Шановні колеги,
представники міжнародних організацій,
учасники семінару!
Вітаю Вас із початком роботи семінару «Довкілля України: проблеми,
політика, дії». Метою семінару є презентація двох публікацій, підготовлених
Європейською Економічною Комісією Організацій Об’єднаних Націй (ЄЕК
ООН) та Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), зокрема ЄЕК
ООН презентуватиме Другий огляд результативності природоохоронної
діяльності в Україні, а ЮНЕП - звіт та програму робіт для Східної Європи
(Молдови-Білорусі-України) у рамках Ініціативи з питань довкілля та безпеки
(ENVSEC).
Другий огляд результативності природоохоронної
діяльності в Україні (ОРПД)
У 2006 році за підтримки Європейської Економічної Комісії ООН був
здійснений Огляд результативності природоохоронної діяльності, який оцінив
прогрес, досягнутий Україною за 7 років з часу проведення Першого огляду
(1999). За цей час значно розвинулось законодавство у сфері охорони
навколишнього природного середовища, збільшились витрати на охорону
довкілля, значно розширились права громадян щодо доступу до інформації та
участь у прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля, досягнутий
істотний прогрес у сфері екологічної освіти.
Огляд результативності є важливим як для міністерства так і для інших
урядових органів, оскільки він є незалежною зовнішньою оцінкою проблем, що
стосуються формування і реалізації екологічної політики, включаючи питання
координації між різними міністерствами та відомствами.

Огляд звертає увагу на існуючі проблеми та містить рекомендації щодо їх
вирішення. Наприклад, беручи до уваги рекомендації, що зазначені в Огляді,
сьогодні в Україні розробляється Стратегія національної політики на період до
2020 року. Реалізація Стратегії сприятиме інтеграції екологічної політики у всі
сфери економіки, а також забезпечить збереження, раціональне використання
та відновлення природних ресурсів із врахуванням глобалізації економіки,
розвитку в країні ринкової економіки, необхідності виконання міжнародних
договорів.
Презентація зазначеного Огляду і присутність представників різних міністерств
і відомств дасть змогу ширше ознайомити органи виконавчої влади із
документом, що в свою чергу сприятиме залученню їх до розробки і
впровадження ефективної екологічної політики в Україні.
Ініціатива з питань довкілля та безпеки (ENVSEC)
Ініціатива з питань довкілля і безпеки (ENVSEC) була створена в травні 2003
року під час п’ятої Конференції міністрів «Довкілля для Європи» в Києві та на
Економічному форумі ОБСЄ в Празі. Засновниками були три організації,
доповнюючи один одного цілями та завданнями: Програма з навколишнього
середовища Організації Об’єднаних Націй (ЮНЕП), Програма розвитку ООН
(ПРООН) та Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ). У 2007
році до Ініціативи приєдналася Європейська Економічна Комісія Організації
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Центральної та Східної Європи (РЕЦ), а також в якості асоційованого партнера
Організація Північноатлантичного договору (НАТО).
У 2005 році на прохання урядів Білорусі, Молдови та України Ініціатива з
питань довкілля і безпеки розпочала здійснення аналізу ситуації в цих країнах.
Вивчення наукової та спеціальної літератури, статистичних матеріалів та інших
документів, проведення національних консультацій в країнах, розробка

національними експертами матеріалів – дозволили сформувати загальне
уявлення про характерні для регіону проблеми, де переплітаються різні аспекти
навколишнього середовища та безпеки, а також про можливі підходи
вирішення проблем на рівні окремих територій, країн і регіону в цілому.
У 2006 році в Кишинеу, Києві та Мінську пройшли національні консультації за
участю представників державних органів, науково-дослідних, міжнародних та
громадських організацій. На основі попередніх матеріалів та висновків
консультації був підготовлений остаточний варіант звіту про стан екологічної
та безпекової ситуації.
У звіті Ініціативи підкреслено важливість використання взаємозв’язків між
проблемами довкілля та безпеки як для охорони довкілля, так і для посилення
стабільності та добросусідських відносин. Сьогодні дедалі ширше визнається,
що безпека має не тільки військовий аспект, руйнування та надмірне
використання природних ресурсів та екосистем також можуть загрожувати
безпеці спільнот та націй. Суперечки щодо транскордонного забруднення або
використання спільних ресурсів, таких як річки та озера, також можуть
призвести до політичного напруження і навіть конфліктів. Оцінка Ініціативи
включає систематичний аналіз проблем взаємозв’язків між довкіллям та
безпекою у Білорусі, Молдові та Україні, містить огляд викликів у сфері
управління транскордонними водами та екосистемами, у сфері поводження з
небезпечними

відходами та мінімізації наслідків військової діяльності у

минулому, у сфері використання енергетичних ресурсів та затяжного конфлікту
у Молдовському Придністров’ї.
У звіті також окреслені заходи, запропоновані країнами та партнерами
Ініціативи для подальшого аналізу та зниження ризику. Реалізація певних
заходів вже розпочалася. Звіт був підготовлений за тісної співпраці між
експертами та установами трьох країн, за допомогою партнерів Ініціативи:

ЮНЕП, ПРООН, ЄЕК ООН, ОБСЄ та РЕЦ, та асоційованого партнера
Програми НАТО «Наука для миру та безпеки».
Подальші плани діяльності Ініціативи виражені у Робочій програмі ENVSEC
для Східної Європи (Білорусія-Молдова-Україна) на 2008-2009 роки.
Оцінка Ініціативи з питань довкілля та безпеки для Східної Європи була
опублікована у 2007 році та офіційно презентована на 15-му Форумі ОБСЄ з
питань економіки та довкілля. Сьогодні ще одна офіційна презентація
проходить в Україні, зокрема в Мінприроди України.
У зв’язку з цим, від імені Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України дозвольте подякувати міжнародним організаціям, таким як
ЄЕК ООН, ЮНЕП, ПРООН, ОБСЄ за їхню роботу у сфері охорони
навколишнього природного середовища та використанні природних ресурсів на
території України, а також усім, хто причетний до підготовки та публікації
документів. Надіємось, що ці публікації будуть користі для реалізації
екологічної політики в Україні та покращення стану навколишнього
середовища загалом.

