У МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ОФІЦІЙНО ПРЕЗЕНТОВАНО ПУБЛІКАЦІЇ ООН, ПРИСВЯЧЕНІ ЕКОЛОГІЧНИМ
ПРОБЛЕМАМ В УКРАЇНІ
КИЇВ, 26 лютого. (Майя Заховайко - УКРІНФОРМ). У Міністерстві охорони
навколишнього природного середовища відбувся семінар "Довкілля України: проблеми,
політика, дії". На ньому офіційно було презентовано дві публікації ООН: "Другий огляд
результативності природоохоронної діяльності (ОРПД) в Україні" і "Довкілля та безпека.
Перетворення ризику на співробітництво Білорусь - Молдова - Україна", які містять аналіз
екологічної ситуації в Україні та рекомендації щодо її поліпшення, передає кореспондент
УКРІНФОРМу.
Під час другого ОРПД в Україні підбито підсумки роботи, здійсненої Україною в сфері
охорони довкілля з часу проведення першого огляду в 1997-1999 роках, повідомила секретар
ЄЕК ООН Катрін Массон. Огляд охоплює 10 питань, зокрема, щодо формування та реалізації
політики, фінансування програм та проектів у сфері довкілля, їх інтеграції в сектори економіки
та сприяння сталому розвитку.
К. Массон наголосила, зокрема, на необхідності налагодження управління охороною
довкілля в енергетиці, промисловості, транспорті та управлінні земельними ресурсами.
Особливу увагу, за її словами, варто приділити відновленню й модернізації українського
енергетичного сектора з метою зменшення його впливу на довкілля.
Не менш важливим, на думку Катрін Массон, є міжнародна співпраця нашої держави з
міжнародним організаціями в питаннях захисту навколишнього середовища. І хоча в цілому
вона позитивно оцінила міжнародне співробітництво України в цій галузі, проте зауважила, що
виконання положень Кіотського протоколу, ратифікованого Україною в 2004 році, відбувається
недостатньо швидко.
Інша публікація ООН "Довкілля та безпека. Перетворення ризику на співробітництво.
Білорусь - Молдова - Україна" включає систематичний аналіз проблем взаємозв'язків між
довкіллям та безпекою в Білорусі, Молдові та Україні. По неї поінформував представник ЮНЕП
Микола Денисов.
"Сьогодні безпека розглядається не лише як військовий аспект, загрожувати безпеці
спільнот та націй можуть і руйнування та надмірне використання природних ресурсів та
екосистем. Суперечки щодо транскордонного забруднення або використання спільних ресурсів,
таких як річки та озера, також можуть призвести до політичної напруженості й навіть
конфліктів", пояснив він. За словами М.Денисова у звіті ООН окреслені заходи, запропоновані
Україні, Білорусі та Молдові з метою зниження цих ризиків.
Оцінюючи важливість презентованих публікацій ООН, заступник міністра охорони
навколишнього природного середовища Іван Макаренко підкреслив важливість їх висновків не
лише для очолюваного ним міністерства, але й для інших урядових органів. "Ці документи є
незалежною, зовнішньою оцінкою проблем, що стосуються формування й реалізації екологічної
політики, включаючи питання координації між різними міністерствами та відомствами", пояснив він. Окрім того, за словами міністра, результати Другого ОРПД сприятимуть розвитку
міжнародного співробітництва України з проблем охорони довкілля.
Представник МЗС України Володимир Толкач погодився з І.Мокренком, наголошуючи на
необхідності об'єднання економічних, екологічних та політичних потужностей держави. За його
словами, така консолідація сил сприятиме залученню коштів та інтелектуальних ресурсів для
вирішення екологічних проблем України.

