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  Ми, громадські організації, звертаємось до Вас з метою недопущення завдання 

додаткової шкоди довкіллю та порушення основоположних прав людей на безпечне для 

життя та здоров’я довкілля, права на доступ до екологічної інформації та прийняття участі в 

екологічних рішеннях. Висловлюємо занепокоєння відносно законодавчих ініціатив, які, на 

наш погляд, носять негативний характер , спираючись на наступне.  

  

Військова агресія російської федерації несе знищення не тільки українському народу, 

вона нещадно знищує нашу землю, наші природні ресурси, наносить невиправну шкоду 

довкіллю, яку насправді неможливо виміряти грошима та надати їй адекватну оцінку. 

Знищуються українські заповідники, екосистеми, забруднюються водойми та моря, родючі 

грунти, страждають та помирають тварини. Геноцид українського народу, складовою якого 

безумовно є знищення довкілля, в якому українці живуть, є метою російського агресора. 

  

Не дивлячись на те, що жахлива війна, яку розв’язала росія, ще триває та  страшні 

наслідки цієї війни Україна в повній мірі відчуває у всіх галузях та сферах, всі наміри та 

прагнення українців направлені на її відновлення. В такий момент дуже важливо не йти 

старими звичними шляхами, що були проложені за радянських часів, та шляхами, які лише 

були направлені на задоволення фінансових інтересів певних груп осіб.  

  

Ми розуміємо, що країна має якнайшвидше стати на шлях відновлення і вітаємо це, 

але застерігаємо не приймати необдуманих законодавчих змін, які повернуть розвиток 

України та суспільства на багато років назад та будуть діяти на задоволення планів 

російського агресора – знищити все українське. Зважливо ставитись до законодавчих 

ініціатив у воєнний час, які так чи інакше впливають на систему захисту довкілля. Адже 

право на безпечне довкілля, право на  участь громадськості у прийнятті екологічних рішень, 

доступ до екологічної інформації є одночасно й вимогами Європейського Союзу до 

українського суспільства, відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС, і основоположними 



правами людини й громадянина згідно Конституції України. Обов’язковим гармонійним 

розвитком члена Європейського Союзу, яким, ми віримо, Україна невдовзі стане, має бути 

забезпечення рівноваги між економічними інтересами держави та основоположних прав і 

свобод людини і громадянина, якими беззаперечно є екологічні права. 

Зараз, коли вирішується питання щодо надання Україні статусу кандидата в члени 

Європейського Союзу, обмеження в цих правах, відступи від умов Угоди про ассоціацію є 

дуже загрозливими. Україна тим більше повинна дотримуватись європейського 

законодавства та слідувати природоохоронним принципам ЄС. 

  

Тож, громадські організації, що підписали це звернення, закликають звернути 

увагу!  

  

Міжнародні норми дозволяють обмежити процедуру ОВД винятково щодо «проєктів, 

спрямованих на оборону держави, і лише в тому разі, коли проведення ОВД чи участь 

громадськості в ній негативно впливатимуть на реалізацію цих проєктів» (Директива 

2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і 

приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація); Конвенція про доступ до 

інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля («Оргуська Конвенція»); Конвенція про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному контексті («Конвенція Еспо»).  

  

Скасування, або проведення ОВД за скороченою процедурою для всіх видів 

планованої діяльності, по всій території України у воєнний та післявоєнний час, 

невирішення проблеми доступу громадськості до участі в процедури ОВД тих проєктів, що 

не спрямовані на оборону держави, буде суперечити європейським стандартам, до яких 

прагне Україна. Окрім того, такі зміни в екологічному законодавстві значно підвищують 

корупційні ризики.  

  

Враховуючи викладене, просимо: 

  

1.     Сформувати чіткий перелік проєктів, спрямованих на оборону держави; 

2. Сформувати чіткий перелік випадків, коли проведення ОВД чи участь громадськості 

в процедурі негативно впливатимуть на реалізацію проєктів, спрямованих на 

оборону держави; 

3. Обов’язково визначити терміни, на які такі зміни вносяться, та визначити регіони, в 

яких буде діяти скорочена процедура ОВД; 

4. Приймати зміни до процедури ОВД, не відступаючи від норм (Директиви 2011/92/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і 

приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація); Конвенції про 

доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 

до правосуддя з питань, що стосуються довкілля («Оргуська Конвенція»); 

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті («Конвенція Еспо»)); 



5.   Забезпечити можливість участі громадськості у прийнятті екологічних рішень на 

територіях, де не ведуться бойові дії, надавши змогу ознайомлюватися із 

екологічною інформацією через місцеві органи самоврядування. Або, як то 

передбачено чинним законодавством, через письмовий запит отримувати 

екологічну інформацію на електронну адресу запитувача, який має підтвердити 

свій запит електронним підписом. 

6.   У разі прийняття рішення по відновленню, відбудові зруйнованих міст, об’єктів за 

скороченою процедурою СЕО та ОВД, проводити такі відбудови із застосуванням 

найкращих доступних технологій, в пріоритеті вибирати проєкти, які максимально 

відповідають сучасним екологічним вимогам, умовам інклюзивності,   

енергозбереження та енергоефективності. 

  

  

Коаліція громадських організацій «Досить труїти Кривий Ріг» у складі: 

ГС «Міжнародна Бізнес Асоціація»  

ГО «Об’єднання Відповідальних Громадян» 

ГО «Всеукраїнське об'єднання територіальних громад "ГРОМАДСЬКА 

БЕЗПЕКА"»  

ГС «Досить труїти Кривий Ріг» 

ГО «Основи свідомості»  

БФ «Шелтер Плюс»  

ГО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДЯНСЬКА 

МЕРЕЖА "ОПОРА"»  

ВГО «Національний координаційний комітет сприяння протидії корупції»  

ГО «Ред Хаб»  

ГО «Центр виживання та спецпідготовки “Seal”»  

ГО «Гріненерджі»  

ГО «Скелелази Кривого Рогу»  

ГС «Спільна мета»  

ГО «Право Є!»   

ГО «Центр соціальних та правових ініціатив»  

ВМО «Федерація Екстремальних видів спорту України»  

Відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнська спілка воїнів АТО» Криворізького 

району  

ГО «Рух Без Меж»  

профспілка «ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ЧЕСНИХ ПРАЦІВНИКІВ»  

 

а також 

ГО «Флора»  (м. Кропивницький) 

ГО «Зелений світ – Друзі землі» (м. Дніпро) 

ГО «Дзиґа» (м. Запоріжжя) 

Міжнародний проект «Чисте повітря для України» 


