
 
ПРОТОКОЛ 

засідання Робочої групи 3 Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека 
Української національної платформи ФГС СхП 

   
25 березня 2021 року                                                                              
 
Засідання проведено у форматі онлайн-дискусії. 
  
Час засідання 14:00-16:00. 
 
 
У ЗАСІДАННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: 
Присутні: 14 представників організацій-членів та запрошених експертів, секретар УНП. 
 
Присутні більшість членів РГ3 УНП, засідання вважається правомочним.  
 
Для розгляду був запропонований наступний проект Порядку денного: 

1. Інформування про поточну діяльність УНП ФГС СхП. 
2. План роботи РГ3 та тематика аналітичних документів на 2021 рік 
3. Результати звернень РГ3 УНП та РГ5 ПГС стосовно сталого траспорту та загроз 

виконання Національного плану скорочення викидів забруднюючих речовин від 
крупних спалювальних установок. 

4. Щодо Регламенту Європейського Парламенту та Ради із створення Інструменту 
сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, в рамках якого надаватиметься 
технічна допомога Україні. 

       

Проект Порядку денного схвалений (одностайно). 
 
 

1)   Інформування про поточну діяльність УНП ФГС СхП. 
 
ОБГОВОРЮВАЛИ: Поточну діяльність УНП ФГС СхП.  
ВИСТУПИЛИ: М. Гутгарц, Р. Гаврилюк.  
 
М.Гутгарц поінформувала про успішне виконання Інститут економічних досліджень проекту на 
підтримку УНП ФГС СхП у 2020 році, що фінансувався Форумом громадянського суспільства 
Східного партнерства через його секретаріат. Р. Гаврилюк додав, що підтримка Форуму була 
важливою для РГ3. Вона забезпечила можливість проведення двох ініціативи РГ3: «Розвиток 
відновлюваної енергетики та створення балансуючих потужностей – аналіз викликів для 
стійкості енергосистеми України в розрізі досягнення енергетичних та кліматичних цілей» та 
«Довкільна та кліматична стійкість Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в 
Україні». В рамках виконання цих ініціатив були підготовлені 2 аналітичних документи, які 
були поширені серед членів платформи та стейкхолдерів. Також 12 січня 2021 року була 
проведена онлайн конференція із презентацією аналітичного документу підготовленого 
колективом авторів – членів РГ3 в рамках ініціативи та «Довкільна та кліматична стійкість 
Східного партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні».   
В рамках Ре-грантингу ФГС СхП за участю організацій-членів РГ3 в 2020 році було реалізовано 
два проекти: Ecosystem services and hydropower: pilot application of European tools in the river 
basins of the EaP countrie, за участю НЕЦУ та ГО «Екосфера», а також «Energy Transparency Index 
– a powerful tool for strengthening transparency of the energy sector», координатором, якого є 
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DiXi Group. Крім того у лютому 2021 р. за підтримки Секретаріату Форуму було проведено 
онлайн тренінг «Стратегічна екологічна оцінка – громадський інструмент контролю за 
розробкою документів державного планування». 
Р. Гаврилюк поінформував, що Секретаріат ФГС СхП підписав із Єврокомісією угоду про 
підтримку діяльності Форуму на 3 роки – 2021–2023 рр. В рамках цієї угоди буде виконуватись 
підтримка діяльності національних платформ Форуму на цей період. Інститут економічних 
досліджень продовжить виконувати функцію секретаріату УНП. На рівні Форуму вже 
здійснюється планування роботи на 2021 рік – всі заходи будуть проведені в онлайн режимі, в 
тому числі Щорічна Асамблея Форуму та засідання робочих груп Форуму. Вже заплановані 
декілька заходів за участі Форуму, в яких зможуть взяти учасники РГ3, для чого потрібно 
подавати свої заявки на участь. Вже заплановані кілька кліматичних заходів в рамках Східного 
партнерства, на які визначені делегати від РГ3 Форуму. 
М.Гургарц поінформувала про розробку нового сайту Платформи.  
 
ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома.  

 

 
2. План роботи РГ3 та тематика аналітичних документів на 2021 рік. 

 
ОБГОВОРЮВАЛИ: Актуальні та перспективні напрями діяльності РГ3 у 2021 році.  
ВИСТУПИЛИ: Р. Гаврилюк зазначив, що в зв’язку з підготовкою угоди між УНП ФГС СхП та 
Форумом необхідно визначити тематичні напрями діяльності РГ3, які можуть бути підтримані 
Форумом. Запропоновано наступні напрями: 
а) Сталий транспорт 
б) Довкільна та кліматична стійкість СхП - як не втратити шанс Україні? 
в) Стратегічна екологічна оцінка стратегій розвитку громад як інструмент їх збалансованого 
розвитку 
О.Гуменюк підтримала запропоновані напрями. 
Т.Малькова зазначила, що питання стратегічної екологічної оцінки регіональних стратегій є 
актуальним і для Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Цей напрям має бути 
серед пріоритетів, але потрібно узгодити як ми будемо  
М. Коробко звернув увагу на проблему заповідання земель, створення об’єктів ПЗФ. Зараз 
відбувається розорювання земель запасу, які мали б в подальшому заповідатись. Варто 
звернутися до місцевих громад, а не лише до керівництва громад. Розробити універсальне 
звернення до ОТГ, яке могло б стати початком діалогу.  
Д. Іванов – ситуація катастрофічна. Наприклад на Черкащині новостворена ОТГ передала 
фермеру в оренду 50 га лісу. Таких ситуацій будуть десятки, якщо не сотні. Варто звернутися 
до Мінрегіону з пропозицію щодо актуалізації проблем стратегій регіонального розвитку,  
також вести розмову з агенціями регіонального розвитку, агенціями з євроінтеграції. Важливо 
з’ясувати відгук на наше звернення на регіональному і місцевому рівні, наскільки 
сприймаються ідеї сталого розвитку для їх включення в стратегії. Також варто провести онлайн 
зустріч з експертами, науковцями, які займаються питаннями СЕО, обмінятися думками, 
зрозуміти наскільки вони готові долучитися до підтримки громад. В перспективі можливо 
утворити ресурсний центр на базі Платформ, для якого в подальшому можна шукати проектну 
підтримку. 
О. Кравченко – варто виділити проблему земель запасу і степової зони, які розорюється. 
Розробити інструкцію як створювати об’єкти ПЗФ на місцевому рівні, висвітлити переваги 
таких об’єктів для громад. Стосовно СЕО  до їх розробки крім екологів мають залучатися 
логісти, медики тощо. Питання СЕО також мають бути включені в проект APENA3, потрібно 
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забезпечити синергію з цим проектом. Закон 0850, якщо буде підписаний Президентом, ми 
втратимо не лише землі запасу, але й існуючі землі ПЗФ. 
Т. Малькова – регіональні стратегії допомагають розробляти певні проекти, наприклад 
програма U-LEAD. Елемент СЕО є в проекті EU4Environment. 
О. Кравченко – варто доєднатися до U-LEAD обом групам (зробити звернення), щоб у 
стратегіях, планах була екологічна наскрізність. Кошти донорів для розробки СЕО стратегій є 
вкрай малі. Вартість СЕО може бути в районі 200–350 тис. грн. У громад таких сум немає. Інша 
проблема – відсутність тер.управлінь Міндовкілля, можлива ліквідація профільних 
департаментів при ОДА. Документи РНБО і Указ Президента є деклеративними, але ми 
можемо використовувати  їх для досягнення наших цілей. Потрібно просити Міндовкілля з 
проханням системного висвітлення інформації про всі міжнародні проекти.  
Р. Гаврилюк – варто зробити лист по підпорядкуванню обласних департаментів Міндовкіллю 
на фоні рішення РНБО. Лист може бути як від робочих груп, так і від низки організацій. 
М. Коробко – маємо показати в листі в якому жахливому стані знаходиться довкільна сфера, 
що для виконання рішення РНБО потрібні певні дії, такі як  
О. Кравченко – потрібно адвокатувати від робочих груп законопроект про Смарагдову мережу, 
яка побіжно згадується в Указі Президента. 
Д. Іванов – Указ Президента маємо використати як інструмент, це можливість для нас 
просунути інтереси довкільні на рівні Уряду і Міністерства, а також вплинути на місцевому, де 
Указ президента буде мати вплив і може бути основою адвокаційної кампанії. Потрібно 
актуалізувати інформаційну складову нашої роботи, потрібно її актуалізувати, зробити 
системною, внести окремим пунктом в роботу наших груп. 
О. Гуменюк – щодо фінансування можна звернутися до посольств, щоб вони виділили 
фінансування для розробки СЕО в рамках програм технічної допомоги. 
О. Перегон – уваги потребує і екологічні програми. Необхідно проаналізувати ухвалені такі 
програми, посприяти зміні цих програм, щоб вони стали ближчими до процесів євроінтеграції. 
Т. Малькова – в частині довкільної та кліматичної стійкості ми маємо зазначити, що ми 
працюємо для впровадження Європейського зелено курсу. ЄЗК має бути наскрізним для 
наших платформ, в країні він має йти і в галузі і на території. 
 
ВИРІШИЛИ: 

підготувати листи на Мінрегіон, U-LEAD, Уряд, Міндовкілля, про які йшла мова. 

 

 
3. Результати звернень РГ3 УНП та РГ5 ПГС стосовно сталого траспорту та загроз 

виконання Національного плану скорочення викидів забруднюючих речовин від 
крупних спалювальних установок. 

ОБГОВОРЮВАЛИ: Результати звернень підготовлених восени 2020 року.  
ВИСТУПИЛИ: Б.Лепявко зазначив, що Звернення були дуже корисними, дозволили підняти 
тему. Зараз відбувається затвердження стратегії з адаптації, також розробляється стратегія 
безбар’єрності, Мінінфраструктури розробляє велосипедну стратегію, яка передбачає також 
розвиток мікромобільного транспорту. В першому читанні прийнятий законопроект 3023, в 
який внесений недоречні правки. ЄІБ підтримує розвиток велосипедної інфраструктури в 6 
українських містах. В жовтні була затверджена програма зниження смертності на дорогах з 
конкретними показниками.  
В законодавсті не зазначено, який орган відповідає за розвиток велосипедного транспорту. 
Питання вирішується на рівні окремих міст. 
U-Cycle провело успішну адвокаційну кампанію в Києві в рамках проекту за підтримки Форуму, 
вдалося вплинути на політику в Києві, розробити полісі-пейпер. 
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4. Щодо Регламенту Європейського Парламенту та Ради із створення Інструменту 
сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, в рамках якого надаватиметься 
технічна допомога Україні 

 
 
 
ОБГОВОРЮВАЛИ: Інтереси України в отриманні фінансової підтримки ЄС через інструмент 
сусідства.  

ВИСТУПИЛИ: Т. Малькова – документ великий, розділений на частини, що має робити ЄС на 
глобальному, регіональному рівні, а також тематичному рівні. Для кожного регіону ставляться 
завдання та виділяється певні кошти, для кожної тематики також передбачено певні кошти. 
Зелений курс тут окремо не згадано, можливо його варто було б внести в перелік завдань для 
нашого регіону сусідства. Документ також опрацьовується УС ПГС. 

Р. Гаврилюк – для нас цікаво це підтримка імплементації України до Зеленого курсу, підтримка 
заходів з виконання Угоди про асоціацію для наближення України до ЄС  

 

 

 

Всі рішення прийняті одноголосно.  

 

 
Головуючий на засіданні                                                               Р.Гаврилюк 
 
 
Секретар УНП                                                                                                        М.Гутгарц 
 
 


