро ма дян 
та юри дич них осіб у разі на стан ня пев них подій (стра хо вих ви падків), виз на че них до го во ром 
стра ху ван ня або чин ним за ко но дав ст вом, за ра ху нок гро шо вих фондів, що фор му ють ся шля хом 
спла ти гро ма дя на ми та юри дич ни ми осо ба ми стра хо вих пла тежів (стра хо вих внесків, стра хо вих 
премій).

Стра ху ван ня відповідаль ності при пе ре ве зенні не без печ них ре чо вин та відходів (не без печ-
них ван тажів) — це вид стра хо вих відно син що до за хи с ту май но вих прав фізич них та юри дич них 
осіб, що здійсню ють діяльність з транс пор ту ван ня не без печ них ре чо вин та відходів з відшко ду ван ням 
стра ху валь ни ком за подіяної ним шко ди особі або її май ну, а та кож шко ди, за подіяної юри дичній 
особі, а та кож довкіллю.

Стра хо ва су ма — це гро шо ва су ма, в ме жах якої стра хо вик відповідно до умов стра ху ван ня 
зо бов’яза ний про ве с ти ви пла ту при на станні стра хо во го ви пад ку.

Стра хо вий платіж (стра хо вий вне сок, стра хо ва премія) — пла та за стра ху ван ня, яку стра ху-
валь ник зо бов’яза ний вне сти стра хо ви ку згідно з до го во ром стра ху ван ня.

Стра хо вий та риф — став ка стра хо во го вне ску з оди ниці стра хо вої су ми за виз на че ний період 
стра ху ван ня.

3. РЕ КО МЕН ДАЦІЇ ЩО ДО ВИЗ НА ЧЕН НЯ СТРА ХО ВИХ СУМ, СТРА ХО ВИХ ТА РИФІВ 
ТА СТРА ХО ВИХ ПЛА ТЕЖІВ ЗІ СТРА ХУ ВАН НЯ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ
ПРИ ТРАНС ПОР ТУ ВАННІ НЕ БЕЗ ПЕЧ НИХ РЕ ЧО ВИН ТА ВІДХОДІВ

3.1. Стра хо ва су ма виз на чається на підставі ста ти с тич них да них про збит ки, за вдані внаслідок 
аварійно го за бруд нен ня довкілля при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів за по пе редні 
ро ки, які мо жуть знач но відрізня ти ся від збитків на ступ но го ро ку.

3.2. Стра хо ва су ма вста нов люється в до го ворі стра ху ван ня, за зго дою сторін.
3.3. У разі за подіян ня збитків на су му, що пе ре ви щує стра хо ву су му, стра хо вик відшко до вує 

кожній з по терпілих осіб су му, про порційну об ся гові збитків, за вда них кожній третій особі в ме жах, 
ус та нов ле них цією стра хо вою су мою.

3.4. При виз на ченні стра хо вої су ми зі стра ху ван ня відповідаль ності при транс пор ту ванні не без-
печ них ре чо вин та відходів ви ко ри с то ву ють ся ста ти с тичні дані за по пе редні ро ки про розміри збитків, 
за вда них третім осо бам та довкіллю че рез аварійні за бруд нен ня довкілля.

3.5. Се ред ня стра хо ва су ма виз на чається за фор му лою

 РЗ1i + РЗ2i + ... + РЗni
СССi =   Кс, (1)
 n

де СССi — се ред ня стра хо ва су ма для iBї ре чо ви ни (у за леж ності від кла су не без печ ності), грн.;
РЗ1i, РЗ2i ... РЗni — розміри збитків, за вда них довкіллю та третім осо бам при за бруд ненні 

земель них ре сурсів, ат мо сфе ри та вод них ре сурсів за по пе редні ро ки для iBї ре чо ви ни, 
грн.;

n — кількість років;
Кс — ко ефіцієнт ко рот ко ст ро ко вості, який за ле жить від терміну пе ре ве зен ня ван та жу та стро-

ку дії до го во ру стра ху ван ня.

3.6. Стра хові пла тежі та стра хові та ри фи об чис лю ють ся за фор му ла ми (2), (3).

3.7. Стра хо вий та риф дорівнює:

Ст = БСт Кн Кт Кк Кв Кс,  (2)

де Ст — стра хо вий та риф, %;
БСт — ба зо вий стра хо вий та риф, що за ле жить від імовірності на стан ня стра хо во го ви пад ку, %;
Кн — ко ефіцієнт не без печ ності, що за ле жить від кла су не без печ ності ре чо ви ни чи відходів 

(табл. 1, 2);
Кт — ко ефіцієнт, що за ле жить від ви ду транс порт но го за со бу (табл. 3);
Кк — ко ефіцієнт кількості не без печ ної ре чо ви ни (табл. 4);
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Кв — ко ефіцієнт відстані транс пор ту ван ня (табл. 5);
Кс — ко ефіцієнт ко рот ко ст ро ко вості, який за ле жить від терміну пе ре ве зен ня ван та жу та стро-

ку дії до го во ру стра ху ван ня (табл. 6).

Клас не без печ ності

2

3

4

5

6.1

6.2

8

9

Не без печні ре чо ви ни

Га зи

Лег ко зай мисті ріди ни

Лег ко зай мисті тверді ре чо ви ни; ре чо ви ни, схильні 
до са мо зай ман ня; ре чо ви ни, що виділя ють лег ко зай-
мисті га зи при сти канні з во дою

Ре чо ви ни, що окис ню ють ор ганічні пе рок си ди

Ток сичні ре чо ви ни

Інфекційні ре чо ви ни

Ко розійні ре чо ви ни

Інші не без печні ре чо ви ни та ви ро би

Ко ефіцієнт

1,5

1,8

1,4

1,2

2,5

3,0

2,0

1,0

Таб ли ця 1
Ко ефіцієнти не без печ ності в за леж ності від кла су не без печ ності (Кн)

Клас не без печ ності 1 2 3 4

Ко ефіцієнт не без печ ності (Кн) 3,0 2,5 2,0 1,5

Таб ли ця 2 Ко ефіцієнти не без печ ності для не без печ них відходів

Таб ли ця 3 Ко ефіцієнти, що за ле жать від ви ду транс порт но го за со бу

Вид транс пор ту Ав то мобільний Залізнич ний Морсь кий/річко вий Авіаційний

Кт 1,2 1,0 1,1 0,8

Таб ли ця 4 Ко ефіцієнт кількості не без печ ної ре чо ви ни (Кк)

 Кількість до 50 т до 1000 т до 10000 т до 100000 т *

Вид транс пор ту

Ав то мобільний 1,15 1,40 1,65 1,8

Морсь кий/річко вий 1,12 1,30 1,45 1,6

Залізнич ний 1,10 1,20 1,30 1,4

Авіаційний 0,8 1,00 1,05 1,15

* Як що кількість не без печ но го ван та жу більша за 100000 т, то ко ефіцієнти гра фи 5 мно жать ся на 1,2.

Відстань пе ре ве зен ня до 50 км до 200 км до 1000 км більша за 1000 км

Кв 0,8 1 1,4 1,5

Таб ли ця 5 Ко ефіцієнт відстані транс пор ту ван ня

Таб ли ця 6 Ко ефіцієнти ко рот ко ст ро ко вості

Строк дії 15 діб 1 міс. 2 міс. 3 міс. 4 міс. 5 міс. 6 міс. 7 міс. 8 міс. 9 міс. 10 міс. 11 міс. 12 міс.

Кс 0,20 0,25 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1



ЗАКОНОДАВСТВО:ЗАКОНОДАВСТВО:

В
і

с
н

и
к

 
Е

к
о

 л
о

г
і

ч
н

о
ї

 
А

д
 в

о
 к

а
 т

у
 р

и

№ 1 4  40404040

3.8. Стра хо вий платіж виз на чається за фор му лою

СП = Ст СС,   (3)

де Ст — стра хо вий та риф, по ря док роз ра хун ку яко го виз на че но фор му лою (2), %;
 СС —  стра хо ва су ма, яка виз на чається за зго дою сторін при ук ла денні до го ворів стра ху ван ня 

відповідно до підпунктів 3.3 — 3.4, грн.

3.9. Виз на чен ня розміру збитків, за вда них довкіллю та третім осо бам, за до по мо гою яко го визна-
чається се ред ня стра хо ва су ма (фор му ла (1)), здійснюється на підставі виз на чен ня розміру збитків 
від аварійно го за бруд нен ня зе мель них ре сурсів, ат мо сфе ри та вод них ре сурсів при транс пор ту ванні 
не без печ них ре чо вин та відходів.

4. ВИЗ НА ЧЕН НЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ 
ВІД АВАРІЙНО ГО ЗА БРУД НЕН НЯ ЗЕ МЕЛЬ НИХ РЕ СУРСІВ 
ПРИ ТРАНС ПОР ТУ ВАННІ НЕ БЕЗ ПЕЧ НИХ РЕ ЧО ВИН І ВІДХОДІВ*

4.1. Землі вва жа ють ся за бруд не ни ми, як що в їх складі ви яв лені кількісні або якісні зміни, що 
ста ли ся внаслідок аварійно го за бруд нен ня при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів, 
що мо жуть бу ти зу мов лені не тільки по явою в зоні ае рації но вих ре чо вин, яких раніше не бу ло, а й 
збільшен ням вмісту ре чо вин, що ха рак терні для скла ду не за бруд не но го ґрун ту.

4.2. Об сяг за бруд нен ня зе мель них ре сурсів виз на чається у кож но му ви пад ку ок ре мо, що зу мов-
ле но різно манітністю не без печ них ре чо вин та відходів, що транс пор ту ють ся, ге о мор фо логічних, 
ге о логічних та гідро логічних умов.

4.3. За леж но від кількості за бруд ню валь ної ре чо ви ни, яка про ник ла в пев ний шар землі чи 
за бруд ни ла її по верх ню, виз на ча ють ся пло ща, гли би на про ник нен ня та об ся ги за бруд нен ня.

4.4. Розмір збитків об чис люється на підставі ма теріалів ком пе тент них ор ганів, що підтвер д жу ють 
факт за бруд нен ня зе мель них ре сурсів.

4.5. Ос но вою роз ра хунків розміру збитків від за бруд нен ня зе мель них ре сурсів є гро шо ва 
оцінка зе мель сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня, яка на підставі За ко ну “Про пла ту за зем лю” 
виз на чається та уточ нюється Держ ком зе мом Ук раїни. Во на є нор ма тив ною ба зою для виз на чен ня 
розміру збитків від за бруд нен ня зе мель іншо го при зна чен ня (не за леж но від форм влас ності) до 
виз на чен ня гро шо вої оцінки зе мель усіх ка те горій.

4.6. Гро шо ва оцінка од но го гек та ра несільсько го с по дарсь ких угідь (яри, піски, кам’янисті місця 
то що) прирівнюється до по ло ви ни гро шо вої оцінки од но го гек та ра па со вищ у зоні роз та шу ван ня.

4.7. Оди ни цею для роз ра хунків розміру збитків є шар землі в 0,2 м (ор ний шар), тоб то об’єм 
ор но го ша ру ґрун ту 2000 м3 на од но му гек тарі по верхні землі.

4.8. Ви т ра ти для здійснен ня за ходів що до зни жен ня чи ліквідації за бруд нен ня зе мель них ре сурсів 
збільшу ють ся за леж но від гли би ни міграції за бруд ню валь ної ре чо ви ни у співвідно шенні 10:3 (тоб то 
при збільшенні гли би ни в 10 разів ви т ра ти для ліквідації за бруд нен ня збільшу ють ся в 3 ра зи).

4.9. Розмір збитків РЗ виз на чається за фор му лою

РЗi = А  Гд  Кз  Кн  Шегз,  (4),

де А — пи томі ви т ра ти на ліквідацію наслідків за бруд нен ня зе мель ної ділян ки, які виз на ча ють-
ся як 0,5;

 Гд — гро шо ва оцінка зе мель ної ділян ки до за бруд нен ня, грн. (фор му ла (5));
 Кз — ко ефіцієнт, що ха рак те ри зує вміст за бруд ню валь ної ре чо ви ни (м3) в об’ємі за бруд не ної 

землі (м3) за леж но від гли би ни міграції;
 Кн — ко ефіцієнт не без печ ності для ре чо ви ни чи відхо ду (табл. 1, 2);
 Шегз — по каз ник шка ли еко ло гоBгос по дарсь ко го зна чен ня зе мель (табл. 7).

4.10. Гро шо ва оцінка зе мель ної ділян ки до за бруд нен ня Гд виз на чається за фор му лою

Гд = Σ (Пагр Гагр),   (5),

* Відповідно до Ме то ди ки виз на чен ня розмірів шко ди, зу мов ле ної за бруд нен ням і засмічен ням 
зе мель них ре сурсів че рез по ру шен ня при ро до охо рон но го за ко но дав ст ва, за твер д же ної на ка зом 
Міне ко без пе ки від 27.10.97 № 171 (за реєстро ва но в Мін’юсті 05.05.98 за № 285/2725).
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де Пагр* — пло ща аг ро ви роб ни чої гру пи ґрунтів (м2);
 Гагр — гро шо ва оцінка 1 м2 аг ро ви роб ни чої гру пи ґрунтів (грн./м2), яка виз на чається 

за фор му лою

 Гу Багр
Гагр =  ,   (6),
 Бу

де Гу* — гро шо ва оцінка 1 м2 відповідних угідь сільсько го с по дарсь ко го підприємства (грн./м2);
 Багр* — бал боніте ту аг ро ви роб ни чої гру пи ґрунтів зе мель ної ділян ки;
 Бу* — бал боніте ту 1 га відповідних угідь сільсько го с по дарсь ко го підприємства.

У на се ле них пунк тах, гро шо ва оцінка яких не про ве де на, зна чен ня гро шо вої оцінки зе мель ної 
ділян ки (Гд) виз на чається ве ли чи ною гро шо вої оцінки відповідно го сільсько го с по дарсь ко го угіддя 
по адміністра тив но му рай о ну.

4.11. Ко ефіцієнт за бруд нен ня землі Кз виз на чається за фор му лою (7) 
(при Кз < 1 він не вра хо вується).

 ЧЧЧОзр
Кз = ,    (7),
 Тз Пд Іп

де Озр — об’єм за бруд ню валь ної ре чо ви ни (м3);
 Тз — тов ща зе мель но го ша ру, що є розмірною оди ни цею для роз ра хун ку ви т рат на 

ліквідацію за бруд нен ня за леж но від гли би ни міграції і дорівнює 0,2 м (ор ний шар);
 Пд — пло ща за бруд не ної зе мель ної ділян ки (м2);
 Іп — індекс по прав ки до ви т рат на ліквідацію за бруд нен ня за леж но від гли би ни міграції 

за бруд ню валь ної ре чо ви ни (табл. 8).

* Ма теріали гро шо вої оцінки зе мель що до кон крет них влас ників (зем ле ко ри с ту вачів) за да ни ми 
зе мель но го ка да с т ру рай он но го відділу зе мель них ре сурсів.

5,0
 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

1,0 

0,8 

0,5 

0,3 

0,2

Землі зон санітар ної охо ро ни во до за борів, при бе реж ної за хис-
ної сму ги вздовж річок та на вко ло во дойм

Землі оз до ров чо го та ре к ре аційно го при зна чен ня

Землі при ро до охо рон но го та істо ри коBкуль тур но го при зна чен ня

Землі при бе реж них за хис них смуг уз довж морів

Землі сільських на се ле них пунктів та се лищ місько го ти пу

Землі сільсько го с по дарсь ко го при зна чен ня

Землі під жит ло вою та гро мадсь кою за бу до вою міст

Бо ло та

Землі лісо во го фон ду

Землі про мис ло вості, транс пор ту, зв’яз ку і обо ро ни

Таб ли ця 7 Шка ла еко ло гоSгос по дарсь ко го зна чен ня зе мель (Шегз)

N з/п Землі та угіддя Ко ефіцієнт

1
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Таб ли ця 8 Індекс по прав ки на гли би ну міграції (Іп)

 Гли би на міграції, м Іп Гли би на міграції, м Іп

 0 — 0,2 0,100 0 — 1,2 0,049

 0 — 0,4 0,082 0 — 1,4 0,044

 0 — 0,6 0,070 0 — 1,6 0,040

 0 — 0,8 0,060 0 — 1,8 0,037

 0 — 1,0 0,054 0 — 2,0 0,033
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5. ВИЗ НА ЧЕН НЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД АВАРІЙНО ГО ЗА БРУД НЕН НЯ АТ МО СФЕ РИ
ПРИ ТРАНС ПОР ТУ ВАННІ НЕ БЕЗ ПЕЧ НИХ РЕ ЧО ВИН ТА ВІДХОДІВ

5.1. Розмір ком пен сації збитків за ви кид однієї тон ни за бруд ню валь ної ре чо ви ни в ат мо сфер не 
повітря виз на чається на ос нові розміру мінімаль ної за робітної пла ти, вста нов ле ної в да ний період, 
з ура ху ван ням ре гу лю валь них ко ефіцієнтів і по каз ни ка віднос ної не без печ ності кож ної за бруд ню-
валь ної ре чо ви ни.

5.2. Виз на чен ня над нор ма тив них ви кидів за бруд ню валь них ре чо вин в ат мо сфер не повітря
5.2.1. Над нор ма тив ни ми ви ки да ми за бруд ню валь них ре чо вин в ат мо сфер не повітря вва жа ють-

ся ви ки ди за бруд ню валь них ре чо вин в ат мо сфер не повітря внаслідок аварійно го за бруд нен ня 
ат мо сфе ри при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів.

5.2.2. Для виз на чен ня над нор ма тив них ви кидів за бруд ню валь них ре чо вин в ат мо сфер не повітря 
ви ко ри с то ву ють ся ре зуль та ти без по се редніх вимірів (інстру мен тальні, інстру мен таль ноBла бо ра торні, 
інди ка торні (далі — інстру мен тальні ме то ди)) відповідних ком пе тент них ор ганів.

5.3. Роз ра ху нок над нор ма тив них ви кидів за бруд ню валь них ре чо вин в ат мо сфер не повітря при 
транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів

5.3.1. Роз ра хун ки над нор ма тив них ви кидів (Мi) у тон нах здійсню ють ся шля хом виз на чен ня різниці 
між фак тич ни ми і доз во ле ни ми по туж но с тя ми ви кидів, з ура ху ван ням ча су ви ки ду в ат мо сфе ру 
не без печ ної ре чо ви ни.

5.3.2. Роз ра ху нок ви ко нується за фор му лою

Мi = 0,0036 (Vi Сi — Мqi) Т ,  (8)

де Vi — об’ємна ви т ра та га зо пи ло во го по то ку на ви ході з дже ре ла, м3/с;

 Сi — се ред ня кон цен т рація iBї за бруд ню валь ної ре чо ви ни (із серії відібра них проб), г/м3, 
розра хо ва на як се ред ня ариф ме тич на;

 Мqi — по тужність доз во ле но го ви ки ду iBї за бруд ню валь ної ре чо ви ни у да но му дже релі, г/с, 
уста нов ле на доз во лом на ви кид;

 Т — три валість ви ки дан ня в ат мо сфе ру не без печ ної ре чо ви ни, го дин.

5.3.3. Три валість ви ки дан ня в ат мо сфе ру не без печ ної ре чо ви ни виз на чається з мо мен ту ви яв-
лен ня по ру шен ня до мо мен ту йо го усу нен ня, підтвер д же них ком пе тент ни ми ор га на ми.

5.3.4. Роз ра хун ки по туж ності ви кидів за бруд ню валь них ре чо вин у дже ре лах або ре чо ви нах, 
які не ма ють доз во лу на ви кид, ве дуть ся на ос нові по туж ності фак тич но го ви ки ду, виз на че ної 
інстру мен таль ни ми виміра ми. При цьо му час ро бо ти дже ре ла в ре жимі над нор ма тив но го ви ки ду 
виз на чається з мо мен ту ви яв лен ня ви ки ду до мо мен ту йо го усу нен ня.

5.3.5. Роз ра хун ки по туж ності над нор ма тив них ви кидів здійсню ють ся роз ра хун ко вим ме то дом на 
ос нові ма теріаль них ба лансів, да них тех но логічних рег ла ментів та ін.

5.4. Роз ра ху нок розмірів відшко ду ван ня збитків за над нор ма тивні ви ки ди за бруд ню валь них 
ре чо вин в ат мо сфер не повітря при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів.

5.4.1. Роз ра ху нок ве деть ся на ос нові розміру мінімаль ної за робітної пла ти з ура ху ван ням об сягів 
над нор ма тив них ви кидів і ре гу лю валь них ко ефіцієнтів.

5.4.2. Розмір збитків виз на чається за фор му лою

РЗi = Мi х 1,1П Іi Аi Кт Кzi Кн,   (9)

де РЗi — розмір збитків, грн.;

 Мi — ма са iBї за бруд ню валь ної ре чо ви ни, що ви ки ну та в ат мо сфер не повітря над нор ма тив но, т;

 1,1П — ба зо ва став ка ком пен сації збитків у ча ст ках мінімаль ної за робітної пла ти (П) за од ну 
тон ну умов ної за бруд ню валь ної ре чо ви ни на мо мент пе ревірки, грн./т;

 Іi — індекс інфляції на да ту за бруд нен ня, за да ни ми Держ ко м ста ту;

 Аi — без розмірний по каз ник віднос ної не без печ ності iBї за бруд ню валь ної ре чо ви ни;

 Кт — ко ефіцієнт, що вра хо вує те ри торіальні соціаль ноBеко логічні особ ли вості;

 Кzi — ко ефіцієнт, що за ле жить від рівня за бруд нен ня ат мо сфер но го повітря на се ле но го пунк ту 
iBю за бруд ню валь ною ре чо ви ною;

 Кн — ко ефіцієнт не без печ ності для ре чо ви ни чи відхо ду (табл. 1, 2).
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5.4.3. Без розмірний по каз ник віднос ної не без печ ності iBї за бруд ню валь ної ре чо ви ни Аi виз на-
чається за фор му лою

 1
Аi =  , (10),
 ГДКi

де ГДКi — се ред нь о до бо ва гра нич но до пу с ти ма кон цен т рація або орієнтов но без печ ний рівень 
впли ву (ОБРВ) iBї за бруд ню валь ної ре чо ви ни, мг/м3.

5.4.4. Для ре чо вин з ГДК більше оди ниці в чи сель ни ку вво дить ся по прав ко вий ко ефіцієнт 10.
5.4.5. Для ре чо вин, для яких відсут ня ве ли чи на се ред нь о до бо вої гра нич но до пу с ти мої кон цен т-

рації, при виз на ченні по каз ни ка віднос ної не без печ ності бе реть ся ве ли чи на мак си маль ної ра зо вої 
ГДК за бруд ню валь ної ре чо ви ни в ат мо сфер но му повітрі.

5.4.6. Для ре чо вин, для яких відсутні ве ли чи ни ГДК і ОБРВ, по каз ник віднос ної не без печ ності 
Аi дорівнює 500.

5.4.7. Ко ефіцієнт, що вра хо вує те ри торіальні соціаль ноBеко логічні особ ли вості (Кт), за ле жить 
від чи сель ності жи телів на се ле но го пунк ту, йо го на род но го с по дарсь ко го зна чен ня і роз ра хо вується 
за фор му лою

Кт = Кнас Кф, (11)
де Кнас — ко ефіцієнт, що за ле жить від чи сель ності жи телів на се ле но го пунк ту і виз на чається за 

табл. 9;
 Кф — ко ефіцієнт, що вра хо вує на род но го с по дарсь ке зна чен ня на се ле но го пунк ту і виз на-

чається за табл. 10.

Таб ли ця 9 

 Чи сельність на се лен ня, тис.чол. Кнас

 до 100 1,00
 100,1 — 250 1,20
 250,1 — 500 1,35
 500,1 — 1000 1,55
 більше 1000 1,80

* Як що на се ле ний пункт од но час но має про мис ло ве та ре к ре аційне зна чен ня, то за сто со вується 
ко ефіцієнт Кф — 1,65.

Таб ли ця 10

I. Ор ганізаційноBгос по дарські та куль тур ноBпо бу тові цен т ри місце во го зна чен-
ня з пе ре ва гою аг рар ноBпро мис ло вих функцій (рай онні цен т ри, міста, се ли ща 
рай он но го підпо ряд ку ван ня) та се ла

II. Ба га то функціональні цен т ри, цен т ри з пе ре ва гою про мис ло вих і транс-
порт них функцій (об ласні цен т ри, міста об лас но го підпо ряд ку ван ня, ве ликі 
промис лові та транс портні вуз ли)

III. Цен т ри з пе ре ва гою ре к ре аційних функцій*

1,00 

1,25 

1,65 

 Тип на се ле но го пунк ту Кф

5.4.8. Ко ефіцієнт, що за ле жить від рівня за бруд нен ня ат мо сфер но го повітря на се ле но го пунк ту 
iBю за бруд ню валь ною ре чо ви ною (Кzi), виз на чається за фор му лою

 q
Кzi =  , (12),
 ГДКсi

де  q — се ред нь орічна кон цен т рація iBї за бруд ню валь ної ре чо ви ни за да ни ми пря мих інстру-
мен таль них вимірів на стаціонар них по стах за по пе редній рік, мг/м3;

 ГДКсi — се ред нь о до бо ва гра нич но до пу с ти ма кон цен т рація iBї за бруд ню валь ної ре чо ви ни, 
мг/м3.

5.4.9. Як що в да но му на се ле но му пункті інстру мен тальні виміри кон цен т рації да ної за бруд ню-
валь ної ре чо ви ни не ви ко ну ють ся, а та кож як що рівні за бруд нен ня ат мо сфер но го повітря на се ле но го 
пунк ту iBю за бруд ню валь ною ре чо ви ною не пе ре ви щу ють ГДК, то зна чен ня ко ефіцієнта Кzi дорівнює 
оди ниці.
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6. ВИЗ НА ЧЕН НЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД АВАРІЙНО ГО ЗА БРУД НЕН НЯ ВОД НИХ РЕ СУРСІВ 
ПРИ ТРАНС ПОР ТУ ВАННІ НЕ БЕЗ ПЕЧ НИХ РЕ ЧО ВИН ТА ВІДХОДІВ

6.1. Відповідальність юри дич них та фізич них осіб на стає внаслідок по ру шен ня ни ми вста нов ле них 
умов во до ко ри с ту ван ня, а са ме:

– аварійних скидів у морські та по верх неві во ди;
– скидів шкідли вих ре чо вин, що при зве ли до за бруд нен ня підзем них вод як без по се ред ньо, так 

і внаслідок за бруд нен ня по верхні землі та зо ни ае рації ґрунтів.
6.2. Роз ра ху нок розміру збитків, за вда них унаслідок за бруд нен ня по верх не вих та морсь ких вод 

при транс пор ту ванні не без печ них ре чо вин та відходів
6.2.1. Роз ра ху нок об’ємів та кон цен т рацій за бруд ню валь них ре чо вин.
6.2.1.1. З мо мен ту вста нов лен ня фак ту ски ду до по вно го йо го при пи нен ня про би відби ра ють ся 

не мен ше трьох разів з ме тою одер жан ня ре аль ної ха рак те ри с ти ки зво рот них вод про тя гом всьо го 
періоду ски дан ня.

6.2.1.2. До пу с кається од но ра зо вий відбір проб при скиді за бруд ню валь них ре чо вин із су ден, 
плав за собів, морсь ких над вод них та підвод них спо руд, бе ре го вих та інших об’єктів та транс порт них 
за собів при ко рот ко час но му (не більше 12 го дин) періоді ски дан ня.

6.2.1.3. Се ред ня кон цен т рація за бруд ню валь них ре чо вин у воді за період аварійно го за бруд-
нен ня вод них ре сурсів виз на чається з усієї су куп ності відібра них і про аналізо ва них проб во ди і 
роз ра хо вується за фор му лою

 С1 + С2 + ... + Сn
Сс =  , (13),
 n

де Сс — се ред ня кон цен т рація, прий мається як роз ра хун ко ва при виз на ченні збитків, г/м3;
 С1, С2, ..., Сn — кон цен т рації за бруд ню валь них ре чо ви ни у відібра них про бах за період по ру-

шен ня во до охо рон но го за ко но дав ст ва, г/м3;
 n — кількість відібра них проб.

6.3. Роз ра ху нок ве ли чи ни збитків від аварійно го за бруд нен ня вод них ре сурсів при транс пор ту-
ванні не без печ них ре чо вин та відходів

6.3.1. Розмір збитків від аварійно го за бруд нен ня вод них ре сурсів при транс пор ту ванні не без-
печ них ре чо вин та відходів виз на ча ють ся фор му лою

РЗi = Мi х 0,003 Аi n Іі & Кн,  (14),

де Мi — ма са iBї ски ну тої за бруд ню валь ної ре чо ви ни, т;
 0,003 — ба зо ва став ка відшко ду ван ня збитків у ча ст ках мінімаль ної за робітної пла ти МЗП/т 

(роз ра хо ва на як се ред ня вартість знеш ко д жен ня різних за бруд ню валь них ре чо вин у 
частках мінімаль ної за робітної пла ти за оди ни цю ма си ре чо ви ни);

 Аi — по каз ник віднос ної не без печ ності ре чо ви ни, виз на чається із співвідно шен ня 1/Сгдк,
  де Сгдк — гра нич но до пу с ти ма кон цен т рація цієї ре чо ви ни згідно із СанПІН № 4630B88 

або уза галь не ним пе реліком ГДК шкідли вих ре чо вин для во ди ри бо го с по дарсь ких во дойм. 
У разі ски ду ре чо вин, для яких не вста нов лені рівні ГДК або орієнтов но без печні рівні 
впли ву (ОБРВ), по каз ник віднос ної не без печ ності дорівнює 100, а при ГДК — “від сут-
ність”— 100000. Для за вис лих ре чо вин по каз ник віднос ної не без печ ності дорівнює 0,3;

n — ве ли чи на мінімаль ної за робітної пла ти, грн.;
Іі — індекс інфляції на да ту за бруд нен ня за да ни ми Держ ко м ста ту;
& — ко ефіцієнт, що вра хо вує ка те горію вод но го об’єкта (табл. 11);
Кн — ко ефіцієнт не без печ ності для ре чо ви ни чи відхо ду (табл. 1, 2).

За ступ ник на чаль ни ка Де пар та мен ту еко логічної без пе ки
А. БО РУ СЕ ВИЧ

Морські та по верх неві водні об’єкти ко му наль ноBпо бу то во го во до ко ри с ту ван ня
По верх неві водні об’єкти гос по дарсь коBпит но го во до ко ри с ту ван ня
По верх неві та морські водні об’єкти ри бо го с по дарсь ко го во до ко ри с ту ван ня:
 II ка те горії
 I ка те горії

1,0
1,4

1,6 
2,0

Таб ли ця 11 Зна чен ня ко ефіцієнтів, що вра хо ву ють ка те горію вод но го об’єкта (&)

Ка те горія вод но го об’єкта &
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З ме тою роз вит ку національ ної скла до вої 
гло баль ної інфор маційної ме режі Інтер нет, за-
без пе чен ня ши ро ко го до сту пу гро ма дян до цієї 
ме режі, ефек тив но го ви ко ри с тан ня її мож ли-
во с тей для роз вит ку вітчиз ня ної на уки, освіти, 
куль ту ри, підприємниць кої діяль ності, зміцнен-
ня міжна род них зв’язків, на леж но го інфор-
маційно го за без пе чен ня здійснен ня ор га на ми 
дер жав ної вла ди та ор га на ми місце во го са-
мо вря ду ван ня своїх по вно ва жень, повнішо го 
за до во лен ня по треб міжна род но го співто ва-
ри ст ва в об’єктивній, ком плексній інфор мації 
що до різних сфер суспільно го жит тя в Ук раїні, 
а та кож ви рішен ня інших за вдань, виз на че них 
в По сланні Пре зи ден та Ук раїни до Вер хов ної 
Ра ди Ук раїни “Ук раїна: по ступ у XXI сторіччя. 
Стра тегія еко номічно го та соціаль но го роз вит-
ку на 2000 — 2004 ро ки”, по ста нов ляю: 

1. Ус та но ви ти, що роз ви ток національ ної скла-
до вої гло баль ної інфор маційної ме режі Ін-
тер нет (далі — ме ре жа Інтер нет), за без-
пе чен ня ши ро ко го до сту пу до цієї ме режі 
гро ма дян та юри дич них осіб усіх форм влас-
ності в Ук раїні, на леж не пред став лен ня в 
ній національ них інфор маційних ре сурсів є 
од ним з пріори тет них на прямів дер жав ної 
політи ки в сфері інфор ма ти зації, за до во лен-
ня кон сти туційних прав гро ма дян на інфор-
мацію, по бу до ви від кри то го де мо кра тич но го 
суспільства, роз вит ку підприємництва. 

 У зв’яз ку з цим ос нов ни ми за вдан ня ми що-
до роз вит ку національ ної скла до вої ме режі 
Інтер нет та за без пе чен ня ши ро ко го до сту пу 
до цієї ме режі в Ук раїні виз на чи ти: 

– ство рен ня у най ко ротші стро ки на леж них еко-
номічних, пра во вих, технічних та інших умов 
для за без пе чен ня ши ро ко го до сту пу гро ма-
дян, на вчаль них за кладів, на уко вих та інших 
ус та нов і ор ганізацій усіх форм влас ності, ор-
ганів дер жав ної вла ди та ор ганів місце во го 
са мо вря ду ван ня, суб’єктів підприємниць кої 
діяль ності до ме режі Інтер нет;

– роз ши рен ня і вдо с ко на лен ня по дан ня у 
ме ре жі Інтер нет об’єктив ної політич ної, 

еко номічної, пра во вої, еко логічної, на уко-
воBтехнічної, куль тур ної та іншої інфор мації 
про Ук раїну, зо к ре ма тієї, що фор мується в 
ор га нах дер жав ної вла ди та ор га нах місце-
во го са мо вря ду ван ня, на вчаль них за кла-
дах, на уко вих ус та но вах та ор ганізаціях, 
архівах, а та кож бібліоте ках, му зе ях, інших 
за кла дах куль ту ри, роз ши рен ня мож ли во с-
тей для до сту пу в ус та нов ле но му по ряд ку 
до ін ших націо наль них інфор маційних ре-
сурсів, постійне вдо с ко на лен ня спо собів 
по дан ня та кої інфор мації;

– за без пе чен ня кон сти туційних прав лю ди-
ни і гро ма дя ни на на вільне зби ран ня, 
зберіган ня, ви ко ри с тан ня та по ши рен ня 
інфор мації, сво бо ду дум ки і сло ва, вільне 
ви ра жен ня своїх по глядів і пе ре ко нань;

– за без пе чен ня дер жав ної підтрим ки роз вит-
ку інфра с т рук ту ри на дан ня інфор маційних 
по слуг че рез ме ре жу Інтер нет; ство рен ня 
умов для роз вит ку підприємниць кої діяль-
ності та кон ку ренції у га лузі ви ко ри с тан ня 
ка налів еле к трон но го зв’яз ку, ство рен ня 
мож ли во с тей для за до во лен ня на пільго-
вих умо вах по треб у за зна че них по слу гах 
на вчаль них за кладів, на уко вих ус та нов та 
ор ганізацій, гро мадсь ких ор ганізацій, а та-
кож бібліотек, му зеїв, інших за кладів куль-
ту ри, за кладів охо ро ни здо ров’я, вклю ча ю-
чи роз та шо ва них у сільській місце вості;

– роз ви ток та впро ва д жен ня су час них ком-
п’ю тер них інфор маційних тех но логій у си-
с темі дер жав но го уп равління, фінан совій 
сфері, під при ємницькій діяль ності, освіті, 
на данні ме дич ної та пра во вої до по мо ги та 
інших сфе рах;

– вирішен ня за вдань що до га ран ту ван ня 
ін фор маційної без пе ки дер жа ви, не до пу-
щен ня по ши рен ня інфор мації, роз пов сю-
д жен ня якої за бо ро не но відповідно до 
за ко но дав ст ва;

– вдо с ко на лен ня пра во во го ре гу лю ван ня ді-
яль  ності суб’єктів інфор маційних відно син, 
ви роб ництва, ви ко ри с тан ня, по ши рен ня 

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА УК РАЇНИ
ПРО ЗА ХО ДИ ЩО ДО РОЗ ВИТ КУ НАЦІОНАЛЬ НОЇ СКЛА ДО ВОЇ

ГЛО БАЛЬ НОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕ РЕЖІ ІНТЕР НЕТ
ТА ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ШИ РО КО ГО ДО СТУ ПУ

ДО ЦІЄЇ МЕ РЕЖІ В УК РАЇНІ
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та збе ріган ня еле к трон ної інфор маційної 
про дукції, за хи с ту прав на інте лек ту аль ну 
власність, по си лен ня відповідаль ності за 
по ру шен ня вста нов ле но го по ряд ку до сту-
пу до еле к трон них інфор маційних ре сурсів 
всіх форм влас ності, за на вмис не по ши-
рен ня комп’ютер них вірусів. 

2. Дер жав но му коміте ту зв’яз ку та інфор ма ти-
зації Ук раїни, Міністер ст ву освіти і на уки Ук-
раїни та Дер жав но му коміте ту інфор маційної 
політи ки, те ле ба чен ня і радіомов лен ня Ук-
раїни із за лу чен ням інших цен т раль них ор-
ганів ви ко нав чої вла ди, а та кож Національ ної 
ака демії на ук Ук раїни, провідних вче них та 
фахівців, пред став ників відповідних суб’єктів 
підприємниць кої діяль ності, ви хо дя чи із за-
вдань, виз на че них стат тею 1 цьо го Ука зу, роз-
ро би ти про тя гом ше с ти місяців про ект дер-
жав ної про гра ми роз вит ку ме режі Інтер нет в 
Ук раїні для вклю чен ня її як скла до вої ча с ти ни 
Національ ної про гра ми інфор ма ти зації. 

3. Кабіне ту Міністрів Ук раїни за без пе чи ти: 
1) по етап не відповідно до за твер д же ної в ус-

та нов ле но му по ряд ку дер жав ної про гра ми 
роз вит ку ме режі Інтер нет в Ук раїні за вер-
шен ня підклю чен ня до цієї ме режі на уко-
вих ус та нов та ор ганізацій, на вчаль них за-
кладів, архівів, бібліотек, му зеїв та інших 
за кладів куль ту ри, вклю ча ю чи роз та шо вані 
у сільській місце вості;

2) роз ви ток освітніх та на вчаль них про грам на 
базі комп’ютер них інфор маційних тех но логій;

3) ство рен ня пра во вих, ор ганізаційних, тех-
нічних та інших умов для здійснен ня під-
при ємниць кої діяль ності з ви ко ри с тан ням 
ме режі Інтер нет;

4) підви щен ня ефек тив ності си с те ми підго тов-
ки фахівців з інфор маційних тех но логій, 
удо с ко на лен ня відповідних нор ма тивів, на-
вчаль них про грам та планів, а та кож вжит тя 
до дат ко вих за ходів для фор му ван ня у на се-
лен ня знань, умінь і на ви чок, не обхідних для 
ко ри с ту ван ня ме ре жею Інтер нет;

5) вста нов лен ня до кінця 2000 ро ку по ряд ку 
оп ри люд нен ня інфор мації про діяльність ор-
ганів дер жав ної вла ди Ук раїни та за вер-
шен ня ство рен ня ВебBсторінок цен т раль-
ни ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, Ра дою 
міністрів Ав то ном ної Ре с публіки Крим, об-
ла сни ми, Київською та Се ва с то польсь кою 
міськи ми дер жав ни ми ад міністраціями, а 
та кож провідни ми на уко ви ми ус та но ва ми 
та на вчаль ни ми за кла да ми;

6) по дан ня інфор мації на ВебBсторінках, за-
зна че них у пункті 5 цієї статті, дер жав ною, 
анг лійською та інши ми мо ва ми;

7) ство рен ня національ но го реєстру ук ра їнсь-
ких інфор маційних ре сурсів, підклю че них до 
ме режі Інтер нет;

8) підго тов ку та по дан ня у ше с тимісяч ний строк 
до Вер хов ної Ра ди Ук раїни відповідних за-
ко но про ектів з пи тань: 

 – особ ли во с тей діяль ності за собів ма со вої 
ін фор мації, ство рен ня, одер жан ня, ви ко-
ри с тан ня, по ши рен ня та зберіган ня інфор-
мації, за без пе чен ня охо ро ни інте лек ту аль-
ної влас ності та ав торсь ко го пра ва у ме режі 
Інтер нет;

 – вчи нен ня цивільноBпра во вих угод з ви-
ко ри с тан ням еле к трон но го до ку мен то обігу 
та еле к трон но го ци ф ро во го підпи су;

 – вста нов лен ня відповідаль ності за по ши-
рен ня че рез ме ре жу Інтер нет інфор мації, 
роз пов сю д жен ня чи об на ро ду ван ня якої за-
бо ро не но відповідно до за ко но дав ст ва, за 
на вмис не по ши рен ня комп’ютер них вірусів, 
по ру шен ня вста нов ле но го по ряд ку до сту пу до 
інфор маційних ре сурсів усіх форм влас ності;

9) пе ред ба ча ти під час уточ нен ня Дер жав но-
го бю д же ту на 2000 рік та фор му ван ня 
про ектів Дер жав но го бю д же ту Ук раїни на 
на ступні ро ки ко ш ти, не обхідні для фінан су-
ван ня за ходів, пе ред ба че них цим Ука зом. 

4. Міністер ст ву за кор дон них справ Ук раїни, Мі-
ніс тер ст ву еко номіки Ук раїни із за лу чен ням 
ін ших цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди: 

– оп ра цю ва ти пи тан ня що до всту пу Ук раїни 
до відповідних міжна род них ор ганізацій, 
що зай ма ють ся пи тан ня ми роз вит ку те ле-
ко мунікаційних си с тем, за хи с ту прав на ін-
фор мацію, про тидії по ши рен ня інфор мації, 
яка за вдає шко ду лю дині і гро ма дя ни ну, 
суспільству і дер жаві, та вне сти в ус та нов-
ле но му по ряд ку відповідні про по зиції;

– спри я ти за лу чен ню коштів міжна род ної тех-
нічної до по мо ги, ви ко ри с тан ню мож ли во с-
тей міжна род них про грам для роз вит ку в 
Ук раїні ме режі Інтер нет. 

5. Раді міністрів Ав то ном ної Ре с публіки Крим, 
об ла сним, Київській та Се ва с то польській місь-
ким дер жав ним адміністраціям на да ва ти все-
бічне спри ян ня підприємствам, ус та но вам та 
ор га нізаціям у вирішенні за вдань роз вит ку 
ме режі Інтер нет в Ук раїні.

Пре зи дент Ук раїни Л. КУ Ч МА
м. Київ, 31 лип ня 2000 ро ку

№ 928/2000
Уря до вий кур’єр, 2000, № 143 (08.08.2000) 
Офіційний вісник Ук раїни, 2000, № 31 (18. 08. 2000), с. 1300
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 1. Ко декс зе мель ний, від 1990.12.18, № 561BXII 
“Зе мель ний ко декс Ук раїни”

 2. За кон Ук раїни, від 1991.02.27, № 791aBXII 
“Про пра во вий ре жим те ри торії, що за зна-
ла радіоак тив но го за бруд нен ня внаслідок 
Чор но бильсь кої ка та ст ро фи”

 3. За кон Ук раїни, від 1991.06.25, № 1264BXII 
“Про охо ро ну на вко лиш нь о го при род но го 
се ре до ви ща”

 4. За кон Ук раїни, від 1991. 07. 03, № 1286BXII 
“Про все ук раїнський та місцеві ре фе рен-
ду ми”

 5. За кон Ук раїни, від 1992.06.16, № 2456BXII 
“Про при род ноSза повідний фонд Ук раїни”

 6. За кон Ук раїни, від 1992.10.02, № 2657BXII 
“Про інфор мацію”

 7. За кон Ук раїни, від 1992.10.16, № 2707BXII 
“Про охо ро ну ат мо сфер но го повітря”

 8. За кон Ук раїни, від 1992.11.16, № 2780BXII 
“Про ос но ви місто бу ду ван ня”

 9. За кон Ук раїни, від 1993.03.03, № 3041BXII 
“Про тва рин ний світ”

 10. Ко декс лісо вий, від 1994.01.21, № 3852BXII 
“Лісо вий ко декс Ук раїни”

 11. За кон Ук раїни, від 1994.02.24, № 4004BXII 
“Про за без пе чен ня санітар ного та епі-
демічно го бла го по луч чя на се лен ня”

 12. Ко декс про над ра, від 1994.07.27, 
№132/94BВР “Ко декс Ук раїни про над ра”

 13. За кон Ук раїни, від 1994.10.14, №208/94BВР 
“Про відповідальність під при ємств, їх об’єд-
нань, ус та нов та орга ні  за цій за пра во по-
ру шен ня у сфері міс то буду ван ня”

 14. За кон Ук раїни, від 1995.02.08, № 39/95BВР 
“Про ви ко ри с тан ня ядер ної енергії та ра-
діаційну без пе ку”

 15. За кон Ук раїни, від 1995.02.09, № 45/95BВР 
“Про еко логічну ек с пер ти зу”

 16. Ко декс вод ний, від 1995.06.06, 
№ 213/95BВР “Вод ний ко декс Ук раїни”

 17. За кон Ук раїни, від 1995.06.30, № 255/95BВР 
“Про по во д жен ня з радіо ак тив ни ми від хо-
да ми”

 18. За кон Ук раїни, від 1996.10.02, № 393/96BВР 
“Про звер нен ня гро ма дян”

 19. За кон Ук раїни, від 1998.01.14, № 15/98BВР 
“Про за хист лю ди ни від впли ву іонізу ю чих 
ви проміню вань”

 20. За кон Ук раїни, від 1998.03.05, 
№ 187/98BВР “Про відхо ди”

 21. За кон Ук раїни, від 1999.04.09, № 591BXIV 
“Про рос лин ний світ”

 22. За кон Ук раїни, від 1999.10.06, № 1127BXIV 
“Гірни чий За кон Ук раїни Ук раїни”

 23. За кон Ук раїни, від 2000.01.11, № 1370BXIV 
“Про дозвільну діяльність у сфері ви ко ри-
с тан ня ядер ної енергії”

 24. За кон Ук раїни, від 2000.01.14, № 1393BXIV 
“Про ви лу чен ня з обігу, пе ре роб ку, ути-
ліза цію, зни щен ня або по даль ше ви-
ко ристан ня не якісної та не без печ ної 
продукції”

 25. За кон Ук раїни, від 2000.02.10, № 1436BIII 
“Про мо ра торій на про ве ден ня суцільних 
ру бок на гірських схи лах в яли це воSбу ко-
вих лісах Кар патсь ко го регіону”

 26. За кон Ук раїни, від 2000.04.06, № 1644BIII 
“Про пе ре ве зен ня не без печ них ван та жів”

 27. За кон Ук раїни, від 2000.04.20, № 1699BIII 
“Про пла ну ван ня і за бу до ву те ри торій”

 28. За кон Ук раїни, від 2000.06.08, № 1809BIII 
“Про за хист на се лен ня і те ри торій від над-
зви чай них си ту ацій тех но ген но го та при-
род но го ха рак те ру”

 29. За кон Ук раїни, від 2000.07.13, № 1908BIII 
“Про зо ну над зви чай ної еко логічної си ту-
ації”

 30. За кон Ук раїни, від 2000.09.14, № 1947BIII 
“Про За галь но дер жав ну про гра му по во д-
жен ня з ток сич ни ми відхо да ми”

 31. За кон Ук раїни, від 2000.09.21, № 1989BIII 
“Про За галь но дер жав ну про гра му фор му-
ван ня національ ної еко логічної ме режі 
Ук раїни на 2000 — 2015 ро ки”

 32. За кон Ук раїни, від 2000.10.19, № 2064BIII 
“Про фізич ний за хист ядер них ус та но-
вок, ядер них ма теріалів, радіоак тив них 
відходів, інших дже рел іонізу ю чо го ви-
проміню ван ня”

 33. За кон Ук раїни, від 2001.01.18, № 2245BIII 
“Про об’єкти підви ще ної не без пе ки”

Про по нуємо до ва шої ува ги пе релік ос нов них за ко но дав чих актів з пи тань 
охо ро ни довкілля, ви ко ри с тан ня при род них ре сурсів та за без пе чен ня еко логічної 
без пе ки, а та кож ок ре мих за конів з пи тань участі гро мадсь кості та місто будівель-
ної діяль ності, що най частіше ви ко ри с то ву ють ся в нашій діяль ності.* 

Будь;які з цих за конів, або інші нор ма тивні ак ти Ук раїни із за зна че них пи тань 
ми мо же мо надісла ти вам в еле к трон но му варіанті. 

* Перелік подано у хронологічному порядку
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ЕКО ЛОГІЧНЕ ПРА ВО. Особ ли ва ча с ти на. Підруч ник / За ред. 
акад. АПрН Ук раїни В. Ан д рей це ва — К. : “Істи на”, 2001 — 543 с.

По вний ака демічний курс для сту дентів юри дич них вузів та фа куль тетів, 
розроблений на юри дич ному фа куль теті Київського національ ного універ-
си тету ім. Т. Шев чен ка.
Підруч ник по бу до ва ний відповідно до кон цеп ту аль них за сад ви кла дан ня 
еко логічно го пра ва і спря мо ва ний на висвітлен ня по ло жень трьох ос нов них 
ча с тин еко логічно го пра ва: пра ва еко логічної без пе ки, при ро до охо рон но го 
і при ро до ре сурс но го пра ва та відповідає си с темі еко логічно го за ко но дав-
ст ва, що роз ви вається в Ук раїні, тен денціям міжна род но го та, зо к ре ма, 
євро пейсь ко го еко логічно го пра ва. 
Підруч ник роз ра хо ва но на сту дентів, аспірантів, док то рантів, на уко вих та 
на уко воBпе да гогічних працівників ви щих юри дич них за кладів та фа куль тетів 
універ си тетів, ака демій то що. (Мо ва ук раїнська)

ПРОСВІТНИЦЬ КА СЕРІЯ “ЕКО ЛОГІЯ ТА ЗДО РОВ’Я” — К.: 
НІЦ “Еко логія. Жінка. Світ”, 2001.

На уко воBінфор маційний центр “Еко логія. Жінка. Світ” за під-
трим ки По соль ст ва Ко ролівства Нідер ландів ви да ло Про світ-
ниць ку серію “Еко логія і здо ров’я”. Да на серія при свя че на 
“Еко логії і ра ку”. В ній йдеть ся про такі чин ни ки, що зумовлюють 
за хво рю вання на рак, як нітро зо с по лу ки та їх по пе ред ни ки, 
полі циклічні аро ма тичні вуг ле во ди, со няч не ви проміню ван ня, 

міне ральні во лок на, еле к т ро магнітні по ля та 
ра дон. У цих бро шу рах роз гля дається при-
ро да цих явищ, їх ви ник нен ня та вплив на 
здо ров’я лю ди ни. Та кож, на прикінці бро шур 
є перелік за конодавства, що ре гу лю є пра во 
на от ри ман ня еко логічної інфор мації та гло-
сарій термінів, які ви ко ри с то ву ють ся в тій чи 
іншій бро шурі.
(Мо ва ук раїнська)

ПРА ВО НА БЛА ГО ПРИ ЯТ НУЮ ОК РУ ЖА Ю ЩУЮ СРЕ ДУ (КАК ЕГО 
ЗА ЩИ ТИТЬ?) С. Ба ла шен ко, Е. Лаевська, Т. Ма ка ро ва — Минск: 
“Еко пра во”, 2000. — 173 с.

Прак тич ний посібник для гро ма дян та гро мадсь ких об’єднань. 
В посібни ку роз гля да ють ся пи тан ня за хи с ту прав гро ма дян на спри ят ли ве 
довкілля в Біло русі та на да ють ся прак тичні по ра ди. Кни га має до дат ки, які 
вклю ча ють ви тя ги з нор ма тив них пра во вих актів Ре с публіки Біло русь, що 
ре гу лю ють дані відно си ни та зраз ки про це су аль них до ку ментів. Посібник 
призначений для гро ма дян та гро мадських ор ганізацій, які цікав лять ся 
пи тан ня ми юридичного за хи с ту еко логічних прав. (Мо ва російська)

Продовжуємо знайомити вас з цікавими 
екологічними та правовими виданнями з нашої 

бібліотеки
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КО РО ЛИ И КА ПУ С ТА: ЧТО ОНИ НИ КОГ ДА НЕ РАС СКА ЖУТ О ГЕН НОЙ 
ИН ЖЕ НЕ РИИ. — М., 2000 — 84с. 

Кни га по пу ляр но й ча сом сар ка с тич но роз повідає про ген ну інже нерію. 
Це, ма буть, пер ша в СНД збірка аналітич них ма теріалів про ге не тич но 
мо дифіко вані ор ганізми (ГМО), які, не що дав но за ли шив ши ла бо ра торії, 
пе ре тво ри ли ся на яб лу ко роз бра ту для вче них, аг раріїв, лікарів, політиків 
та гро мадсь ких ак тивістів. Ви да на кни га ча ст ко во є пе ре ка зом російською 
мо вою бро шу ри “Cabbages and Kings” відо мої євро пейсь кої еко логічної 
ме режі ASEED. Про те, за вдя ки всю ди су щим біотех но логічним ком паніям, 
“Ко ролі й ка пу с та” зву чить ак ту аль но й в російсько мов но му варіанті. 
Упо ряд ни ки ви дан ня, жур налісти Соціаль ноBеко логічно го Со ю зу вклю чи ли 
до ньо го інфор мацію про пов’язані з ГМО про бле ми в Росії, Ук раїні, Грузії. 
Кни га мо же бу ти ко рис ною для аналітиків, що бе руть участь в пра во за хис-
но му та при ро до охо рон но му ру хах, міністерсь ких ек с пертів, жур налістів, 
ак тивістів не уря до вих ор ганізацій, вче них, що го тові вив ча ти не ли ше 
ре зуль та ти ла бо ра тор них ви про бу вань. (Мо ва російська)

ПО ЧЕ МУ МИ РУ НУ ЖЕН НА ДЕЖ НЫЙ ПРО ТО КОЛ ПО БИ О ЛО ГИ ЧЕ С КОЙ 
БЕ ЗО ПА СТ НО С ТИ. КАР ТО ФЕЛЬ МОН САН ТО СВО БОД НО РАС ПРО СТ РА-
НЯ ЕТ СЯ ПО УК РА И НЕ. — К.: “Зе ле не досьє”, 2000 — 32с. 

Ви дан ня ви да не Бла годійним інфор маційноBви дав ни чим цен т ром “Зе ле не 
досьє” і при свя че но про блемі ГМО са ме в Ук раїні. Воно стосується не 
всіх ГМ про дуктів, а на разі ли ше та ко го важ ли во го для нас про дук ту, як 
кар топ ля. Зо к ре ма, в цьо му ви данні зібра на інфор мація про про ект сім’яної 
кар топлі та йо го ос нов них учас ників, про си ту ацію з ГМ про дукцією в 
Ук раїні сьо годні та про історію по яви Bt кар топлі в нашій країні. 
Ви дан ня та кож містить декілька до датків про по тенційний не га тив ний 
вплив роз пов сю д жен ня Bt кар топлі в Ук раїні та до да ток до Кон трак ту на 
зберіган ня насіння кар топлі “Но вий лист”. (Мо ва російська)

ДРА МА НА КУ ХОН НОМ СТО ЛЕ ИЛИ ПО ПУ ЛЯР НО О ГЕН НОЙ ИН ЖЕ НЕ-
РИИ — К.: “Зе ле не досьє”, 2000 — 36 с.

Еко логічний інфор маційноBви дав ни чий центр “Зе ле не досьє” ви дав путівник 
по генній інже нерії. Це ко рот ка роз повідь про но ву тех но логію, яка вже 
ста ла невід’ємним склад ни ком хар чу ван ня та жит тя лю дей в країнах За хо-
ду, а за раз го тується “осісти” і в країнах СНД. Ба зу ю чись на інфор мації 
західних вче них та ек с пертів в га лузі за хи с ту прав лю ди ни та при ро ди, 
жур налісти “Зе ле но го досьє” зібра ли у ви данні ба зо ву інфор мацію про 
тех но логії “маніпу ляції ге на ми” і пов’яза ним з нею ри зи ком для при ро ди 
та лю ди ни. 
На прикінці ви дан ня вміщені ко рисні Інтер нетBлінки, де ви змо же те знай ти 
інфор мацію по генній інже нерії та спи сок хар чо вих про дуктів з ГМBскла до-
ви ми. (Мо ва російська)

Ша новні чи тачі! 
Ви щез га дані кни ги, при свя чені ГМ про дукції, 

ви мо же те знай ти в Бла годійно му ін фор маційно$ 
видав ни чо му центрі “Зе ле не дос’є” за ад ре сою: 

а/с 201, Київ$25, 01025, Ук раїна,
Тел. /Факс: (380 44) 476 8428

E$mail: ecoweek@akcecc. kiev. ua
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 1. Призвіще, ім’я, по бать кові

 2. На зва ор ганізації (ус та но ви)

 3. Сфе ра (на прям ки) діяль ності

 4. Ад ре са

 5. Те ле фон

 6. Факс

 7. Ел. по шта

 8. Чи от ри му ва ли Ви по пе редні но ме ри на шо го Вісни ка? (як що ні, то од ра зу 
відповідай те на пи тан ня №13)

 9. Який з ма теріалів був найцікавіший?

 10. Які ма теріали бу ли для Вас найбільш ко ри сни ми?

 11. Які ма теріали Вам не спо до ба ли ся?

 12. Яку ще інфор мацію, на Ва шу дум ку, бу ло б доцільно вклю чи ти у Вісник?

 13. Чи ціка вить Вас інфор мація про за ко но дав ст во та прак ти ку інших країн та яка?

 14. Чи бу ли би Ви або Ва ша ор ганізація зацікав лені в розміщенні при кладів з 
Ва шої еко ло го$пра во вої прак ти ки?

 15. Інші по ба жан ня та за ува жен ня

Як що Ви маєте інфор мацію про фак ти по ру шен ня еко логічно го за ко-
но дав ст ва та еко логічних прав гро ма дян, а та кож будь;які еко ло го;пра-
вові пи тан ня, для вирішен ня яких не обхідна на ша до по мо га, про си мо 
повідо мля ти, а ми до кла де мо всіх зу силь, що би до по мог ти.

АН КЕ ТА ЧИ ТА ЧА
Ша новні чи тачі Вісни ка Еко логічної Ад во ка ту ри, під час ос тан ньої роз сил ки 

на шо го ви дан ня ба га то примірників по вер ну ло ся че рез те, що ба га то ад ре сатів 
або ви бу ло, або зміни ло ад ре си. То му, ми про си мо Вас за пов ни ти да ну Ан ке ту, для 
то го, що би, по;пер ше, на ше ви дан ня змог ло все;та ки діста ти ся до сво го чи та ча, 
а та кож, що би ми мог ли вра ху ва ти Ваші інте ре си при ви данні на ступ них но мерів. 
За зда легідь вдячні за Ваші за ува жен ня та по ба жан ня.


