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ПРО “ЕКО ПРА ВО5ЛЬВІВ”

Бла годійний Фонд “Еко пра во?Львів” — 
не уря до ва міжна род на ор ганізація, засно-
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, еко ло гічної 
освіти, на уки та куль ту ри. 

На ша діяльність: 

● надання юридичних консультацій гро-
мадянам та юри дичним особам у 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 юристів? 
екологів шляхом проведення еколого? 
правової практики для студентів різних 
навчальних закладів;

● збір та розповсюдження еколого?пра-
вової і еко логічної інформації.

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

ША НОВНІ ДРУЗІ!
Осінь цьо го ро ку, без сумніву, є пам’ят ною для всіх, 

хто зай мається пи тан ня ми охо ро ни дов кілля, ад же 
“двері в де мо кратію відкри лись”! 30 жовт ня всту пи ла 
в си лу Кон венція про до ступ до інфор мації, участь гро-
мадсь кості в прий нятті рішень і до ступ до пра во суд дя з 
пи тань, що сто су ють ся довкілля (Ор хусь ка кон венція). 
Вітаємо Вас! Це важ ли ва подія для всіх нас. Про 
уро чистість з цієї на го ди, ор ганізо ва ну Се к ре таріатом 
Євро пейсь кої Еко номічної Комісії ООН, роз повідає 
С. Крав чен ко у постійній ру б риці “По слідах Ор хусь кої 
кон фе ренції”. У зв’яз ку з цією подією про по нуємо 
взя ти участь у Акції, ме тою якої є пе ревірка реалізації 
пра ва на еко логічну інфор мацію.

У цій же ру б риці висвітлюється питання що до по-
во д жен ня з ге не тич но?мо дифіко ва ни ми ор ганізма ми, 
підго то ва ний І. Ту с та новсь кою. У статті містить ся аналіз 
міжна род но го за ко но дав ст ва у цій сфері.

У ве ресні 2002 р. в Йо хан не с бурзі (Півден на Аф ри-
ка) відбу деть ся Всесвітній Самміт із ста ло го роз вит ку, 
який підве де підсум ки вжи тих дер жа ва ми за ходів на 
ви ко нан ня рішень, прий ня тих на Кон фе ренції ООН з 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща і роз вит ку у Ріо?де?Жа-
ней ро в 1992 р.  У цьо му но мері Вісни ка ми роз по чи-
наємо но ву ру б ри ку “Ріо+10”, в якій роз повіда ти ме мо 
про події, діяльність дер жав та ок ре мих осіб при підго-
товці та про ве денні Самміту. Ми про по нуємо стат тю 
С. Крав чен ко про ряд зустрічей, які відбу ли ся в рам ках 
цьо го про це су.

Ма ло ко му відо мо, ма буть, про си ту ацію, яка скла-
ла ся на ху торі Вільши на, що на Львівщині. Внаслідок 
діяль ності Цен т раль ної зба га чу валь ної фа б ри ки меш-
канці про жи ва ють в жах ли вих умо вах, надіючись на 
за хист своїх прав. З. Ско ро па ден ко, відвідав ши міс-
цевість, підго ту ва ла ціка вий ма теріал, а Я. Ос та пик 
по дає пра вові ре ко мен дації що до вирішен ня цієї си-
ту ації.

Своїм досвідом з еко ло го?пра во вої прак ти ки ді лить-
ся про фе сор Оре гонсь ко го універ си те ту (США) Джон 
Бо найн, в ру б риці “Гу та”, а ру б ри ка “Кон суль тації” про-
дов жує за по чат ко вані те ми про реєстрацію гро мад сь-
ких ор ганізацій та по во д жен ня з зе ле ни ми на са д жен-
ня ми. Цьо го ра зу це пра во ве ре гу лю ван ня реєстрації 
бла годійних ор ганізацій та зне сен ня зе ле них на са д-
жень, а та кож кон суль тація що до ак ту аль ної во се ни 
про бле ми спа лю ван ня ли с тя.

1 ве рес ня 2001 ро ку всту пив в си лу но вий Криміна-
ль ний ко декс Ук раїни. Сподіваємось, Вам бу де ціка во 
оз най о ми тись з по ло жен ня ми ко дек су, які пе ред ба ча-
ють відповідальність за зло чи ни про ти довкілля (Розділ 
VIII чин но го Криміна ль но го ко дек су).

Ша новні чи тачі, ми от ри ма ли від Вас ба га то листів. 
Щи ро вдячні за теплі сло ва та підтрим ку. Ми на ма га-
ти ме мось вра ху ва ти вис лов лені про по зиції та по ба-
жан ня.

Ре дакція

ВІД РЕ ДАК ЦІЇВІД РЕ ДАК ЦІЇ
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Екологічна демократія.

У Женеві (Швейцарія) 30 жовтня 2001 року 
зібрались урядовці та неурядові організації, 
щоб відсвяткувати вступ в силу Конвенції про 
доступ до інформації, участь громадськості у 
прийнятті рішень і доступ до правосуддя з пи-
тань, що стосуються навколишнього сере до вища. 
Конвенція вступила в силу в цей день, три місяці 
після отримання 16 ратифікації в липні.

Для свят ку ван ня цієї важ ли вої події в міжна-
род но му праві Се к ре таріат Євро пейсь кої Еко но-
мічної Комісії ООН (ЄЕК ООН) ор ганізу вав зустріч 
в Па лаці Націй у Же неві. Зустріч відкрив Кай Бар-
лунд, го ло ва Відділу ЄЕК ООН з пи тань довкілля 
та на се ле них пунктів, який пе ре дав вітан ня від 
Ге не раль но го Се к ре та ря ООН Кофі Ан на на. Кофі 
Ан нан ска зав: “Вступ в си лу Орхусь кої Кон венції є 
найбільш амбіційною подією в сфері еко логічної 
де мо кратії, здійсне ною під егідою ООН. Її прий-

нят тя є ва го мим кро ком у роз вит ку міжна род-
но го пра ва в сфері участі гро мадсь кості та за хи-
с ту еко логічних прав гро ма дян. Її вступ в си лу 
сьо годні, ли ше три ро ки після підпи сан ня, є ще 
од ним до ка зом твер до го наміру до три му ва тись 
прин ципів, про го ло ше них дер жа ва ми?учас ни ця-
ми Кон венції, зо к ре ма дер жавами Східної Євро-
пи та Цен т раль ної Азії. Їх роль у цьо му про цесі 
яс к ра во де мон ст рує, що еко логічні пра ва гро ма-
дян не є привілеєм ба га тих націй”.

На такі сло ва Ге не раль но го Се к ре та ря Ан-
на на ча ст ко во на дих нув той факт, що на сьо-
годнішній день більшість ра тифікацій надійшло 
з країн Східної Євро пи та Но вих не за леж них 
дер жав. По чат ко во Кон венція в значній мірі роз-
роб ля лась як вне сок в де мо кра ти зацію ко лишніх 
соціалістич них країн, які прий ня ли це за вдан ня 
з ен тузіаз мом, при наймні на офіційно му рівні 
пра во вих інстру ментів.

Вступ в силу Орхуської конвенції є дуже важливою подією для всіх, але лише 
де кіль ка пред ставників від громадських екологічних ор ганізацій мали можливість 
брати участь в офіційній церемонії в Палаці Націй в Женеві. Пропонуємо Вашій 
увазі звіт Світлани Кравченко.

ДОРОГІ ДРУЗІ!
ДВЕРІ В ДЕМОКРАТІЮ ВІДКРИЛИСЬ!

Діти, урядові службовці та представники 

екологічних організацій об'єднали зусилля, 

щоб відкрити, принаймні символічно, двоє 

великих дверей в Палаці Націй, на яких 

висіли погрозливі знаки: "Таємниця", "В 

доступі відмовлено", "НУО, йдіть геть. Ми 

намагаємось працювати".

Символічне відкриття дверей надало цій 

історичній події особливого відтінку. Гене-

раль ний Секретар ООН Кофі Аннан під-

креслив важ ливість цієї події в своєму 

звер ненні, сказавши, що "вступ в силу Ор-

хусь кої конвенції є найбільш амбіційним 

і смі ливим задумом в екологічній демо-

кратії" і відзначив її як "гігантський крок на 

шляху розвитку міжнародного права".
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Пра ва лю ди ни і
на вко лишнє се ре до ви ще

Де які до повідачі на це ре монії в Же неві особ-
ли во відзна ча ли зв’язок між пра ва ми лю ди ни і 
за хи с том на вко лиш нь о го се ре до ви ща, а та кож 
світо ве зна чен ня Кон венції. Вер хов ний Комісар 
ООН з прав лю ди ни Мері Робінсон пе ре да ла свої 
вітан ня з цієї на го ди, за зна чив ши, що “Кон венція 
є виз нач ним до сяг нен ням не ли ше в сфері охо-
ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща, але та кож і в 
сфері роз вит ку та за хи с ту прав лю ди ни, які скла-
да ють ос но ву Кон венції. Са ма по собі Орхусь ка 
кон венція є клю чо вим пунк том в інте г рації прав 
лю ди ни та еко логічних пи тань...”

Світо ве зна чен ня

Док тор Робінсон та кож за зна чи ла, що Кон-
венцію слід роз гля да ти і в світо во му кон тексті: 
“Цінність Кон венції по ля гає не тільки в то му, 
що во на га ран тує за хист на ро дам та довкіллю 
Євро пи, але й у то му, що во на є мо дел лю та ких 
дій в інших країнах та регіонах світу.” Цієї те ми 
та кож торк нув ся Ба зо Ко ва чевіч, Міністр охо-
ро ни на вко лиш нь о го се ре до ви ща і при род но го 
пла ну ван ня Хор ватії, де про хо ди ла дру га зустріч 
дер жав?учас ниць Кон венції. Він ска зав, що вступ 
в си лу Орхусь кої кон венції є істо рич ною подією, 
без пре це дент ним при кла дом за хи с ту довкілля на 
міжна род но му рівні... “Ми всі згідні з тим, що 
Орхусь ка кон венція змінить еко логічний світ”.

Роз ви ток міжна род но го пра ва

Вплив Орхусь кої кон венції на міжна род не 
пра во відзна чи ло ба га то учас ників. Док тор Кла ус 
Топ ф ер, Ви ко нав чий Ди рек тор Програми ООН з 
навколишнього середовища (ЮНЕП) ска зав, що 

Орхусь ка кон венція є пер шим 
до ку мен том, що зо бов’язує 
дер жа ви на да ва ти до ступ до 
еко логічної інфор мації, участь 
гро мадсь кості та до ступ до 
пра во суд дя з пи тань, що сто-
суються довкілля. Він під крес-
лив гло баль не зна чен ня цьо-
го до сяг нен ня, і за зна чив, що 
ЮНЕП та Євро пейсь ка Еконо-
мічна Комісія ООН об’єдна ли 
зу сил ля та зміцни ли спів ро-
бітництво з ме тою ре алізації 
Кон венції че рез на вчальні кур-
си у Цен т ральній та Східній 
Європі, підгото ва них для ши-
роко го ко ла слу хачів.

Від Міністер ст ва еко логії 
та при род них ре сурсів Ук раїни 
ви с ту пи ла Рад ник Мі ністра Ан-
на Го лу бовсь ка?Оні сімо ва, яка 
ска за ла: “Ор хусь ка кон вен ція 

є уні каль ною в ба га ть ох відно шен нях. Во на є 
пер шим при кла дом у міжна род но му праві, що 
вста нов лює зо бов’язан ня не ли ше між уря да ми, 
але та кож між уря да ми та гро мадськістю. Кон-
венція є виз нач ним інстру мен том, який га ран тує 
за хист еко логічних прав гро ма дян.”

Роль НУО

Го лу бовсь ка?Онісімо ва та кож підкрес ли ла без-
пре це дент ну участь ко аліції не уря до вих ор га ні-
за цій в про цесі пе ре го ворів з са мо го їх по чат ку. 
Во на за зна чи ла, що Кон венція “фор мує но ву 
куль ту ру діало гу, за лу ча ю чи уря ди, гро мадськість, 
ок ре мих гро ма дян, для по бу до ви еко логічної ос-
но ви ста ло го роз вит ку”. Цю те му про дов жив 
Джон Гон те лез, Ге не раль ний Се к ре тар Євро пейсь-
ко го еко логічно го бю ро, об’єднан ня євро пейсь-
ких НУО, він ска зав, що для спільно ти НУО “до-
ро га до Орху су” роз по ча лась на па ро плаві. На 
пер шу пан?євро пейсь ку кон фе ренцію не за леж-
них еко логічних ор ганізацій у бе резні 1990 ро-
ку, яка відбу лась кілька місяців після падіння 
то талітар них ре жимів у Цен т ральній та Східній 
Європі, зібра лись ліде ри для про гу лян ки па ро-
пла вом між Віднем і Бу да пе ш том. Під час цієї 
по до рожі НУО виріши ли звер ну тись до учас ників 
Кон фе ренції міністрів країн?членів ЄЕК ООН, за-
пла но ва ної у Бер гені (Нор вегія) в червні то го 
ж ро ку з ме тою підго тов ки до Самміту Землі в 
Ріо?де?Жа ней ро, роз ро би ти Хартію еко логічних 
прав. Містер Гон те лез підкрес лив, що НУО про-
дов жу ва ли відігра ва ти свою роль і що на ступ на 
ро бо та ЄЕК ООН над Софійськи ми керівни ми 
прин ци па ми, а зго дом над Орхусь кою кон венцією 
ха рак те ри зу ва лась відкритістю та виз нан ням ролі 
еко логічних гро мадсь ких ор ганізацій в про цесі 
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підго тов ки, а та кож пе ре го ворів та ра тифікації. 
На пе ре го во рах ко аліція НУО відправ ля ла 4 “на-
род них дип ло ма ти” на кож ну сесію, де їм виділя-
лось місце за сто лом пе ре го ворів. Ча с то уря дові 
де ле гації звер та лись до де ле гації НУО за їх дум-
кою, а НУО про по ну ва ли, як виріши ти ті чи інші 
пи тан ня. По суті, НУО про дов жу ють пра цю ва ти 
в усіх ро бо чих гру пах і комісіях по Орхуській 
кон венції. На свят ку ванні в Же неві Маг да Тод 
Надж із Регіональ но го еко логічно го цен т ру, од на 
з піонерів підтрим ки участі гро мадсь кості, ска-
за ла, що той факт, що Кон венція так швид ко 
всту пи ла в си лу, де мон ст рує істо рич не зна чен ня 
її змісту, відзна чив ши і но виз ну її прин ципів. Пані 
Тод Надж ска за ла, що уря да ми та НУО ба га ть ох 
дер жав її регіону Орхуській кон венції на дається 
ви со кий пріори тет. Во на на го ло си ла на важ ли-
вості ро бо ти, про ве де ної усіма ро бо чи ми та ек с-
перт ни ми гру па ми Кон венції (з Реєстру викидів і 
переносу забруднювачів РВПЗ, ге не тич но мо ди-
фіко ва них ор ганізмах, ме ханізмах до три ман ня та 
з до сту пу до пра во суд дя).

Відкрит тя две рей

Після то го, як до повіді бу ло за вер ше но, Се к-
ре тар Орхусь кої кон венції Дже ремі Вейтс звер-
нув ува гу на двоє ве ли ких две рей — “Двері в 
де мо кратію”, які бу ли вста нов лені по се ре дині 
за ли. Двері бу ли завішані таб лич ка ми, які го во-
ри ли, що гро ма дя ни за ва жа ють уря ду, що во ни не 
відігра ють жод ної ролі в уряді і що во ни по винні 
піти геть.

Се к ре тар Вейтс за про по ну вав щось з цим 
зро би ти. Оскільки Кон венція по кли ка на за хи ща-
ти та по кра щу ва ти на вко лишнє се ре до ви ще на 
бла го нинішньо го та прий дешніх по колінь, то 
він за про по ну вав, щоб діти, які бу ли в залі, 
відкри ли двері. Дві дівчин-
ки підійшли, ви ко на ли не ве-
лич кий та нок та спро бу ва ли 
відкри ти двері. Але не змог-
ли. Дже релі Вейтс за про-
сив їм на до по мо гу двох 
хлоп чиків, але й ті не впо ра-
лись із за вдан ням. Тоді він 
за про сив дер жав них служ-
бовців на до по мо гу. Де кіль-
ка Міністрів та служ бовців з 
Італії, Хор ватії та Ук раїни теж 
до кла ли зу силь, але навіть 
уря довці не змог ли відкри ти 
две рей до де мо кратії.

Дже ремі ви гля дав роз-
губ ле но. Він за пи тав: “Що ж 
ро би ти?” Як відкри ти двері 
де мо кратії для гро ма дян?

Тоді він за про по ну вав 
по кли ка ти НУО на до по мо-

гу, зва жа ю чи на їх знач ну роль у підго товці, ра-
тифікації та імпле мен тації Орхусь кої Кон венції. 
Декілька пред став ників НУО, які бра ли участь 
у цьо му про цесі, вий ш ли впе ред. Джон Гон те-
лез, Фе Санчіс Мо ре но та Світла на Крав чен ко 
доклали своїх зусиль. Всі ра зом штовх ну ли двері 
і спільни ми  сила ми відкри ли Двері в де мо-
кратію!

Інко ли сим волізм мо же відігра ва ти в праві 
та ку ж важ ли ву роль, як і сло во са мо го за ко ну. 
Дух про гре сив них змін в міжна род но му праві 
мо же до по мог ти при йо го інтер пре тації та за-
сто су ванні. Як що б ми ди ви лись ли ше на сло ва 
дрібних пра во вих ви мог в Орхуській кон венції, 
ми мог ли б за гу би тись в цих фор маль но с тях, 
що інко ли й трап ляється з на ми, юри с та ми. Але 
як що ми ду ма ти ме мо про гло бальніші ідеї, ми 
не за гу би мо свою стеж ку на шля ху до еко ло-
гічної де мо кратії. І якщо ми усвідомимо, що без 
участі громадськості демократія і влада опиняться 
в небезпеці, ми працюватимемо, щоб цьому 
запобігти. Ми мо же мо відкри ти справжні, фізичні 
двері на це ре монії свят ку ван ня, але ми та кож 
по винні ду ма ти про на шу що ден ну ро бо ту як про 
про цес відкри ван ня цих две рей, та ут ри ман ня їх 
відкри ти ми. Тоді сим волізм ста не ре альністю.

До кладнішу інформацію про цю подію та фо то-
репортаж з неї Ви мо же те отримати на веб?сайті 
<WWW.UNECE.ORG/ENV/PP/IN.FORCE.HTM>

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
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№ 1 6  888

ОР ХУСЬ КА КОН ВЕНЦІЯ 
ВСТУ ПИ ЛА В СИ ЛУ

  RATIFICATION,
COUNTRY SIGNATURE ACCEPTANCE (A),
  APPROVAL (AA),
  ACCESSION (a)

Albania 25.06.1998 27.06.2001

Andorra  

Armenia 25.06.1998 01.08.2001

Austria 25.06.1998 

Azerbaijan  23.03.2000 a

Belarus 16.12.1998 09.03.2000 AA

Belgium 25.06.1998 

Bosnia and 
Herzegjvina  

Bulgaria 25.06.1998 

Canada  

Croatia 25.06.1998 

Cyprus 25.06.1998 

Czech Republic 25.06.1998 

Denmark1 25.06.1998 29.09.2000 AA

Estonia 25.06.1998 02.08.2001

Finland 25.06.1998 

France 25.06.1998 

Georgia 25.06.1998 11.04.2000

Germany 21.12.1998 

Greece 25.06.1998 

Hungary 18.12.1998 03.07.2001

Iceland 25.06.1998 

Ireland 25.06.1998 

Israel  

Italy 25.06.1998 13.06.2001

Kazakhstan 25.06.1998 11.01.2001

Kyrgyzstan 25.06.1998 01.05.2001 a

Latvia 25.06.1998 

Liechtenstein  

Lithuania 25.06.1998 

Luxembourg 25.06.1998 

  RATIFICATION,
COUNTRY SIGNATURE ACCEPTANCE (A),
  APPROVAL (AA),
  ACCESSION (a)

Malta 18.12.1998 

Monaco 25.06.1998 

Netherlands 25.06.1998 

Norway 25.06.1998 

Poland 25.06.1998 

Portugal 25.06.1998 

Republic of 
Moldova 25.06.1998 09.08.1999

Romania 25.06.1998 11.07.2000

Russian 
Federation  

San Marino  

Slovak Republic  

Slovenia 25.06.1998 

Spain 25.06.1998 

Sweden 25.06.1998 

Switzerland 25.06.1998 

Tajikistan  17.07.2001 a

The former 
Yugoslav Republic 
of Macedonia  22.07.1999 a

Turkey  

Turkmenistan  25.06.1999 a

Ukraine 25.06.1998 18.11.1999

United Kingdom 25.06.1998 

United States  

Uzbekistan  

Yugoslavia  

* * * *  

European 
Community 25.06.1998 

TOTAL 40+1 17

1  Excluding the Faroe Islands and Greenland.

United Nations Economic Commission for Europe

Aarhus Convention in force 30 October 2001
STATUS OF RATIFICATIONS

UNECE Convention on Access to Information, Public Participation 
in Decision�making and Access to Justice in Environmental Matters

DONE AT AARHUS (DENMARK), ON 25 JUNE 1998
(As of 30 October 2001)

30 ЖОВТ НЯ

2001 РО КУ

(У таб ли цях зліва на пра во: країна; да та підпи сан ня; да та ра тифікації, прий нят тя [А], за твер д жен ня [АА], приєднан ня [а])
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Місцем на ступ ної  Міністерсь кої кон фе ренції 
“Довкілля для Євро пи”, як відо мо, об ра но 
Київ. Во на відбу деть ся у 2003 році. Підго тов ка 
до кон фе ренції роз по чи нається вже за раз.

На другій сесії Підго тов чої ро бо чої гру пи 
ви щих по са до вих осіб в Же неві  28 ве рес ня 
2001 ро ку об го во рю ва ли ся кон цеп ту альні пи-
тан ня Київської кон фе ренції та діяльність, за-
пла но ва на в зв’яз ку з цією кон фе ренцією. На 
своїй першій сесії у ве ресні 2000 ро ку ро бо ча 
гру па про ве ла ши ро ке об го во рен ня пи тань, які 
мог ли б увійти у по ря док ден ний Київської кон-
фе ренції міністрів. По ря док ден ний за ли шив ся 
відкри тим, але бу ло до сяг ну то зго ди що до ос нов-
ної те ми кон фе ренції. Нею мог ла б ста ти інте г-
рація еко логічних мірку вань у га лу зе ву політи-
ку, яка є клю чо вим стра тегічним інстру мен том 
спри ян ня ста ло му роз вит ку у відповідності із 
По ряд ком ден ним на ХХІ сторіччя.

В Ре ко мен даціях Еко логічної Про гра ми для 
Євро пи, за твер д женій на Міністерській кон фе-
ренції в Софії у 1995 році, пе ред ба че но “за-
без пе чи ти вра ху ван ня еко логічних мірку вань 
при прий нятті рішень, в то му числі вра хо ву ва ти 
еко логічні ви т ра ти та ви го ди і оцінку існу ю чих 
ри зиків, а та кож за сто со ву ва ти за хо ди пе ре-
сто ро ги у всіх клю чо вих сек то рах і прий ня ти 
по дальші кро ки по роз вит ку парт нер ст ва з ін-
ши ми міністер ст ва ми, пар ла мен та ми, діло ви ми 
та про мис ло ви ми ко ла ми, не уря до ви ми ор га ні-
заціями та інши ми важ ли ви ми гру па ми”.

На кон фе ренції в Ор хусі у 1998 році країни 
знов підтвер ди ли важ ливість інте г рації еко-
логічних мірку вань у га лу зе ву політи ку. Інте г-
рація не є лег кою спра вою в си лу де я ких при-
чин, зо к ре ма:

– еко логічні пріори те ти не до стат ньо усвідо-
млені ти ми, хто прий має рішен ня; 

– во ни не завжди співстав ля ють ся з еко ло-
гічни ми втра та ми;

– сек то ральні відом ст ва зо се ре д жені ли ше на 
ви ко нанні своїх ос нов них функцій;

– працівни кам сек то раль них відомств, зо к ре-
ма еко логічних, бра кує кваліфікації.

По ря док ден ний Київської кон фе ренції бу де, 
ймовірно, вклю ча ти на ступні пи тан ня інте г рації:

– стра тегічну еко логічну оцінку;
– інте г ро ва не пла ну ван ня зем ле ко ри с ту ван ня;

– по кра щен ня ви ко нан ня міжна род них зо бо-
в’язань;

– по си лен ня відповідаль ності та участі про-
мис ло вих підприємств;

– поінфор мо ваність та участь гро мадсь кості.

По всіх цих пи тан нях го ту ють ся обов’яз кові 
до ку мен ти, про грамні ре ко мен дації або до по-
віді. По стра тегічній еко логічній оцінці, тоб то 
оцінці впли ву на на вко лишнє се ре до ви ще пла-
нів, про грам, політи ки і за ко но дав ст ва, го-
тується Про то кол до Кон венції Ес по про оцінку 
впли ву на на вко лишнє се ре до ви ще в транс кор-
дон но му кон тексті. Цей інстру мент був успішно 
за сто со ва ний у ряді країн і мо же ста ти важ ли-
вим для інших країн, особ ли во країн пе рехідно-
го періоду, які пе ре жи ва ють про цес при ва ти-
зації та де цен т ралізації.

ЕКО Фо рум вис ло вив про по зицію про ор-
ганізацію “круг ло го сто лу” між міністра ми та 
еко логічни ми НУО.

Еко логічні мірку ван ня по винні вра хо ву-
ва тись при пла ну ванні зем ле ко ри с ту ван ня у 
сільсько му гос по дарстві, місто бу ду ванні та ре-
гіональ но му роз вит ку. Інте г ро ва не пла ну ван ня 
зем ле ко ри с ту ван ня бу де спри я ти збе ре жен ню 
біологічно го та ланд шафт но го різно маніття, ста-
ло му роз вит ку гірських рай онів, впро ва д жен ню 
еко логічно доцільних ме тодів ве ден ня сільсько-
го гос по дар ст ва і місто бу ду ван ня.

Пе ред ба чається, що кар патські та кав казькі 
дер жа ви роз роб лять до ку мен ти по ста ло му роз-
вит ку гірських рай онів до Київської кон фе-
ренції.

З ме тою по кла ден ня еко логічних обов’язків 
на сек тор еко номіки бу ло роз роб ле но ряд між-
на род них угод. Про те, стан ви ко нан ня (чи не-
ви ко нан ня) міжна род них угод є про блем ним, 
особ ли во для нових незалежних держав (ННД). 
Спеціаль на ро бо ча гру па на чолі з Ко ролівством 
Нідер лан ди роз роб ляє керівні прин ци пи до три-
ман ня і ви ко нан ня міжна род них угод.

З ме тою по си лен ня обов’язків та від по-
відаль ності про мис ло вих підприємств за стан 
довкілля роз роб ляється Про то кол  про цивільну 
відповідальність за транс кор дон ну шко ду до 
Кон венції про транс кор дон ний вплив про мис-
ло вих аварій та до Кон венції по охо роні і ви-
ко ри с тан ню транс кор дон них во до токів і міжна-
род них озер.

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

ПІДГО ТОВ КА ДО МІНІСТЕРСЬ КОЇ КОН ФЕ РЕНЦІЇ У КИЄВІ
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До Київської кон фе ренції го тується Про то-
кол про реєстри ви кидів і пе ре но су за бруд ню-
вачів, який вста нов лює обов’яз ки підприємств 
і ком паній звіту ва тись пе ред гро мадськістю про 
ви ки ди за бруд ню ю чих ре чо вин у на вко лишнє 
се ре до ви ще.

Пріори тет не зна чен ня має впро ва д жен ня 
прин ципів Ор хусь кої кон венції що до участі гро-
мадсь кості у прий нятті рішень. На Київській 
кон фе ренції бу де пред став ле но до повідь про 
хід її ре алізації.

Очікується, що бу дуть роз роб лені керівні 
прин ци пи участі гро мадсь кості у прий нятті рі-
шень на міжна род но му рівні. По ча ток цьо го 
про це су був за кла де ний на спільно му засіданні 
Бю ро з регіональ них еко логічних кон венцій і 

Коміте ту еко логічної політи ки ЄЕК ООН, при-
свя че но му пи тан ням участі гро мадсь кості, що 
відбу ло ся у червні 2001 ро ку.   

Країни Євро пи виз на ють не обхідним вдо с-
ко на лен ня си с те ми освіти з ме тою вив чен ня 
та усвідо млен ня зв’яз ку між соціаль ни ми, еко-
логічни ми та еко номічни ми пи тан ня ми, інте г-
рації еко логічних ви мог у про цес прий нят тя 
рішень. Ук раїною за про по но ва но роз ро би ти 
Хартію при ро до охо рон ної освіти.

Ця ідея підтри ма на НУО.
Євро пейсь ким агент ст вом по охо роні на вко-

лиш нь о го се ре до ви ща та спеціаль ною ро бо чою 
гру пою з моніто рин гу довкілля бу де підго то ва-
но і пред став ле но на Київській кон фе ренції до-
повідь про стан на вко лиш нь о го се ре до ви ща.

Яри на Ос та пик,
юрист БФ „Е ко пра во%Львів”

ЩО ДО ПИ ТАН НЯ ДО СТУ ПУ ДО ЕКО ЛОГІЧНОЇ ІНФОР МАЦІЇ

Право на екологічну інформацію

Відповідно до ст. 50 Кон сти туції Ук раїни, кож-
но му га ран тується пра во вільно го до сту пу до 
інфор мації про стан довкілля, про якість хар чо вих 
про дуктів і пред метів по бу ту, а та кож пра во на її 
по ши рен ня. Та ка інфор мація ніким не мо же бу ти 
за се кре че на.

За кон Ук раїни “Про охо ро ну на вко лиш нь о го 
при род но го се ре до ви ща” у статті 9 виз на чає, 
що кож ний гро ма дя нин Ук раїни має пра во на 
одер жан ня у вста нов ле но му по ряд ку по вної та 
до стовірної інфор мації про стан на вко лиш нь о го 
при род но го се ре до ви ща та йо го вплив на здо-
ров’я на се лен ня.

Та ким пра вом, відповідно до статті 21 цьо го 
За ко ну наділені та кож і гро мадські об’єднан ня 
у га лузі охо ро ни на вко лиш нь о го при род но го се-
ре до ви ща, які ма ють пра во одер жу ва ти у вста-

нов ле но му по ряд ку інфор мацію про стан на вко-
лиш нь о го при род но го се ре до ви ща, дже ре ла йо го 
за бруд нен ня, про гра ми і за хо ди що до охо ро ни 
на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща.

Відповідно до ст. 4 За ко ну Ук раїни “Про за-
без пе чен ня санітар но го та епідемічно го бла го-
по луч чя на се лен ня” гро ма дя ни ма ють пра во на 
до стовірну і своєчас ну інфор мацію про стан сво-
го здо ров’я, здо ров’я на се лен ня, а та кож про 
на явні та мож ливі фак то ри ри зи ку для здо ров’я 
та їх ступінь.

Існує ряд інших нор ма тив них актів в га лузі 
еко логії, нор ми яких пе ред ба ча ють пра во на от-
ри ман ня еко логічної інфор мації (Вод ний ко декс 
Ук раїни, За кон Ук раїни “Про відхо ди”, За кон Ук-
раїни “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”, За кон Ук раїни “Про ви ко ри с тан ня 
ядер ної енергії та радіаційну без пе ку” та ін.)

30 жовт ня 2001 року всту пи ла в си лу Кон венція про до ступ до інфор мації, участь 
гро мадсь кості в про цесі прий нят тя рішень та до ступ до пра во суд дя з пи тань, що 
сто су ють ся довкілля. По ряд з цим, національ не інфор маційне за ко но дав ст во до сить 
по вно рег ла мен тує пра во гро ма дян та юри дич них осіб на еко логічну інфор мацію.
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Пра во на еко логічну інфор мацію за без пе-
чується та кож по ло жен ня ми нор ма тив них актів, 
які в за галь но му ре гу лю ють пра во на інфор мацію. 
Так, ст. 9 За ко ну Ук раїни “Про інфор мацію” пе-
ред ба чає, що всі гро ма дя ни Ук раїни, юри дичні 
осо би і дер жавні ор га ни ма ють пра во на інфор-
мацію, що пе ред ба чає мож ливість вільно го одер-
жан ня, ви ко ри с тан ня, по ши рен ня та зберіган ня 
відо мо стей, не обхідних їм для ре алізації ни ми 
своїх прав, сво бод і за кон них інте ресів, здійснен-
ня за вдань і функцій. Гро ма дя ни ма ють пра во 
звер ну ти ся до дер жав них ор ганів і ви ма га ти 
на дан ня будь?яко го офіційно го до ку мен ту, не за-
леж но від то го, сто сується цей до ку мент йо го 
осо би с то чи ні, крім ви падків об ме жен ня до сту пу 
до інфор мації.

За пи ту вачі ма ють пра во ро би ти ви пи с ки з 
на да них їм для оз най ом лен ня офіційних до ку-
ментів, фо то гра фу ва ти їх, за пи су ва ти текст на 
магнітну плівку то що.

Більше то го, За кон Ук раїни “Про звер нен ня 
гро ма дян” (стат тя 1) на дає гро ма дя нам Ук раїни 
пра во звер ну ти ся до ор ганів дер жав ної вла ди, 
місце во го са мо вря ду ван ня, об’єд нань гро ма дян, 
підприємств, ус та нов, ор га нізацій не за леж но від 
форм влас ності, за собів ма со вої інфор мації, по-
са до вих осіб відповідно до їх функціональ них 
обов’язків із за ува жен ня ми, скар га ми та про по-
зиціями, що сто су ють ся їх ста тут ної діяль ності, 
за явою або кло по тан ням що до ре алізації своїх 
соціаль но?еко номічних, політич них та осо би с тих 
прав і за кон них інте ресів та скар гою про їх по-
ру шен ня. Вка зані по ло жен ня є га рантіями ре-
алізації  та кож і пра ва на еко логічну інфор-
мацію.

Відповідно до чин но го за ко но дав ст ва еко-
логічна інфор мація є відкри тою, то му об ме жен-
ня пра ва на одер жан ня еко логічної інфор мації  
за бо ро няється.

Форма запиту та порядок його подачі

Щоб ре алізу ва ти своє пра во на еко логічну 
інфор мацію, за кон зо бов’язує звер ну тись заці-
кав ле ну осо бу у певній формі, зо к ре ма:

Звер нен ня з ви мо гою на да ти інфор мацію мо-
же бу ти ус ним (ви кла де ним гро ма дя ни ном і за-
пи са ним по са до вою осо бою на осо би с то му прий-
омі) чи пись мо вим, тоб то надісла ним по штою 
або пе ре да ним гро ма дя ни ном до від повідно го 
ор га ну, ус та но ви осо би с то чи че рез упов но ва же-
ну ним осо бу, як що ці по вно ва жен ня оформ лені 
відповідно до чин но го за ко но дав ст ва. Для оз най-
ом лен ня з офіційни ми до ку мен та ми не обхідно 

звер ну ти ся у пись мовій формі.
У звер ненні має бу ти за зна че но прізви ще, 

ім’я, по?бать кові, місце про жи ван ня гро ма дя ни-
на, ви кла де но суть по ру ше но го пи тан ня, про хан-
ня чи ви мо ги.

Звер нен ня мо же бу ти по да но як ок ре мою 
осо бою (індивіду аль не), так і гру пою осіб (ко лек-
тив не).

Пись мо ве звер нен ня по вин но бу ти підпи са но 
за яв ни ком (за яв ни ка ми) із за зна чен ням да ти.

Гро ма дя ни ма ють пра во звер та ти ся до ор ганів 
дер жав ної вла ди, місце во го са мо вря ду ван ня, 
підприємств, ус та нов, ор ганізацій не за леж но від 
форм влас ності, об’єднань гро ма дян, по са до вих 
осіб ук раїнською чи іншою мо вою, прий нят ною 
для сторін.

Порядок та терміни розгляду запиту

Га рантією до три ман ня пра ва на інфор мацію 
і пра ва на еко логічну інфор мацію є, зо к ре ма, 
вста нов ле ний за ко но дав ст вом по ря док роз гля ду 
інфор маційно го за пи ту, стро ки роз гля ду та ко го 
за пи ту, інші га рантії.

За до во лен ня за пи ту здійснюється про тя гом 
міся ця, як що інше не пе ред ба че но за ко ном. 
Термін вив чен ня за пи ту на пред мет мож ли вості 
йо го за до во лен ня не по ви нен пе ре ви щу ва ти де-
ся ти ка лен дар них днів. Про тя гом вка за но го тер-
міну дер жав на ус та но ва пись мо во до во дить до 
відо ма за пи ту ва ча, що йо го за пит бу де за до во-
ле но або що за пи ту ва ний до ку мент не підля гає 
на дан ню для оз най ом лен ня.

На обґрун то ва ну пись мо ву ви мо гу гро ма дя-
ни на термін роз гля ду мо же бу ти ско ро че но від 
вста нов ле но го терміну.

За ко н Ук раїни «Про звер нен ня гро ма дян» 
вста нов лює більш су ворі ви мо ги що до термінів 
роз гля ду звер нен ня гро ма дян про на дан ня інфор-
мації.

Такі звер нен ня роз гля да ють ся і вирішу ють ся 
у термін не більше од но го міся ця від дня їх над-
хо д жен ня, а ті, які не по тре бу ють до дат ко во го 
вив чен ня, — невідклад но, але не пізніше п’ят-
над ця ти днів від дня їх от ри ман ня. Як що в місяч-
ний термін виріши ти по ру шені у звер ненні пи-
тан ня не мож ли во, керівник відповідно го ор га ну, 
підприємства, ус та но ви, ор ганізації або йо го за-
ступ ник вста нов лю ють не обхідний термін для йо-
го роз гля ду, про що повідо мляється особі, яка 
по да ла звер нен ня. При цьо му за галь ний термін 
вирішен ня пи тань, по ру ше них у звер ненні, не 
мо же пе ре ви щу ва ти со ро ка п’яти днів.

Як що пи тан ня, по ру шені в одер жа но му ор га-
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ном дер жав ної вла ди, місце во го са мо вря ду ван-
ня, підприємства ми, ус та но ва ми, ор ганізаціями 
не за леж но від форм влас ності, об’єднан ня ми 
гро ма дян або по са до ви ми осо ба ми звер ненні, 
не вхо дять до їх по вно ва жень, во но в термін 
не більше п’яти днів пе ре си лається ни ми за на-
лежністю відповідно му ор га ну чи по са довій особі, 
про що повідо мляється гро ма дя ни ну, який по дав 
звер нен ня. У разі, як що звер нен ня не містить 
да них, не обхідних для прий нят тя обґрун то ва но го 
рішен ня ор га ном чи по са до вою осо бою, во но в 
п’яти ден ний термін по вер тається гро ма дя ни ну з 
відповідни ми роз’яс нен ня ми.

Що до за пи ту по до сту пу до офіційних до ку-
ментів до пу с кається відстроч ка в разі, як що за-
пи ту ва ний до ку мент не мо же бу ти на да но для 
оз най ом лен ня у місяч ний термін. Повідо млен ня 
про відстроч ку до во дить ся до відо ма за пи ту ва-
ча у пись мовій формі з роз’яс нен ням по ряд ку 
ос кар жен ня прий ня то го рішен ня.

Відмова в наданні інформації

За ко но дав ст во вста нов лює ви пад ки, ко ли в 
на данні інфор мації мо же бу ти відмов ле но.

Пись мо ве звер нен ня без за зна чен ня місця 
про жи ван ня, не підпи са не ав то ром (ав то ра ми), 
а та кож та ке, з яко го не мож ли во вста но ви ти 
ав тор ст во, виз нається анонімним і роз гля ду не 
підля гає.

Не роз гля да ють ся по вторні звер нен ня од ним 
і тим же ор га ном від од но го і то го ж гро ма дя ни на 
з од но го і то го ж пи тан ня, як що пер ше виріше но 
по суті, а та кож звер нен ня осіб, виз на них су дом 
недієздат ни ми.

Відмо ва за до ві льни ти за пит що до до сту пу до 
офіційних до ку ментів до во дить ся до відо ма за пи-
ту ва ча у пись мовій формі з роз’яс нен ням по ряд-
ку ос кар жен ня прий ня то го рішен ня.  У відмові 
має бу ти за зна че но по са до ву осо бу дер жав ної 
ус та но ви, яка відмов ляє у за до во ленні за пи ту; 
да ту відмо ви; мо ти во ва ну підста ву відмо ви.

Оскарження та відповідальність

Відповідно до ст. 35 За ко ну Ук раїни «Про 
інфор мацію» відмо ву або відстроч ку за до во лен-
ня за пи ту що до до сту пу до офіційних до ку ментів 
мо же бу ти ос кар же но до ви ще сто я що го ор га ну 
або до су ду. У разі, ко ли за пи ту вач звер нув ся до 
су ду, обов’язок до во ди ти за конність відмо ви чи 
відстроч ки за до во лен ня за пи ту по кла дається на 
відповіда ча — дер жав ну ус та но ву. Як що відмо ву 
або відстроч ку виз на но не об грун то ва ною, суд 
зо бов’язує дер жав ну ус та но ву на да ти за пи ту ва чу 
змо гу оз най о ми ти ся з офіційним до ку мен том і 

по ста нов ляє ок ре му ух ва лу що до по са до вих осіб, 
які відмо ви ли за яв ни ку.

В ана логічно му по ряд ку здійснюється ос кар-
жен ня відмо ви і відстроч ки за до во лен ня за пи ту 
що до на дан ня пись мо вої інфор мації.

Відповідно до ст. 47 За ко ну Ук раїни «Про 
інфор мацію» по ру шен ня за ко но дав ст ва Ук раїни 
про інфор мацію тяг не за со бою дис циплінар ну, 
цивільно?пра во ву, адміністра тив ну або криміна-
ль ну відповідальність згідно з за ко но дав ст вом 
Ук раїни. В разі по ру шен ня пра ва на інфор мацію 
дер жав ни ми ор га на ми, ор га на ми місце во го і 
регіональ но го са мо вря ду ван ня та їх по са до ви-
ми осо ба ми, а та кож політич ни ми партіями, інши-
ми об’єднан ня ми гро ма дян, за со ба ми ма со вої 
інфор мації, дер жав ни ми ор ганізаціями, які є 
юри дич ни ми осо ба ми, та ок ре ми ми гро ма дя на-
ми, осо ба мо же  звер ну ти ся до ор ганів ви що го 
рівня або до су ду.

При кладом одер жан ня еко логічної інфор-
мації мо же бу ти од на із справ, яку ве ли наші 
юри с ти.

З трав ня цьо го ро ку ве деть ся спра ва що до 
будівництва однієї ав то до ро ги в Одеській облас-
ті. Ро бо та над спра вою пе ред ба чає, зо к ре ма, 
збір інфор мації що до здійснен ня тих по го д жень, 
ви дачі доз волів чи інших до ку ментів, про ве ден-
ня ек с пер тиз то що, які пе ред ба чені чин ним за-
ко но дав ст вом для пев но го об’єкта будівництва. 
Зо к ре ма, лист відповідно го змісту з про хан ням 
повідо ми ти про про ве ден ня дер жав ної ек с пер-
ти зи що до по жеж ної без пе ки як скла до вої ча-
с ти ни ком плекс ної дер жав ної ек с пер ти зи був 
на прав ле ний в ор ган по жеж ної охо ро ни.

Відмо ва на да ти відповідь не так нас зди-
ву ва ла, як на ве де не її обґрун ту ван ня — “не 
виз на че но з якою ме тою про по нується пред-
ста ви ти інфор мацію та чиї інте ре си при цьо му 
за хи ща ють ся”. 

На ми бу ло вра хо ва но той факт, що за пи ту-
ва на інфор мація є відкри тою, то му до ступ до 
неї не мо же бу ти об ме же ним, про що за зна-
чає Кон сти туція Ук раїни, За кон Ук раїни “Про 
інфор мацію”.

Від повідні мірку ван ня бу ли ви кла дені в 
під го тов леній на ми по зовній за яві про на дан-
ня інфор мації, яку ми пла ну ва ли по да ти в гос-
по дарсь кий суд для за хи с ту по ру ше но го пра-
ва. Про те, до суду спра ва не дійшла… ор ган 
по жеж ної охо ро ни на дав за пи ту ва ну інфор-
мацію після оз най ом лен ня з копією по зов ної 
за яви. ■
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Ми про по нуємо Вам взя ти участь у акції, ме тою якої є 
ре алізація пе ревірка до три ман ня пра ва на еко логічну 
інфор мацію.
Як що Ви звер та лись до дер жав них ор ганів, ор ганів 
міс це во го са мо вря ду ван ня, підприємств, ус та нов, ор-
га нізацій (далі — дер жав ний чи інший ор ган) з ви мо-
гою на да ти еко логічну інфор мацію і маєте мож ливість 
поділи тись своїм по зи тив ним чи не га тив ним досвідом з 
ме тою йо го уза галь нен ня та ви роб лен ня ре ко мен дацій 
що до ре алізації пра ва на еко логічну інфор мацію, про-
си мо Вам відповісти на на ступні за пи тан ня:

30 ЖОВТ НЯ 2001 р. СТАЛАСЯ ВИ ДАТ НА ПОДІЯ СВІТОВОГО ЗНАЧЕННЯ

АН КЕ ТА
1. Суть пи тан ня, з яким Ви звер та ли ся до дер жав но го чи іншо го ор га ну.

  

2. Дер жав ний ор ган чи інший ор ган, до яко го Ви звер та ли ся з ви мо гою на да ти інфор мацію.

  

3. Ви звер ну лись зі звер нен ням від сво го імені від імені юри дич ної осо би

4. Ви звер ну лись з за пи тан ням на ус но му прий омі з пись мо вим звер нен ням

5. Чи за зна чи ли Ви у звер ненні своє прізви ще,
ім’я та по?бать кові, на зву (для юри дич них осіб)? Так Ні

6. Чи повідо ми ли Ви своє місце про жи ван ня,
юри дич ну ад ре су (для юри дич них осіб)? Так Ні

7. Чи за зна чи ли Ви у звер ненні такі реквізи ти як да та та підпис? Так Ні

8. Як що Ви звер та лись з за пи тан ням безпосередньо,
чи є підпис осо би, яка прий ня ла звер нен ня, на копії звер нен ня
або/чи номер вхідної документації? Так Ні

9. Ви на прав ля ли звер нен ня поштою з повідо млен ням про вру чен ня? Так Ні

10. Відповідь Вам на да ли у строк  до 10 днів, до 1 міся ця, від 1 до 2 місяців,
  більше 2 місяців: , вза галі не на да ли.

11. За пи ту ва ну інфор мацію Вам на да ли в по вно му об сязі, ча ст ко во на да ли,

 на да ли інфор мацію не ту, яку за пи ту ва ли, вза галі не на да ли без мо ти вації відмо ви,

 вза галі не на да ли, мо ти ву ю чи це тим, що

  



ПО СЛІДАХ ОРХУСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇПО СЛІДАХ ОРХУСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРИ СВЯ Ч
Е Н

А 
ВС

ТУ
 ПУ

 В СИ ЛУ ОР ХУСЬ КОЇ КОН ВЕНЦІЇ ●

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 6  14141414

12. Як що Ви звер ну лись до дер жав но го чи іншо го ор га ну, в ком пе тенцію яко го не вхо дить 
відповідь на ва ше за пи тан ня, Вам відповіли, що

  пи тан ня не вхо дить у ком пе тенцію ор га ну і звер нен ня пе ре сла ли ком пе тент но му ор га ну,

  пи тан ня не вхо дить у ком пе тенцію ор га ну і повідомили ку ди звер та тись
  для вирішен ня пи тан ня,

  пи тан ня не вхо дить в ком пе тенцію ор га ну.

13. Чи звер та лись Ви за за хи с том пра ва на інфор мацію, як що вва жаєте, що це пра во бу ло 
по ру ше но? Так Ні

14. За за хи с том по ру ше но го пра ва Ви звер та лись до ви ще сто я що го ор га ну,

  до ви ще сто я що го ор га ну, а потім до су ду, до су ду, не звер та лись.

15. Інші по ру шен ня пра ва на інфор мацію, до пу щені при за до во ленні Ва шо го звер нен ня.

  

16. Ваші за ува жен ня з при во ду ре алізації пра ва на інфор мацію.

  

  

Як що Ви вва жаєт, що Ва ше пра во 

на еко логічну інфор мацію по ру ше не 

і Ви по тре буєте пра во вої до по мо ги, 

звер тай те ся до нас.

Юри с ти БФ “Еко пра во@Львів”

на да дуть Вам кваліфіко ва ну

до по мо гу. Для цьо го  вам не обхідно 

надісла ти нам копію за пи ту та інших 

пов’яза них з цим до ку ментів 

або за те ле фо ну ва ти нам.
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Іри на Ту с та новсь ка
к.ю.н., віце%пре зи дент БФ “Еко пра во%Львів”
до цент Львівсько го національ но го універ си те ту імені Іва на Фран ка

ПРА ВО ВА РЕГ ЛА МЕН ТАЦІЯ ПО ВО Д ЖЕН НЯ
З ГЕ НЕ ТИЧ НО�МО ДИФІКО ВА НИ МИ ОРГАНІЗМА МИ

В ДЕ Я КИХ МІЖНА РОД НИХ ДО КУ МЕН ТАХ

1 Convention on Biological Diversity. 31 I.L.M. (1992). Art. 1.
2 Rio Declaration on Environment and Development. U.N. Doc. A/CONF.151/26; 31 I.L.M.874 (1992).
3 Ст. 8 п. “g” Кон венції ООН з біорізно маніття.

За без пе чен ня еко логічної без пе ки і рівно ва ги, зо к ре ма у сфері по во д жен ня з 
ге не тич но@мо дифіко ва ни ми ор ганізма ми, мож ли ве ли ше за умо ви од но стай ної 
по ведінки дер жав по відно шен ню до та ких ор ганізмів. В ос таннє де ся тиріччя 
бурх ли во го роз вит ку ген ної інже нерії, міжна род не пра во на вко лиш нь о го се ре до-
ви ща в рам ках інсти ту ту пра во во го за без пе чен ня біорізно маніття от ри ма ло но вий 
на пря мок — пра во ве ре гу лю ван ня по во д жен ня з ге не тич но@мо дифіко ва ни ми 
ор ганізма ми.

Ук раїнське за ко но дав ст во не має інте г ро ва-
них юри дич них норм що до діяль ності, пов’яза ної 
з ге не тич но мо дифіко ва ни ми ор ганізма ми. Не 
досліджується да на те ма ти ка і в еко ло го?пра-
вовій літе ра турі. Як відо мо, відповідно до ст. 9 
Кон сти туції Ук раїни, міжна род но?пра вові ак ти, 
зго да на обов’яз ковість яких на да на Вер хов-
ною Ра дою Ук раїни, є ча с ти ною національ но го 
за ко но дав ст ва Ук раїни. То му аналіз міжна род-
но?пра во вих норм у сфері по во д жен ня з ге не-
тич но?мо дифіко ва ни ми ор ганізма ми є вкрай 
не обхідним.

Пра во ва рег ла мен тація ви ко ри с тан ня, об-
роб ки, пе реміщен ня ге не тич но?мо дифіко ва них 

ор ганізмів є над зви чай но склад ною, оскільки 
охоп лює ши ро ку сфе ру суспільних відно син, 
пов’яза них із біологічним різно маніттям, зов-
нішньо е ко номічни ми відно си на ми, інте лек ту-
аль ною власністю, етич ни ми та релігійни ми 
мірку ван ня ми, ри зи ком  для здо ров’я лю ди ни, 
без пе кою хар чо вих про дуктів, пра ва ми спо жи-
вачів та ін.

Да на ро бо та висвітлює ли ше де які ас пек ти 
ре гу лю ван ня по во д жен ня з ге не тич но мо ди-
фіко ва ни ми ор ганізма ми в: 

(1) Кон венції з охо ро ни біорізно маніття; 
(2) Кар та генсь ко му про то колі з біорізно-
маніття.

1. КОН ВЕНЦІЯ ООН З ОХО РО НИ БІОРІЗНО МАНІТТЯ

Ме тою Кон венції ООН з охо ро ни біорізно-
маніття, прий ня тої 5 черв ня 1992 р. у Ріо?де?Жа-
ней ро, є збе ре жен ня біологічно го різно маніття, 
ста ле ви ко ри с тан ня йо го ком по нентів і спільне 
одер жан ня на спра вед ливій і рівній ос нові ви-
год, пов’яза них з ви ко ри с тан ням ге не тич них 
ре сурсів.1

Кон венція впер ше на міжна род но?пра во во-
му рівні звер ну ла ува гу на не обхідність обе-
реж но го став лен ня  до жи вих ви дозміне них 
ор ганізмів, от ри ма них в ре зуль таті біотех но-
логії, тоб то ге не тич но?мо дифіко ва них ор ганізмів 
(ГМО). Тут во на ви хо ди ла із прин ци пу 15 Дек ла-
рації Ріо з на вко лиш нь о го се ре до ви ща та роз-
вит ку,2 який пе ред ба чає, що у ви пад ках на уко-
вої не виз на че ності що до наслідків діяль ності, 
пов’яза ної із впли вом на довкілля, як це має 

місце з впли вом ГМО, слід прий ма ти за хо ди 
за сте ре жен ня.

Відповідно до зо бов’язань Кон венції, кож на 
дер жа ва, що є її сто ро ною, “вста нов лює або 
підтри мує за хо ди ре гу лю ван ня, кон тро лю або 
об ме жен ня ри зи ку, пов’яза но го з ви ко ри с тан-
ням і звільнен ням жи вих ор ганізмів, ви дозміне-
них в ре зуль таті біотех но логії, які мо жуть вик-
ли ка ти шкідливі еко логічні наслідки, що здатні 
впли ва ти на збе ре жен ня і ста ле ви ко ри с тан ня 
біологічно го різно маніття, з ура ху ван ням та кож 
не без пе ки здо ров’ю лю ди ни”.3 З цьо го вип ли-
ває, що як засіб ре гу лю ван ня, кон тро лю та 
об ме жен ня ри зи ку у даній си с темі суспільних 
відно син дер жа ви ма ють адек ват но за сто со ву-
ва ти про це ду ри оцінки впли ву на на вко лишнє 
при род не се ре до ви ще та здо ров’я лю ди ни.
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У вка заній Кон венції за зна чається, що дер-
жа ви по винні роз ро би ти відповідні про це ду ри, 
у то му числі про це ду ри по пе ред ньої обґрун то-
ва ної зго ди, в га лузі без печ ної пе ре дачі, ви-
ко ри с тан ня і за сто су ван ня будь?яких жи вих ви-
дозміне них ор ганізмів, які є ре зуль та том біотех-
но логії і здатні спри чи ни ти не га тив ний вплив 
на збе ре жен ня і ста ле ви ко ри с тан ня біологічно-
го різно маніття. Кож на дер жа ва?учас ни ця Кон-
венції, яка здійснює пе ре да чу жи вих ГМО іншій 
дер жаві, за без пе чує ос тан ню будь?якою на яв-
ною інфор мацією про пра ви ла їх ви ко ри с тан ня 
і техніку без пе ки, та по тенційний шкідли вий 
вплив та ких ор ганізмів.4

На сьо годні Кон венція ООН з біорізно маніття 
ра тифіко ва на 183 дер жа ва ми світу. Ха рак тер-
но, що світо вий лідер з біотех но логій, США, не 
підпи сали цієї Кон венції, на го ло сив ши на не-
за до во ленні декілько ма по ло жен ня ми тек с ту, і 
найбільшою мірою, по ло жен ня ми про пе ре да чу 
тех но логій та про біотех но логію.5

З ме тою кон кре ти зації ви ще роз г ля ну тих 
прин ципів Кон венції, а та кож по даль шої міжна-
род но?пра во вої рег ла мен тації по во д жен ня з 
жи ви ми ГМО 17 ли с то па да 1995 ро ку Кон фе-
ренція Сторін Кон венції прий ня ла рішен ня про 
роз роб ку Про то ко лу з біобез пе ки.

4 Див.: ст. 19 п. “3” Кон венції ООН з біорізно маніття.
5 Declaration of the United States of America, attached to the Nairobi Final Act, reprinted in 31 I.L.M. 842, 

848, para. 3 (1993).
6 На при клад, по ло жен ня Про то ко лу не роз пов сю д жу ють ся   на фар ма цев тичні пре па ра ти, що ма ють 

ГМО, про те Про то кол не за бо ро няє про во ди ти оцінку ри зи ку та ких пре па ратів пе ред прий нят тям 
рішен ня що до імпор ту. Дет. див.: Susan H.Bragdon, National Sovereignty and Global Environmental 
Responsibility: Can the Tension Be Reconciled for the Conservation of Biological Diversity? 33 Harv/ Int’l 
L/J/ 381, 391 (1992)

7 Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, art. 3(g, h), U.N. Doc. UNEP/
CBD/ExCOP/1/3 (2000).

2. КАР ТА ГЕНСЬ КИЙ ПРО ТО КОЛ З БІОБЕЗ ПЕ КИ

30 січня 2000 р. у м. Мо н ре аль (Ка на да) 
пред став ни ка ми більш ніж 130 дер жав світу був 
прий ня тий Кар та генсь кий про то кол з біобез пе-
ки (у по даль шо му “Про то кол”). Він  всту пить у 
си лу після йо го ра тифікації 50 дер жа ва ми.

Ос нов на ме та Про то ко лу по ля гає у за без-
пе ченні на леж но го рівня за хи с ту лю ди ни та 
довкілля в га лузі без печ ної пе ре дачі, об роб ки та 
ви ко ри с тан ня жи вих ви дозміне них ор ганізмів, 
які є ре зуль та том за сто су ван ня су час ної біотех-
но логії, при цьо му особ ли ва ува га приділяється 
їх транс кор дон но му пе реміщен ню. Про то кол 
вста нов лює тільки ба зові ви мо ги і за ли шає 
су ве рен не пра во націй на вста нов лен ня більш 
жор ст ких ви мог що до та ко го по во д жен ня.6

Про то кол виз на чає “жи вий ор ганізм” як 
будь?яке біологічне ут во рен ня, яке здат не до 
пе ре дачі чи реплікації ге не тич но го ма теріалу, 
вклю ча ю чи сте рильні ор ганізми, віру си та ви-
роїти, а “жи вий ви дозміне ний ор ганізм” — 
як будь?який жи вий ор ганізм, що має но ву 
комбінацію ге не тич но го ма теріалу, от ри ма ну 
шля хом ви ко ри с тан ня су час ної біотех но логії.7 
Та ким чи ном, ГМО або транс?ге не тич ний про-
дукт ство рюється шля хом впро ва д жен ня чу-
жорідних генів з од но го ор ганізму до дру го го, 
оми на ю чи при цьо му ви дові бар’єри.

Сфе ра дії Про то ко лу по ши рюється на транс-
кор дон не пе реміщен ня, тран зит, об роб ку та ви-
ко ри с тан ня всіх жи вих ви дозміне них ор ганізмів, 
які здатні здійсни ти не спри ят ли вий вплив на 
збе ре жен ня та ста ле ви ко ри с тан ня при род них 
ре сурсів з вра ху ван ням ри зиків для здо ров’я 
лю ди ни. Про те, пи тан ня транс кор дон но го пе-
реміщен ня ГМО, які яв ля ють со бою фар ма цев-
тичні пре па ра ти, тоб то не жи вих ГМО, за ли ши-
ло ся по за ме жа ми ре гу лю ван ня Про то ко лу.

Про то кол з біобез пе ки, так са мо як і са ма 
Кон венція, ви хо дить з прин ци пу за сте ре жен ня, 
про що го во рить ся в пре ам булі, а та кож у ст. 11 
Кон венції. Ре дакція цієї статті  є май же унікаль-
ною порівня но із вже існу ю чи ми фор му лю ван-
ня ми в інших міжна род но?пра во вих до ку мен тах. 
Во на за зна чає: “Відсутність на уко вої виз на че-
ності внаслідок не до статніх відповідних інфор-
маційних да них та знань, що сто су ють ся мас-
штабів мож ли во го не спри ят ли во го впли ву жи-
во го ви дозміне но го ор ганізму на збе ре жен ня 
та ста ле ви ко ри с тан ня, в Сто роні імпор ту, з 
вра ху ван ням та кож ри зиків для здо ров’я лю ди-
ни, не слу гує пе ре по ною для Сто ро ни імпор ту в 
прий нятті відповідно го рішен ня віднос но імпор-
ту та ко го жи во го ви дозміне но го ор ганізму, що 
спря мо ва не для без по се ред нь о го ви ко ри с тан ня 
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як продукти харчування,  кор му чи для пе ре роб-
ки, з ме тою по пе ре д жен ня чи мак си маль но го 
об ме жен ня та ко го не спри ят ли во го впли ву”.8

Та ким чи ном, впер ше в історії міжна род-
но го пра ва на вко лиш нь о го се ре до ви ща бу ли 
закріплені  юри дичні наслідки по ведінки, що 
ба зу ють ся на ви ко ри с танні прин ци пу за сте ре-
жен ня.9

Про то кол вміщує низ ку про це дур, які за слу-
го ву ють на особ ли ву ува гу. Це: 
1) Про це ду ра по пе ред ньої обґрун то ва ної зго ди  

що до ціле с пря мо ва но го вивільнен ня жи вих 
ГМО в довкілля;

2) Про це ду ра  що до жи вих ви дозміне них ор-
ганізмів, що спря мо вані для ви ко ри с тан ня 
як про дук ти хар чу ван ня, корм чи для по-
даль шої об роб ки;

3) Про це ду ра що до об роб ки, транс пор ту ван ня, 
упа ков ки та іден тифікації;

4) Інфор му ван ня та участь гро мадсь кості у при-
йнятті рішень з пи тань по во д жен ня з  ГМО.

1) Про це ду ра по пе ред ньої обґрун то ва ної 
зго ди що до ціле с пря мо ва но го вивільнен ня 
жи вих ГМО в довкілля (на при клад, інтро дукція 
насіння, рос лин, риб чи інших ор ганізмів) зо-
бов’язує  дер жа ву?ек с пор те ра от ри ма ти у пись-
мо во му ви гляді від національ но го ком пе тент-
но го ор га ну країни імпор те ра зго ду про транс-
кор дон не пе реміщен ня жи вих ви дозміне них 
ор ганізмів.

Ек с пор тер у цих ви пад ках зо бов’яза ний за-
без пе чи ти де таль ною інфор мацією кож ну країну 
імпор ту на пе ре додні пер шо го транс кор дон но-
го пе реміщен ня.10 Ця про це ду ра має на меті 
за без пе чи ти по ло жен ня про те, що країни?ре-
ципієнти ма ють мож ливість як прий ня ти ри зик, 
що су про во д жує про дук ти су час ної біотех но логії, 
так і не прий ма ти йо го (доз во ля ю чи чи за бо ро-
ня ю чи імпорт).

Про те, про це ду ра по пе ред ньої обґрун то ва-
ної зго ди не за сто со вується для транс кор дон-
но го пе реміщен ня жи вих ви дозміне них ор га ніз-
мів, що виз на чені як такі, що на вряд чи здатні 
здійсни ти не спри ят ли вий вплив на збе ре жен ня 

та ста ле ви ко ри с тан ня біорізно маніття з вра ху-
ван ням ри зиків для здо ров’я лю ди ни.11

Не га тив ним є та кож те, що ця про це ду ра 
не по ши рюється на ви пад ки транс кор дон но го 
пе реміщен ня жи вих ГМО, що при зна чені на 
ви ко ри с тан ня як про дук ти хар чу ван ня, корм чи 
для по даль шої об роб ки.12

2) Про це ду ра  що до жи вих ви дозміне них 
ор ганізмів що при зна чені для ви ко ри с тан-
ня як про дук ти хар чу ван ня, корм чи для 
по даль шої об роб ки.

Дер жа ва, яка прий має ос та точ не рішен ня 
про внутрішнє ви ко ри с тан ня жи вих ГМО як 
про дукти хар чу ван ня, кор му чи для по даль шої 
об роб ки, що мо жуть ста ти об’єктом транс кор-
дон но го пе реміщен ня (по тенційний ек с пор тер), 
інфор мує про це інші дер жа ви че рез спеціаль но 
ство ре ний Кон венцією ООН з біорізно маніття 
міжна род ний ор ган, так зва ний Ме ханізм по се-
ред ництва з біорізно маніття.

Дер жа ва, по тенційний імпор тер, мо же прий-
ня ти рішен ня що до імпор ту ГМО, що при зна-
чені для ви ко ри с тан ня як про дук ти хар чу ван ня, 
корм чи для по даль шої об роб ки, в ме жах сво го 
національ но го за ко но дав ст ва, яке відповідає 
цілям Про то ко лу. Такі дер жа ви мо жуть вирішу-
ва ти пи тан ня імпор ту, ке ру ю чись на уко вою оцін-
кою ри зи ку. Як бу ло за зна че но ви ще, у ви пад ку 
на уко вої не виз на че ності во ни мо жуть за бо ро-
ни ти імпорт ГМО, які ймовірно здійсню ва ти муть 
шкідли вий вплив на біорізно маніття та здо-
ров’я лю ди ни. Країни та кож мо жуть вра хо ву ва-
ти соціое ко номічний фак тор, на при клад вплив 
на місце вих фер мерів, як що це співвідно сить ся 
з інши ми міжна род ни ми зо бов’язан ня ми.

3) Про це ду ри що до  об роб ки, транс пор-
ту ван ня, упа ков ки та іден тифікації жи вих 
ви дозміне них ор ганізмів

Ст. 18 Про то ко лу виз на чає про це ду ри що до 
об роб ки, транс пор ту ван ня, упа ков ки та іден-
тифікації. Пе ред ба чається, що живі ви дозмінені 
ор ганізми, що при зна чені для без по се ред нь о го 
ви ко ри с тан ня як про дук ти хар чу ван ня,  корм 

8 Там же. — Ст.11. п.8.
9 На вко ло фор му лю ван ня цьо го прин ци пу то чи ли ся серй озні де ба ти, що сто су ва ли ся співвідно шен ня 

Про то ко лу з пра ви ла ми Всесвітньої Ор ганізації Торгівлі, які де у чо му су пе ре чать та ко му прин ци пу.
10 Ст.6 Про то ко лу спеціаль но ого во рює, що про це ду ра по пе ред ньої об грун то ва ної зго ди не по ши-

рюється на тран зит жи вих ви дозміне них ор ганізмів.
11 Там же. — Ст.ст. 7?16, 25?26.
12 Це пи тан ня бу ло од ним з най гостріших у про цесі міжна род них пе ре го ворів, США, які хоч і ма ли ста тус 

спо с теріга ча, че рез інші країни спро мог ли ся усу ну ти по ло жен ня, що ви ма га ли за сто су ван ня про це ду-
ри по пе ред ньої обґрун то ва ної зго ди до ГМО, при зна че них для ви ко ри с тан ня як про дукти харчування, 
кор му чи для по даль шої об роб ки.
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чи для по даль шої об роб ки, місти ти муть мар ку-
ван ня що во ни “мож ли во містять” ГМО та не 
при зна чені для ціле с пря мо ва ної інтро дукції в 
довкілля з вказівкою кон крет но го пунк ту для 
от ри ман ня до дат ко вої інфор мації.

Внаслідок су во ро го про ти сто ян ня інте ресів 
Євро пейсь ко го Со ю зу, який всіля ко підтри му вав 
по ло жен ня що до мар ку ван ня, од но го з ос нов-
них пи тань Про то ко лу, та гру пи “Ма ямі” (гру пи 
країн, які є ос нов ни ми ек с пор те ра ми ГМО),  яка 
бло ку ва ла їх роз роб ку, де таль ної рег ла мен тації 
з цьо го при во ду у Про то колі не має. Од нак Сто-
ро ни за зна чи ли, що більш кон кретні про це ду ри 
бу дуть роз роб лені про тя гом 2 років  після всту пу 
Про то ко лу в си лу.

Живі ви дозмінені ор ганізми, що при зна чені 
для ви ко ри с тан ня в за мк ну тих си с те мах, а та-
кож такі, що при зна чені для ціле с пря мо ва ної 
інтро дукції в довкілля, по винні чітко виз на ча-
ти ся як ГМО. Тут Про то кол містить до волі кон-
кретні та змістовні ви мо ги. 

4) Інфор му ван ня та участь  гро мадсь кості 
у прий нятті рішень з пи тань ГМО.

Про то кол з біобез пе ки був підпи са ний не-
вдовзі після прий нят тя Кон венції з до сту пу гро-
мадсь кості до інфор мації, участі у прий нятті 
рішень та до ступі до пра во суд дя з пи тань дов-
кілля. Це пев ним чи ном  відо б ра зи ло ся на йо го 
змісті, зо к ре ма, він містить ок ре мий розділ з 
інфор му ван ня та участі гро мадсь кості у прий-
нятті рішень. Тут за зна чається, що сто ро ни спри-
я ють інфор му ван ню гро мадсь кості та її участі 
що до за без пе чен ня без пе ки  ГМО, спри я ють 
то му, щоб діяльність з інфор му ван ня гро мадсь-
кості охоп лю ва ла пи тан ня до сту пу до інфор мації 
про іден тифіко вані живі ви дозмінені ор ганізми, 
які, у відповідності з Про то ко лом з біобез пе ки, 
мо жуть бу ти імпор то вані.

Ок ре мо підкрес люється, що дер жа ви, від-
повідно до сво го національ но го за ко но дав ст ва, 
кон суль ту ють ся з гро мадськістю у про цесі прий-
нят тя рішень що до ГМО та на да ють гро мадсь-
кості ре зуль та ти та ких рішень.

На наш по гляд, такі по ло жен ня про то ко лу 
ма ють ши ро ку сфе ру за сто су ван ня та охоп лю-
ють як ціле с пря мо ва не вивільнен ня жи вих ГМО, 
так і їх ви ко ри с тан ня в за кри тих си с те мах. 

Вод но час, Кар та генсь кий про то кол не містить 
де таль них умов та про це дур інфор му ван ня та 
участі гро мадсь кості у прий няті рішень, як це 
ро бить Ор хусь ка кон венція. То му не обхідним 
ви дається до пов ни ти пе релік еко логічно?не без-
печ ної діяль ності (закріпле ної в Ор хусь кий кон-
венції), що по тре бує за сто су ван ня про це ду ри 
участі гро мадсь кості, діяльністю, пов’яза ної із 
ГМО. Це є од ним із на прямів ро бо ти ро бо чої 
гру пи з ГМО, ство ре ної в рам ках Ор хусь кої 
кон венції.

Заслуговує на увагу співвідно шен ня поло-
жень Про то ко лу і пра вил Всесвітньої торгової 
організації (ВТО). На ма ган ня ви ріши ти це пи-
тан ня бу ло зроб ле но шля хом за зна чен ня у 
пре ам булі, що Про то кол не пе реслідує ціль 
підпо ряд ку ва ти собі інші міжна родні уго ди та 
не інтер пре тується як та кий, що пе ред ба чає 
зміну прав та обов’язків сторін у відповідності 
з будь?яки ми міжна род ни ми уго да ми. Це в да-
но му кон тексті оз на чає пе ре важ но пра ви ла 
ВТО. В про то колі ок ре мо підкрес люється, що 
тор гові та при ро до охо ронні уго ди по винні бу-
ти взаємо до пов ню ю чи ми з ме тою до сяг нен ня 
ста ло го роз вит ку. Про то кол з біобез пе ки є 
фак тич но істо рич ною спро бою поєдна ти еко-
номічну і тор го ву політи ку з еко логічни ми інте-
ре са ми.

Оче вид но, що не всі ак ту альні пи тан ня у 
роз г ля нутій сфері знай ш ли своє відо б ра жен ня 
в Про то колі з біобез пе ки, про те де які з йо го 
прин ципів слу гу ва ти муть пред ме том роз гля ду 
на на ступ них пе ре го во рах (на при клад, пе ред-
ба чається кон кре ти зу ва ти пи тан ня відповідаль-
ності за шко ду, за подіяну транс кор дон ним пе-
реміщен ням ГМО). В ціло му, прий нят тя та ко го 
Про то ко лу бу ло ве ли чез ним кро ком у міжна-
родній політиці, що спри я ло більш обе реж но му 
став лен ню дер жав до по во д жен ня з ГМО та їх 
ма ло вив че них впливів.

Ук раїнські за ко но творці, фор му ю чи націо-
наль ну нор ма тив но?пра во ву ба зу з пи тань по-
во д жен ня з ге не тич но?мо дифіко ва ни ми ор га-
нізма ми, по винні не ли ше взя ти за ос но ву вже 
роз роб лені міжна род но?пра вові нор ми з цьо го 
пи тан ня, але й піти далі, праг ну чи уник ну ти існу-
ю чих в них про га лин, з ме тою всіля ко го за без-
пе чен ня еко логічної без пе ки в Ук раїні. ■

Стат тя на пи са на у рам ках про гра ми
“Громадськість на шля ху ГМО” 

за підтрим ки го ландсь кої еко логічної ор га нізації 
“Міліукон такт Оост — Євро па”.
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23 жовт ня цьо го ро ку в ак то-
во му залі Київ ської міської ра ди 
відбув ся круг лий стіл по об го во-
рен ню про ек ту “По ло жен ня про 
участь гро мадсь кості у прий нятті 
уп равлінських рішень що-
до видів діяль ності, яка 
мо же впли ва ти або впли-
ває на стан довкілля в 
м. Києві”. Зустріч підго ту-
ва ла і про ве ла громад сь-
ка еко ло го?пра во ва ор-
ганізація “Еко Пра во?Ки? 
 їв” (Го ло ва ор га ні за ції Бо-
рис Ва силь ків сь кий) в 
пар т нерстві з ор гані за ці-
єю ЕRM (Уп рав ління при-
род них ре сурсів, Ве ли ко-
бри танія), яку пред став-
ляв Ка би ка Олексій, за уча с тю 
Постійної комісії з пи тань еко-
логії та ліквідації наслідків Чор-
но бильсь кої ка та ст ро фи міської 
ра ди м. Києва (комісію очо лює 
Ка ра баєв Даніель). За галь ну під-
трим ку про ек ту здійснює Мі ніс-
тер ст во Міжна род но го Роз вит ку 
Спо лу че но го  Ко ролівства (DFID). 
Крім то го, в ро боті круг ло го сто-
лу бра ли участь ек с перт з Ве ли-
ко бри танії пані Ке ро лайн До уні, 
ди рек тор “Mersey Basin Trust”, 
та Ми ко ла Мов чан, Го ло ва Уп-
равління еко логії та при род них 
ре сурсів м. Києва.

Го ло вною ме тою про ве ден ня 
круг ло го сто лу бу ло об го во рен ня 

з ши ро ким ко лом гро мадсь ких 
еко логічних ор ганізацій міста, 
пред став ни ка ми місце вих ор-
ганів вла ди та гро ма дян про-
ек ту По ло жен ня для вра ху ван-
ня ду мок і по ба жань всіх осіб, 
які при четні до пи тань і про-
блем еко логії. Про ект По ло жен-
ня був роз роб ле ний юри с та ми 
“Еко Пра во?Київ”.

Сьо годні є ду же важ ли вим 
і не обхідним прий нят тя та ко го 
до ку мен ту для гро мадсь кості. 
Ши ро ке за лу чен ня гро мадсь кос-
ті у вирішен ня еко логічних проб-

лем міста по вин но ста ти од ним з 
пріори тетів у діяль ності ор ганів 
місце вої вла ди. Подібне мо же 
бу ти ви ко на не за до по мо гою за-
конів і підза кон них актів, які 
спри я ють співпраці між вла дою, 
ор га на ми місце во го са мо вря ду-
ван ня, не уря до ви ми ор га ні за-
ціями і інши ми учас ни ка ми цих 
відно син.

Тре ба ок ре мо відміти ти, що 
хоч за ко но дав ст вом Ук раїни і 
пе ред ба чається об го во рен ня з 
гро мадськістю про ектів норма-
тивних актів, але, за га лом,  сьо-
годні та кої ши ро кої прак ти ки не 
має. Прове ден ня круг ло го сто лу і 
об го во рен ня з гро мадсь кіс тю про-
ек ту По ло жен ня бу ло ще од ним 

ре аль ним кро ком в бік роз бу до-
ви гро ма дянсь ко го суспільства в 
дер жаві. Ад же в де мо кра тич них 
дер жа вах гро ма дя ни не відсто-
ро нені від про цесів, що відбу ва-
ють ся в кабіне тах вла ди, а ма-
ють ре альні ме ханізми участі в 
прий нятті рішень спільно з вла-
дою. Під час круг ло го сто лу  про 
досвід  участі гро мадсь кості в 
прий нятті рішень роз повіла ек-
с перт з Ве ли ко бри танії пані Ке-
ро лайн До уні.  В своїй до повіді 
во на роз повіла, як меш канці не-
ве ли ко го містеч ка Олд хем на 

за ході Англії змог ли знач-
но по кра щи ти стан на вко-
лиш нь о го при род но го се ре-
до ви ща за вдя ки ак тивній 
участі в прий нятті рішень 
спільно з ор га на ми місце-
вої вла ди. Вла дою міста бу-
ла про ве де на ве ли ка ро бо-
та як по за лу чен ню гро ма-
дян до роз роб ки планів з 
пи тань  еко логії міста, так і 
до їх ре алізації. При цьо му в 
ро боті прий ма ли участь лю-

ди різно го віку —  від пенсіонерів 
до учнів шкіл. А де які по каз ни ки 
і кри терії стійко го роз вит ку міста 
бу ли роз роб лені шко ля ра ми, які 
на по стійній ос нові про во дять 
мо ні то ринг ста ну на вко лиш нь о-
го при род но го се ре до ви ща.

Бо рис Ва сильківський,
Го ло ва гро мадсь кої еко ло го%пра во вої ор ганізації 
“Еко Пра во%Київ”

ГРО МАДСЬ КІСТЬ КИЄВА БЕРЕ УЧАСТЬ 
В ПРИЙНЯТТІ ЕКО ЛОГІЧНО�ЗНА ЧИ МИХ РІШЕНЬ
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Про ве ден ня круг ло го сто лу 
бу ло для ор ганіза торів і відпра-
цю ван ням ме тодів та ме ханізмів 
підго тов ки і про ве ден ня та ких 
зустрічей. На при клад, ми пе ре-
ко на ли ся в на ступ но му: по ши ре-
на дум ка про те, що всі сто личні 
еко логічні ор ганізації ма ють у 
своєму роз по ря д женні су часні 
технічні за со би для спілку ван ня 
не відповідає дійсності. Ви яв-
ляється, тільки по ло ви на ор га ні-
зацій ко ри с тується  еле к трон ною 
по штою (це близь ко трид ця ти 
ор ганізацій). Еле к тронні ад ре си 
інших ор ганізацій старі або вже 
не існу ють. То му, як і раніше, 
надійним помічни ком в роз пов-
сю д женні інфор мації за ли ша єть-
ся зви чай на по шта. Од нак її го-
ло вний не долік — ве ли ка за тра-
та ча су — ро бить її не до стат ньо 
опе ра тив ною.

Про про ект По ло жен ня учас-
ни кам круг ло го сто лу роз повів 
провідний спеціаліст “Еко Пра-
во?Київ” Ро щен ко Пе т ро. В своїй 
до повіді від відмітив ті го ловні 
мо мен ти, які сьо годні по тре бу-
ють пра во во го ре гу лю ван ня. Ав-
то ри про ек ту пе ред ба ча ли зро-
би ти йо го не ве ли ким за роз-
мі ром, але, як по ка за ла прак ти-
ка ор ганізації “Еко Пра во?Київ”, 
крім про це ду ри участі гро мад-
сь кості в прий нятті рішень, обо-
в’яз ко во потрібно бу ло вка за ти, 
які са ме уп равлінські рішен ня 
по винні прий ма ти чи нов ни ки ор-
ганів вла ди з за лу чен ням гро-
ма дян. Ад же, під час звер нен ня 
до су ду для за хи с ту прав гро ма-
дян, суд дям ча с то не зро зуміло, 
в чо му по ля гає по ру шен ня ор-
га на ми вла ди прав гро ма дян 
при прий нятті ни ми рішень. То-
му про ект По ло жен ня став знач-
но більшим. По ло жен ня скла-
дається з двох ча с тин. Крім за-
галь ної ча с ти ни в По ло женні 
пе ред ба че но пра ва та обов’яз-
ки пред став ників ор ганів вла ди, 
гро ма дян та їх об’єднань. Ав то ри 
про ек ту По ло жен ня пе ред ба чи-
ли та кож про це ду ру, що за без-
пе чує мож ливість гро мадсь кості 
пе ре гля да ти про ек ти рішень і 

да ва ти ко мен тарі до них  пе ред 
тим, як відбу деть ся будь?яка 
ді яль ність, що мо же впли ва ти 
на на вко лишнє се ре до ви ще або 
здо ров’я гро ма дян. Та кож по-
трібно, щоб По ло жен ня місти-
ло ви мо ги що до вільно го до сту-
пу до оцінки впли ву на на вко-
лишнє се ре до ви ще, дов го ст ро-
ко вих стра тегічних планів?до ку-
ментів для то го, щоб гро мад-
ськість мог ла оз най о ми ти ся з 
ни ми і вис ло ви ти свої за ува-
жен ня.

Всі про по зиції гро ма дян бу-
ли зібрані і про аналізо вані в 
порівняльній таб лиці. З її вра-
ху ван ням був підго тов ле ний но-
вий про ект По ло жен ня, який 
буде пред став ле ний на роз гляд 
Київської міської ра ди.

До сить важ ли вим у про цесі 
підго тов ки про ек ту По ло жен ня 
бу ло парт нер ст во гро мадсь кості 
з дер жав ни ми ор га на ми. Це, 
перш за все, По стійна ко мі сія 
з пи тань еко логії та лік ві дації 
наслідків Чор но бильсь кої ка та-
ст ро фи міської ра ди м. Києва, 
Уп равління еко логії і при род  них 
ре сурсів міста Києва. Подібне 
парт нер ст во да ло мож ливість 
ви ро би ти про ект По ло жен ня, яке 
бу де спри я ти про гре сив но му ви-
рішен ню про блем на вко лиш нь-
о го се ре до ви ща і інших пи тань 
в місті Києві.

Об го во рен ня По ло жен ня за-
ціка ви ло ЗМІ міс та. Круг лий стіл 
ши ро ко висвітлю вав ся в міс це-
вій пресі, те ле ба ченні та радіо. 
Це зу мо ви ло ве ли ку кількість 
звер нень гро ма дян  до ор га нізації 
Еко Пра во?Київ за пра во вою до-
по мо гою у вирішенні їх проб лем. 

Ак тивність з бо ку на се лен ня по-
ка за ла, що підго тов ка і прий-
нят тя ор га на ми місце во го са-
мо вря ду ван ня та ко го до ку мен ту 
є ак ту аль ним і своєча сним. Ад-
же, про га ли ни в національ но му 
за ко но давстві що до про це ду ри 
участі гро ма дян у вирішенні еко-
ло гічних про блем не доз во ля-
ють в повній мірі ре алізу ва ти 
свої еко логічні пра ва.

Круг лий стіл і інфор мація про 
цю подію, по ши ре на ЗМІ, заціка-
ви ли гро мадськість з інших ре-
гіонів Ук раїни. Гро мадські ор-
ганізації з різних об ла с тей теж 
ви я ви ли ба жан ня ма ти про ект 
По ло жен ня для роз роб ки та 
впро ва д жен ня подібно го до ку-
мен ту в інших регіонах. Такі 
по ба жан ня бу ли для учас ників 
про ек ту свідчен ням ак ту аль ності 
про бле ми участі гро мадсь кості 
в прий нятті рішень не тільки в 
ме жах міста Києва, а й по всій 
Ук раїні.

Про ве ден ня круг ло го сто лу і 
об го во рен ня про ек ту По ло жен-
ня вка за ло на ще од ну про бле-
му. Йдеть ся про низь кий рівень 
обізна ності гро ма дян з своїми 
еко логічни ми пра ва ми і мож-
ли во с тя ми їх за хи с ту. При об-

го во ренні про ек ту По ло жен-
ня гро ма дя на ми бу ло вис лов-
ле но ба га то про по зицій, які 
вже вре гу ль о вані за ко но дав-
ст вом Ук раїни. Це та ряд інших 
фак торів вка зу ють на те, що 
брак кваліфіко ва них юристів 
в сфері охо ро ни довкілля при-
зво дить до то го, що сьо годні 
більшість гро ма дян не зна ють 
про мож ливість за хи с ту своїх 
еко логічних прав. ■
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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

ПІДГО ТОВ КА ДО ВСЕСВІТНЬО ГО САММІТУ “РІО+10”
У ве ресні 2002 ро ку у Йо хан не с бурзі (Пів ден-
на Аф ри ка) відбу деть ся Всесвітній Самміт із 
ста ло го роз вит ку, який підве де підсум ки то го, 
що зроб ле но на ви ко нан ня рішень, прий ня-
тих дер жа ва ми на кон фе ренції ООН з на вко-
лиш нь о го се ре до ви ща і роз вит ку у РіоDдеDЖа-
ней ро у 1992 році. Весь світ го тується до 
цієї події. Від бу ва ють ся регіональні зустрічі 
Міністрів охо ро ни довкілля та інших ви со ких 
по са до вих осіб.

Пред став ни ки від ЕКО Фо ру му і БФ “Еко-
пра во?Львів” (Світла на Крав чен ко) та Асоціації 
еко логічних юристів регіону СНД та Цен т раль ної 
і Східної Євро пи (Джон Бо найн) взя ли участь 
у Міністерській кон фе ренції в Же неві 24?25 
ве рес ня. Для підго тов ки своєї по зиції гро мад-
ськість зібра ла ся на пе ре додні Міністерсь кої 
кон фе ренції 22?23 ве рес ня у Еку меністич но му 
Центрі в Же неві. Ця зустріч бу ла ор ганізо ва на 
Північним аль ян сом ста ло го роз вит ку (АН ПЕД).

Ос новні по зиції гро мадсь кості бу ли ви кла-
дені у підго тов ле но му за зда легідь про екті За яви 
НУО до Міністерсь кої кон фе ренції. Ми виз на чи-
ли пріори тетні пи тан ня, які ма ють бу ти вклю чені 
до по ряд ку ден но го Всесвітньо го Самміту. Об-
го во рен ня у ро бо чих гру пах бу ло підсу мо ва но 
на пле нар но му засіданні. От же, бу ли виділені 
на ступні пріори те ти:

● Здо ров’я і довкілля;
● Хо ро ше уп равління;
● Ліквідація бідності;
● Ста ле ви роб ництво і спо жи ван ня;
● Гло баль на уго да (Global Deal) або як зро-

би ти, щоб гло балізація пра цю ва ла на ста-
лий роз ви ток.

Ми бра ли участь в ро бочій групі з еко-
логічних пра ва та хо ро шо го уп равління. До речі, 
в Міністерській Дек ла рації підтри мані ре гіо-
нальні ініціати ви, роз роб ка регіональ них інст ру-
ментів або ви ко ри с тан ня Софійських прин ципів 
з до сту пу до інфор мації і участі гро мад сь кості 
в прий нятті рішень (1995), а не гло балізація 
Ор хусь кої кон венції.

Ми об ра ли пред став ників, які ма ли пра во 
ви с ту пи ти від гро мадсь кості на Міністерській 
кон фе ренції: з пи тань ліквідації бідності — 
Каріне Даніеля (Асоціація ста ло го роз вит ку лю-
ди ни) та Іре ну Дан ке ман (Всесвітня ор ганізація 

на вко лиш нь о го се ре до ви ща і роз вит ку), з пи-
тань хо ро шо го уп равління і еко логічних прав — 
Вікторію Еліас (ЕКО Фо рум). Ми об го во ри ли 
ос новні пунк ти їх ви с ту пу, оскільки хотіли, щоб 
во ни до нес ли дум ку гро мадсь кості.

Зібран ня гро мадсь кості відвіда ли Го ло ва 
підрозділу на вко лиш нь о го се ре до ви ща Еко но-
мічної Комісії для Євро пи (ЄЕК) ООН Кай Бар-
лунд та Ви ко нав чий ди рек тор Про гра ми ООН з 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща для Євро пи Фріц 
Шлінге ман, які проінфор му ва ли, як іде про цес 
підго тов ки до Всесвітньо го самміту та віднос но 
Міністерсь кої Дек ла рації.

Пред став ни ки гро мадсь кості ма ли та кож 
мож ливість зустріти ся з де ле гацією США на 
регіональній Міністерській кон фе ренції і за да ти 
ак ту альні пи тан ня що до по зиції США сто сов но 
де я ких кон венцій. Зо к ре ма, США не підпи са ли 
Ор хусь кої кон венції і сто ять ос то ронь про це су її 
ра тифікації, од но час но на вча ю чи цілий світ як 
до три му ва тись де мо кратії та вер хо вен ст ва пра-
ва. США не підпи са ли Кон венцію про біологічне 
різно маніття та Кар та генсь кий про то кол про 
біобез пе ку, роз ви ва ю чи біотех но логії із за сто-
су ван ням ге не тич но мо дифіко ва них ор ганізмів. 
Во ни бло ку ють ви ко нан ня Рам ко вої Кон венції 
ООН про зміну кліма ту, відмо вив шись підпи са-
ти Кіотсь кий про то кол. США не до три му ють ся 
стан дартів ста ло го спо жи ван ня. Пред став ни ки 
гро мадсь кості вис ло ви ли співчут тя з при во ду 
те ро ри с тич ної ата ки, що ста ла ся в Нью?Йор ку і 
зміни ла світ, довівши взаємозв’язок і взаємо за-
лежність всіх країн світу, і вис ло ви ли сподіван-
ня, що по зиція США що до ви ко нан ня міжна род-
них угод змінить ся.

На Міністерській кон фе ренції, яка відбу ла ся 
в Па лаці націй в Же неві, зібра ли ся міністри 
охо ро ни довкілля та міністри іно зем них справ 
з 55 країн Євро пи та Північної Аме ри ки. Кон-
фе ренцію роз по чав Ви ко нав чий ди рек тор ЄЕК 
ООН, по про сив ши при сутніх (біля 250 дер жав-
них діячів та пред став ників НУО) вста ти і зга да-
ти за гиб лих від те ро ри с тич них актів в США 11 
ве рес ня хви ли ною мов чан ня.

Міністр іно зем них справ Швей царії, який 
був об ра ний го ло вою зібран ня, та кож роз по-
чав ви с туп з вис лов лен ня співчут тя з при во ду 
за ги белі лю дей, се ред яких ба га то пред став-
ників Євро пейсь ко го регіону. Виконавчий ди-
рек тор Про гра ми ООН з на вко лиш нь о го се ре до-
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ви ща (ЮНЕП) Кла ус То фер на звав 
цю подію, ци ту ю чи Кофі Ан на на, 
ата кою на гу манність.

У своїй про мові пан То фер 
звер нув особ ли ву ува гу на участь 
ба га ть ох груп гро мадсь ко го сус-
піль ства у ста ло му роз вит ку, що 
від різняє су час ний про цес від то-
го, що був в Ріо. Він зга дав ЕКО 
Фо рум, Регіональ ний еко логічний 
центр для Цен т раль ної та Східної 
Євро пи (РЕЦ), АН ПЕД, об’єднан ня 
жінок, мо лоді та корінно го на се-
лен ня. Пред став ни ки 80 НУО звер-
ну ли ся за ак ре ди тацією для участі 
у кон фе ренції. Про цес участі гро-
мадсь кості є ре гу ляр ним в ЄЕК 
ООН після пе ре го ворів по Ор хуській 
кон венції. Топ фер та кож го во рив 
про гло балізацію “з людсь ким об-
лич чям” (зно ву по си ла ю чись на 
Кофі Ан на на) і про зна чен ня цьо го 
зібран ня для виз на чен ня пріори-
тетів в регіоні.

Канц лер Кентсь ко го Універ си-
те ту (Англія) повідо мив про круг-
лий стіл ви дат них осіб Євро пи та 
Північної Аме ри ки, який відбу ла ся 
в Ко ло ра до в червні 2001 ро ку, на 
яко му зустріли ся 30 осіб, що відно-
сять ся до стійких (за тя тих) про мис-
ловців та стійких “зе ле них”. Во ни 
дійшли зго ди, зо к ре ма, у то му, що 
те перішнє по коління є ос таннім, яке 
мо же по пра ви ти по мил ки роз вит ку, 
по ки він не дійшов до межі, з якої 
не має во рот тя внаслідок вис на жен-
ня при род них ре сурсів та де гра дації 
довкілля. Шлях, яким роз ви ва ли ся 
індустріалізо вані країни в ми ну ло му, 
не є ста лим для них та інших країн, 
то му во ни по винні не сти спеціаль-
ну відповідальність. Се ред п’ять ос-
нов них тем цьо го круг ло го сто лу бу-
ло пи тан ня но вої мо делі роз вит ку, 
яка інте г рує еко но мічні, соціальні та 
еко логічні ас пек ти. Дру гою те мою 
бу ло надмірне спо жи ван ня, яке за-
вдя ки рек ламі стає спо жи ван ням 
без по тре би.

За ступ ник Міністра на вко лиш-
нь о го се ре до ви ща Італії Фран че с-
ко Ла Ка ме ра пред ста вив про ект 
За яви Міністрів. ■

У по пе ред нь о му но мері вісни ка ми роз повіда ли про 
мож ливість ос кар жен ня ре алізацій про ектів Всесвітньо-
го бан ку, і зо к ре ма Міжна род но го бан ку ре кон ст рукції 
і роз вит ку (МБРР) та Міжна род ної асоціації роз вит ку 
(МАР). Цьо го ра зу ми про по нуємо вашій увазі ма теріал 
що до мож ли вості ос кар жен ня про ектів, що фінан су ють-
ся Міжна род ною фінан со вою кор по рацією та Ба га то с то-
роннім агент ст вом з га ран ту ван ня інве с тицій — фінан-
со вих ор ганізацій, що вхо дять до скла ду Всесвітньо го 
бан ку.

Андрій Ан д ру се вич, 
аспірант ка фе д ри міжна род но го пра ва
Львівсько го національ но го універ си те ту імені Івана Фран ка

ДІЯЛЬНІСТЬ РАД НИ КА 
З ПИ ТАНЬ КОН ТРО ЛЮ 
ЗА ДО ТРИ МАН НЯМ СТА ТУТ НИХ 
ВИ МОГ (ОМ БУД СМЕ НА)
МІЖНА РОД НОЇ ФІНАН СО ВОЇ КОР-
ПО РАЦІЇ ТА БА ГА ТО С ТО РОН НЬ О ГО 
АГЕНТ СТ ВА З ГА РАН ТУ ВАН НЯ 
ІНВЕ С ТИЦІЙ

По са да рад ни ка з пи тань кон тро лю за до три ман ням ста-
тут них ви мог (ом буд сме на) бу ла ство ре на в 1999 р. Го ло вним 
за вдан ням об муд сме на є спри ян ня роз гля ду скарг Міжна-
род ною фінан со вою кор по рацією (МФК) та Ба га то с то роннім 
агент ст вом з га ран ту ван ня інве с тицій (МІГА) від осіб, пра ва 
та інте ре си яких бу ли по ру шені під час ре алізації про ектів 
цих фінан со вих струк тур. При ви ко нанні своїх обов’язків 
об муд смен ви ко нує три функції:

— роз гляд скарг від осіб, чиї інте ре си бу ли по ру шені 
під час ре алізації про ек ту, по шук кон ст рук тив них шляхів 
вирішен ня про бле ми;

— на дан ня не за леж них кон суль тацій пре зи ден ту і ви що му 
керівництву МФК/МІГА;

— про ве ден ня пе ревірки соціаль них і еко логічних ас-
пектів діяль ності МФК та МІГА (як за га лом, так і що до ок ре-
мих про ектів).

Влас не у першій функції він ви с ту пає як ом буд смен, у 
другій як рад ник, а у третій — як кон тро лю ю чий (на гля до вий) 
ор ган. Ом буд смен по ви нен діяти на прин ци пах не упе ре д-
же ності та не за леж ності (що ча ст ко во до ся гається шля хом 
пря мо го йо го підпо ряд ку ван ня пре зи ден ту Гру пи ус та нов 
Всесвітньо го бан ку). На мою дум ку, ме ханізм роз гля ду за-
слу го вує де таль но го аналізу.

Як пра ви ло, роз гляд скарг зацікав ле них осіб поділяється 
на шість етапів: — підтвер д жен ня от ри ман ня скар ги; — 
оцінка та прий нят тя до роз гля ду; — аналіз; — роз гляд спра-
ви; — прий нят тя за ключ но го рішен ня; — моніто ринг та 
по даль ший кон троль.

Ко го ціка вить текст про ек ту За яви Мініст-
рів англійською мо вою, ми мо же мо на-
дісла ти йо го еле к трон ною по штою.
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Скар гу мо же по да ти будь?яка юри дич на чи 
фізич на осо ба, чи гру па осіб, чиї інте ре си бу ли чи 
мо жуть бу ти по ру шені еко логічни ми чи соціаль-
ни ми наслідка ми ре алізації про ек ту МВК чи МІГА. 
На про хан ня скарж ни ка йо го ім’я мо же не роз го-
ло шу ва тись. Ціка во, що скар гу мож на по да ва ти 
будь?якою мо вою по штою, фак сом чи, навіть, 
еле к трон ною по штою.

Пред ме том скар ги мо жуть бу ти будь?які ас пек-
ти пла ну ван ня, ре алізації чи наслідків ре алізації 
про ектів, що вклю ча ють про це ду ри підго тов ки 
про ек ту, адек ватність за ходів що до пом’як шен ня 
соціаль них та еко логічних наслідків про ек ту, за-
хо ди що до за лу чен ня місце вих груп та гро мад під 
час роз роб ки про ек ту, ме тод ре алізації про ек ту, 
інше.

Про тя гом 5 днів з ча су от ри ман ня скар ги 
ом буд смен дає підтвер д жен ня от ри ман ня скар-
ги і про тя гом 15 днів прий має рішен ня що до 
її прий нят ності. Роз гля да ю чи скар гу на пред мет 
її прий нят ності, ом буд смен вра хо вує на явність 
по ру шен ня (чи ймовірності по ру шен ня) інте ресів 
скарж ни ка. Важ ли во те, що такі інте ре си не 
обов’яз ко во по винні бу ти ма теріаль ни ми.

От ри мав ши скар гу, ом буд смен над си лає її 
керівництву МФК/МІГА з ме тою от ри ман ня ін-
фор мації та за ува жень, які по винні бу ти пред-
став лені з їх бо ку про тя гом 20 днів. Усі зацікав-
лені сто ро ни теж повідо мля ють ся про от ри ман ня 
скар ги.

От ри мав ши відповіді, ом буд смен про во дить 
аналіз і прий має рішен ня про доцільність по даль-
шо го роз гля ду та план дій, бе ру чи до ува ги такі 
фак то ри:

– Кількість осіб чи гро мад, інте ре си яких по-
ру шені та наскільки важ ки ми є по тенційні 
соціальні і еко логічні наслідки;

– За гро за за подіян ня невідво рот ної шко ди, 
якщо про бле ми скарж ни ка не бу дуть вчас но 
ви рі шені;

– Стадія за твер д жен ня та ре алізації про ек ту 
(чим далі пішов про цес ре алізації про ек ту, 
тим ви щий пріори тет);

– Важ ливість підня тих пи тань та ви яв ле них по-
ру шень внутрішньої політи ки;

– Відповідність підня тих пи тань ман да ту ом буд-
сме на;

– Ймовірність то го, що втру чан ня ом буд сме на 
дасть по зи тив ний ре зуль тат.
За клю чен ня, яке прий мається після за вер-

шен ня стадії аналізу, виз на чає стро ки та по ря док 
по даль шо го роз гля ду скар ги. Вибір по даль ших дій 
за ле жить від ха рак те ру, склад ності та терміно-
вості скар ги. Для вирішен ня про блем ом буд смен 
мо же ви ко ри с то ву ва ти один з на ступ них за собів: 
(1) спри ян ня діало гу між скарж ни ком, спон со-
ром, МФК/МІГА з ме тою сти му лю ван ня по шу ку 

сто ро на ми шляхів вирішен ня конфлікту; (2) при-
ми рен ня сторін і по се ред ництво, яке на дається 
або апа ра том ом буд сме на, або тре ть ою осо бою 
на про хан ня ом буд сме на; (3) слідство, яке про во-
дить апа рат ом буд сме на; (4) тим ча сові ре ко мен-
дації для вирішен ня важ ли вих або терміно вих 
пи тань.

На по чат ко вих ета пах ом буд смен на ма гається 
знай ти взаємо прий нят не рішен ня, а не виз на чи-
ти вин них та роз поділи ти відповідальність. З цією 
ме тою ом буд смен мо же ви ко ри с то ву ва ти і по-
се ред ництво. Го ло вна ціль — до сяг нен ня зго ди 
між учас ни ка ми конфлікту (як пра ви ло, та ка зго-
да ви ра жається у підпи санні спільної уго ди). Як-
що такі ме то ди вирішен ня конфлікту ви яв лять ся 
недієви ми, ом буд смен мо же прий ня ти рішен ня 
про про ве ден ня слідства.

Ме тою про ве ден ня слідства є збір інфор мації, 
не обхідної для плідних пе ре го ворів між учас ни-
ка ми, або інфор мації для по дан ня пре зи ден ту ре-
ко мен дацій ом буд сме на. У кож но му кон крет но му 
ви пад ку об’єм слідства виз на чає ом буд смен. Са-
ме слідство мо же вклю ча ти: вив чен ня до ку ментів 
МФК/МІГА; зустрічі з учас ни ка ми, керівництвом 
МФК/МІГА, пред став ни ка ми місце во го на се лен-
ня; виїзд на місце ре алізації про ек ту; за лу чен ня 
ек с пертів, інше.

У разі до сяг нен ня зго ди ом буд смен мо же 
при пи ни ти роз гляд спра ви на будь?якій стадії, 
як і у ви пад ку, ко ли на йо го дум ку по даль ше 
розсліду ван ня не ма ти ме по зи тив них ре зуль татів. 
Після за вер шен ня слідства ом буд смен над си лає 
звіт пре зи ден ту і повідо мляє про своє рішен ня 
всі зацікав лені сто ро ни.

Роль ом буд сме на по ля гає ли ше у спри янні 
діало гу та по данні ре ко мен дацій керівництву 
Бан ку. Як що, не зва жа ю чи на зу сил ля ом буд сме-
на, сто ро ни не дійшли зго ди, він мо же прий ня ти 
ре ко мен дації, які він над си лає пре зи ден ту (окрім 
то го, ом буд смен мо же прий ня ти рішен ня про не-
доцільність вжи ван ня будь?яких по даль ших за-
ходів з бо ку МФК/МІГА).

Ом буд смен по ви нен за без пе чи ти, щоб уго да, 
до сяг ну та сто ро на ми, або про гра ма дій у йо го ре-
ко мен даціях пре зи ден ту, пе ред ба ча ли ме ханізми 
моніто рин гу та кон тро лю за ви ко нан ням сто ро-
на ми взя тих не се бе зо бов’язань. Такі ме ханізми, 
зо к ре ма, мо жуть по ля га ти у вста нов ленні чітких 
графіків ви ко нан ня тих чи інших дій учас ни ка ми.

З ча су за сну ван ня, ом буд смен от ри мав де-
в’ять фор маль них скарг, сім з яких бу ли прий няті 
до роз гля ду. Ме ханізм роз гля ду ом буд сме ном 
скарг від гро мадсь кості є зовсім но вим, то му оз-
най ом лен ня з діяльністю цьо го ор га ну по кли ка не 
в пер шу чер гу роз ши ри ти уяв лен ня гро мадсь кості 
про мож ли вості за хи с ту своїх інте ресів пе ред 
Світо вим Бан ком. ■
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Джон Бо найн,
Про фе сор, док тор юри дич них на ук,
юри дич ний фа куль тет Оре гонсь ко го універ си те ту, США

СПРА ВА ПРО НЕ ПАР НИХ ШОВ КО ПРЯДІВ

Спра ва про не пар них шов ко прядів, з якою оз най ом лює вас про фе сор Оре гонсь-
ко го уні вер си те ту Джон Бо найн, на на шу дум ку є над зви чай но ціка вою. Ад же при 
її ве денні в Фе де раль но му суді Еко логічною клінікою Оре гонсь ко го універ си те ту 
був підня тий ряд важ ли вих пи тань, та ких як “за галь но до с тупність мо ви” у За яві 
про оцінку впли ву на на вко лишнє се ре до ви ще, до пу с тимість свідчень, на да них 
по те ле фо ну, участь гро мадсь кості у прий нятті еко логічно зна чи мих рішень. У 
вирішенні цих про блем бу ло до сяг ну то не аби я ко го успіху.

Не пар ний шов ко пряд є ко ма хою, яку при-
вез ли з Євро пи до США більш ніж сто років 
то му при не вдалій спробі за по чат ку ва ти влас не 
ви роб ництво шов ку. На жаль, не пар ний шов-
ко пряд по ки нув ла бо ра торію у Мас са чу сетсі і, 
не ма ю чи при род них во рогів на Півночі аме ри-
кансь ко го кон ти нен ту, по ши рив ся та спри чи нив 
ве ли чез ну шко ду на вко лишнім де ре вам. Про тя-
гом ста років лю ди ви ко ри с то ву ва ли всі ви ди 
бо роть би зі шкідни ка ми, на ма га ю чись зу пи ни ти 
по ши рен ня не пар но го шов ко пря да на захід — 
від во гню до роз по ро шен ня літа ком пе с ти цидів. 
Про те нічо го не до по мога ло…

На решті не пар ний шов ко пряд до сяг нув шта-
ту Оре гон, що на За ході США, — шта ту, де де ре-
во об роб на про мис ловість посідає чільне місце 
в еко номіці. Для бо роть би з цим шкідни ком 
Уряд США пла ну вав роз пи ли ти інсек ти цид Кар-
ба рил (Севін), не зва жа ю чи на те, що йо го за-
сто су ван ня не ви я ви лось ефек тив ним в інших 
регіонах Спо лу че них Штатів. Довідав шись про 
це, гру па жи телів Півден но го Са ле му, Оре гон, 
се ред яких бу ла сім’я з дітьми, чут ли ви ми до от-
ру тохімікатів, звер ну ла ся за до по мо гою в Еко-
логічну клініку Оре гонсь ко го універ си те ту. Во ни 
по про си ли нас знай ти спосіб при пи нен ня роз-
пи лю ван ня інсек ти ци ду, зму сив ши уряд ви ко-
ри с то ву ва ти замість ньо го ме то ди біологічно го 
кон тро лю.

При роз гляді ма теріалів спра ви ми дійшли 
до вис нов ку, що За ява про оцінку впли ву на 
на вко лишнє се ре до ви ще, по да на Де пар та мен-
том сільсько го гос по дар ст ва США, ма ла два 
не адек ват них мо мен ти. По?пер ше, в ній, на 
на шу дум ку, бу ло не до стат ньо роз г ля ну то ри-

зик шкідли во го впли ву цьо го ви ду інсек ти ци ду 
на здо ров’я на се лен ня. По?дру ге, ми ви я ви ли, 
що мо ва, яка ви ко ри с та на у За яві, бу ла над то 
склад ною та технічною для ро зуміння її не тільки 
гро мадськістю, але й де я ки ми спеціаліста ми, 
що прий ма ли її.

Що до пи тан ня ви ко ри с тан ня до ступ ної мо-
ви, то За кон США “Про національ ну політи ку 
у сфері довкілля” ви ма гає, щоб вис нов ки по 
оцінці впли ву на на вко лишнє се ре до ви ще бу ли 
на пи сані з ви ко ри с тан ням “за галь но до с туп ної 
мо ви, яка бу ла б зро зумілою пе ресічно му гро-
ма дя ни нові”. Ке ру ю чись цим по ло жен ням, ми 
знай ш ли ек с пертів, які б виз на чи ли, яка освіта 
потрібна, щоб зро зуміти За яву по ОВНС.

Свідчен ня в суді по ка за ли, що се редній 
рівень освіти в США — це при близ но шість років 
у школі (в Оре гоні він був ви щий — вісім років!). 
Про те за ява про оцінку впли ву на на вко лишнє 
се ре до ви ще, по да на Де пар та мен том сільсько го 
гос по дар ст ва США, ви ма га ла 17 років на вчан-
ня для то го, щоб зро зуміти її по ло жен ня. А це 
дорівнює кан ди датсь ко му сту пе ню освіти!

Цей ас пект спра ви був підси ле ний на шим 
опи ту ван ням Завіду ю чо го Відділу фізи ки Гар-
вардсь ко го Універ си те ту, який склав сумнівну, 
на на шу дум ку, оцінку ри зи ку що до впли ву роз-
пи лю ван ня пе с ти цидів на здо ров’я лю дей. Ко-
ли юри с ти уря ду вик ли ка ли йо го свідчи ти на 
ко ристь За яви по ОВНС, ми за да ли йо му од не 
за пи тан ня. Ми по про си ли йо го про ци ту ва ти 
один важ ли вий пункт з йо го оцінки та ска за ти, 
скільки лю дей мог ли за хворіти ра ком від цієї 
про гра ми. Він ска зав, де що роз лю тив шись: “Як-
що ви мені б да ли 15 хви лин та каль ку ля тор, 
я б на дав вам відповідь”. У своєму рішенні 
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Фе де раль ний Суд ска зав, що будь?яка За ява 
по ОВНС, яку не мо же зро зуміти Завіду ю чий 
Відділом фізи ки Гар вардсь ко го Універ си те ту без 
на да них йо му 15 хви лин та каль ку ля то ра, не 
мож е вва жа тися на пи са ною з ви ко ри с тан ням 
“до ступ ної мо ви”!

Ми по ста ли пе ред про бле мою по шу ку ек с-
пертів, які б свідчи ли на на шу ко ристь що до 
на уко вої невідповідності ОВНС. Декілька ек с-
пертів ви я ви ли ба жан ня свідчи ти, про те во ни 
не ма ли на це до стат ньо ча су та не мог ли оп-
ла ти ти пе реліт в Оре гон, щоб бу ти при сутніми 
на су до во му засіданні. Звісно, наші клієнти та-
кож не ма ли змо ги фінан су ва ти їх, навіть як що 
б де які ек с пер ти і знай ш ли на це час. Один 
особ ли во важ ли вий для нас вче ний (ек с перт 
по сту пе ню про ник нен ня че рез людсь ку шкіру 
пе с ти ци ду Кар ба рил) на час су до вих слу хань 
по ви нен був їха ти в Данію для от ри ман ня на-
уко вої на го ро ди, бу ду чи та ким чи ном не до сяж-
ним для нас.

Фе де раль ний суд дя по нашій справі за про-
по ну вав до волі ціка ве вирішен ня цієї про бле-
ми — де які свідки мог ли да ва ти свідчен ня за 
до по мо гою те ле фо ну. Ми так і зро би ли! Спер шу 
юри с ти з бо ку уря ду ви с ту па ли про ти цьо го, 
на по ля га ю чи на осо бистій при сут ності свідка 
на су до во му засіданні. Про те суд прий няв ар-
гу мент, що осо би с та при сутність свідка, ви раз 
йо го об лич чя та йо го ру хи не ма ють ве ли ко го 
зна чен ня або вза галі є неістот ни ми, як що цим 
свідком є вче ний, тоб то при цьо му якість йо го 
свідчень не зни жується. Та ким чи ном, ми орга-
нізу ва ли своєрідне “те ле фон не засідан ня”, опи-
тав ши 9 з 11 на ших свідків че рез те ле фонні 
дзвінки.

Працівни ки су ду вста но ви ли те ле фон з гуч-
но мов цем по се ре дині су до вої за ли. Ко ли прий-
шов час вик ли ка ти свідка, аси с тент ка су ду те-
ле фо ну ва ла до свідка та про си ла йо го чи її 
підня ти пра ву ру ку та по вто ри ти за нею тра-
диційні для цієї про це ду ри сло ва, обіця ю чи го-
во ри ти “прав ду та ніщо, крім прав ди”. Після 
цьо го ад во ка ти від обох сторін мог ли за да ва ти 
пи тан ня, на які відповідав свідок. У ви пад ку 
із вче ним, який от ри му вав на го ро ду у Данії, 
ми “ви ло ви ли” йо го під час вечірки на честь 
це ре монії вру чен ня на го ро ди. Він відійшов до 
сусідньої кімна ти, як най даль ше від звуків сміху 
та тостів на честь пе ре можців, за крив двері та 
підняв свою пра ви цю...

Ме тод ви ко ри с тан ня те ле фо ну для свідчень 
був над зви чай но успішним. Та кож, май же в 
кінці су до во го засідан ня бу ло підня то пи тан ня 
що до зна чен ня та трак ту ван ня норм про ви ко-
ри с тан ня “до ступ ної мо ви”. Для вирішен ня про-
бле ми інтер пре тації норм ми за те ле фо ну ва ли 
у Ва шинг тон до ав то ра цьо го пунк ту за ко ну. 
На ступ но го ран ку, зай шов ши в суд, ми ого ло си-
ли, що маємо од но го до дат ко во го свідка, який 
міг би на да ти до дат кові по яс нен ня по справі 
(не зва жа ю чи на те, що з на шо го бо ку по дан ня 
до казів бу ло за вер ше но). Ми по про си ли суд дю 
доз во ли ти ав то ру цьо го пунк ту за ко ну свідчи ти 
по те ле фо ну. Йо го свідчен ня цілко ви то до ве ли, 
що наші при пу щен ня що до трак ту ван ня цьо го 
положення бу ли пра виль ни ми.

До ка зи, по дані на “те ле фон но му засіданні” 
в Фе де раль но му Суді шта ту Оре гон та ви мо ги 
ви ко ри с тан ня “до ступ ної мо ви” у вис нов ках 
по ОВНС при ве ли до за бо ро ни су дом ви ко ри-
с тан ня хімічних інсек ти цидів кла су Кар ба рил 
для кон тро лю за по ши рен ням не пар но го шов-
ко пря да до то го мо мен ту, до ки не бу де роз роб-
ле на до ку мен тація, яка відповіда ла б ви мо гам 
за ко но дав ст ва.

Для зволікань за ли ши лось об маль ча су че-
рез те, що ці ко ма хи?шкідни ки не за ба ром ма-
ли за ли ши ти свої ко ко ни. Після то го, як Апе-
ляційний Суд США підтвер див на шу пе ре мо гу у 
суді ниж чої інстанції, Уряд з не о хо тою вирішив 
ви ко ри с та ти біологічний інсек ти цид Bacillus thu-
regiensis (B.t). Це бу ло найбільшою в історії 
про гра мою ви ко ри с тан ня B.t замість хімічних 
інсек ти цидів.

Ро ком пізніше Де пар та мент сільсько го гос-
по дар ст ва ви дав прес?реліз, ви х ва ля ю чи своє 
рішен ня ви ко ри с то ву ва ти B.t. Де пар та мент ого-
ло сив, що про гра ма біологічно го кон тро лю за 
по ши рен ням не пар но го шов ко пря да є найбільш 
успішною з усіх по пе редніх про грам.

Ос таннім штри хом цієї спра ви бу ло те, що 
фе де раль ний суд дя по ба чив стат тю, в якій уряд 
ви х ва ляв ся своїм му д рим рішен ням про ви ко-
ри с тан ня про гра ми біологічно го кон тро лю за 
по ши рен ням не пар но го шов ко пря да в Оре гоні. 
Він вирізав цю стат тю з га зе ти та відіслав  її до 
на шої ор ганізації з на ступ ни ми сло ва ми:

“Га даю, що ви, друзі, теж маєте відно шен ня 
до цьо го”.

Пе ре клад з англійської —
Ос тап Єднак, БФ “Еко пра во%Львів”.



Ма ло ко му відо мо, ма буть, про си ту ацію, яка скла ла ся на 
ху торі Вільши на по бли зу се ла Сілець. Але лю ди, які жи вуть в 
жах ли вих умо вах біля Цен т раль ної зба га чу валь ної фа б ри ки, 
не втра ча ють надії. Ад же за кон на їхньо му боці. Не за ли ша-
ють ся бай ду жи ми до та кої си ту ації жур налісти і гро мадські 
ор ганізації. Так, на ши ми ко ле га ми з фон ду WETI був ор ганізо-
ва ний ре пор таж про си ту ацію на те ле ка налі Інтер, юри с та ми 
БФ “Еко пра во+Львів” зібра но ряд ма теріалів, які по винні до-
по мог ти у за хисті по ру ше них прав меш канців. А по ки пи тан ня 
ще не виріше но, по даємо підго то ва ну жур налістом стат тю та 
пра во вий ко мен тар си ту ації.

ЗО НА НА ШО ГО ЛИ ХА
Знаєте, чес но ка жу: бу ла в Чор но билі, але та ко го не ба чи ла... 

Там, в 30�кіло ме т ровій зоні, по тро ху все по нов люється: лю дей, 
що прав да, май же не має, про те звірі біга ють, пта хи літа ють, тра ва 
та де ре ва зе леніють і рік у рік за вой о ву ють все більше й більше 
те ри торії. На ху торі Вільши на все на впа ки... Ба га то лю дей, май же 
не вид но тва рин, як що не вва жа ти  корів, ко ней та ку рей. Ті 
решт ки лісу, які ще за ли ши лись на ху торі, гни ють у бо лоті або 
за си ха ють від не зро зуміло чо го. 

ВІЛЬШИ НА
Ко ли я впер ше поїха ла “на об’єкт” і спи та ла про місцез на хо д-

жен ня ху то ру в пе ре хо жих з се ла Сілець (ча с ти ною яко го і є хутір 
Вільши на), ті ди ву ва ли ся і ра ди ли ту ди не йти: “По га не місце. Во ди 
по коліна. Сморід. Не вар то ту ди хо ди ти”. І справді, Вільши на не 
най кра ще місце для ви лаз ки на вихідні.

Ма ло хто здо га дується про існу ван ня ма лень ко го ху то ру Віль-
ши на біля сум нозвісної Соснівки.  А тим  більше, ма ло хто здо га-
дується про йо го про бле ми. Нас�бо, за рек ла мою, 52 млн., а на 
ху торі ли шень 52 лю ди ни... 

Старі лю ди з ху то ру ка жуть, що з’явив ся він, ко ли по са ди ли 
дуб (який, до речі, рос те на ху торі до сих пір, що прав да, напівза-
сох лий) та по ста ви ли церк ву.  Бу ло це років три с та то му, а мо же 
й більше. “Вільши ною” на зва ли, ма буть, то му, що хутір роз та шу-
вав ся у вільхо во му лісі. Але це бу ло ко лись. За раз цей на се ле ний 
пункт  зна хо дить ся вже не в лісі, а бо лоті, пря мо під ру ко твор ною 
го рою на ім’я “те ри кон”. І не ду маю, що вам бу ло би приємно, 
ви зир нув ши у вікон це, ба чи ти пе ред очи ма та ку собі штуч ну 

Фото автора

(за всіма за ко на ми лю дей від ньо го ма ли б відсе-
ли ти) по чав суттєво впли ва ти на  жит тя лю дей. 
Тоді ж бу ли скла дені перші спи с ки відсе лен ня, 
підпи сані якісь па пе ри що до Цен т раль но зба га-
чу валь ної фа б ри ки (ЦЗФ) і... 

Справі по відсе лен ню меш канців Вільши ни 
ско ро вже бу де 10 років. За ці ро ки те ри кон ще 
розрісся, від ви роб ле них шахт них ходів підня ли-
ся грун тові во ди і, тим са мим, ут во ри ли бо ло та. 
Лю ди все ще жи вуть чи, кра ще ска за ти, існу ють 
на ху торі, відвой о ву ю чи ос танні клап ти ки землі у 
бо ло та. Та на ма га ють ся шу ка ти вихід з си ту ації.

Те ри кон пе рей шов до пу с ти му 500 ме т ро ву 
ме жу, з якої лю ди ма ють бу ти терміно во відсе-
лені, але...

ЦЕН Т РАЛЬ НА ЗБА ГА ЧУ ВАЛЬ НА ФА Б РИ КА
“Я вчи ла ся тоді у Москві, ко ли цю ЦЗФ про ек ту-

ва ли,”— при га дує Оль га. — „Мені тоді ще усі за зд-
ри ли: ро бо та у те бе, Олю, те пер під бо ком до кінця 
жит тя. А мій про фе сор, яко му тоді років за 70 бу ло і 
який як раз роз роб ляв цю ЦЗФ, од но го ра зу ска зав: 
“Ви ще відчуєте що та ке ЦЗФ. Не за раз, не за в т ра, 
а років так че рез 20 ...”. Як у во ду ди вив ся...”

На по чат ку 70�х років  у полісько му лісі по-
ча ла рос ти ЦЗФ.  Вже ско ро во на ста ла дру гою  
за по тужністю в Європі. Во на бу ла і є єди ною 
у західно му регіону, яка зба га чу ва ла вугілля. 
Та кою во на і за ли ши лась, що прав да, з дру го го 
місця пе ремісти ла ся, не по тра пив ши навіть в 
де сят ку за про дук тивністю (“Про сто си ро ви ни не 
ви с та чає,”— як по яс нив мені за ступ ник ди рек то-
ра фа б ри ки). Спад ви роб ництва три вав до ча су, 
по ки ЦЗФ взя ли в орен ду. І тут по ча ли ся нові 
обер ти історії фа б ри ки.

Але зба га чу ва ти вугілля оз на чає ку дись по-
діти відпраць о ва ну по ро ду. Єди ний вихід — те-
ри кон... Отож, ав то ма тич но збільшується об сяг 
ви роб ництва, і ав то ма тич но збільшується те ри-
кон.

Кіліман д жа ро, на вер шині якої, на  відміну від 
аф ри кансь ко го про то ти пу, не ле жать вічні сніги, 
а тліє і ча дить вугільна по ро да.

МЕШ КАНЦІ
“Ой, жур наліст!!!!” “До нас приїха ли!” “А Звід-

ки? З Чер во но гра да? Льво ва? Ого, навіть з са-
мо го Києва! До нас, спеціаль но?!”  “Так ото ... по-
дивіться, ба чи те, як жи ве мо... у воді, ко ма рах... 
Зробіть щось, скажіть ко мусь..... Хай приїдуть, 
щось зроб лять. Ми так жи ти більше не мо же-
мо”.— об сту пи ли ме не жінки ху то ра з бідон чи ка-
ми на во ду, яку сю ди при во зять з фа б ри ки... Бо 
в ко ло дязній воді навіть пра ти не мож на, а не 
те що її пи ти.

“Мо же Дур ди нець приїде по ди ви тись?” “А ось 
сьо годні во ди не бу ло. Ма ши на, ка жуть, зла ма-
ла ся...”

Лю ди на з цен т ру (чи то з Чер во но гра да, чи зі 
Льво ва, Києва — од ним сло вом немісце ва) для 
них як па на цея — ков ток повітря надії: а рап том 
хтось зга дає і щось зро бить.

Жур налістів тут не бу ло дав но. Ка жуть, ос танній 
раз заїжджав якийсь з місце вої га зе ти років сім 
то му, пи сав про про бле ми Вільши ни — і все, на 
то му візи ти закінчи ли ся.

А лю ди жи вуть і далі у воді, під тон на ми 
відходів від Цен т раль ної Зба га чу валь ної Фа б ри-
ки (ЦЗФ).

Як і завжди бу ває  в Ук раїні, на спо лох по-
ча ли би ти жінки: не при дат на до пит тя, пран ня 
во да, за гад кові хво ро би дітей, до яких при плю-
со ву ють ся відомі вже ши ро ко му за га лу “зубні” 
хво ро би дітей Соснівки (яка зна хо дить ся ли ше в 
6 км від ху то ра), підтоп лен ня хат та сморід від 
те ри ко ну — все це зму си ло кількох жінок ху то ру 
взя тись за пе ро  і об сту ку ва ти ба га то чи сельні 
кабіне ти  у по шу ках прав ди.

10 років то му по ча ток прав ди во ни знай ш-
ли... Те ри кон, який тоді вже до стат ньо розрісся 
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СПРА ВИ:СПРА ВИ: 
ТЕ РИ КОН
Йо го кот ло ван по ча ли ри ти на по чат ку 70Dх 

рр. “Ве ли кий та кий був, з пісоч ком. — при га дує 
пані Оль га. — Ми ту ди ку па ти ся біга ли. Во да бу ла 
чи с таDчи с та... А за раз...” За раз те ри кон має, за 
сло ва ми го ло вно го марк шей де ра  ЦЗФ, 38 млн. 
тон та 60 метрів ви со ти.. Будівництво те ри ко ну, 
за сло ва ми то го ж па на С., за твер д же но усіма 
еко ло га ми, роз роб ляється но ва еко логічна кар та 
те ри ко ну. І чо мусь при га да ла сво го од но го знай-
о мо го, яко му як раз до ве лось од но го ра зу пра цю-
ва ти (ро би ти заміри) на  цьо му те ри коні. “Да ли 
нам кар ти те ри торії, D— при га дує П. — Так ми з 
ни ми як по фор ту Бу ай яр біга ли. Навіть до ро ги 
по них не мог ли знай ти. До ве ло ся свої, ре альні 
ма лю ва ти...” Але це так, до сло ва. Пані Оль га та 
Марія, які ста ли моїми гіда ми на Вільшині виріши-
ли, що од них роз мов про те ри кон не ви с та чить, а 
тре ба все по ба чи ти, як то ка жуть, на власні очі.

І ми пішли. На вко ло ру ко твор ної го ри ко лись 
гар ний вільхо вий та со сно вий ліс відсту пає в пря-
мо му сенсі цьо го сло ва. Бо те, що зна хо дить ся 
у 100 ме т рах від підніжжя “мон ст ра” вже не ліс, 
а напівзгни ле ба дил ля, яке стоїть у ко ль о ровій 
баг нюці.  А далі ви си ха ють на ступні кан ди да ти на 
по пов нен ня пан те о ну мерт во го лісу.

На моє пи тан ня, чи пов’яза не ви ми ран ня лісу 
з діяльністю те ри ко ну, за ступ ник ди рек то ра ЦЗФ 
ска зав, що ні... А що до пи тан ня ку ди ж, в та ко му 
ви пад ку,  діва ють ся стічні во ди з те ри ко ну, ви я-
ви ло ся, що  спо чат ку во да на гро ма д жується в 
ка налі вздовж відва лу (вірю, ба чи ла), а потім на 
те ри торії те ри ко ну йде в грунт... Ось ціка во: чи 
знає во да, де закінчується ме жа те ри торії і ку ди 
не мож на тек ти?...

Меш канці роз повіда ли, що од но го ра зу чу ли, 
як на те ри коні щось ви бух ну ло. Ка жуть, що якийсь 
хімічний про цес дійшов до сво го логічно го за вер-
шен ня... Що прав да, ди рекція ЦЗФ це за пе ре чує. 
Го ло вний марк шей дер що до цієї історії сар ка с-
тич но за ува жив, що ймовірність  ви бу ху є тоді, 
ко ли бу де атом на війна чи зем ле т рус си лою у 9 
балів, щоб ос танній роз ко лов те ри кон, а в цей 
час пішли б зли ви.... і ко ли все ре дині те ри ко ну 
є якийсь теп ло вий стан... Ну тоді, мо же, щось 
ко лись і ви бух не...

При га дую  свій шкільний хімічний досвід, що з 

во гнем або вугіллям, що тліє, кра ще не жар ту ва-
ти: як що ту ди щось по тра пить.... не дай нам Бо же 
ще один Чор но биль.

ВО ДА! ВО ДА!
Про во ду на ху торі ок ре ма історія. Тим, що во-

да на Вільшині скоріше на га дує на пої “Ма ли на”, 
“Оранж” чи “Яб лу ко”, ніко го не зди вуєш. “Якось я 
по суд ми ла. — при га дує Марія, — По ста ви ла во ду 
гріти в ба ня ку (га зо провід на хутір так  і не про-
ве ли)... Ко рот ше ка жу чи, до ве ло ся і во ду ви ли ти, 
й по суд ви ки ну ти, бо якась хімічна ре акція по ча-
ла ся: во да за кипіла, піна пішла. Я ско ро побігла 
во гонь ви клю ча ти — та де там, ка с т рулі вже ста ли 
чор ни ми. Я їх ми лаDми ла, так во ни ще чорніши ми 
ста ва ли. До ве ло ся все ви ки ну ти”. А ви ще ка же те 
пра ти чи пи ти....

“Я та кож, ще років 10 то му, ко ли лю ди особ-
ли вої ува ги на во ду не звер та ли, ска за ла, що 
для ди ти ни во ду бу ду но си ти з фа б ри ки. І так і 
но си ла в ба ночці, а  са ма... ну що ж, усім не 
при не сеш. Пи ли і п’ємо те, що у ко ло дязі. Не у 
всіх ко ло дя зях, зви чай но, а так, вибірко во, у ко го 
більшDменш чи с та і не ду же гірка... Відстоюємо, 
щось ви ва рюємо, хтось з фа б ри ки не се, але на 
все гос по дар ст во не при не сеш...”

Во ду з фа б ри ки по ча ли во зи ти на Вільши ну 
не дав но. Мо же 2D3 місяці то му, і то не постійно... 
“А Місько по за вчо ра в отій воді ро ба ка ви ло-
вив”, — обу рюється од на баб ця, на що інша її 
пе ре би ває: “Жи вий ро бак в воді — зна чить во да 
нор маль на”.

А між іншим, ще у 1993 році Сілець ка сільська 
ра да на род них де пу татів ух ва ли ла рішен ня про 
до дат ко ве виділен ня се ми гек тарів землі в рай-
оні діючо го по род но го відва лу (тоб то те ри ко ну) 
Чер во но градській ЦЗФ, за умо ви, що об’єднан ня 
“Укр західвугілля”:

— про ве де во до провід;
— про кла де до ро гу з твер дим по крит тям;
— га зифікує присілок (тоб то хутір);
— відсе лить меш канців Вільши ни.
Вже прой ш ло, дай Бо же, 8 років і... Во до про-

во ду як не бу ло, так і досі не має, хо ча про ект 
підве ден ня во ди до ху то ра при пав пи лом вже 
дав но.  А во да стає все гіршою та гіршою. Га зу 
та кож не вид но. Що сам собі діста неш, тим і 
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еко ло го�пра во ва прак ти каеко ло го�пра во ва прак ти ка
ко ри с туєшся. До ро гу, прав да, про тяг ну ли, але не до кінця. Як завжди, 
ки ну ли на півдо розі. Ще й камінням за ва ли ли... А  дійсно: на що кільком 
лю дям з ху то ру, який все од но з ча сом  відсе лять, ас фаль то ва до ро га? 
Тре ба хо ди ти пішки — ко рисніше для здо ров’я, та й ма ши ни на ху торі 
не всі ма ють.

І ЩО?
Не вже так нічо го й не роб лять — спи таєте ви. Чо го ж, роб лять. От, 

на при клад, по чи на ю чи з 1996 ро ку до 2000 ко жен рік на па пері штра-
фу ють то ди рек то ра ЦЗФ, то ди рек то ра шах ти  “BM”, при чо му з ви мо гою 
про “тим ча со ве при зу пи нен ня ек сплу а тації ЦЗФ”, але... Шах та, як і ЦЗФ, 
пра цю ють і не тільки не зу пи ня ють ся, а ще й на би ра ють обертів.

ЛИ ШЕ ФАК ТИ
За ре зуль та та ми досліджень рай он ної та об лас ної санітар ноDепі-

деміологічних станцій во да в кри ни цях не відповідає ГОС Ту “Во да пит на” 
по вмісту мар ган цю, заліза. Досліджен ня  ат мо сфер но го повітря по ка за-
ли, що відмічається пе ре ви щен ня пи лу бу ро го вугілля, сажі, діок си ду 
азо ту. Аналіз ґрун ту по ка зав пе ре ви щен ня вмісту ко баль ту, хро му та 
міді.

Від се бе ска жу:  те, що я по ба чи ла в кри ни цях та бо ло тах на вко ло 
ху то ру швид ше на га дує злив ну яму якоїсь АЗС чи за во дуDви роб ни ка 
фар би: во да місця ми яс к ра во оран же воDсіро Dзе ле но го ко ль о ру. Ска за ти з 
чо го скла дається те, що ко лись на зи ва ло ся во дою з кри ниці, на пев но не 
змо же ніхто. “Там, здається, мож на знай ти усю таб ли цю Мендєлєєва”,— 
ска зав знай о мий хімік. — „Во да гірка”. Осо би с то я не про бу ва ла, але 
лю дям вірю, та й колір не по до бається.

ЩО РО БИ ТИ?
Зро би ти зо ну над зви чай ної еко логічної си ту ації з на шою бю ро кра-

тич ною си с те мою важ ко, май же не мож ли во: на ху торі скор ше лю ди 
по ви ми ра ють, аніж встиг нуть прой ти про це ду ру виз нан ня те ри торії зо-
ною над зви чай ної еко логічної си ту ації. А як що й ро би ти, все од но лю дей 
потрібно ви се ли ти бо дай з Вільши ни. А потім... уявіть собі: зо ну про го-
ло ше но, а на вкру ги — Чер во но град (10 км), Соснівка та ще кілька сіл. 
Од ним сло вом, це гу с то на се ле ний рай он, де жи вуть лю ди, які, на пев но, 
та кож не за хо чуть меш ка ти по сусідству з не без печ ною зо ною. А відсе-
ли ти усіх… якось на клад но ви хо дить…

За кри ти ЦЗФ? Досвід по ка зує, що, поDпер ше, не так це про сто зро би ти 
прак тич но, а не на па пері. А поDдру ге, тоді потрібно бу де зу пи ня ти увесь 
львівський вугільний ба сейн....

За кри ти та розібра ти те ри кон? А ку ди діти по ро ду? Там її, за сло ва ми 
го ло вно го марк шей де ра ЦЗФ, 38 млн тон, і ще сип лять.

Ли шається од не (най простіше) — відсе ли ти лю дей, які зна хо дять ся 
в так званій санітар ноDза хисній зоні (18 сімей Сільця і Міжріччя). Але 
навіть у цьо му ви пад ку че рез 10 років, як ка зав відо мий бай кар Кри лов: 
“А воз и ны не там”.
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Яри на Ос та пик,
юрист БФ „Е ко пра во%Львів”

Згідно п. 5.4 Дер жав них санітар них пра вил 
пла ну ван ня та за бу до ви на се ле них пунктів від 
19 черв ня 1996 ро ку про мис лові, сільсько го с-
по дарські та інші об’єкти, що є дже ре ла ми за-
бруд нен ня на вко лиш нь о го се ре до ви ща хімічни-
ми, фізич ни ми та біологічни ми фак то ра ми по-
винні відо крем лю ва тись від жит ло вої за бу до ви 
санітар но?за хи сни ми зо на ми.

Відповідно до цих Пра вил санітар но?за хис на 
зо на для по род них відвалів, що ек сплу а ту ють ся, 
а от же і для по род но го відва лу ЦЗФ “Чер во но-
градсь ка”, ста но вить 500 м.

Жит ло ва за бу до ва ху то ра Вільши на се ла 
Сілець зна хо дить ся у санітар но?за хисній зоні 
Цен т раль ної зба га чу валь ної фа б ри ки «Чер во-
но градсь ка». Це є по ру шен ням ви мог п. 5.10 
Дер жав них санітар них пра вил пла ну ван ня та 
за бу до ви на се ле них пунктів, який пе ред ба чає, 
що у санітар но?за хис них зо нах не мож на до пу с-
ка ти розміщен ня жит ло вих бу динків з при до мо-
ви ми те ри торіями, садів, во до забірних спо руд.

Крім то го, на те ри торії санітар но?за хис ної 
зо ни не до три му ють ся ви мо ги що до якості на-
вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща та умов 
про жи ван ня.

Так, досліджен ня пит ної во ди в санітар но?за-
хисній зоні ЦЗФ вка зує, що во да не відповідає 
ви мо гам ГОСТ 2874?82 «Во да пит на» за вмістом 
заліза і мар ган цю, ре чо вин азот ної гру пи. Це 
су пе ре чить п. 8.14. Дер жав них санітар них пра-
вил пла ну ван ня та за бу до ви на се ле них пунктів, 
який вка зує, що вміст шкідли вих ре чо вин у 
воді вод них об’єктів гос по дарсь ко?пит но го во-
до ко ри с ту ван ня не по ви нен пе ре ви щу ва ти їх 
гра нич но до пу с ти мих кон цен т рацій.

Ре зуль та ти досліджен ня повітря на те ри-
торії санітар но?за хис ної зо ни ЦЗФ вка зу ють, 
що вміст в ньо му пи лу та сажі в 3?6 разів 
пе ре ви щує гра нич но до пу с тимі кон цен т рації. Це 
по ру шує ви мо ги ст. 19 За ко ну Ук раїни “Про за-
без пе чен ня санітар но го та епідемічно го бла-
го по луч чя на се лен ня”, де за зна че но, що ат мо-
сфер не повітря в на се ле них пунк тах по вин но 
відповіда ти санітар ним нор мам.

При аналізі ґрун ту в ньо му ви яв ле но пе ре-
ви щен ня кон цен т рації ко баль ту, хрому та ртуті. 
Це є по ру шен ням п. 8.22. Пра вил, де за зна-
че но, що при ви яв ленні в ґрунті хімічних ре чо-
вин в кількості, що пе ре ви щує гра нич но до пу с-
тимі рівні, за бо ро няється ви ко ри с тан ня та ких 
зе мель них діля нок під за бу до ву.

Оскільки меш канці про жи ва ють у санітар-
но?за хисній зоні ЦЗФ, во ни підля га ють відсе-
лен ню. Підста вою для відсе лен ня є та кож не-
відповідність по каз ників на вко лиш нь о го се ре-
до ви ща ви мо гам за ко но дав ст ва, що по ру шує 
пра ва меш канців на без печ не для жит тя та 
здо ров’я на вко лишнє при род не се ре до ви ще та 
умо ви про жи ван ня.

Зва жа ю чи на це, ор га на ми вла ди різних 
рівнів, по чи на ю чи з 1993р., бу ло прий ня ті рі-
шення, які зо бов’язу ва ли відсе ли ти осіб, що 
про жи ва ють у санітар но?за хисній зоні ЦЗФ. Такі 
рішен ня бу ли прий няті Сілець кою сільською ра-
дою, Ви ко нав чим коміте том Со кальсь кої рай он-
ної ра ди, Львівською об лас ною адміністрацією, 
Міністер ст вом па ли ва та енер ге ти ки, Дер жав-
ною комісією з пи тань тех но ген но?еко логічної 
без пе ки та над зви чай них си ту ацій. Ра зом з тим, 
жод не з цих рішень не бу ло ви ко на не.

У такій си ту ації відповідно до ст. 6 Цивільно-
го ко дек су Ук раїни меш канці вправі звер ну тись 
до су ду за за хи с том своїх по ру ше них прав (і зо-
к ре ма пра ва на без печні для жит тя та здо ров’я 
умо ви про жи ван ня та на вко лишнє при род не се-
ре до ви ще) і ви ма га ти по нов лен ня по ру ше но го 
пра ва — відсе лен ня їх з те ри торії санітар ноDза-
хис ної зо ни, по си ла ю чись на факт про жи ван ня 
у санітар ноDза хисній зоні, пе ре ви щен ня гра-
нич но до пу с ти мих кон цен т рацій шкід ли вих ре чо-
вин у воді, повітрі, ґрунті та ви ма га ти ви ко нан-
ня відповідних рішень дер жав них ор ганів про 
відсе лен ня (слід за зна чи ти, що меш канці вправі 
звер ну тись до су ду, по си ла ю чись навіть ли ше 
на факт про жи ван ня у санітар ноDза хисній зоні 
та невідповідність якості во ди, повітря, ґрун ту 
вста нов ле ним нор ма ти вам). ■ 

ВІЛЬШИ НА: КО МЕН ТАР ЮРИ С ТА
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Ок са на Біло б ран,
помічник юри с та, БФ „Е ко пра во%Львів”.

СПА ЛЮ ВАН НЯ ЛИ С ТЯ

З при хо дом осені про бле ма спа лю ван ня ли с тя на бу ла особ ли вої ак ту аль ності. Меш-
канці ба га ть ох на се ле них пунктів Ук раїни стур бо вані си ту ацією, що скла дається: 
опа ле ли с тя спа люється у пар ках, скве рах та на те ри торії інших зе ле них на са д жень, 
виділя ю чи при цьо му у повітря шкідливі ре чо ви ни, на ко пи чені про тя гом літа.

Пи тан ня мож ли вості спа лю ван ня опа ло го 
ли с тя вре гу ль о ва не у чин но му за ко давстві Ук-
раїни. Так, пунк ти 3.6 та 6.4.2 Пра вил ут ри-
ман ня зе ле них на са д жень міст та інших на се-
ле них пунктів Ук раїни, за твер д же них На ка зом 
дер жав но го коміте ту по жит ло во?ко му наль но му 
гос по дар ст ву від 29 лип ня 1994 ро ку № 70 
ка те го рич но за бо ро ня ють спа лю ва ти ли с тя на 
те ри торії зе ле них на са д жень.

Подібну за змістом нор му містить стат тя 27 
За ко ну Ук раїни “Про рос лин ний світ”, яка за-
зна чає, що ви па лю ван ня су хої при род ної рос-
лин ності чи її за лишків без доз во лу ор ганів дер-
жав но го кон тро лю у га лузі охо ро ни на вко лиш-
нь о го при род но го се ре до ви ща за бо ро няється.

Чин ним за ко но дав ст вом Ук раїни вста нов-
ле на відповідальність за по ру шен ня цих за бо-
ро ня ю чих норм. Так, стат тя 77?1 Ко дек су про 
адміністра тивні пра во по ру шен ня (КпАп) пе ред-
ба чає відповідальність за са мовільне спа лю-
ван ня опа ло го ли с тя у пар ках, інших зе ле них 
на са д жен нях без доз во лу ор ганів дер жав но го 
кон тро лю у га лузі охо ро ни на вко лиш нь о го при-
род но го се ре до ви ща або з по ру шен ням та ко го 
доз во лу. Та ка діяльність тяг не за со бою на-
кла ден ня штра фу на вин-
них гро ма дян та по са до-
вих осіб. Для при тяг нен-
ня вин них осіб до від-
повідаль ності не обхідним 
є скла дан ня про то ко лу 
про адміністра тив не пра-
во по ру шен ня. Згідно із 
ст. 255 КпАП пра вом скла-
дан ня про то ко лу про вка за-
не пра во по ру шен ня ма-
ють по са дові осо би ор га-
нів Міністер ст ва еко ло гії 
та при род них ре сур сів, а 
та кож гро мад ські інспек-
то ри з охо ро ни довкілля.

Після скла дан ня про-
то ко лу спра ва про та ке 
пра во по ру шен ня підля гає 
вирішен ню ор га на ми Мі-

ністер ст ва еко ло гії та при род них ре сурсів Ук-
раїни. Від їх імені роз гля да ти ці спра ви та на-
кла да ти адміністра тивні стяг нен ня ма ють пра-
во такі по са дові осо би: Го ло вний дер жав ний 
інспек тор Ук раїни з охо ро ни на вко лиш нь о го 
при род но го се ре до ви ща та йо го за ступ ни ки, 
го ловні дер жавні інспек то ри з охо ро ни на вко-
лиш нь о го при род но го се ре до ви ща Ав то ном ної 
Ре с публіки Крим, об ла с тей, міст Києва та Се-
ва с то по ля та їх за ступ ни ки, го ловні дер жавні 
інспек то ри з охо ро ни на вко лиш нь о го при род но-
го се ре до ви ща Чор но го, Азовсь ко го морів та їх 
за ступ ни ки, старші дер жавні інспек то ри з охо-
ро ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща, 
дер жавні інспек то ри з охо ро ни на вко лиш нь о го 
при род но го се ре до ви ща.

Пи тан ня спа лю ван ня ли с тя мо же вре гу льо-
ву ва тись і ак та ми місце вих ор ганів ви ко нав чої 
вла ди та місце во го са мо вря ду ван ня. До при кла-
ду, Пра ви ла бла го ус т рою і ут ри ман ня те ри торії 
міста Льво ва, за твер д жені ух ва лою Львівської 
міської ра ди від 26 жовт ня 2000 ро ку, за бо ро-
ня ють спа лю ва ти сміття, опа ле ли с тя та інші 
відхо ди на ву ли цях, в подвір’ях, ур нах. ■
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№ 1 6  32323232

Ігор То пил ко,
помічник юри с та БФ „Е ко пра во%Львів”

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ
ЗНЕ СЕН НЯ ЗЕ ЛЕ НИХ НА СА Д ЖЕНЬ

Пи тан ня ут ри ман ня зе ле них на са д жень ре-
гу люється Пра ви ла ми ут ри ман ня зе ле них на са-
д жень міст та інших на се ле них пунктів Ук раїни, 
за твер д же них На ка зом Дер жав но го коміте ту  
Ук раїни по жит ло во?ко му наль но му гос по дар ст ву 
від 29 черв ня 1994 р. №70.

Зне сен ня та пе ре сад ка де рев, ча гар ників, 
га зонів, квітників (далі — зе лені на са д жен ня) 
мо же здійсню ва тись ли ше при на яв ності спе-
ціаль но го доз во лу (ор де ра). Ор дер ви дається 
на підставі рішен ня місце во го ор га ну дер жав-
ної ви ко нав чої вла ди з вра ху ван ням ак та об-
сте жен ня зе ле них на са д жень, по го д же но го з 
місце ви ми ор га на ми Міністер ст ва еко логії та 
при родних ре сурсів Ук раїни. В акті об сте жен ня 
та в ор дері по вин на місти ти ся кон крет на інфор-
мація про зе лені на са д жен ня (по ро да, діаметр 
стов бу ра, кількість, ступінь по шко д жен ня, ад ре-
са роз та шу ван ня та, при не обхідності, — до лу-
че на схе ма їх розміщен ня).

Пи тан ня про зне сен ня зе ле них на са д жень 
при по требі мо же бу ти виріше но на за мов лен ня 
влас ників зе ле них на са д жень, за за явою без-
по се ред ньо керівників підприємств, які ма ють 
на своєму ба лансі зе лені на са д жен ня або ж за-
явою інших зацікав ле них осіб. За ява по дається 
до місце во го ор га ну дер жав ної ви ко нав чої вла-
ди або відповідно го струк тур но го підрозділу, 
який здійснює бес по се реднє уп равління зе ле-
ним гос по дар ст вом міст (рай онів міст), чи до 
ви ко нав чо го ор га ну місце во го са мо вря ду ван ня 
що до на са д жень, які пе ре бу ва ють у ко му нальній 
влас ності.

Са ме цей, або упов но ва же ний ним ор ган, 
або по са дові осо би про во дять об сте жен ня зе-
ле них на са д жень для оформ лен ня ор дерів на 
про ве ден ня санітар них ви ру бок, ви да лен ня су-
хостійких, по шко д же них хво ро ба ми та шкідни-
ка ми де рев та кущів, ви руб ки де рев, ча гар ників 
на ділян ках, відве де них під но ве будівництво, 
ре кон ст рукцію та інше; та кож оформ ля ють доз-

во ли на про ве ден ня ре монт но?будівель них робіт 
на об’єктах зе ле но го гос по дар ст ва. На цей ор-
ган та кож по кла дається обов’язок по здійснен-
ню пе ревірок фактів за ли с та ми та скар га ми 
гро ма дян з пи тань ут ри ман ня та охо ро ни зе ле-
них на са д жень.

У не ве ли ких на се ле них пунк тах функції уп-
равління зе ле ним гос по дар ст вом мо жуть бу ти 
по кла дені на відповідні відділи або на ок ре мих 
спеціалістів відділів ор ганів дер жав ної ви ко-
нав чої вла ди чи місце во го са мо вря ду ван ня.

За яв ни ки та кож по винні спла ти ти та по да-
ти банківський до ку мент про оп ла ту віднов лю-
валь ної вар тості зе ле них на са д жень, що підля-
га ють зне сен ню на ділян ках, відве де них під 
но ве будівництво, ре кон ст рукцію.

Про те, по ряд із ви щез га да ни ми Пра ви ла ми, 
ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня мо жуть 
прий ма ти ся ло кальні нор ма тив но?пра вові ак-
ти з пи тань ут ри ман ня, охо ро ни зе ле них на-
са д жень, які пе ре бу ва ють у ко му нальній влас-
ності.

Для при кла ду, у місті Львові Роз по ря д жен-
ням Місько го го ло ви від 25.06.1999р. № 329 
„Про кон троль за охо ро ною зе ле них на са д жень 
в м. Львові” бу ло за твер д же но „По ря док ви-
дачі  доз волів на зне сен ня, фор мов ку, пе ре-
сад ку зе ле них на са д жень в м. Львові” (далі — 
По ря док). 

Згідно цьо го По ряд ку, доз во ли на зне сен-
ня, фор мов ку, пе ре сад ку зе ле них на са д жень 
ви да ють рай онні адміністрації м. Льво ва або, в 
ок ре мих ви пад ках, Де пар та мент місько го інже-
нер но го гос по дар ст ва. Ос танній ви дає доз во-
ли при не обхідності про ве ден ня капіталь но го 
ре мон ту зе ле них на са д жень, при здійсненні 
робіт по ут ри манні та по точ но му ре монті за-
галь номіських, бо танічних та ден д ро логічних 
парків та на ви руб ку де рев, ча гар ників на ділян-
ках, відве де них під будівництво, ре кон ст рукцію 
тощо. ■
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Яри на Ос та пик,
юрист БФ „Е ко пра во%Львів”

ЯК ЗА РЕЄСТРУ ВА ТИ БЛА ГОДІЙНУ ОР ГАНІЗАЦІЮ

Про дов жу ю чи те му реєстрації гро мадсь ких ор ганізацій, доцільно де тальніше 
зу пи ни ти ся на  пи танні реєстрації бла годійних ор ганізацій. Вка зані ор ганізації 
ство рю ють ся і діють на підставі За ко ну Ук раїни “Про бла годійництво та бла годійні 
ор ганізації”. Це зу мов лює певні особ ли вості їх пра во во го ста ту су та по ряд ку 
реєстрації.

Що та ке бла годійна ор ганізація?

Бла годійна ор ганізація — це не дер жав на 
ор ганізація, го ло вною ме тою діяль ності якої є 
здійснен ня бла годійної діяль ності в інте ре сах 
суспільства або ок ре мих ка те горій осіб.

У яких на прям ках мо же здійсню ва ти свою 
діяльність бла годійна ор ганізація?

Бла годійна діяльність мо же здійсню ва ти ся у 
та ких ос нов них на прям ках:
– спри ян ня прак тич но му здійснен ню за галь но-

дер жав них, регіональ них, місце вих та між на-
род них про грам, що спря мо вані на поліпшен ня 
соціаль но?еко номічно го ста но ви ща;

– поліпшен ня ма теріаль но го ста но ви ща на бу-
вачів бла годійної до по мо ги, спри ян ня со ці-
аль ній ре абілітації ма ло за без пе че них, без ро-
бітних, інвалідів, інших осіб, які по тре бу ють 
піклу ван ня, а та кож по дан ня до по мо ги осо бам, 
які че рез свої фізичні або інші ва ди об ме жені 
в ре алізації своїх прав і за кон них інте ресів;

– по дан ня до по мо ги гро ма дя нам, які по ст раж-
да ли внаслідок стихійно го ли ха, еко логічних, 
тех но ген них та інших ка та ст роф, в ре зуль таті 
соціаль них конфліктів, не щас них ви падків, а 
та кож жерт вам ре пресій, біжен цям;

– спри ян ня роз вит ку на уки і освіти, ре алізації 
на уко во?освітніх про грам, по дан ня до по мо ги 
вчи те лям, вче ним, сту ден там, уч ням;

– спри ян ня роз вит ку куль ту ри, в то му числі ре-
алізації про грам національ но?куль тур но го роз-
вит ку, до сту пові всіх верств на се лен ня, особ ли-
во ма ло за без пе че них, до куль тур них цінно с тей 
та ху дож ньої твор чості; 

– по дан ня до по мо ги та ла но витій творчій мо-
лоді;

– спри ян ня охо роні і збе ре жен ню куль тур ної 
спад щи ни, істо ри ко?куль тур но го се ре до ви ща, 
пам’яток історії та куль ту ри, місць по хо ван ня;

– по дан ня до по мо ги у роз вит ку ви дав ни чої спра-
ви, за собів ма со вої інфор мації, інфор маційної 
інфра с т рук ту ри;

– спри ян ня роз вит ку при род но?за повідно го фон-
ду та при ро до охо рон ної спра ви;

– спри ян ня роз вит ку охо ро ни здо ров’я, ма со-
вої фізич ної куль ту ри, спор ту і ту риз му, про-
па гу ван ня здо ро во го спо со бу жит тя, участь 
у по данні ме дич ної до по мо ги на се лен ню та 
здійснен ня соціаль но го до гля ду за хво ри ми, 
інваліда ми, оди но ки ми, людь ми по хи ло го віку 
та інши ми осо ба ми, які че рез свої фізичні, 
ма теріальні чи інші особ ли вості по тре бу ють 
соціаль ної підтрим ки та піклу ван ня;

– спри ян ня за хи с ту ма те рин ст ва та ди тин ст ва, 
по дан ня до по мо ги ба га тодітним та ма ло за без-
пе че ним сім’ям.

Кон кретні на пря ми бла годійництва та бла-
годійної діяль ності виз на ча ють ся бла годійни ка-
ми і ста ту та ми (по ло жен ня ми) бла годійних ор-
ганізацій.

У яких ор ганізаційно�пра во вих фор мах мо-
жуть ство рю ва тись бла годійні ор ганізації?

Бла годійні ор ганізації мо жуть ство рю ва тись 
як:
– членсь ка бла годійна ор ганізація;
– бла годійний фонд;
– бла годійна ус та но ва;
– інші бла годійні ор ганізації (фун дації, місії, ліги 

то що).

Кон крет на ор ганізаційно?пра во ва фор ма бла-
годійних ор ганізацій виз на чається за снов ни ка ми 
(за снов ни ком).

Який ста тус мо жуть ма ти бла годійні ор-
ганізації?

Бла годійні ор ганізації ут во рю ють ся і діють 
за те ри торіаль ним прин ци пом і поділя ють ся за 
своїм ста ту сом на все ук раїнські, місцеві та міжна-
родні.

Місцеві бла годійні ор ганізації — ор ганізації, 
діяльність яких по ши рюється на те ри торію від-
повідно го регіону або адміністра тив но?те ри то-
ріаль ної оди ниці.

Все ук раїнські бла годійні ор ганізації — ор-
ганізації, діяльність яких по ши рюється на те ри-
торію всієї Ук раїни та які ма ють свої відділен ня 
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(філії, пред став ництва) в більшості об ла с тей Ук-
раїни.

Міжна родні бла годійні ор ганізації — ор га ні-
зації, діяльність яких 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 ком бла годійної 
ор ганізації?

За снов ни ка ми (за снов ни ком) бла годійної ор-
ганізації мо жуть бу ти гро ма дя ни Ук раїни, іно земні 
гро ма дя ни, осо би без гро ма дян ст ва, які до сяг ли 
18 років, а та кож юри дичні осо би не за леж но від 
форм влас ності. Не мо жуть бу ти за снов ни ка ми 
бла годійної ор ганізації ор га ни дер жав ної вла ди і 
ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня, а та кож дер-
жавні і ко му нальні підприємства, ус та но ви, ор-
ганізації Ук раїни, що фінан су ють ся з бю д же ту.

Ким здійснюється дер жав на реєстрація 
бла годійних ор ганізацій?

Реєстрацію все ук раїнських та міжна род них 
бла годійних ор ганізацій здійснює Міністер ст во 
юс тиції Ук раїни.

Реєстрацію місце вих бла годійних ор ганізацій, 
а та кож відділень, філій, пред став ництв все ук-
раїнських та міжна род них бла годійних ор га ні-
зацій здійсню ють ор га ни Міністер ст ва юс тиції 
Ук раїни на місцях, а са ме:

– го ло вне уп равління юс тиції Міністер ст ва юс-
тиції в Ав то номній Ре с публіці Крим — бла го-
дій них ор ганізацій, діяльність яких по ши рю єть-
ся на те ри торію Ав то ном ної Ре с публіки Крим;

– об лас не, Київське та Се ва с то польсь ке міські 
уп равління юс тиції — бла годійних ор ганізацій, 
діяльність яких по ши рюється відповідно на те-
ри торії об ласті, міст Києва та Се ва с то по ля;

– рай он не, рай он не у містах Києві та Се ва с-
то полі уп равління юс тиції — бла годійних ор-
ганізацій, діяльність яких по ши рюється на те-
ри торії відповідно го рай о ну, міста рай он но го 
зна чен ня або се ли ща, се ла, що вхо дять до 
скла ду цьо го рай о ну;

– міське (міста об лас но го зна чен ня) уп равління 
юс тиції — бла годійних ор ганізацій, діяльність 
яких по ши рюється на те ри торію міста об лас-
но го зна чен ня;

– рай он не у місті уп равління юс тиції — бла-
годійних ор ганізацій, діяльність яких по ши-
рюється на те ри торію відповідно го рай о ну в 
місті.

У разі ко ли діяльність місце вої бла годійної 
ор ганізації по ши рюється на те ри торію двох і 
більше адміністра тив но?те ри торіаль них оди ниць, 
її реєстрація про во дить ся відповідним реєстру ю-
чим ор га ном за місцем роз та шу ван ня ви ко нав-
чо го ор га ну бла годійної ор ганізації.

Який розмір пла ти за дер жав ну 
реєстрацію бла годійних ор ганізацій?

За реєстрацію місце вих бла годійних ор га ні-
зацій, а та кож відділень, філій, пред став ництв 
все ук раїнських, міжна род них бла годійних ор га-
нізацій — п’ять не о по дат ко ву ва них мінімумів 
до ходів гро ма дян*.

За реєстрацію все ук раїнських бла годійних 
ор ганізацій — вісім не о по дат ко ву ва них мінімумів 
до ходів гро ма дян.

За реєстрацію міжна род них бла годійних ор-
ганізацій — де сять не о по дат ко ву ва них мінімумів 
до ходів гро ма дян.

Які до ку мен ти по да ють ся для дер жав ної 
реєстрації бла годійної ор ганізації?

Для дер жав ної реєстрації бла годійної ор-
ганізації до відповідно го реєстру ю чо го ор га ну 
по дається:

а) за ява за снов ників (за снов ни ка) чи їх упов но-
ва же них пред став ників, підпи си яких засвідчу-
ють ся у но таріаль но му по ряд ку. За ява по-
дається у місяч ний термін з дня прий нят тя 
рішен ня про за сну ван ня бла годійної ор га ні-
за ції ус та нов чи ми збо ра ми (з’їздом, кон фе-
ренцією);

б) про то кол ус та нов чих зборів (з’їзду, кон фе-
ренції) із за зна чен ням рішен ня про за сну ван-
ня бла годійної ор ганізації та за твер д жен ня 
ста ту ту (по ло жен ня), рішен ня про ви бо ри ви-
ко нав чих, роз по ряд чих та кон тро лю ю чих ор-
ганів;

в) ста тут (по ло жен ня) бла годійної ор ганізації у 
двох примірни ках;

г) відо мості про за снов ників (за снов ни ка) бла-
годійної ор ганізації:

 – для фізич них осіб — прізви ще, ім’я та по 
бать кові, рік на ро д жен ня, місце про жи ван ня і 
місце ро бо ти, по са да;

 – для юри дич них осіб — на зва, юри дич на 
ад ре са, копія ста ту ту (по ло жен ня) та копія 
до ку мен та про реєстрацію, засвідчені в но-
таріаль но му по ряд ку, рішен ня керівно го ор га-
ну або про то кол за галь них зборів ко лек ти ву, 
яким підтвер д жується зго да на за сну ван ня 
бла годійної ор ганізації.

 Іно зем на юри дич на осо ба по дає до ку мент, 
який свідчить про її реєстрацію в країні міс-
це з на хо д жен ня. Цей до ку мент по ви нен бу ти 
засвідче ний відповідно до за ко но дав ст ва кра-
їни, яка йо го ви да ла, пе ре кла де ний ук ра їн-
ською мо вою та ле галізо ва ний на те ри торії 
Ук раїни;

* Не о по дат ко ву ва ний мінімум до ходів гро ма дян 
ста но вить 17 грн.
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д) відо мості про ор га ни уп равління бла годійної 
ор ганізації та членів ви ко нав чо го ор га ну (прі-
зви ще, ім’я та по бать кові, рік на ро д жен ня, 
місце про жи ван ня і місце ро бо ти, по са да), а 
та кож підтвер д жен ня юри дич ної ад ре си (га-
рантійний лист влас ни ка приміщен ня, до говір 
орен ди то що). У разі на дан ня під юри дич ну 
ад ре су зай ма ної квар ти ри по да ють ся довідка 
про склад сім’ї та за яви по внолітніх членів 
сім’ї про свою зго ду;

е) відо мості про на явність відділень (філій, пред-
став ництв) бла годійної ор ганізації, підтвер д-
жені про то ко ла ми за галь них зборів членів 
її відділень (філій) або їх пред став ників, до-
віреність та інші до ку мен ти (при на яв ності від-
ділень бла годійної ор ганізації)

є) до ку мент про спла ту коштів за дер жав ну реє-
страцію бла годійної ор ганізації.

 Міжна род на бла годійна ор ганізація по дає та-
кож до ку мен ти, які підтвер д жу ють по ши рен ня 
її діяль ності на те ри торію хо ча б однієї дер жа-
ви (за ява, відо мості про ко ор ди на торів, на каз, 
про то ко ли, до ку мен ти про ле галізацію то що), 
засвідчені в ус та нов ле но му по ряд ку.

Які до ку мен ти по да ють ся для реєстрації 
відділен ня все ук раїнської, міжна род ної 
бла годійної ор ганізації?

Для реєстрації відділен ня все ук раїнської,   
між на род ної бла годійної ор ганізації до від по від-
но го реєстру ю чо го ор ган, по дається

а) за ява;

б) ста тут (по ло жен ня) відділен ня у двох примір-
ни ках;

в) про то кол ус та нов чих зборів (з’їзду, кон фе рен-
ції), на яких прий ня то ста тут (по ло жен ня) від-
ділен ня бла годійної ор ганізації та об ра но ор-
га ни уп равління;

г) відо мості про за снов ників (за снов ни ка) від-
ділен ня;

д) копії ста ту ту (по ло жен ня) та свідоцтва про 
дер жав ну реєстрацію все ук раїнської, міжна-
род ної бла годійної ор ганізації, засвідчені в 
но таріаль но му по ряд ку;

е) підтвер д жен ня ор га ном уп равління все ук раїн-
ської, міжна род ної бла годійної ор ганізації фак-
ту про ство рен ня цьо го відділен ня і за твер д-
жен ня йо го ста ту ту (по ло жен ня);

є) до ку мент, що засвідчує спла ту коштів за дер-
жав ну реєстрацію відділен ня;

ж) підтвер д жен ня юри дич ної ад ре си (га рантійний 
лист влас ни ка приміщен ня, до говір орен ди то-
що). У разі на дан ня під юри дич ну ад ре су зай-
ма ної квар ти ри по да ють ся довідка про склад 

сім’ї та за яви по внолітніх членів сім’ї про свою 
зго ду.

З мо мен ту дер жав ної реєстрації відділен ню 
на дається ста тус юри дич ної осо би.

Які до ку мен ти по да ють ся для реєстрації 
філії, пред став ництва все ук раїнської, 
міжна род ної бла годійної ор ганізації?

Для реєстрації філії, пред став ництва все ук-
раїнської, міжна род ної бла годійної ор ганізації до 
реєстру ю чо го ор га ну по да ють ся:

а) за ява керівни ка все ук раїнської, міжна род ної 
бла годійної ор ганізації;

б) копії ста ту ту (по ло жен ня) та свідоцтва про 
дер жав ну реєстрацію бла годійної ор ганізації, 
засвідчені у но таріаль но му по ряд ку;

в) рішен ня ор га ну уп равління бла годійної ор га-
нізації про ство рен ня філії, пред став ництва;

г) копія довіре ності на здійснен ня пред став ниць-
ких функцій, оформ ле на в ус та нов ле но му за-
ко но дав ст вом по ряд ку (із за зна чен ням терміну 
її дії, прізви ща та імені пред став ни ка, місця 
про жи ван ня, по вно ва жень);

д) до ку мент, що засвідчує спла ту коштів за дер-
жав ну реєстрацію філії, пред став ництва.

Філії та пред став ництва, ство рені все ук ра їн-
ською, міжна род ною бла годійною ор ганізацією, 
підля га ють дер жавній реєстрації без на дан ня їм 
ста ту су юри дич ної осо би.

НОР МА ТИВ НА БА ЗА

За кон Ук раїни “Про бла го дій ниц-
тво та бла годійні ор ганізації” 16 ве-
рес ня 1997 ро ку № 531/97

По ста но ва Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 30 бе рез ня 1998 р. № 382 
“Про за твер д жен ня по ло жен ня про 
по ря док дер жав ної реєстрації бла-
годійних ор ганізацій” Із зміна ми і 
до пов нен ня ми, вне се ни ми По ста но-
вою Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 
16 жовт ня 1998 ро ку № 1640

По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук-
раїни від 30 бе рез ня 1998 р. № 383 
“Про розміри і по ря док справ лян ня 
пла ти за дер жав ну реєстрацію бла-
годійних ор ганізацій”

НОР МА ТИВ НА БА ЗА
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З А  Я В А
За снов ни ки

(прізви ще, ім’я та по�бать кові, рік на ро д жен ня,

місце постійно го про жи ван ня гро ма дя ни на 

або най ме ну ван ня та ад ре са юри дич ної осо би)

по да ють ус та новчі до ку мен ти на реєстрацію 
(на зва бла годійної ор ганізації

і те ри торія, в ме жах якої діє бла годійна ор ганізація)

Ста тут прий ня то 
рік, місяць, чис ло,

на зва ор га ну, який прий няв ста тут

Ме та діяль ності бла годійної ор ганізації

На зва та юри дич на ад ре са постійно діючо го ви ко нав чо го ор га ну бла годійної 
ор ганізації

За снов ни ки (за снов ник): 
 (да та) (підпис)

Примітка. Підпи си за снов ників (за снов ни ка) по винні бу ти завірені в но таріаль но му по ряд ку.

По даємо зраз ки примірних до ку ментів, які мо жуть бу ти ко ри сни ми при 
реєстрації бла годійної ор ганізації:

◆ за ява (до да ток 1),
◆ ста тут ор ганізації (до да ток 2),
◆ про то кол за галь них зборів за снов ників (до да ток 3),
◆ відо мості про за снов ників (до да ток 4),
◆ відо мості про склад Правління (до да ток 5),
◆ відо мості про склад На гля до вої ра ди (до да ток 6),
◆ відо мості про відділен ня (філії, пред став ництва) (до да ток 7).

До да ток 1

 “ЗА РЕЄСТРО ВА НО” ЗА ТВЕР Д ЖЕ НО
  За галь ни ми збо ра ми
  (на зва ор ганізації)
  від 200 р.
  Го ло ва зборів

С Т А  Т У Т
(примірний)

(на зва бла годійної ор ганізації)

 м.

До да ток 2
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ЗА ГАЛЬНІ ПО ЛО ЖЕН НЯ

1. 
(на зва бла годійної ор ганізації)

(у по даль шо му Ор ганізація) є місце вою (все ук раїнською, міжна род ною) бла годійною ор-
ганізацією, яка діє на за са дах за кон ності, гу ман ності, спільності інте ресів і рівності 
прав її учас ників, глас ності, до б ровільності та са мо вря ду ван ня. Діяльність ор ганізації 
по ши рюється на те ри торію 

2. Юри дич на ад ре са

МЕ ТА ТА ЗА ВДАН НЯ ОР ГАНІЗАЦІЇ

3. Ме тою ство рен ня і діяль ності Ор ганізації є на дан ня до по мо ги

 , спри ян ня 

4. Ос новні за вдан ня Ор ганізації:

по дан ня до по мо ги

спри ян ня

роз ви ток

5. Фор ми здійснен ня діяль ності Ор ганізації. Відповідно до цьо го ста ту ту, ке ру ю чись 
за ко но дав ст вом Ук раїни, Ор ганізація здійснює

1)

2)

3)

6. Ор ганізація є юри дич ною осо бою, має са мостійний ба ланс, відо крем ле не май но, роз ра-
хун ко вий та ва лют ний ра хун ки в бан ках, влас ну пе чат ку, штамп та ем б ле му. Ор ганізація 
на бу ває пра ва юри дич ної осо би з мо мен ту дер жав ної реєстрації.

7. З ме тою здійснен ня ста тут ної діяль ності Ор ганізація має пра во:
– са мостійно вирішу ва ти пи тан ня про по дан ня бла годійної до по мо ги її на бу ва чам, ви-

ко ри с то ву ва ти цільові по жерт ву ван ня, що по да ють ся бла годійни ка ми на ре алізацію 
бла годійної про гра ми згідно з умо ва ми цьо го по жерт ву ван ня;

– ут во рю ва ти відповідно до за ко но дав ст ва Ук раїни свої відділен ня, філії, пред став-
ництва;

– об’єдну ва ти ся у спілки, асоціації та інші об’єднан ня, що ство рю ють ся на до б ровільній 
ос нові і спри я ють ви ко нан ню ста тут них за вдань;

– обміню ва ти ся інфор мацією та спеціаліста ми з відповідни ми ор ганізаціями за рубіжних 
країн;

– ор ганізо ву ва ти збір бла годійних по жерт ву вань та внесків від фізич них та юри дич них 
осіб, іно зем них дер жав та міжна род них ор ганізацій;

– постійно виз на ча ти фор ми, об’єкти, суб’єкти і об ся ги бла годійної до по мо ги;
– відкри ва ти ра хун ки (у національній та іно земній ва лю тах) в ус та но вах банків;
– за сно ву ва ти за со би ма со вої інфор мації, підприємства і ор ганізації, зай ма ти ся ви дав-

ни чою діяльністю;
– бу ти чле ном інших бла годійних ор ганізацій;
– ма ти влас ну сим воліку, по пу ля ри зу ва ти своє ім’я (на зву), сим воліку;
– ма ти інші пра ва згідно з за ко но дав ст вом Ук раїни.

8. Бла годійна ор ганізація зо бов’яза на:
– за без пе чи ти ви ко нан ня ста тут них за вдань,
– за без пе чи ти вільний до ступ до своїх звітів, до ку ментів про гос по дарсь ку та фінан со ву 

діяльність.

 У своїй діяль ності Ор ганізація ке рується чин ним за ко но дав ст вом Ук раїни та цим 
Ста ту том.
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УМО ВИ І ПО РЯ ДОК ПРИЙ О МУ В ЧЛЕ НИ ОР ГАНІЗАЦІЇ, ПРИ ПИ НЕН НЯ ЧЛЕН СТ ВА. 
ПРА ВА ТА ОБОВ’ЯЗ КИ ЧЛЕНІВ ОР ГАНІЗАЦІЇ

9. Чле на ми Ор ганізації є

(ви мо ги до членів ор ганізації)
які виз на ють ста тут Ор ганізації і бе руть участь в її діяль ності. Чле на ми Ор ганізації мо жуть 
бу ти юри дичні осо би не за леж но від форм влас ності.
10. Прий ом в чле ни Ор ганізації та ви бут тя з неї здійснюється на підставі пись мо вої за яви 
за рішен ням За галь них зборів членів Ор ганізації. Член ст во в Ор ганізації при пи няється:
а) за вла сним ба жан ням чле на на підставі пись мо вої за яви;
б) ви клю чен ням з членів Ор ганізації у ви пад ку:
 – по ру шен ня умов Ста ту ту,
 – не ви ко нан ня обов’язків, пе ред ба че них Ста ту том,
 – вчи нен ня дій, які ком про ме ту ють Ор ганізацію чи за вда ли їй ма теріаль ну або мо-

раль ну шко ду,
 – вчи нен ня про ступ ку або зло чи ну, не сумісно го з пе ре бу ван ням в Ор ганізації.
11. Ви клю чен ня з членів Ор ганізації здійснюється за рішен ням За галь них зборів. Член, 
що ви клю чається, вправі пред ста ви ти пись мо ве по яс нен ня.
12. Чле ни Ор ганізації ма ють пра во:
– бра ти без по се ред ню участь у діяль ності Ор ганізації відповідно до своїх фа хо вих і 

гро мадсь ких інте ресів;
– оби ра ти і бу ти об ра ним в керівні ор га ни Ор ганізації;
– от ри му ва ти інфор мацію про діяльність Ор ганізації;
– вно си ти про по зиції з пи тань діяль ності Ор ганізації і ви ма га ти їх роз гля ду керівни ми 

ор га на ми Ор ганізації;
– от ри му ва ти за хист Ор ганізації у ви пад ку не за кон них дій з бо ку фізич них, юри дич них осіб 

чи дер жав них ор ганів при ви ко нанні обов’язків, пов’яза них з діяльністю Ор ганізації.
13. Чле ни Ор ганізації зо бов’язані:
– до три му ва тись ви мог Ста ту ту Ор ганізації;
– ста ран но ви ко ну ва ти обов’яз ки, по кла дені відповідно до роз поділу та до ру чен ня 

керівних ор ганів Ор ганізації;
– ви яв ля ти ініціати ву для за без пе чен ня успішної діяль ності Ор ганізації;
– ут ри му ва тись від діяль ності, що мо же за вда ва ти шко ду Ор ганізації;
– до три му ва тись мо раль ноAетич них прин ципів Ор ганізації, не ве с ти діяльність, яка їм 

су пе ре чить.

ОР ГА НИ УП РАВЛІННЯ ОР ГАНІЗАЦІЇ
14. Ви щим ор га ном уп равління Ор ганізації є За гальні збо ри її членів. За гальні збо ри 
пра во мочні, як що на них при сутні не мен ше 2/3 членів Ор ганізації. До скла ду За галь них 
зборів вхо дять всі чле ни Ор ганізації, ко жен з яких при вирішенні пи тань во лодіє од ним 
го ло сом. За гальні збо ри скли ка ють ся Пре зи ден том Ор ганізації не мен ше од но го ра зу на 
рік або в будьAякий час на ви мо гу 1/3 членів Ор ганізації або На гля до вої ра ди.
Ком пе тенція за галь них зборів:
– за твер д жен ня, вне сен ня змін та до пов нень до Ста ту ту;
– виз на чен ня ос нов них на прямків діяль ності Ор ганізації;
– за твер д жен ня бла годійних про грам;
– виз на чен ня струк ту ри Ор ганізації;
– об ран ня та звільнен ня з по са ди Пре зи ден та, членів Правління та На гля до вої ра ди;
– за твер д жен ня звітної до повіді Пре зи ден та та На гля до вої ра ди;
– прий нят тя та ви клю чен ня з членів Ор ганізації;
– прий нят тя рішен ня про ре ор ганізацію або ліквідацію Ор ганізації;
Рішен ня За галь них зборів вва жається прий ня тим, як що за ньо го про го ло су ва ло не мен ше 
1/2 при сутніх учас ників зборів.
15. Ви ко нав чим ор га ном Ор ганізації є Правління, чле ни яко го оби ра ють ся За галь ни ми 
збо ра ми. Керівництво Правлінням здійснює Пре зи дент, а за йо го відсут ності — ВіцеAпре-
зи дент, який виз на чає по ря док ро бо ти Правління та роз поділ обов’язків між чле на ми 
Правління. Ком пе тенція Правління:
– за галь не керівництво Ор ганізацією в період між За галь ни ми збо ра ми;
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– роз роб ка і вне сен ня про по зицій що до по точ ної та пер спек тив ної діяль ності Ор ганізації;
– ор ганізація ве ден ня внутрішньої до ку мен тації Ор ганізації.
Рішен ня Правління прий ма ють ся про стою більшістю го лосів членів Правління.
16. Пре зи дент Ор ганізації оби рається За галь ни ми збо ра ми, терміном на 2 ро ки. Пре зи дент 
Ор ганізації в ме жах своєї ком пе тенції:
– без до ру чен ня діє від імені Ор ганізації;
– пред став ляє Ор ганізацію у відно си нах з дер жав ни ми та гро мадсь ки ми ор ганізаціями 

та ус та но ва ми, інши ми юри дич ни ми та фізич ни ми осо ба ми;
– роз по ря д жається май ном та ко ш та ми Ор ганізації;
– очо лює Правління Ор ганізації;
– при зна чає ВіцеAпре зи ден та Ор ганізації;
– прий має на ро бо ту та звільняє працівників Ор ганізації, виз на чає їх по са дові обов’яз ки;
– ке рує ро бо тою членів та працівників Ор ганізації;
– скли кає За гальні Збо ри та го тує їх про ве ден ня;
– вирішує інші пи тан ня, пов’язані з діяльністю Ор ганізації, які не відне сені до ком пе тенції 

За галь них зборів.
Пре зи дент мо же бу ти звільне ний з по са ди за рішен ням За галь них зборів до закінчен ня 
стро ку:
– за вла сним ба жан ням;
– при не ви ко нанні ви мог Ста ту ту Ор ганізації;
– вчи ненні ним про ти прав но го діян ня;
– як що йо го дії за подіяли шко ду Ор ганізації.

17. ВіцеAпре зи дент Ор ганізації ви ко нує до ру чен ня Пре зи ден та Ор ганізації, а за відсут ності 
Пре зи ден та Ор ганізації здійснює йо го по вно ва жен ня.

18. Роз по рядчі та кон тро лю ючі функції в Ор ганізації здійснює На гля до ва ра да. На гля до-
ва ра да здійснює кон троль за гос по дарсь коAфінан со вою діяльністю ор ганізації шля хом 
пе ревірок, які здійсню ють ся по закінченні фінан со во го ро ку.
На гля до ва ра да має пра во :
– от ри му ва ти будьAякі до ку мен ти, що сто су ють ся фінан со вої діяль ності Ор ганізації;
– ви ма га ти від по са до вих осіб Ор ганізації пись мо вих по яс нень;
– вно си ти на роз гляд За галь них зборів будьAякі пи тан ня, що сто су ють ся ре зуль татів 

про ве де них нею пе ревірок.
Для за без пе чен ня своєї діяль ності Ор ганізація мо же ма ти штат ний апа рат.

ДЖЕ РЕ ЛА ФІНАН СУ ВАН НЯ ТА ПО РЯ ДОК ВИ КО РИ С ТАН НЯ МАЙ НА 
І КОШТІВ ОР ГАНІЗАЦІЇ

19. У влас ності Ор ганізації мо же пе ре бу ва ти ру хо ме й не ру хо ме май но, ма теріальні та 
не ма теріальні ак ти ви, ко ш ти, а та кож інше май но, прид ба не на за кон них підста вах. Ор-
ганізація має пра во здійсню ва ти віднос но май на та коштів, які зна хо дять ся у її влас ності, 
будьAякі уго ди, що не су пе ре чать її ста тут ним цілям та за ко но дав ст ву Ук раїни.
20. Май но та ко ш ти Ор ганізацій скла да ють:
– вне ски за снов ників (за снов ни ка) та інших бла годійників;
– бла годійні вне ски і по жерт ву ван ня, що ма ють цільо вий ха рак тер (бла годійні гран ти), 

на дані фізич ни ми та юри дич ни ми осо ба ми в гро шовій та на ту ральній формі;
– над хо д жен ня від про ве ден ня бла годійних кам паній по збо ру бла годійних по жерт ву вань, 

бла годійних ма со вих за ходів, бла годійних ло те рей та бла годійних аукціонів з ре алізації 
май на та по жерт ву вань, які надійшли від бла годійників;

– до хо ди від де по зит них вкладів та від цінних па перів, над хо д жен ня від підприємств, 
ор ганізацій, що пе ре бу ва ють у влас ності бла годійної ор ганізації;

– інші дже ре ла, не за бо ро нені за ко но дав ст вом Ук раїни.
Дже ре лом фор му ван ня май на та коштів бла годійної ор ганізації не мо жуть бу ти кре ди ти.
Май но та ко ш ти бла годійної ор ганізації не мо жуть бу ти пред ме том за ста ви.

ГОС ПО ДАРСЬ КА ТА ФІНАН СО ВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОР ГАНІЗАЦІЇ
21. Ор ганізація здійснює гос по дарсь ку діяльність, спря мо ва ну на ви ко нан ня її ста тут них 
цілей та за вдань. Ор ганізація ко ри с тується са мостійністю у пи тан нях прий нят тя гос по-
дарсь ких рішень, виз на чен ня умов оп ла ти праці працівників апа ра ту бла годійної ор ганізації, 
ви ко ри с тан ня влас них фінан со вих та ма теріаль них ре сурсів відповідно до ви мог за ко но дав-
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ст ва. Ор ганізація обліко вує на ок ре мих банківських ра хун ках ко ш ти для гос по дарсь кої та 
бла годійної діяль ності як в національній, так і в іно земній ва лю тах. Над хо д жен ня Ор ганізації 
від фінан со вої діяль ності спря мо ву ють ся ви ключ но на бла годійництво і за без пе чен ня гос-
по дарсь кої діяль ності у розмірах та по ряд ку, пе ред ба че них чин ним за ко но дав ст вом.

МІЖНА РОД НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОР ГАНІЗАЦІЇ
22. Міжна род на бла годійна діяльність Ор ганізації здійснюється шля хом участі в міжна-
род них бла годійних про ек тах, участі в ро боті міжна род них бла годійних ор ганізацій, а 
та кож в інших фор мах, що не су пе ре чать за ко но дав ст ву Ук раїни, нор мам і прин ци пам 
міжна род но го пра ва. Ор ганізація здійснює міжна родні зв’яз ки в по ряд ку, пе ред ба че но му 
чин ним за ко но дав ст вом і мо же всту па ти в міжна родні гро мадські ор ганізації, ут во рю ва ти 
міжна родні спілки, підтри му ва ти прямі міжна родні кон так ти, ук ла да ти відповідні уго ди, а 
та кож бра ти участь у міжна род них за хо дах, цілі яких не су пе ре чать інте ре сам Ук раїни та її 
міжна род ноAпра во вим зо бов’язан ням. Ор ганізація мо же про во ди ти міжна родні семіна ри, 
кон фе ренції, ви с тав ки, кон кур си то що.

ПО РЯ ДОК ВНЕ СЕН НЯ ЗМІН І ДО ПОВ НЕНЬ ДО СТА ТУ ТУ ОР ГАНІЗАЦІЇ
23. Зміни і до пов нен ня до ста ту ту Ор ганізації прий ма ють ся За галь ни ми збо ра ми членів і вва-
жа ють ся прий ня ти ми, як що за них про го ло су ва ло не мен ше 2/3 учас ників За галь них зборів. 
Зміни і до пов нен ня до ста ту ту реєстру ють ся у по ряд ку, вста нов ле но му за ко но дав ст вом.

ПО РЯ ДОК ПРИ ПИ НЕН НЯ ДІЯЛЬ НОСТІ ОР ГАНІЗАЦІЇ
24. При пи нен ня діяль ності Ор ганізації відбу вається шля хом її ре ор ганізація або ліквідації. 
При пи нен ня діяль ності Ор ганізації здійснюється за рішен ням За галь них зборів, а та кож 
в інших ви пад ках, пе ред ба че них чин ним за ко но дав ст вом. Рішен ня За галь них зборів про 
ре ор ганізацію або ліквідацію вва жається прий ня тим, як що за ньо го про го ло су ва ло не 
мен ше 2/3 учас ників За галь них зборів.
25. Ко ш ти і май но Ор ганізації, які за ли ши ли ся після при пи нен ня її діяль ності і роз ра-
хун ку з кре ди то ра ми, ви ко ри с то вується на бла годійні цілі, а у ви пад ках, пе ред ба че них 
за ко но дав чи ми ак та ми, за рішен ням су ду спря мо вується в до ход дер жа ви.

П Р О  Т О  К О Л
ЗА ГАЛЬ НИХ ЗБОРІВ ЗА СНОВ НИКІВ

(на зва бла годійної ор ганізації)

“ “ 200 р. ( м. )

При сутні:
1.
2.
3.

По ря док ден ний
1. Про ут во рен ня 

(на зва бла годійної ор ганізації)
2. За твер д жен ня Ста ту ту.
3. Ви бо ри Пре зи ден та.
4. Ви бо ри Правління.
5. Ви бо ри На гля до вої ра ди.

1.Слу ха ли:
Про ут во рен ня

(на зва бла годійної ор ганізації)
Ви с ту пи ли:
Виріши ли: Ут во ри ти

(на зва бла годійної ор ганізації)
2. Слу ха ли
Про за твер д жен ня Ста ту ту ор ганізації.
Ви с ту пи ли:

До да ток 3



відповідаємо на запитаннявідповідаємо на запитання

ВІДО МОСТІ ПРО ПРО СКЛАД ПРАВЛІННЯ

(на зва ор ганізації)

№

До да ток 5

Прізви ще, ім’я, 
поAбать кові

Рік на ро д-
жен ня

Місце постійно го про-
жи ван ня, те ле фон

По са да в 
організації

1 Президент

Місце ро бо ти (за нят тя), 
по са да, те ле фон

ВІДО МОСТІ ПРО ПРО СКЛАД НА ГЛЯ ДО ВОЇ РА ДИ

(на зва ор ганізації)

№ Прізви ще, ім’я, 
поAбать кові

Рік на ро д-
жен ня

Місце постійно го про-
жи ван ня, те ле фон

По са да в 
організації

Місце ро бо ти (за нят тя), 
по са да, те ле фон

До да ток 6

ВІДО МОСТІ ПРО ЗА СНОВ НИКІВ

(на зва ор ганізації)

№
Прізви ще,

ім’я, поAбать кові
На зва юри дич ної осо би*

Рік
на ро д ж.

Місце постійно го 
про жи ван ня, те ле фон

Юри дич на ад ре са*

Місце ро бо ти (за нят тя), 
по са да, те ле фон

* Для юри дич них осіб�за снов ників

До да ток 4

До да ток 6ВІДО МОСТІ ПРО ВІДДІЛЕН НЯ (ФІЛІЇ, ПРЕД СТАВ НИЦТВА)

(на зва ор ганізації)

№ На зва відділен ня
(філії, пред став ництва) Юри дич на ад ре са Дані про ор га ни 

уп равління
Відо мості про пред-
став ників на місцях

До да ток 7
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Виріши ли: За твер ди ти Ста тут
(на зва бла годійної ор ганізації)

3. Слу ха ли:
Про ви бо ри Пре зи ден та

(на зва бла годійної ор ганізації)
Ви с ту пи ли:
Виріши ли: Об ра ти Пре зи ден том  (П.І.Б.)
4.Слу ха ли:
Про ви бо ри Правління

(на зва бла годійної ор ганізації)
Ви с ту пи ли:
Виріши ли: Об ра ти Правління у складі
5. Слу ха ли:
Про ви бо ри На гля до вої ра ди

(на зва бла годійної ор ганізації)
Ви с ту пи ли:
Виріши ли: Об ра ти На гля до ву ра ду у складі

 Го ло ва зборів: (П.І.Б.)
 Се к ре тар: (П.І.Б.)
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№ 1 6  42424242

Зо ря на Ко зак,
к. ю. н., юрист БФ “Еко пра во%Львів”
Андрій Ан д ру се вич,
аспірант ка фе д ри міжна род но го пра ва 
Львівсько го національ но го універ си те ту імені І. Фран ка

Однією з цілей діяль ності про ек ту West NIS (West Newly Independent States — 
західні нові не за лежні дер жа ви), який ми вже опи су ва ли у № 15 Вісни ка Еко-
логічної Ад во ка ту ри, є на дан ня не уря до вим ор ганізаціям до по мо ги по ство рен ню 
або удо с ко на лен ню влас них вебDсторінок. На мо мент ство рен ня про ек ту де які з 
йо го учас ників вже ма ли роз роб лені та розміщенні в Інтер неті вебDсторінки, а 
деякі отримали можливість створити та удосконалити їх. Про по нуємо Вашій увазі 
ог ляд декількох з них.

РЕ АЛІЗАЦІЯ ПРО ЕК ТУ WEST NIS: 
ОГ ЛЯД ВЕБ2СТОРІНОК УЧАС НИКІВ

Бла годійний інфор маційноGви дав ни чий центр 
“Зе ле не досьє” (м. Київ, Ук раїна) за сно ва ний 
в 1994 році з ме тою по ши рен ня інфор мації 
про стан довкілля та місце лю ди ни у ньо му. 
Він ор ганізо вує і про во дить кам панії у пресі, 
прес?кон фе ренції, семіна ри?тренінги з пи тань 
ро бо ти з пре сою та з еко логічної жур налісти ки, 
ви дає не обхідну еко логічну літе ра ту ру, на дає 
мож ливість ко ри с ту ва ти ся йо го інфор мацією і 
еко?бібліоте кою.

HTTP://WWW.DOSSIER.KIEV.UA — Веб?сто-
рінка “Зе ле но го досьє”— по дає ак ту аль ну й 
опе ра тив ну еко логічну інфор мацію з Ук раїни 
та світу для жур налістів. Про те ця інфор мація 
є ко рис ною та кож для інших суб’єктів інфор-
маційно го про сто ру. 

Cторінка “Зе ле но го досьє” має ма пу, що 
охоп лює інфор мацію “Про центр” і “Про ек ти”, 
в яких він прий має участь, йо го “Кон такт ну” 
інфор мацію, а та кож містить “Но ви ни”, “Еко-
Тиж день” (що тиж не вий дай д жест), “Добірки” та 
“GЕко но ви ни” (дай д жест). У розділі “Еко Тиж-
день” Ви мо же те знай ти сьо го ден ну інфор мацію 

та її архів за ос танні кілька місяців. Окрім 
цьо го “Зе ле не досьє” мо же на да ти до дат ко ву 
інфор мацію з пи тань, що заціка ви ли чи тачів, 
або підго ту ва ти відповідний ма теріал. Розділ 
“Добірки” по дає те ма тичні добірки до клад них 
відо мо стей про різно манітні еко логічні про бле-
ми, до повіді, публікації, а са ме: біорізно маніття 
та за повідна спра ва, відхо ди та пе ре роб ка, во-
да та водні ре сур си, вплив на здо ров’я, про дук-
ти хар чу ван ня, ген на інже нерія та ге не тич но 
мо дифіко ва на про дукція, еко логічна освіта та 
ви хо ван ня, енер ге ти ка, зміна кліма ту, ка та ст-
ро фи, стихійні ли ха, про бле ми дов кілля різних 
регіонів Ук раїни та інші.

Інфор мація, як пра ви ло, по дається анг лій-
ською, російською і ук раїнською мо ва ми.

Харківська міська гро мадсь ка ор ганізація 
“Еко Пра воGХарків” (м. Харків, Ук раїна) ство ре-
на в травні 1993 ро ку. Ос нов ни ми ціля ми діяль-
ності ор ганізації є за хист еко логічних прав гро-
ма дян і гро мадсь ких ор ганізацій, на вчан ня та 
підви щен ня рівня еко логічної і пра во вої куль ту-
ри гро ма дян і не дер жав них ор ганізацій, підго-
тов ка та об го во рен ня за ко но про ектів з охо ро-
ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща і їх 
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пра во ва оцінка та інші на пря ми, що спря мо вані 
на роз ви ток і всебічну підтрим ку гро мадсь ко го 
ру ху в га лузі охо ро ни на вко лиш нь о го при род-
но го се ре до ви ща.

Веб?сторінка “Еко Пра во?Харків” — HTTP:/
/WWW.IATP.KHARKOV.UA/ECOPRAVO — скла-
дається з на ступ них розділів:
● ”Про ек ти”, в яких прий має участь ор гані-

зація;
● ”Ор ганізація”, де по дається інфор мація про 

го ло ву та штат;
● ”Спра ви” — на во дить ся досвід ор ганізації 

у сфері пра во за хис ної діяль ності. Як при-
клад, опи су ють ся три по ка зові спра ви; “Со-
роківка” (план спо ру д жен ня поліго ну твер-
дих відходів), “Ар темсіль” (про ект по хо ван ня 
у ви роб ле них со ля них шах тах радіоак тив них 
відходів) і “Змієвська ГРЕС” (за хист меш-
канців с. Ли ман від не га тив но го впли ву 
функціону ван ня Змієвської ГРЕС);

● ”Наші кон суль тації” — цей розділ містить 
кон суль тації, на дані ор ганізацією че рез Ін-
тер нет. Відвіду вач мо же на пра ви ти за пит із 
пи тан ням, що йо го ціка вить, за пов нив ши і 
надіслав ши відповідну фор му;

● ”Семіна ри” — вклю чає інфор мацію про про-
ве дені семіна ри та семіна ри, що бу дуть про-
ве дені най б лиж чим ча сом;

● ”Публікації” — у цьо му розділі на во дить ся 
пе релік публікацій, здійсне них “Еко Пра во? 
Харків”, ок ремі з них є в еле к трон но му 
варіанті (на при клад, “Еко логічне за ко но дав-
ст во (збірник за ко но дав чих актів)”, “Аналіз 
пра во вих ос нов діяль ності гро мадсь ких ор-
га нізацій у Ре с публіці Біло русі”);

● ”Про ек ти за ко но дав ст ва”, “Анон си за ко но-
дав ст ва”, “Су до ва прак ти ка” — у цьо му роз-
ділі розміщені еле к тронні варіан ти но вих 
нор ма тив но?пра во вих актів з пи тань охо ро-
ни на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща, 
су до ва прак ти ка та про ек ти за ко но дав ст ва;

● ”Над зви чайні події”, “Об’яви”, “Наші друзі” і 
“Вітан ня та по дя ки”.

Веб?сторінка існує у двох мов них версіях — 
ук раїнській і англійській. Про те за змістом ці 
версії не є іден тич ни ми, ук раїнська ж версія 
вклю чає ма теріал як ук раїнською, так і ро сій-
ською мо ва ми.

Еко логічне то ва ри ст во “БІОТИ КА” (м. Ки ши-
нів, Мол до ва) за реєстро ва но в квітні 1993 
ро ку як не при бут ко ва і по за політич на еко ло-
гіч на асоціація, що об’єднує на уковців, ек с-
пертів, вчи телів і сту дентів, які зай ма ють ся пи-
тан ня ми еко логії, біології та пра ва. БІОТИ КА 
здійснює діяльність у трьох на пря мах: збе ре-
жен ня біорізно маніття; роз ви ток національ но го 

еко логічно го за ко но дав ст ва і спри ян ня участі 
гро мадсь кості в прий нятті еко логічно зна чи мих 
рішень; ство рен ня пра во вої ба зи для діяль ності 
не уря до вих ор ганізацій у Мол дові. Ор ганізація 
особ ли во ціка вить ся ре алізацією кон крет них 
дій що до за хи с ту те ри торії та біорізно маніття 
річки Дністер.

Веб?сторінка БІОТИ КИ — HTTP://WWW. 
BIOTICADMOLDOVA.ORG — містить інфор мацію 
про асоціацію, ре зуль та ти її діяль ності. На 
сторінці та кож розміще на інфор мація про пуб-
лікації БІОТИ КИ, ок ремі з них до ступні в еле к-
трон но му варіанті. Це, на при клад: “Чо му і як 
ство рю ють ся НУО” (російською та ру мун сь кою 
мо ва ми), “Legal and Institutional Framework and 
Practices for Public Participation in Moldova”, 
“Moldova in the Move: The Push for a Favorable 
Legal Framework”, “Legislation of Moldova: Re-
view”, “Public Benefit Organizations in Mol dova”.

Інфор мація на веб?сторінці до ступ на чи та-
чам англійською мо вою.

Регіональ ний еко логічний центр Мол до ви 
(м. Ки шинів, Мол до ва) за сно ва но у жовтні 
1998 ро ку для спри ян ня вирішен ню еко логічних 
про блем у Мол дові і сусідніх країнах шля хом 
співпраці між не уря до ви ми ор ганізаціями, дер-
жав ни ми ор га на ми, місце вою гро мадськістю, 
підприємця ми та інши ми суб’єкта ми на на-
ціональ но му і регіональ но му рівнях. Ме тою 
діяль ності РЕЦ Мол до ви є зро с тан ня участі гро-
мадсь кості у прий нятті еко логічно зна чи мих 
рішень.
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№ 1 6  44444444

Веб?сторінка РЕЦ Мол до ви — HTTP://WWW. 
REC.MOLDOVA.MD — подає інфор мацію про 
історію ство рен ня РЕЦ?Мол до ви та йо го струк-
ту ру, про гра ми та про ек ти центру у сфері за-
хи с ту на вко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща. 
У розділі “Но ви ни. Ого ло шен ня” надано інфор-
мацію про мож ливість участі в про гра мах (у 
гран тах, в інфор маційних про гра мах, про гра мах 
про співпра цю), на во дять ся на явні ва кансії в 
РЕЦ?Мол до ва. Ціка вим є розділ “Лінки. По си-
лан ня”, де Ви мо же те знай ти інфор мацію про 
еко логію, Мол до ву та не уря дові ор ганізації в 
Інтер неті.

Інфор мація на веб?сторінці до ступ на у двох 
мов них версіях: англійській і ру мунській.

Не уря до ва еко логічна ор ганізація “Еко про-
ект” (м. Мінськ, Біло русь) ство ре на в 1999 році. 
Ос нов ни ми за вдан ня ми її діяль ності є по кра-
щен ня еко логічної си ту ації в Біло русі з ме тою 
за хи с ту здо ров’я на се лен ня, зро с тан ня рівня 
еко логічної освіти уря довців, підприємців і на-
се лен ня, за про ва д жен ня пе ре до во го досвіду 
за рубіжних країн у справі за хи с ту на вко лиш нь-
о го при род но го се ре до ви ща.

Веб?сторінка — HTTP://ECOHARMONY.ORG/
ECOPROJECT — охоп лює інфор мацію про цілі 
та за вдан ня ор ганізації, досвід і рівень про-
фесійної підго тов ки її учас ників, про ек ти, учас-
ни ком яких во на є, та еко логічні но ви ни. Веб? 
сторінка існує у двох мов них варіан тах — ро-
сійсько му і англійсько му.

Нам приємно відзна чи ти ті зміни у ди зайні та 
технічно му ви ко нанні веб?сторінок на ших парт-
нерів, що відбу лись ос таннім ча сом. З досвіду 
ре алізації про ек ту WEST NIS мо же мо за про по-
ну ва ти ряд ре ко мен дацій що до ство рен ня та 
оформ лен ня веб?сторінок. Так, вва жаємо за 
доцільне ство рю ва ти сай ти трьо ма мо ва ми: 
національ ною (дер жав ною), най по ши ренішою в 
регіоні (на при клад, російською в країнах СНД) 
та од ною із мов міжна род но го спілку ван ня (на-
при клад, англійською). Не до пу с ти ма, окрім то-
го, на явність ок ре мої інфор мації іншою мо вою, 
аніж мов на версія сторінки.

Особ ли ву ува гу слід приділя ти розділу “Но-
ви ни”. Йо го потрібно ре гу ляр но по нов лю ва ти, 
бо в про ти леж но му ви пад ку йо го ма теріали 
втра ча ють ха рак тер но вин і не відповіда ють 
по став ле но му за вдан ню.

Ви ко ри с тан ня су час них тех но логій ство рен-
ня веб?сторінок ви ма гає прий нят тя до ува ги 
ря ду фак торів. Так, не слід зло вжи ва ти еле мен-
та ми Macromedia Flash, оскільки чис ленні ко ри-
с ту вачі не змо жуть їх по ба чи ти че рез на ст рой ки 
без пе ки в Internet Explorer.

На леж ним чи ном по вин на бу ти ор ганізо ва-
на і ма па сай ту. Са ме цей фак тор є за по ру кою 
швид кої та ефек тив ної ро бо ти з веб?сторінкою. 
В іншо му ви пад ку відвіду вачі та ких сайтів мо-
жуть не знай ти не обхідної інфор мації або за-
тра ти над то ба га то ча су на її по шук.

Сподіваємось, що до за вер шен ня про ек ту 
WestNIS наші учас ни ки змо жуть ство ри ти нові 
чи вдо с ко на ли ти свої існу ючі сай ти в WWW. 
На на шу дум ку, од ним з об’єдну ю чих еле ментів 
цих сайтів мо же бу ти розміщен ня взаємних 
лінків на своїх веб?сторінках до веб?сторінок 
ор ганізацій?парт нерів по про ек ту WestNIS. ■
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1 ве рес ня 2001 ро ку на брав чин ності Криміна ль ний ко декс Ук раїни, прий ня тий 5 квіт-
ня 2001 ро ку. Це важ ли ва подія для усь о го суспільства, в то му числі для тих, хто 
зай мається за хи с том довкілля. За ко но да вець ок ре мим об’єктом криміна ль ноDпра во вої 
охо ро ни виділив довкілля. На відміну від Криміна ль но го Ко дек су 1960 ро ку, у нині 
чин но му Ко дексі усі зло чи ни про ти довкілля пе ред ба чені в одній ок ремій главі, вве де но 
ряд но вих складів зло чи ну, на при клад, по ру шен ня пра вил еко логічної без пе ки, при хо-
ву ван ня або пе ре кру чу ван ня відо мо стей про еко логічний стан або за хво рю ваність 
на се лен ня, про ек ту ван ня чи ек сплу а тація спо руд без си с тем за хи с ту довкілля то що. Про 
прак ти ку за сто су ван ня норм нині чин но го Криміна ль но го Ко дек су го во ри ти ще ра но, 
але сподіваємось, що во ни бу дуть ефек тив ни ми і в га лузі охо ро ни довкілля.

КРИМІНА ЛЬ НИЙ КО ДЕКС УК РАЇНИ
(витяг)

Розділ VIII. ЗЛО ЧИ НИ ПРО ТИ ДОВКІЛЛЯ

Стат тя 236. По ру шен ня пра вил еко логічної без пе ки
По ру шен ня по ряд ку про ве ден ня еко логічної ек с пер ти зи, пра вил еко логічної без пе ки під час 

про ек ту ван ня, розміщен ня, будівництва, ре кон ст рукції, вве ден ня в ек сплу а тацію, ек сплу а тації 
та ліквідації підприємств, спо руд, пе ре сув них за собів та інших об’єктів, як що це спри чи ни ло 
за ги бель лю дей, еко логічне за бруд нен ня знач них те ри торій або інші тяжкі наслідки, — ка рається 
поз бав лен ням волі на строк від п’яти до де ся ти років з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні 
по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трьох років.

Стат тя 237. Не вжит тя за ходів що до ліквідації наслідків еко логічно го за бруд нен ня
Ухи лен ня від про ве ден ня або не на леж не про ве ден ня на те ри торії, що за зна ла за бруд нен ня 

не без печ ни ми ре чо ви на ми або ви проміню ван ням, дез ак ти ваційних чи інших віднов лю валь них 
за ходів що до ліквідації або усу нен ня наслідків еко логічно го за бруд нен ня осо бою, на яку по кла де но 
та кий обов’язок, як що це спри чи ни ло за ги бель лю дей або інші тяжкі наслідки, — ка рається об ме-
жен ням волі на строк до п’яти років або поз бав лен ням волі на той са мий строк, з поз бав лен ням 
пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трьох років.

Стат тя 238. При хо ву ван ня або пе ре кру чен ня відо мо стей про еко логічний стан або 
захворюваність на се лен ня

1. При хо ву ван ня або умис не пе ре кру чен ня служ бо вою осо бою відо мо стей про еко логічний, в 
то му числі радіаційний, стан, який пов’яза ний із за бруд нен ням зе мель, вод них ре сурсів, 
ат мо сфер но го повітря, хар чо вих про дуктів і про до воль чої си ро ви ни і та кий, що не га тив но 
впли ває на здо ров’я лю дей, рос лин ний та тва рин ний світ, а та кож про стан за хво рю ва ності 
на се лен ня в рай о нах з підви ще ною еко логічною не без пе кою — ка ра ють ся штра фом до ста 
не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або поз бав лен ням пра ва обійма ти певні 
по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трьох років, або об ме жен ням волі на 
строк до трьох років.

2. Ті самі діян ня, вчи нені по втор но або в місце вості, ого ло шеній зо ною над зви чай ної еко логічної 
си ту ації, або такі, що спри чи ни ли за ги бель лю дей чи інші тяжкі наслідки, — ка ра ють ся 
об ме жен ням волі на строк від двох до п’яти років або поз бав лен ням волі на той са мий строк, 
з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до 
трьох років або без та ко го.

Стат тя 239. За бруд нен ня або псу ван ня зе мель
1. За бруд нен ня або псу ван ня зе мель ре чо ви на ми, відхо да ми чи інши ми ма теріала ми, шкідли ви ми 

для жит тя, здо ров’я лю дей або довкілля, внаслідок по ру шен ня спеціаль них пра вил, як що 
це ство ри ло не без пе ку для жит тя, здо ров’я лю дей чи довкілля, — ка ра ють ся штра фом до 
двох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або поз бав лен ням пра ва обійма ти 
певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трьох років.
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2. Ті самі діян ня, що спри чи ни ли за ги бель лю дей, їх ма со ве за хво рю ван ня або інші тяжкі наслідки,— 
ка ра ють ся об ме жен ням волі на строк від двох до п’яти років або поз бав лен ням волі на той 
са мий строк, з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю 
на строк до трьох років або без та ко го.

Стат тя 240. По ру шен ня пра вил охо ро ни надр
1. По ру шен ня вста нов ле них пра вил охо ро ни надр, як що це ство ри ло не без пе ку для жит тя, здо ров’я 

лю дей чи довкілля, а та кож не за кон не ви до бу ван ня ко рис них ко па лин, крім за галь но по ши ре-
них, — ка ра ють ся штра фом до п’ят де ся ти не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або 
об ме жен ням волі на строк до двох років.

2. Ті самі діян ня, вчи нені на те ри торіях та об’єктах при род но?за повідно го фон ду або по втор но, або 
як що во ни спри чи ни ли за ги бель лю дей, їх ма со ве за хво рю ван ня або інші тяжкі наслідки,— 
ка ра ють ся об ме жен ням волі на строк від двох до п’яти років або поз бав лен ням волі на той 
са мий строк, з конфіскацією не за кон но до бу то го і зна рядь ви до бу ван ня.

Стат тя 241. За бруд нен ня ат мо сфер но го повітря
1. За бруд нен ня або інша зміна при род них вла с ти во с тей ат мо сфер но го повітря шкідли ви ми для 

жит тя, здо ров’я лю дей або для довкілля ре чо ви на ми, відхо да ми або інши ми ма теріала ми 
про мис ло во го чи іншо го ви роб ництва внаслідок по ру шен ня спеціаль них пра вил, як що це 
ство ри ло не без пе ку для жит тя, здо ров’я лю дей чи для довкілля, — ка ра ють ся штра фом від ста 
до двох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або об ме жен ням волі на строк до 
трьох років, з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю 
на той са мий строк або без та ко го.

2. Ті самі діян ня, як що во ни спри чи ни ли за ги бель лю дей або інші тяжкі наслідки, — ка ра ють ся 
об ме жен ням волі на строк від двох до п’яти років або поз бав лен ням волі на той са мий строк, 
із поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до 
трьох років або без та ко го.

Стат тя 242. По ру шен ня пра вил охо ро ни вод
1. По ру шен ня пра вил охо ро ни вод (вод них об’єктів), як що це спри чи ни ло за бруд нен ня по верх не вих 

чи підзем них вод і во до нос них го ри зонтів, дже рел пит них, ліку валь них вод або зміну їхніх 
при род них вла с ти во с тей, або вис на жен ня вод них дже рел і ство ри ло не без пе ку для жит тя, 
здо ров’я лю дей чи для довкілля, — ка рається штра фом від ста до двох сот не о по дат ко ву ва них 
мінімумів до ходів гро ма дян або поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся 
пев ною діяльністю на строк до п’яти років, або об ме жен ням волі на той са мий строк.

2. Ті самі діян ня, як що во ни спри чи ни ли за ги бель або за хво рю ван ня лю дей, ма со ву за ги бель 
об’єктів тва рин но го і рос лин но го світу або інші тяжкі наслідки, — ка ра ють ся об ме жен ням волі 
на строк до п’яти років або поз бав лен ням волі на той са мий строк.

Стат тя 243. За бруд нен ня мо ря
1. За бруд нен ня мо ря в ме жах внутрішніх морсь ких чи те ри торіаль них вод Ук раїни або в ме жах 

вод ви ключ ної (морсь кої) еко номічної зо ни Ук раїни ма теріала ми чи ре чо ви на ми, шкідли ви ми 
для жит тя чи здо ров’я лю дей, або відхо да ми внаслідок по ру шен ня спеціаль них пра вил, як що 
це ство ри ло не без пе ку для жит тя чи здо ров’я лю дей або жи вих ре сурсів мо ря чи мог ло 
пе ре шко ди ти за кон ним ви дам ви ко ри с тан ня мо ря, а та кож не за кон не ски дан ня чи по хо ван ня 
в ме жах внутрішніх морсь ких чи те ри торіаль них вод Ук раїни або у відкри то му морі за зна че них 
ма теріалів, ре чо вин і відходів — ка ра ють ся штра фом від трьох сот до вось ми сот не о по дат-
ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або об ме жен ням волі на строк до трьох років, або 
поз бав лен ням волі на той са мий строк, з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи 
зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трьох років або без та ко го.

2. Ті самі діян ня, як що во ни спри чи ни ли за ги бель або за хво рю ван ня лю дей, ма со ву за ги бель 
об’єктів тва рин но го і рос лин но го світу або інші тяжкі наслідки, — ка ра ють ся поз бав лен ням волі 
на строк від двох до п’яти років з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся 
пев ною діяльністю на строк до трьох років або без та ко го.

3. Не повідо млен ня спеціаль но відповідаль ни ми за те осо ба ми морсь ких та повітря них су ден або 
інших за собів і спо руд, що зна хо дять ся в морі, адміністрації най б лиж чо го пор ту Ук раїни, іншо му 
упов но ва же но му ор га ну або особі, а у разі ски дан ня з ме тою по хо ван ня — і ор ганізації, яка 
ви дає доз во ли на ски дан ня, інфор мації про підго тов лю ва не або здійсне не внаслідок край ньої 
по тре би ски дан ня чи невідво ротні втра ти ни ми в ме жах внутрішніх морсь ких і те ри торіаль них 
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вод Ук раїни або у відкри то му морі шкідли вих ре чо вин чи сумішей, що містять такі ре чо ви ни 
по над вста нов лені нор ми, інших відходів, як що це ство ри ло не без пе ку для жит тя, здо ров’я 
лю дей або жи вих ре сурсів мо ря чи мог ло за вда ти шко ди зо нам ліку ван ня і відпо чин ку або 
пе ре шко ди ти іншим за кон ним ви дам ви ко ри с тан ня мо ря, — ка рається штра фом від ста до 
двох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або поз бав лен ням пра ва обійма ти 
певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до п’яти років, або об ме жен ням волі 
на строк до трьох років.

Стат тя 244. По ру шен ня за ко но дав ст ва про кон ти нен таль ний шельф Ук раїни

1. По ру шен ня за ко но дав ст ва про кон ти нен таль ний шельф Ук раїни, що за подіяло істот ну шко ду, 
а та кож не вжит тя осо бою, що відповідає за ек сплу а тацію тех но логічних ус та но вок або інших 
дже рел не без пе ки в зоні без пе ки, за ходів для за хи с ту жи вих ор ганізмів мо ря від дії шкідли вих 
відходів або не без печ них ви проміню вань та енергії, як що це ство ри ло не без пе ку їх за ги белі 
або за гро жу ва ло жит тю чи здо ров’ю лю дей, — ка ра ють ся штра фом від ста до двох сот не о по-
дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або об ме жен ням волі на строк до трьох років, або 
поз бав лен ням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх зна рядь, яки ми ко ри с ту ва ла ся 
ви ну ва та осо ба для вчи нен ня зло чи ну або без та кої.

2. Досліджен ня, розвіду ван ня, роз роб ка при род них ба гатств та інші ро бо ти на кон ти нен таль но му 
шельфі Ук раїни, які про ва дять ся іно зем ця ми, як що це не пе ред ба че но до го во ром між Ук раїною 
і заінте ре со ва ною іно зем ною дер жа вою, зго да на обов’яз ковість яко го на да на Вер хов ною 
Ра дою Ук раїни або спеціаль ним доз во лом, ви да ним у вста нов ле но му за ко ном по ряд ку, — 
ка ра ють ся штра фом від п’ят де ся ти до ста не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або 
аре ш том на строк до ше с ти місяців, з конфіскацією об лад нан ня.

Стат тя 245. Зни щен ня або по шко д жен ня лісо вих ма сивів
1. Зни щен ня або по шко д жен ня лісо вих ма сивів, зе ле них на са д жень на вко ло на се ле них пунктів, 

вздовж залізниць або інших та ких на са д жень во гнем чи іншим за галь но не без печ ним спо со бом 
— ка ра ють ся об ме жен ням волі на строк від двох до п’яти років або поз бав лен ням волі на 
той са мий строк.

2. Ті самі діян ня, як що во ни спри чи ни ли за ги бель лю дей, ма со ву за ги бель тва рин або інші тяжкі 
наслідки, — ка ра ють ся поз бав лен ням волі на строк від п’яти до де ся ти років.

Стат тя 246. Не за кон на по руб ка лісу
Не за кон на по руб ка де рев і ча гар ників у лісах, за хис них та інших лісо вих на са д жен нях, що 

за подіяло істот ну шко ду, а та кож вчи нен ня та ких дій у за повідни ках або на те ри торіях та об’єктах 
при род но?за повідно го фон ду, або в інших особ ли во охо ро ню ва них лісах — ка рається штра фом 
від п’ят де ся ти до ста не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або аре ш том на строк до 
ше с ти місяців, або об ме жен ням волі на строк до трьох років, або поз бав лен ням волі на той са мий 
строк, з конфіскацією не за кон но до бу то го.

Стат тя 247. По ру шен ня за ко но дав ст ва про за хист рос лин
По ру шен ня пра вил, ус та нов ле них для бо роть би зі шкідни ка ми і хво ро ба ми рос лин, та інших 

ви мог за ко но дав ст ва про за хист рос лин, що спри чи ни ло тяжкі наслідки, — ка рається штра фом 
до ста не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або об ме жен ням волі на строк до двох 
років.

Стат тя 248. Не за кон не по лю ван ня
1. По ру шен ня пра вил по лю ван ня, як що во но за подіяло істот ну шко ду, а та кож не за кон не по лю-

ван ня в за повідни ках або на інших те ри торіях та об’єктах при род но?за повідно го фон ду, або 
по лю ван ня на звірів, птахів чи інші ви ди тва рин но го світу, що за не сені до Чер во ної кни ги 
Ук раїни, — ка ра ють ся штра фом до ста не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або 
об ме жен ням волі на строк до трьох років, з конфіскацією зна рядь і за собів по лю ван ня та 
всьо го до бу то го.

2. Ті самі дії, як що во ни вчи нені служ бо вою осо бою з ви ко ри с тан ням служ бо во го ста но ви ща, 
або за по пе ред нь ою змо вою гру пою осіб, або спо со бом ма со во го зни щен ня звірів, птахів 
чи інших видів тва рин но го світу, або з ви ко ри с тан ням транс порт них за собів, або осо бою, 
раніше су ди мою за зло чин, пе ред ба че ний цією стат тею, — ка ра ють ся штра фом від ста до 
двох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або об ме жен ням волі на строк до 
п’яти років, або поз бав лен ням волі на той са мий строк, з конфіскацією зна рядь і за собів 
по лю ван ня та всьо го до бу то го.
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Стат тя 249. Не за кон не зай нят тя риб ним, звіри ним або іншим вод ним до був ним про мис лом

1. Не за кон не зай нят тя риб ним, звіри ним або іншим вод ним до був ним про мис лом, як що во но 
за подіяло істот ну шко ду, — ка рається штра фом до ста не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів 
гро ма дян або об ме жен ням волі на строк до трьох років, з конфіскацією зна рядь і за собів 
про мис лу та всьо го до бу то го.

2. Ті самі діян ня, як що во ни вчи нені спо со бом ма со во го зни щен ня ри би, звірів чи інших видів 
тва рин но го світу або осо бою, раніше су ди мою за зло чин, пе ред ба че ний цією стат тею, — 
ка ра ють ся штра фом від ста до двох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або 
об ме жен ням волі на строк до трьох років, або поз бав лен ням волі на той са мий строк, з 
конфіскацією зна рядь і за собів про мис лу та всьо го до бу то го.

Стат тя 250. Про ве ден ня ви бу хо вих робіт з по ру шен ням пра вил охо ро ни риб них за пасів
Про ве ден ня ви бу хо вих робіт з по ру шен ням пра вил охо ро ни риб них за пасів або ди ких вод них 

тва рин — ка рається штра фом до п’ят де ся ти не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян або 
аре ш том на строк до ше с ти місяців, або об ме жен ням волі на строк від двох до п’яти років, або 
поз бав лен ням волі на строк до трьох років.

Стат тя 251. По ру шен ня ве те ри нар них пра вил
По ру шен ня ве те ри нар них пра вил, яке спри чи ни ло по ши рен ня епізо отії або інші тяжкі наслід-

ки,— ка рається штра фом від ста до двох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів до ходів гро ма дян 
або поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до 
п’яти років, або об ме жен ням волі на строк до трьох, років, або поз бав лен ням волі на той 
са мий строк.

Стат тя 252. Умис не зни щен ня або по шко д жен ня те ри торій, взя тих під охо ро ну дер жа ви, та 
об’єктів при род ноDза повідно го фон ду

1. Умис не зни щен ня або по шко д жен ня те ри торій, взя тих під охо ро ну дер жа ви, та об’єктів при род-
но?за повідно го фон ду — ка рається штра фом від ста до двох сот не о по дат ко ву ва них мінімумів 
до ходів гро ма дян або об ме жен ням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчи нені шля хом підпа лу або іншим за галь но не без печ ним спо со бом, як що це 
спри чи ни ло за ги бель лю дей або інші тяжкі наслідки, — ка ра ють ся поз бав лен ням волі на строк 
від п’яти до два над ця ти років.

Стат тя 253. Про ек ту ван ня чи ек сплу а тація спо руд без си с тем за хи с ту довкілля

1. Роз роб ка і зда ча про ектів, іншої ана логічної до ку мен тації за мов ни ку служ бо вою чи спеціаль но 
упов но ва же ною осо бою без обов’яз ко вих інже нер них си с тем за хи с ту довкілля або вве ден ня 
(прий ом) в ек сплу а тацію спо руд без та ко го за хи с ту, як що во ни ство ри ли не без пе ку тяж ких 
тех но логічних аварій або еко логічних ка та ст роф, за ги белі або ма со во го за хво рю ван ня на се-
лен ня або інших тяж ких наслідків, — ка рається поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди 
або зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трьох років або об ме жен ням волі на той 
са мий строк.

2. Ті самі дії, як що во ни спри чи ни ли наслідки, пе ред ба чені ча с ти ною пер шою цієї статті, — 
ка ра ють ся об ме жен ням волі на строк від трьох до п’яти років або поз бав лен ням волі на 
строк до п’яти років.

Стат тя 254. Без го с по дарсь ке ви ко ри с тан ня зе мель
Без го с по дарсь ке ви ко ри с тан ня зе мель, як що це спри чи ни ло три ва ле зни жен ня або втра ту 

їх ро дю чості, ви ве ден ня зе мель з сільсько го с по дарсь ко го обо ро ту, зми ван ня гу мус но го ша ру, 
по ру шен ня струк ту ри грун ту, — ка ра ють ся штра фом до двох сот п’ят де ся ти не о по дат ко ву ва них 
мінімумів до ходів гро ма дян або об ме жен ням волі на строк до двох років, або поз бав лен ням 
волі на той са мий строк, з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди або зай ма ти ся пев ною 
діяльністю на строк до трьох років або без та ко го.

Офіційний вісник ук раїни, 2001, № 21 (08.06.2001), ст. 920
Го лос ук раїни, 2001, 19.06.2001 № 107
Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни, 2001, № 25%26 (29.06. 2001) ст. 131

Як що вас ціка вить по вний текст Криміна ль но го Ко дек су або еко логічне за ко но дав ст во, ми 
мо же мо надісла ти вам їх еле к трон ною по штою.



49494949О с і н ь   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

Д. Д. Зербіно, А. М. Сер дюк. Чернівець ка хімічна хво ро ба: 
Но ве еко логічне за хво рю ван ня?: (На ри си з епідеміології, 
клініки, етіології. Версії ви ник нен ня, до ку мен ти).— Львів: 
Місіонер, 1998. — 280 с.
Ця мо но графія при свя че на вив чен ню за хво рю ван ня дітей, 
яке ви ник ло в м. Чернівці у другій по ло вині 1998 ро ку, на бу ло 
ха рак те ру епідемій і от ри ма ло на зву “Чернівець ка хімічна 
хво ро ба” (ЧХХ). В книзі роз г ля ну то епідеміологію, клініку та 
те рапію ЧХХ; на ве де но ос нов ний прин цип вив чен ня ЧХХ як 
невідо мої раніше хво ро би хімічної етіології, орієнто ва ний на 
особ ли вості клінічної кар ти ни; про аналізо ва но всі ос новні 
фак то ри ви ник нен ня ЧХХ на підставі прин ципів, які ре ко мен-
ду ють ся для вив чен ня хво роб хімічної етіології Всесвітньою 
ор ганізацією охо ро ни здо ров’я (1990). Та кож у ній ви кла да-
ють ся версії про дже ре ла епідемії та про талій як ос нов ний 
етіологічний чин ник ЧХХ.
Мо ва ук раїнська.

Ге оргій Рудь ко. Тех но ген ноGеко логічна без пе ка ге о логічно-
го се ре до ви ща.— Львів.: Ви дав ни чий центр ЛНУ імені 
Іва на Фран ка, 2001. — 350с.
В цій мо но графії впер ше в світовій прак тиці роз г ля ну то на-
укові та ме то дичні ос но ви тех но ген но?еко логічної без пе ки 
ге о логічно го се ре до ви ща в си с темі лю ди на?довкілля. В ній 
об грун то вані ос новні по ло жен ня еко логічної ге о логії як но-
во го на уко во го на прям ку в на уках про Зем лю. Особ ли ву 
ува гу приділе но про блемі тех но ген но?еко логічної без пе ки 
за кри тич них еко ло го?ге о логічних умов, аварій, ка та ст роф. В 
книзі про аналізо ва но ге о ди наміку на при кладі Кар патсь ко го 
регіону, еко логічний стан ге о логічно го се ре до ви ща у Чер во но-
градсь ко му рай оні та на ве дені декілька при кладів тех но ген-
но?еко логічної без пе ки ге о логічно го се ре до ви ща на при кладі 
Яворівсько го гірни чо про мис ло во го рай о ну та Сти навсь ко го 
наф то во го ро до ви ща.
Мо ва ук раїнська.

Гро мадсь ка про тидія по ши рен ню в Ук раїні ге не тич ноG 
модіфіко ва них ор ганізмів, Харків,— 2001, 240с.
У цьо му посібни ку по дається ряд нор ма тив но?пра во вих актів, 
що по винні ста ти на шля ху не кон тро ль о ва но го по ши рен ня 
ге не тич но?мо дифіко ва них ор ганізмів в Ук раїні. Се ред них 
ряд міжна род но?пра во вих актів ( на при клад, Кон венція про 
охо ро ну біологічно го різно маніття, Кон венція про до ступ до 
інфор мації, участь гро мадсь кості в про цесі прий нят тя рішень 
та до ступ до пра во суд дя з пи тань, що сто сується довкілля, Кар-
та генсь кий про то кол по біорізно маніттю то що), національні 
нор ми що до ге не тич но го моніто рин гу та про ек ти за ко но дав-
чих актів з цих пи тань. У книзі та кож по дається аналіз міжна-
род но?пра во вої рег ла мен тації по во д жен ня з ге не тич но?мо-
дифіко ва ни ми ор ганізма ми.
Ви дан ня здійсне но в рам ках про гра ми “Гро мадськість на 
шля ху ГМО” за підтрим ки го лансь кої еко логічної ор ганізації 
Міліукон такт Оост?Євро па за участі гро мадсь ких еко логічних 
гро мадсь ких ор ганізацій Еко Пра во?Київ, Еко пра во?Львів, Еко-
пра во?Харків..
Мова ук раїнська та російська.

Про по нуємо  вашій увазі дві мо но графії при свя чені досліджен ню про блем над зви-
чай них еко логічних си ту ацій та но ве ви дан ня при свя че не пра во во му по во д жен ня з 
ге не тич но мо дифіко ва ни ми ор ганізма ми.
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Ecopravo?Lviv is an independent nongovernmental public interest environmental law organization 
aimed to provide legal services and education in the sphere of environmental protection
for citizens and NGOs

AARHUS CONVENTION FOLLOW UP:
Kravchenko, S. 
Doors to Democracy are open! .    .    .    .    p. 5
President of Charitable Foundation Ecopravo?Lviv Svitlana 
Kravchenko sends her greetings on the occasion of the 
entering into force of the Aarhus Convention.  She also 
describes the ceremony dedicated to this event, organized 
by UNECE in the Palace of Nations in Geneva.

Preparation to the Ministerial Conference 
in Kyiv .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    p. 9
The upcoming Ministerial Conference “Environment for 
Europe” will take place in Kyiv, in the year 2003. Svitlana 
Kravchenko reports on the process of the preparation to 
this conference.

Ostapyk, Y.
Regarding the problems on access environ-
mental information .    .    .    .    .    .    .    .    p. 10
In this article we provide an overview of Ukrainian legisla-
tion in the field of access to environmental information.  
We also present a successful example of access to 
environmental information, from one of the cases of 
Ecopravo?Lviv.  To this article we attach a readers’ ques-
tionnaire, which is aimed to define the level of realization 
of the right on access to environmental information.

Tustanovska, I.
GMOs in national and international docu-
ments: legal framework .    .    .    .    .    .    p. 15
This article highlights national and international legal 
framework, dealing with environmentally safe production, 
disposal and dissemination of Genetically Modified Organ-
isms.

Vassylkivsky, B
Process of public participation in environmen-
tal decision-making in Kyiv .    .    .    .    .    p. 19

RIO+10:
Kravchenko, S.
Preparation to the World Summit Rio+10 p. 21
In September 2002 in Johannesburg (South Africa) will 
take place a World Summit on Sustainable Development, 
which will evaluate the achievements in fulfilling the 
obligations, taken by the states on the UN Conference at 
Environment and Development in Rio?de?Janeiro  (1992). 
Svitlana Kravchenko informs about the process of the 
preparation to the World Summit.

HUMAN RIGHTS
Andrusevych, A.
Activity of the Compliance Advisor/Ombuds-
man (CAO) for the International Finance Corpo-
ration (IFC) and Multilateral Investment Guar-
antee Agency (MIGA) .    .    .    .    .    .    .    p. 22
In this issue we provide material on the possibilities of the 
challenging the projects, financed by the International Fi-

nance Corporation and Multilateral Investment Guarantee 
Agency, members of the World Bank Group.

GUTA: EXPERIENCE OF FOREIGN PARTNERS
Bonine, J.
Case of Gipsy Moth .    .    .    .    .    .    .    .    p. 24
John Bonine, Professor of Law School, University of 
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