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Вступ

Питанню комплексного розвитку Дунайського регіону приділяється особлива увага, оскільки Дунайський
регіон є унікальним з точки зору географічного розташування, історико-культурної та природної спадщини
та перспектив соціально-економічного розвитку у світлі євроінтеграційних процесів. Зараз від витоку до гирла Дунай протікає територією 10 держав: Німеччини,
Австрії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Сербії, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Басейн Дунаю охоплює
частини територій Італії, Словенії, Боснії і Герцеговини,
Албанії, Македонії, Польщі, Швейцарії та Чехії. На берегах Дунаю розташовані десятки великих міст, в тому числі й чотири європейські столиці — Відень, Белград, Будапешт та Братислава.
І перед всіма без винятку дунайськими країнами
постає низка питань: чи є збереження довкілля головною потребою суспільства та обов’язком держави? Як
узгодити цю потребу із соціально-економічними інтересами держав в цілому та місцевих громад зокрема.
Чи існує конфлікт екологічних, соціальних та економічних інтересів у регіоні? Якщо так, то які шляхи виходу з нього існують. Розуміючи необхідність забезпечення балансу екологічних, економічних та соціальних
інтересів як необхідної умови сталого розвитку регіону, Європейська комісія 8 грудня 2010 року затвердила Європейську стратегію розвитку Дунайського регіону, а також План дій щодо реалізації цієї стратегії.
Стратегія є унікальним для ЄС документом, оскільки
практично вперше в своїй історії Євросоюз розробив
комплексний документ для басейну конкретної річки.
Цілі стратегії включають:
− покращення судноплавства ріки, в першу чергу вантажів;
− захист довкілля та боротьба із забрудненнями;
− сприяння економічному розвитку, а також розвитку
культури і туризму;
− покращення боротьби із природними лихами.
Ця ініціатива має на меті допомогти зреалізувати економічний потенціал однієї з найдовших європейських

річок, а також поліпшити стан довкілля всередині та
навколо всього регіону Дунаю.
В Україні Придунав’я є одним із найскладніших регіонів України з точки зору водночас й економічного добробуту людей, й їхнього соціального захисту. Безробіття та бідність, відсутність перспектив розвитку важливих
для регіону галузей рибальства, судноплавства, туризму,
низка задавнених проблем з охороною довкілля — реальна картина сьогодення в Придунав’ї. Відновлення цих
галузей при максимальному збереженні унікальної природи регіону стає цілком можливим при участі України у
реалізації Дунайської стратегії, адже українська частина
Дунайського регіону є доволі великою і включає Одеську, Закарпатську, Чернівецьку та Івано-Франківську області. Завдяки унікальному географічному положенню на
стику Дунайського, Карпатсько-Альпійського та Чорноморського регіонів, українська частина Дунайського регіону має важливе значення для розвитку усього Дунайського регіону. Українська частина Дунайського регіону
є унікальною з точки зору природної спадщини, оскільки тут є цінні представники флори і фауни. Цей регіон
також важливий з перспективи реалізації задекларованих Україною напрямків європейської інтеграції, зокрема реалізації принципів Європейської рамкової водної
конвенції, що передбачає басейновий принцип управління водними ресурсами. До того ж для України важливою є участь у втіленні низки директив ЄС, зокрема,
Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та
Ради «Про управління та оцінку ризиками від повені»
від 23 жовтня 2007 р. (Протипаводкова директива ЄС),
що також повинно бути включено до реалізації Дунайської стратегії в Україні.
До процесу розробки Дунайської стратегії були залучені усі країни Дунайського регіону, які були запрошені
подавати свої коментарі та пропозиції до стратегії. Україна також подала свої коментарі, які включали пропозиції від уряду України, а також громадське бачення участі України в Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону. Зокрема, останнє було розроблено Робочою
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групою з питань розвитку Дунайського регіону, створеною в рамках проекту, який реалізовувався за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та
за участі Громадської експертної ради при українській
частині Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС та
Міжнародної благодійної організації «Екологія — Право — Людина» (ЕПЛ). Міністерство регіонального розвитку та будівництва України при розробці позиційного документа «Бачення Україною майбутньої «Стратегії
ЄС для Дунайського регіону» врахувало пропозиції, розроблені під час виконання проекту ЕПЛ. Отримані результати проекту потрібно закріпити і розвинути, і саме
наступним етапом стала робота ЕПЛ та низки еспертів
Робочої групи з питань розвитку Дунаю з аналізу Плану дій до Європейської стратегії розвитку Дунайського
регіону через призму українських реалій, можливостей та вироблення експертами пропозицій і рекомендацій впровадження Дунайської стратегії в життя власне в Україні. Саме таку мету поставили перед собою автори даного посібника.
Розуміючи необхідність створення цілого комплексу інструментів впровадження Дунайської стратегії на
Українських теренах: інституційного, економічного, правового, політичного, поданий огляд представляє собою
переважно аналіз сучасного стану кожного з важливих
економічних, соціальних, природно-ресурсних секторів
у досить чіткій послідовності, що відповідає структурі
Плану дій Європейської стратегії розвитку Дунайського
регіону. Також експертами надано короткі характеристики відповідних пріоритетів та дій, відображених в Плані
дій. Нарешті, кожен з представлених розділів включає
дуже конкретні пропозиції кроків України в напрямках
розвитку Дунайського регіону. Особливістю представленої роботи є пріоритет тотальної екологізації всіх царин суспільного життя та економіки. Дунайська стратегія розглядалася авторами роботи крізь призму екологізації всіх сфер життя та діяльності Дунайського регіону.
Це, зокрема, стосується розглянутих: потенціалу екологізації системи транспортування та мультимодальних послуг; шляхів розвитку відновлюваної енергетики;
збереження природної та історико-культурної спадщини в українській частині Дунайського регіону та розвитку екологічного, сільського, гастрономічного і винного
туризму; пропозицій щодо захисту довкілля в цілому в
Дунайському регіоні; відновлення та збереження якості водних ресурсів; управління природними ресурсами;
збереження біологічного і ландшафтного різноманіття
та відновлення екосистем в басейні Дунаю; шляхів розвитку екологічної освіти та екологічного інформування; забезпечення відповідального виробництва, бізнесу та екологічної (економіко-екологічної) кластеризації;
розвитку людського потенціалу; розвитку інституційного потенціалу регіонального розвитку; підвищення конкурентоспроможності української частини Дунайського
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регіону шляхом розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції; забезпечення принципів
верховенства права на регіональному рівні.
Робота направлена також на посилення процесів
стратегування української зовнішньої та регіональної
політики в напрямку посилення її європейського вектору.
Хоча автори не претендують на абсолютну повноту
запропонованих механізмів впровадження Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону в Україні,
сподіваємося, що ця робота стане вкладом в методологічне, методичне забезпечення інституційного процесу, що має забезпечити участь України в імплементації Дунайській стратегії, а ця діяльність має стати в
свою чергу основою майбутнього процвітання Дунайського регіону.

Із Вашими пропозиціями та коментарями просимо звертатися
за адресою електронної скриньки офісу МБО «Екологія — Право — Людина»: office@epl.org.ua або за поштовою адресою:
вул. Івана Франка, 9, оф. 1-А, м. Львів.

З повагою,
Олена Кравченко,

виконавчий директор
МБО «Екологія — Право — Людина»,

Олег Рубель,

вчений секретар Чорноморського відділення
Екологічної Академії наук України

Потенціал екологізації в пріоритетах
розвитку транспортної системи
Частина І

Екологізація розвитку транспортної
інфраструктури та мультимодальних послуг
Перший пріоритет і за структурою підпріоритетів, і
за наповненістю в Плані дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону (ПД ЄСРДР: надалі — Дунайська стратегія, стратегія) є одним із важливих у стратегії.
Це витікає з основної ідеї Дунайської стратегії — гуртування країн, регіонів і людей за спільними інтересами,
що є неможливим без вільного руху пасажирів, вантажів, енергоносіїв, інформації, тощо. Бюджетами структурних фондів ЄС на 2007–2013 роки передбачені витрати на транспортні системи в Дунайському басейні
загалом на суму 24, 8 млрд. євро у т. ч. на автошляхи і
шосе — 13, 5 млрд. євро, на залізниці — 8, 5 млрд. євро,
на порти і водні сполучення — 0, 7 млрд. єврів, на мультимодальні вузли — 0,5 млрд. єврів, на аеропорти — 0,2
млрд. євро, на інші (зокрема міський транспорт, об’їзні
шляхи, тощо) — 1, 4 млрд. євро 1.
Водночас, кардинальна зміна мобільності людських
і матеріально-енергетичних потоків та відповідних просторових можливостей територій у Дунайському басейні матиме найбільший вплив на усі компоненти довкілля,
рівень техногенно-екологічної безпеки та соціальноекономічного сталого розвитку регіону в цілому. Мобільність Дунайського регіону виходить за питання технічних
рамок та інфраструктури. Вона включає в себе організаційні проблеми, відповідність попиту на транспортні послуги, сезонним та добовим циклам інтенсивності транспортного руху, просторове планування, «стиль
життя», інновації тощо.
План дій Дунайської стратегії торкається практично
всіх видів транспорту, виділяючи певні загальнорегіональні пріоритети для кожного виду транспорту. Загальновідомо, що внутрішній водний транспорт має відносно низький вплив на навколишнє природне середовище (виділяє в 3,5 разів менше CO2 на тонно-кілометр, ніж
автомобілі 2). Разом з каналом Майн-Дунай, Рейн і Дунай
безпосередньо сполучають одинадцять країн від Північного моря до Чорного моря протягом 3500 км. Втім ван1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/evasltrat_tran/romania.pdf

2 http://www.decisionevent.com/sopt_final_11.10.2007x.pdf

тажопотік по Дунаю складає лише 10–20 % вантажопотоку по Рейну 3. В регіоні є велика нестача транскордонних автотранспортних та залізничних сполучень. Сучасні
підходи до формування мультимодальної системи транспортування вантажів вимагає укладення загальної для
всіх видів транспорту угоди щодо єдиної всеохоплюючої та сталої транспортної системи регіону.
Мультимодальним центрам (що важливо для Українського Придунав’я) слід відігравати більш істотну роль не
лише в контексті транспортної доступності, але як оптимальним місцям для концентрації бізнесу та промисловості.
Мобільність також напряму пов’язана із іншими ключовими секторами, такими як охорона навколишнього природного середовища та сталий соціально-економічний
розвиток. Європейський Союз переслідує мету зміни транспорту в бік до менш енерговитратного, чистого і безпечнішого 4. В основі розвитку водного транспорту залишається Європейська угода про найважливіші внутрішні
водні шляхи міжнародного значення (СМВП) 5 Європей3 Zoran Radmilović, Vladislav Maraš Role of Danube inland navi-

gation in Europe // http://www.ijtte.com/uploads/2011-04-16/
d4c8811d-9674-f24aIJTTE%20r01%2028-40.pdf
4 Roadmap to a Single European Transport Area — Towards a competitive and resource efficient transport system [White Paper]
Brussels, 28. 3. 2011 COM(2011) 144 final // http://eurlex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF
5 Європейська угода про найважливіші внутрішні водні шляхи
міжнародного значення (СМВП) (http://www.unece.org/trans/
conventn/agn.pdf ). Угода була прийнята в 1996 р. в Женеві
і набула чинності в 1999 р.; в даний час 17 учасників підписало і 13 учасників ратифікувала Конвенцію. Метою СМВП
є визначення єдиних технічних і експлуатаційних параметрів для будівництва, модернізації, реконструкції та експлуатації водних шляхів, призначених для міжнародних річкових перевезень. СМВП створює узгоджену на міжнародному рівні Європейську мережу внутрішніх водних шляхів і
портів, а також єдину інфраструктуру та експлуатаційні параметри, яким вони повинні відповідати. Географічна межа
мережі водних шляхів категорії Е, що складається з судноплавних річок, каналів і прибережних маршрутів, простирається від Атлантики до Уралу, пов’язуючи 37 країн, і виходить за межі Європейського регіону. Приєднавшись до
СМВП, уряди зобов’язуються розвивати та будувати свої
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ський план дій для Внутрішнього водного транспорту
(«Наяда») (NAIADES) 6.
Дунай є головною водною артерією Європи, що має
великий транспортний потенціал, який поєднує економіку 19 країн басейну. Цей потенціал вимагає подальшого освоєння сучасної європейської транспортної стратегії шляхом зосередження на розвитку судноплавства, створення нових гідротехнічних споруджень,
нових штучних водних шляхів. Європейський союз планує підтримати цей процес, забезпечуючи істотне фінансування внутрішнього водного транспорту (ВВТ) у
межах структури Транс’європейських транспортних мереж (TEN-T) і Програми «Наяда». Починаючи з 2004, загальний обсяг засобів на реалізацію цих програм склав
майже 5 мільярдів євро 7. З 2007 по 2013 роки, Європейська Комісія планувала збільшити підтримку бюджету цих програм до 20, 35 мільярдів єврів 8. Концепція
Транс’європейської транспортної мережі висунула керівні принципи розбудови транспортної системи, висуваючи Дунай і «Пан’європейський транспортний коривнутрішні водні шляхи та порти міжнародного значення в
відповідно до загальних умов, узгоджених в рамках інвестиційних програм.
Угода підкреслює важливу роль внутрішнього водного
транспорту, що у порівнянні з іншими видами внутрішнього транспорту має в своєму розпорядженні економічні та
екологічні переваги і тому може обумовити зниження перевантаженості, транспортних пригод та негативного впливу
на навколишнє середовище в Загальноєвропейської транспортної системі.
6 Послання Європейської Комісії про стимулювання перевезень внутрішніми водними шляхами «NAIADES» включає в
себе Комплексну програму дій в галузі внутрішнього водного транспорту.
Ця програма зосереджена на п’яти стратегічних взаємозалежних напрямках всеосяжної політики в області внутрішнього водного транспорту, а саме: створення сприятливих
умов для надання послуг і нових ринків, модернізація флоту, особливо його екологічних характеристик, робочі місця і кваліфікація, підтримка розвитку внутрішнього водного транспорту, як успішного ділового партнера.
П’ятий напрямок Програми дій відноситься до розвитку інфраструктури внутрішніх водних шляхів. Вона пропонує розробити Європейський план розвитку для вдосконалення і поточного обслуговування інфраструктур
внутрішніх водних шляхів та перевалочних споруд, з тим
щоб підвищити ефективність транс’європейського водного транспорту при дотриманні вимог охорони навколишнього середовища. Послання підкреслює необхідність скоординованого та інтегрованого розвитку інфраструктури
внутрішніх водних шляхів, підтримуючи загальне розуміння багатоцільового використання внутрішніх водних шляхів; при цьому повинні бути ув’язані різні цілі політики, наприклад, охорона навколишнього середовища і стійка мобільність // NAIADES Action Programme (2006–2013) // http://
ec.europa.eu/transport/inland/promotion/naiades_en.htm
7 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/evasltrat_tran/romania.pdf
8 TEN-T priority axes & projects 2005, ht^7/europa.eu.int/commrten/transport/projects/doc/2005_ten_t_en.pdf
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дор VІІ «, як «основу забезпечення зв’язку Захід — Схід
разом з Рейном, що забезпечує зв’язок між Північним і
Чорним морями» 9.
Відносно розвитку внутрішнього водного транспорту ЄС План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону передбачає такі напрямки діяльності:

Удосконалення інфраструктури
і економічних показників
водного транспорту
Напрямок передбачає діяльність:
Дія 1.1. Завершення виконання пріоритетів Проекту
TEN-T 10 — вчасно та екологічно сталим чином.
Дія 1.2. Інвестування в інфраструктуру внутрішніх
водних шляхів Дунаю і його приток та розвиток транспортних зв’язків.
Дія 1.3. Модернізація Дунайського флоту для покращення екологічних та економічних умов.

Транспортна політика ЄС:
екологічна складова
Відповідно Рішенню Європейського парламенту та
Ради Європи № 661/2010/EU від 7 липня 2010 р. 11 щодо
розвитку Транс’європейської транспортної мережі (TENT), встановлення і розвиток Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) сприятиме досягненню головних
завдань Євросоюзу, як, наприклад, легке функціонування
внутрішнього ринку і зміцнення економічної і соціальної
взаємодії. Встановлення і розвиток Транс’європейської
транспортної мережі всюди на території ЄС також мають
специфічні завдання гарантування підтримки рухливості
осіб і товарів за кращих можливих соціальних, екологічних і безпечних умов, і об’єднання всіх видів транспорту, беручи до уваги їхні відносні переваги. Вимоги екологічного захисту мають бути інтегровані у визначенні і
виконанні політики ЄС у сфері TEN-T відповідно до Статті 11 Договору про Євросоюз. Це вимагає просування
як пріоритет транспортної інфраструктури, що заподіює менший вплив на навколишнє природне середовище, а саме залізницю, морські перевезення та внутрішній водний транспорт.
Зелена книга «На шляху до кращої інтеграції транс’європейської транспортної мережі на службі загальної транспортної політики», опублікована в лютому 2009 року 12,
9 TEN-T priority axes & projects 2005, ht^7/europa.eu.int/commrten/transport/projects/doc/2005_ten_t_en.pdf

10 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
11 Decision № 661/2010/EU of the European Parliament and of the

Council of 7 July 2010 on Union guidelines for the development
of the trans-European transport network
12 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-policy/re
view/ten-t-policy-review_en.htm
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визначає: мобільність є ключем до якості життя і є життєво важливою для конкурентоспроможності ЄС. Але
мобільність також вимагає витрат на суспільство через
вплив, що вона чинить. «Стала мобільність», тобто зменшення шкідливого впливу мобільності, знаходиться в центрі транспортної політики ЄС. Стаття 8 Керівництва щодо
TEN-T передбачає, що охорона навколишнього середовища має бути прийнята до уваги держав-членів за допомогою проведення ОВНС (для проектів) та стратегічної екологічної оцінки (для планів і програм) 13, а також
за рахунок застосування Директив щодо навколишнього середовища (Директива про охорону диких птахів 14,
Директива про охорону середовищ існування диких видів тварин 15, Водна рамкова директива) 16.
13 Директива щодо СЕО (Стратегічна екологічна оцінка). Ди-

ректива 2001/42/EC Європейського Парламенту і Ради від
27 червня 2001 з оцінки впливу певних планів і програм на
навколишнє середовище («стратегічна екологічна оцінка»).
Метою Директиви СЕО («стратегічна екологічна оцінка») є визначення екологічних наслідків певних планів і
програм та оцінка на стадії їх розробки і перед їх прийняттям. Громадськість і зацікавлені органи можуть висловити
свою думку, і всі результати будуть узагальнені та прийняті
до уваги в ході процедури складання плану. СЕО підтримує
більш відкрите складання плану за допомогою залучення
громадської думки і узагальнених точок зору з екологічних
питань. Інша докладна інформація про Директиві, про керівництво Комісії з питань виконання Директиви 2001/42/EC і
про Директиві ОВНС (Оцінка впливу на навколишнє середовище) (див. нижче) знаходиться на сайті: http://ec.europa.
eu/comm/environment/eia/home.htm
14 Директива по птахах (79/409/EEC) 1979 р. визначила 181
вид і підвид птахів, що знаходяться під загрозою вимирання, для яких держави-члени повинні визначити Спеціальні
охоронювані райони (СОР). Див http://ec.europa.eu/comm/
environment/nature_biodiversity/index_en.htm
15 Директива з охорони місць проживання (92/43/EEC) 1992 р.
спрямована на охорону місць проживання диких видів
флори і фауни та їх місць проживання. Кожна держава-член
повинна визначити ареали європейського значення і виконати спеціальний план управління для їхньої охорони,
комбінуючи довгостроковий захист з економічною та соціальною діяльністю, як частиною стратегії сталого розвитку. Дані зони разом з районами, що відносяться до Директиви по птахах, утворюють мережу «Natura 2000», яка
є наріжним каменем природоохоронної політики ЄС. Див
http://ec.europa.eu/comm/environment/nature_biodiversity/
index_en.htm
16 Рамкова Директива ЄС в галузі водної політики 2000/60/EC
(РРД ЄС) є найбільш важливим документом щодо захисту поверхневих і ґрунтових вод. Дана Директива містить вимогу
про розробку першого плану управління річковим басейном для всього Дунайського басейну до 2009 року. Даний
процес, що включає участь 13-ти держав Дунайського басейну, в тому числі й держав, що не є членами ЄС, координується Міжгародною комісією по захисту ріки Дунай. Перший етап — складання Аналізу стану Дунайського басейну
2004 — вже завершено. До 2015 року повинні бути досягнуті основні екологічні цілі Директиви, якими, серед інших,
є: добрий екологічний та добрий хімічний статус поверхневих водних об’єктів в загальному розумінні або добрий
екологічний потенціал і добрий хімічний статус в особли-

Транспортна політика України та ЄС
Транспортна політика будь-якої держави визначає
найважливіші напрямки розвитку транспорту і його інфраструктури водночас і в сучасних умовах, і в перспективі. Основу такої політики мають становити пріоритети в створенні належних умов для задоволення суспільних потреб у перевезеннях пасажирів і вантажів. У
транспортній політиці необхідно всебічно й повно враховувати ту обставину, що суспільна потреба в перевезеннях може задовольнятися за допомогою різних відомих транспортних засобів: наземних, водних, повітряних.
Однак, технічний стан більшості з них не відповідає вимогам екологічної безпеки 17.
Розвиток екологічно чистих видів транспорту, його
екологізація повинні стати головним пріоритетом у
транспортній політиці. На жаль, у транспортній політиці України в сучасних умовах переважають економічні
й господарські пріоритети. Однак, закон України «Про
вих випадках, пов’язаних з істотно зміненими і штучними
водними об’єктами. Дані цілі будуть досягнуті за допомогою виконання програм заходів, які стосуються, в тому числі, гідроморфологічних змін, викликаними судноплавством.
Опис цілей і змісту даних стратегій ЄС можна знайти в ЄС
РСР (Спільна стратегія реалізації) ПД (Політичний документ)
з питань ВРД і гідроморфологічних впливів (2006) // http://
ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-policy/other-areas/
environment_en.htm
17 Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПОГ) (http://
www.unece.org/trans/danger/adn-agree.html). Європейську
угоду про міжнародне перевезення небезпечних вантажів
внутрішніми водними шляхами (ВОПОГ) було прийнято для
підвищення безпеки міжнародних перевезень небезпечних
вантажів внутрішніми водними шляхами, для ефективного
сприяння охороні навколишнього середовища за допомогою запобігання забруднення внаслідок аварій і подій під час
таких перевезень, для полегшення транспортних операцій
і для сприяння розвитку міжнародної торгівлі. Документи,
що додаються до Угоди, містять положення, що стосуються
небезпечних речовин і виробів, положення, що стосуються
їх перевезення в упаковках або навалом / насипом на борту
суден внутрішнього плавання або танкерами, а також положення, що стосуються будівництва та експлуатації таких суден. У них також встановлені вимоги та процедури, що стосуються огляду, видачі свідоцтв про допущення, визнання
класифікаційних товариств, відступів, контролю, підготовки і приймання іспитів у експертів. ВОПОГ було прийнято
25 травня 2000 р. Дипломатичною конференцією, що відбулася під егідою Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН) та Центральної комісії
судноплавства по Рейну (ЦКСР). Угода набуде чинності після того, як ще одна держава, поряд із Договірними державами: Австрією, Болгарією, Угорщиною, Люксембургом, Нідерландами і Російською Федерацією, здасть на зберігання
свої документи про ратифікацію, прийняття, затвердження
або приєднання. Зважаючи на затримки з набранням чинності ВОПОГ, ці Положення регулярно оновлюються Спільним нарадою експертів ЄЕК ООН / ЦКСР для рекомендованого введення в дію на національному рівні. Діюча версія
ВОПОГ була прийнята в 2007 році.
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транспорт» 18 виділяє серед інших завдань і охорону навколишнього природного середовища від шкідливого
впливу транспорту 19.
Екологічні пріоритети в транспортній політиці досить конкретні й виражені в Комплексній програмі
утвердження України як транзитної держави 20, та в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» 21 і Законі України «Про охорону атмосферного повітря», де деталізовано екологічні вимоги до
транспортної сфери 22. Відповідно їхнім положенням для
кожного типу пересувних джерел, які експлуатуються
на території України, установлюються нормативи вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах і впливу фізичних факторів цих джерел, які розробляються з
урахуванням сучасних технічних рішень щодо зменшення утворення забруднюючих речовин, зниження рівнів
впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих
газів і економічної доцільності. З метою зменшення забруднення атмосферного повітря транспортними й іншими пересувними засобами й установками, а також
впливу пов’язаних з ними фізичних факторів, мають здійснюватися розробка й виконання комплексу заходів зі
зниження викидів, знешкодженню шкідливих речовин
і зменшенню фізичного впливу під час проектування,
виробництва, експлуатації та ремонту транспортних й
інших пересувних засобів та установок; переведення
транспортних й інших пересувних засобів та установок
на менш токсичні види палива; удосконалення технологій транспортування та зберігання палива; забезпечення
сталого контролю якості палива на нафтопереробних підприємствах і автозаправних станціях; впровадження та
удосконалювання діяльності контрольно-регулювальних
і діагностичних пунктів і комплексних систем перевірки нормативів екологічної безпеки транспортних та інших пересувних засобів і установок.
Основні Засади (Стратегія) державної екологічної
політики України на період до 2020 року передбачає: у
транспортно-дорожній галузі: встановлення до 2015 року
протишумових споруд/екранів (у місцях, де населені
пункти розташовані поблизу автомагістралей) у населених пунктах з кількістю населення не менш як 500 тисяч осіб та до 2020 року — у населених пунктах з кількістю населення не менш як 250 тисяч осіб; створення до
2015 року економічних умов для розвитку інфраструк18 Закон України «Про транспорт» 10 листопада 1994 року
№ 232/94-ВР

19 Стаття 3 Закону України «Про транспорт», 10 листопада
1994 року № 232/94-ВР

20 Закон України «Про Комплексну програму утвердження

України як транзитної держави у 2002–2010 роках» від 7
лютого 2002 року № 3022-III
21 Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII
22 Закон України «Про охорону атмосферного повітря», 16
жовтня 1992 року № 2707-XII
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тури екологічно чистих видів транспорту, зокрема громадського, збільшення до 2020 року частки громадського
транспорту в загальній інфраструктурі на 25 відсотків 23.

Аналіз поточної ситуації в українській
частині Дунайського регіону
Транспортна інфраструктура Українського Придунав’я представлена низкою ключових об’єктів та підприємств. Зокрема, Українське дунайське пароплавство,
маючи розвинену інфраструктуру, було одним з ключових транспортних операторів Дунайського басейну. Однак, наприкінці 90-х років воно працювало лише на невеликий відсоток своєї потужності. Балканська криза,
економічна блокада колишньої Югославії з перекриттям Дунаю значно підірвали діяльність Ренійського та
Ізмаїльського портів.
Українські дунайські порти — Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ — разом з портопунктами Кілія і Вилкове складають Дунайський портово-промисловий комплекс,
що здатний щорічно переробляти понад 20–24 млн.
тонн вантажів. Порти здійснюють обробку вантажів у напрямках до країн СНД, Центрально-Східної і Західної Європи.
Однією з найважливіших портових баз на причорноморській ділянці Дунаю є порт Ізмаїл, розташований
на перетині VII міжнародного транспортного коридору (МТК) і Балканського відгалуження IX транспортного
коридору. Порт має умови для обробки суден-контейнеровозів і малотоннажних автопоромів.
Порт Рені має більшу в порівнянні з Ізмаїльським портом перероблювальну спроможність, використання якої
поки що стримується відсутністю залізничних під’їзних
колій територією України (залізнична гілка прокладена
через територію республіки Молдова). Розташований
в гирлі Дунаю порт Усть-Дунайськ з перероблювальною
спроможністю близько 6 млн. тонн призначений для перевалки на великі морські судна вантажів з барж і завантаження (розвантаження) ліхтеровозів. Показники роботи українських Дунайських портів такі: за підсумками
2010 року Ізмаїльський порт обробив 6, 63 млн. тонн, Ренійський порт — 1,58 млн. тонн, Усть-Дунайський — 28,1
тис. тонн вантажів.
Сьогодні фінансове становище Українського дунайського пароплавства (надалі — УДП, пароплавство) є
критичним. Пароплавство завершило 2007 р. зі збитком 41 млн. грн. План з вантажоперевезення був не виконаний на 18 %, а в порівнянні з 2006 р. обсяги перевезень (4, 2 млн. тонн вантажів) упали на 22 %. В цілому не
23 Основні Засади (Стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року. Затверджено Законом
України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI // http://zakon1.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2818-17&fpage=1&
text=%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2&x=0&y=0#w1_1
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було перевезено 927 тис. тонн, з яких 524 тис. тонн — це
річкові перевезення, а 403 тис. тонн — морські. Середній
вік флоту УДП становить близько 30 років, зношування
всього господарства досягає 80 %. В експлуатації перебувають менш третини річкових судів, що традиційно
приносили підприємству найбільший прибуток. З 2007 р.
в УДП спостерігається й кадрова криза. Протягом року
для зниження витрат на підприємстві було скорочено
приблизно 1 тис. співробітників. Лише в 2010 р. керівництву УДП удалося вийти майже на беззбитковий урівень
роботи підприємства.
Частиною української дунайської транспортної системи є судноплавний канал Дунай — Чорне море. Довжина перевезень по каналу Чорна Вода — Констанца на
340 км коротше, ніж по ГСХ «Бистре», що при існуючому
режимі плавання становить 2,1 доби ходового часу й еквівалентно приблизно 5 додатковим рейсам за рік. Прохід каналом Чорна Вода збільшує витрати на 0,67 долара
США, на тонну вантажу у зв’язку з більш високими канальними зборами. Однак додатковий прибуток за 5 рейсів
значно перевищує витрати по додатковим канальним
зборам і в цілому перевезення однієї тонни вантажу каналом Чорна Вода в порівнянні із ГСХ «Бистре» обходиться судновласникові на 1, 73 долара США дешевше 24.
Дохід від експлуатації каналу в 2007–2009 рр. склав
приблизно 16, 1 млн. грн. Проте, тільки поточних щорічних витрат по каналу, згідно Заяви про екологічні наслідки створення суднового ходу Дунай — Чорне море на
українській ділянці дельти за робочим проектом на повний розвиток, складуть у прогнозованому обсязі щорічного днопоглиблення (1, 1 млн м3) близько 40 млн. грн.
в рік за сучасними розцінками на днопоглиблення.
Проектом також було передбачено грошову компенсацію втрат рибному господарству в розмірі 2,5 млн. грн.
Кошти передбачено використовувати в першу чергу на
заходи з охорони і відновлення іхтіофауни Азовського і
Чорного морів, зокрема, на відбудову підприємств з відтворення рибних запасів. Передбачено також грошову
компенсацію можливої шкоди флорі і фауні в сумі близько
0, 5 млн. грн. (на розвиток Дунайського біосферного заповідника), що не виконано в повному обсязі й на сьогодні.
Основний розвиток перевезень Дунаю варто зв’язувати з перевезенням контейнерів, обсяг якого може вирости в кілька разів і поромних перевезень великовантажних автомобілів як це прийнято концепцією розвитку морського транспорту Євросоюзу. Такі перевезення
будуть здійснюватися спеціалізованим річковим флотом з відносно не великим осадом і для їхнього успішного освоєння необхідний не стільки глибоководний канал,
скільки надійний гирловий порт 25.
24 Доповідна записка Інституту проблем ринку та економіко-

Корисний приклад
Інтегрований річковий інженерний проект на Дунаї на схід від Відня включає в себе частину Дунаю на
схід від Відня, від станції Фройденау на австрійськословацькому кордоні (1921, 0–1872, 7 км) 26. Інтегрований проект річкового інжинірингу на Дунаї на схід
від Відня є інтегрованим спільним проектом, спрямованим на поліпшення судноплавних умов фарватеру на ділянці Дунаю на схід від Відня шляхом інженерних робіт (коригування русла ріки та регулювання структури водного потоку шляхом встановлення
гройенів та менеджменту дамб) з особливою увагою
на екологічні потреби національного парку «Заплава Дунаю». На сьогодні вільно текуча ділянка Дунаю
між Віднем (Фройденау) та австрійсько-словацького
кордону, становлять собою істотно критичне місце
для внутрішньої водної навігації і характеризується високою швидкістю ерозії русла 2 до 3, 5 см в рік.
З одного боку, недостатня глибина фарватеру, який
сильно змінюється протягом року суттєво стримує
надійність та конкурентоспроможність внутрішнього водного транспорту (ВВТ) на цій ділянці Дунаю, а,
з іншого боку, продовження поглиблення русла річки має сталий негативний вплив на екологічний баланс національного парку «Заплава Дунаю».
Федеральне міністерство транспорту, інновацій
та технологій Австрії та Via donau ініціювали «Інтегрований річковий інженерний проект на Дунаї на
схід від Відня» з метою поліпшення умов фарватеру і вирішення екологічних проблем на цій ділянці
Дунаю. Завдяки міждисциплінарному характеру «Інтегрований річковий інженерний проект на Дунаї
на схід від Відня» становить собою важливий крок,
щоб впоратися зі зростаючим обсягом перевезень
у Дунайському транспортному коридорі екологічно і соціально безпечним способом і може служити моделлю для усунення аналогічних проблемних
ділянок уздовж Дунаю.
Для досягнення цілей проекту, планується здійснити поєднання низки гідротехнічних заходів технічного та екологічного характеру: стабілізацію
гранулометричних показників русла; регулювання
«низької води»; ренатуралізація заплави; поліпшення стану водообміну водойм; покращення умов навігації. Основною метою проекту є стабілізація русла
ріки. Високу ерозію русла можна зупинити за допомогою поліпшення гранулометричного складу русла ріки. Планується додати великий гравій з діаметром зерна від 40 до 70 мм, що грубіше, ніж більшість
природних осадів Дунаю, але тонше, ніж максимальна натуральна величина зерна. Основною екологіч-

екологічних досліджень НАН України / [О. Котлубай], 2007

25 Доповідна записка Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України / [О. Котлубай], 2010

26 http://www.donau.bmvit.gv.at/index.php
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ною метою проекту є надання річці достатньої динаміки переміщення і тим самим сприяти зміцненню
екологічного функціонування. Функція Дунаю щодо
формування ландшафту має бути посилена в першу
чергу шляхом ренатуралізації заплави. Забезпечується захист берегів від ерозії. Крім того, збільшення водообміну між Дунаєм і заплавами забезпечить
зв’язок головного русла з боковими (другорядними)
й при низькому рівні води.
Серед заходів щодо покращення судноплавства
передбачається перенесення окремих ділянок існуючого судноплавного фарватеру в інші більш глибокі зони. Загальна вартість проекту: приблизно 220
млн. єврів (2006) 27. Проект пройшов всі міжнародні процедури екологічної оцінки. 28

27 http://www.donau.bmvit.gv.at/en/project/project_data/
28 Директива ОВНС, 85/337/EEC (Оцінка впливу на навко-

лишнє середовище) передбачає, що перед наданням
дозволу слід визначити і оцінити екологічні наслідки
проектів. Директива ОВНС відзначає, які категорії проектів повинні стати предметом ОВНС, яка іде за цим
процедура і зміст оцінки. Більш детально щодо Директиви, керівництва Комісії щодо впровадження Директиви 2001/42/EC та Директиви ОВНС див. на http://
ec.europa.eu/comm/environment/eia/home.htm

Створення екологічно дружнього
річкового флоту
Формування екологічно збалансованого розвитку національної економіки в будь-якій країні неможливе без
екологізації суспільного виробництва. Під екологізацією економіки розуміють цілеспрямований процес її перетворення, зорієнтований на зменшення інтегрального екодеструктивного впливу процесів виробництва й
споживання товарів і послуг, розраховуючи на одиницю сукупного суспільного продукту. Екологізація здійснюється шляхом створення системи організаційних
заходів, інноваційних процесів, реструктуризації сфери виробництва та споживання, технологічної конверсії, раціоналізації природокористування, трансформації природоохоронної діяльності, що реалізуються на
макро- і мікроекономічних рівнях.
Стосовно проектів у транспортному секторі пропонується виділити такі критерії екологізації: енергоємність,
кількість відходів (рідкі, газоподібні, тверді), викиди, здатні вплинути на глобальні проблеми (зміна клімату), токсичні матеріали; оцінку процесів екологічної деструкції, з урахуванням впливу на екосистеми, на біологічні
об’єкти й біорізноманіття, оцінку екологічної деструкції
стосовно ландшафтів; негативний психологічний вплив,
фактори небезпеки (вибухів, розливів). Дані показники

Джерело: Via Donau, 2004

Рис. 1 Інтегрований річковий інженерний проект на Дунаї на Схід від Відня
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можуть бути віднесені до тоннажу, потужності двигунів, витрат на км перевезення й відповідні економічні
витрати (запобігання, зм’якшення, ліквідація наслідків).

Механізми екологізації судноплавства
Формування систем сталого судноплавства, що враховує інтереси стабілізації природних ресурсів Дунаю
та задовольняє соціально-економічні запити може базуватися на використанні таких механізмів: розробка
єдиної концепції судноплавства на Дунаї; гармонізація
транспортної політики із принципами Рамкової водної
директиви 29; впровадження методів екологічної компенсації та інвестування в екосистемні послуги 30; обмеження до вимог днопоглиблення; просування життєздатних інновацій на транспорті.
Основні стратегічні цілі судноплавної політики на
Дунаї:
1. установлення єдиної нормативно-правової бази;
2. створення збалансованої високоефективної інфраструктури як єдиного транспортного коридору;
3. забезпечення високих стандартів безпеки, у тому числі й екологічної;
4. досягнення високої економічної ефективності від експлуатації дунайського флоту й інших об’єктів інфраструктури судноплавства;
29 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/
index_en.html

30 Друга нарада Робочої групи по комплексному управлінню

водними ресурсами в Женеві, 26–27 червня 2006 року розглянула концепцію плати за екосистемні послуги в умовах
комплексного управління водними ресурсами й запропонувало проект Правил Європейської Економічної Комісії
(ЄЕК), що стосується плати за екосистемні послуги в контексті комплексного управління водними ресурсами (Правила). Основна мета Правил плати за екосистемні послуги в
умовах комплексного управління водними ресурсами — забезпечити керівництво в питаннях створення й використання механізму плати за екосистемні послуги за допомогою сприяння охороні, відновленню та сталому використанню пов’язаних з водою екосистем на всіх рівнях — від
місцевого до транскордонного. Для вирішення ряду екологічних проблем, наприклад, пов’язаних з управлінням
водними ресурсами, їх забруднення системами транспорту, можуть виявитися корисними існуючі екосистемні послуги, або заходи щодо підвищення їхнього потенціалу. Екосистемні послуги, пов’язані з кількістю води, такі як захист
від повеней і водорегулювання можна забезпечити за допомогою лісонасаджень, відновлення заплавних площ. Послуги, пов’язані з якістю води, такі як зниження забруднення
водних ресурсів, забезпечуються за допомогою екстенсивного землекористування (у сільськогосподарських цілях),
комплексної боротьби зі шкідниками сільського господарства; введення квот на забруднення та перетворення або
відновлення природного рослинного покриву. Інші послуги, пов’язані з якістю води, наприклад послуги з очищення
води, можна забезпечити за допомогою відновлення або
створення водно-болотних угідь. // http://www.unece.org/
env/documents/2006/wat/wg.1/mp.wat.wg.1.2006.1.r.pdf

5. ефективна інтеграція дунайського судноплавства в
загальноєвропейський лібералізований ринок внутрішнього водного транспорту;
6. посилення зв’язків з ринками інших басейнів з метою
збільшення потенціалу 31.
Основні напрямки вирішення проблем запобігання
забруднення водного шляху:
1. розробка однакових вимог в області водної політики (екологічний захист водойм), включаючи спеціальні питання з екології для інфраструктурних проектів, а також транскордонна система збору й утилізації відходів із суден;
2. розробка єдиного плану зв’язку, оповіщення й координації для боротьби з можливими аварійними розливами нафтопродуктів на Дунаї;
3. забезпечення екологічності судноплавства шляхом
модернізації головних і допоміжних двигунів суден
за рахунок:
− застосування малосірчастих видів палива;
− застосування методів селективного каталітичного
редукування для зниження вмісту окислів азоту;
− впровадження біодизеля і суміші для зниження
вмісту вуглекислого газу 32.
Флот країн Дунаю має потребу в активній модернізації. Це надає шанс впровадити нові суднобудівні технології, низьке осідання, зменшення викидів. Повинні
також удосконалюватися системи інформації, системи
безпеки, що забезпечують гарне зонування, адекватне
й сучасне маркування судноплавних шляхів. Пропонується ввести в практику модернізації судів як нові проекти судів, орієнтовані на поновлювані джерела енергії й інші інноваційні підходи, зокрема проект PACSCAT
(частково вітрильний катамаран, вантажопідйомністю
до 2000 тонн, 80 контейнерів).
Іншим перспективним проектом може служити ІNBAT
(Іnnovatіve Barge for Effectіve Transport on Shallow Waters),
інноваційна низько сидяча баржа. Технічні показники:
довжина з баржами — 118 м; ширина — 9 м, осад у вантажу — 1,7 м; довжина однієї баржі — 48,5 м; осад баржі —
0, 20 м; дедвейт баржі при осаді 1, 7 м — 641 тонна; довжина штовхача — 20 м. Потужність штовхача — 480 кВт,
3 гвинти, осад — 0, 60 м.
Реалізація цих інноваційних проектів залежить від
економічних пріоритетів придунайських країн. Пропонується ввести більш тверду регламентацію витрат за
програмою NAІADES з урахуванням впровадження інноваційних технологій. Розглянуті підходи й оцінки стосуються всіх придунайських країн не залежно від член31 http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_

sea_basin/danube_carpathian/our_solutions/freshwater/
sustainable_navigation/
32 http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_
sea_basin/danube_carpathian/our_solutions/freshwater/
sustainable_navigation/

13

Потенціал екологізації в пріоритетах розвитку транспортної системи

ства в ЄС. Формування попереджувальної політики, у
сфері екологізації судноплавства на Дунаї може стати
джерелом додаткових конкурентних переваг України.

На сьогоднішній день системи вже встановлені на 12
судах. Це теплоходи «Механік Головацький», «Гавана»,
«Іркутськ», «Лука Капикраян», «Механік Кобзев», «Механік Ян», «Михайло Попов», «Ніна Сосніна», «Русе», «Рибінськ», «Валентин Піляєв» і «Зеленодольськ». У найАналіз поточної ситуації в українській
ближчі дні список поповнять «Костянтин Борисов», «Зачастині Дунайського регіону
горськ» і «Механік Синілов». До монтажу устаткування
Екологічна практика в УДП
готовий і «Бєлград». Система моніторингу дозволяє доСтала тенденція росту ціни на нафтопродукти в дов- сить точно контролювати практично всі параметри робогостроковій перспективі й пов’язане з нею погіршення ти судна: швидкість руху, пройдену відстань і, звичайно
економічних показників роботи флоту приводять до не- ж, кількість витраченого палива. Припустима фірмоюобхідності розробки організаційних і технічних заходів виробником похибка складає не більше одного відсощодо зменшення витрати палива на судах. Оптимізація тка. На 2011 рік поставлене завдання встановити 30 сисстатті витрат на паливо має першорядне значення в ді- тем моніторингу 33.
яльності пароплавства. Єдиний шлях вирішення даної
проблеми — установлення системи моніторингу руху
судна й витрати палива. І цей процес активно впроваджується на річковому флоті УДП.
33 http://oaoudp.com.ua/content/view/245/30/lang,russian/

Корисний досвід
Екологічно дружні типи річкових суден для Дунаю
Використання суден, призначених для роботи на
невеликих глибинах та/або в умовах нестабільного
рівня води, може бути більш сталою альтернативою
розвитку внутрішніх водних шляхів, на відміну від реалізації «більш жорстких» підходів до створення річкової інфраструктури та практики інтенсивних днопоглиблювальних робіт з метою підтримки певної судноплавної глибини.
За останні роки Всесвітнім фондом природи була
здійснена кампанія «Кораблі для ріки, а не ріка для кораблів». В 2009 році Всесвітній фонд природи здійснив
дослідження «Створення екологічно дружнього річкового флоту для Дунаю» з метою отримати експертні знання з інноваційних проектів суден, а також з метою проінформувати зацікавлені сторони про технічно й економічно прийнятні альтернативи концепції
судноплавства та технології кораблебудування. Дослідження передбачало визначити, як розроблений для
Дунаю тип корабля буде виглядати, і які види сучасних технологій будуть використані. Експертами Всесвітнього фонду природи (Dejan Radojcic) були запропоновані дві концепції проектів суден для ріки Дунай:
товкач із малим осіданням для низькосидячої баржі та
самохідне судно для перевезення контейнерів з малим осадом 34.
34 assets.panda.org/.../executive_summary___danube_ship_report___decemb... — http://wwf.panda.org/what_we_do/
where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/
our_solutions/freshwater/sustainable_navigation/solutions/
ships_river/innovation_technology/
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Головні технічні заходи, які вирішують паливну
ефективність судна та забезпечують більш екологічно дружній статус включають наступні головні групи:
Запровадження гідродинамічної експертизи на ранній стадії проектування. Форма корпусу судна низьким коефіцієнтом спротиву може бути отримана лише
за умови проведення експериментів в проточних басейнах. Скорочення ваги корпусу досягається не тільки завдяки використання найостанніших технологій,
але й в першу чергу уникаючи зайвого накопичення
додаткової ваги.
Нові типи рушійних агрегатів слід розглядати дизель-електричних рушіїв, гвинтових колонок тощо.
Нові типів суднових машин потрібно розглядати відповідно модифікацій та спеціалізації суден. Взагалі,
можливим підходом може бути порівняння з двигунами тепловозів або автомобілів. Корабельні силові
агрегати звичайно мають нижчі показники за викидами CO2 ніж автомобільні, проте перевищують питомі викиди по показникам NOХ , та SO2. Крім того, слід
ураховувати , що строк експлуатації суднового двигуна — 20 років — в 4 рази перевищує строк роботи
двигуна автомобіля.
Нарешті, для кращого використання судна найважливішими є компетентність екіпажу, використання інформаційних систем RIS 35 та інших сучасних досягнень. Тобто найголовнішим є підготовка екіпажа
щодо заходів технічної та екологічної безпеки.
Хоча проекти суден можуть збільшити ефективність
і скоротити емісію забруднюючих газів, інші важливі
характеристики судна, відносно заходів безпеки та
економічно ефективного виробництва також важливі.
35 http://www.danube-ris.com/
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Головні технічні показники концепції
контейнерного судна

Концепція Дунайського контейнеровозу
Пропонується два типороміри контейнерних суден
версії проектувалися з однаковими носом та кормою
(збільшені, аби поліпшити розміщення контейнерів),
але різними видами рушіїв) один з дизель-електричною поступальною ходою, другий з гвинтовою колонкою. Корабельний кран був пристосований до другого проекту, проте такий кран, можливо, придатний
до будь-якого типа судна 36.
Особливості суден, що роблять їх «екологічно дружніми» це більший об’єм і ємкість корисного вантажу. В той же час, завдяки високим здібностям щодо маневреності, запропоновані судна мають бути безпечнішими, ніж подібні самохідні судна
на Рейні та Дунаї.
Особливу увагу було приділено низькому осіданню
суден. Судна мають бути здатні діяти успішно, і тому
бути рентабельним, як при низькому осаді 1, 7–1, 8 м
(з двома ярусами контейнерів), так і в повній загрузці, з осадом аж до 2, 5 м (з 3-ма ярусами завантажених
контейнерів або навіть 4-ма ярусами змішаних повних
і порожніх контейнерів). Іншими словами, форма суден була оптимізована, бо низький осад і відносно
малі гвинти були запропоновані (Таблиця 1).
Таблиця 1

36 Environmentally Friendly Inland Water waterway Ship Design
for Danube River/ WWF Report, 2010

Показник

Розмірність

Конфігурація
базова
з краном
104, 0
102, 5

Довжина

м

Ширина

м

11, 65

11, 65

Висота
Осад
Довжина
трюму
Ширина трюму
Висота по
базовій лінії
Потужність
Вантажоємність
(завантаження
контейнерів
в ¾ яруси)
Вантажоємність

м
м

3, 1
2, 5

3, 1
2, 5

м

80, 0

78, 5

м

10, 34

10, 34

м

8, 3

8, 3

КВт

4×400

2×700

TEU

156/208

134/172

т

1950

1800

Вибрана довжина (80 м) трюму і ширина (10, 25 м)
допускають укладання різношироких контейнерів
(EILUs) 2, 50–2, 55 м, додатково до звичайних контейнерів ISO (TEUs і FEUs). Розміри суден забезпечують проходження через всі дунайські шлюзи, навіть в складі
караванів (рис. 2).
Кран на борту забезпечує перевантаження практично в будь-якому порту, що є перевагою особливо
на Середньому і Нижчому Дунаї, де адекватні контейнерні порти (термінали)відсутні. Проте, це скорочує
число контейнерів, які могли бути перевезені (рис. 3).

Джерело: WWF, 2010

Рис. 2 Концепція
контейнеровоза
(дизель-електровоз)
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Рульова колонка вирішує задачі маневрування (швартування та зупинки), навіть на малих глибинах підтримуючи безпеку судна. Використання дизель електричного рушія забезпечить крашу пристосованість
для різних операцій та руху (вниз та вгору за течією
та можливість складання каравану). Це також скоротило б витрату палива (ймовірно до 10 % проти течії
і навіть більше за течією) рівні емісії забруднюючих
газів, оскільки двигуни працювали би в більш оптимальному режимі.
Вдосконалений дунайський
товкач (буксир-товкач)

ти повністю завантажених дунайських барж (вагою
від 1500 т до 1600 т кожна). Тоннаж при зменшеному
осаду типової дунайської баржі (77 × 11 × 2, 8 м) представлений нижче:
Таблиця 2

Тоннаж баржі при зміні осаду
Осад (м)
1, 0
1, 5
2, 0
2, 5

Тоннаж
300–400
700–800
1100–1200
1500–1600

Головна перевага застосування товкача є те, що
Інша перевага цього проекту — його украй низький
число барж в каравані може пристосуватися відповід- осад (1,4 м), у порівняння зі звичайною для дунайських
но кількості і розмір вантажів; додавання барж про- товкачів 1, 7 м і більше. Це вирішує проблеми навігації
порційно не збільшує необхідну потужність товка- з частково завантаженими баржами на всьому Дунаї
ча (рис. 4).
навіть в період межені. Навігація в при глибинах осаЗапропоновано потужність двигуна близько 2000 ду нижче ніж 1, 5 м (з тоннажем до 800 тонн) ймовірkW, яка б була достатня для навігації уздовж всього но не була б економічною, якщо товкач мав би осад
Дунаю. В звичайному каравані зв’язуються до шес- більший за 1, 4 м (таблиця 4).

Джерело: WWF, 2010

Рис. 3 Контейнеровоз, варіант із Z-подібним приводом та гвинторульовою колонкою
Таблиця 4

Головні технічні показники
концепції буксира — товкача
Показник
Довжина
Ширина
Висота
Осад
Висота по
базовій лінії
Потужність
Зусилля на носі
Екіпаж

16

Розмірність
м
м
м
м

Конфігурація
30, 0
11, 0
2, 5
1, 4

м

6, 0

КВт
КВт
чол.

3 × 700
250–300
8

Додатково, однією з найостанніших технологічних
досягнень, які збільшують ефективність, безпеку, екологічність і комфорт використання судна цього проекту є бідиш екологічні двигуни, «tempomaat» (із застосуванням круїз-контролю для судна), що забезпечує устаткування річкової інформаційної системи (RIS).
Очікувана вартість для будівництва самохідних суден
(контейнеровозів) та товкачів складають близько 5–6
мільйонів і 4–5 мільйонів єврів, відповідно.
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Джерело: WWF, 2010

Рис. 4 Судно-штовхач

Рекомендації
Формування систем сталого судноплавства, що враховує інтереси стабілізації природних ресурсів Дунаю,
яке задовольняє соціально-економічним запитам, може
базуватися на використанні таких механізмів: розробка
єдиної концепції судноплавства на Дунаї; гармонізація
транспортної політики із принципами Рамкової водної
директиви ЄС; впровадження методів екологічної компенсації та інвестування в екосистемні послуги; просування життєздатних інновацій на транспорті.
Удосконалення організаційної структури
та покращення людських ресурсів для
внутрішньої водної навігації
Напрямок передбачає діяльність:
Дія 2.1 Координація національних транспортних політик у сфері навігації в Дунайському басейні.
Дія 2.2. Підтримка Дунайської комісії у фіналізації процесу перегляду Белградської Конвенції. 37
37 Бєлградська конвенція (http://www.danubecom-intern.org)

Конвенція про режим судноплавства на Дунаї, підписана 18 серпня 1948 в Белграді, є міжнародно-правовим

механізмом, що регулює режим судноплавства на Дунаї.
Бєлградська Конвенція передбачає вільний режим судноплавства на Дунаї відповідно до інтересів і суверенних прав
Договірних сторін, бажаючи тим самим забезпечити зміцнення економічних і культурних зв’язків придунайських
країн між собою та з іншими країнами.
Згідно з Конвенцією, 11 держав-членів Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Росія, Румунія, Сербія,
Словаччина, Україна і Хорватія зобов’язуються утримувати свої ділянки Дунаю в судноплавному стані для річкових
і на відповідних ділянках морських суден і виконувати необхідні роботи для забезпечення і поліпшення умов судноплавства, а також не ставити перешкод або перешкод для
судноплавства на фарватерах Дунаю.
З 1954 р. Дунайська комісія розміщується в Будапешті.
Дунайська комісія, що складається з представників державчленів, покликана спостерігати за виконанням Конвенції та
виконувати інші різні завдання, які спрямовані на створення адекватних умов для судноплавства на Дунаї. Історично
витоки Дунайської Комісії пов’язані з Паризькою конференцією 1856 і 1921 р., на яких вперше був встановлений міжнародний режим для забезпечення свободи судноплавства на Дунаї.
Першочерговими завданнями, віднесеними до компетенції Дунайської комісії є:
– спостереження за виконанням постанов цієї Конвенції;
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Дія 2.3. Перетворення Дунайських портів в мультимодальні логістичні центри.
Дія 2.4. Покращення всеохоплюючого управління
водного менеджменту Дунаю та його приток, включаючи проект «Створення мережі Дунайської навігаційної адміністрації».
Дія 2.5. Просування підтримки вантажного транспорту в Дунайському регіоні, включаючи проекти «Розвиток контейнерного транспорту на Дунаї» та «Створення
підходів та web-платформи для забезпечення інформування щодо дунайської навігації та її зв’язку з усіма видами транспорту в реальному часі».
Дія 2.7. Впровадження узгодженості Річної інформаційної служби (RIS), включаючи проекти «Розбудова Європейського проекту IRIS — підтримка скерованої імплементації Річкової інформаційної служби».
Дія 2.8. Інвестування в освіту та робочі місця в секторі дунайського річкового судноплавства, включаючи
проект «Встановлення мережі співробітництва щодо логістичної та морехідної освіти, сфокусованої на внутрішньому водному транспорті в Дунайському коридорі, підтримуючи інноваційні рішення» (NELI).

впливати на природні об’єкти і якість водних угідь. 38 Європейська Комісія використовує в якості імплементації
програми NAIADES 39 рекомендації, розроблені в рамках проекту «PLATINA», здійснюваної в рамках 7-ї Рамкової програми ЄС, для просування та підтримки програми внутрішнього водного транспорту (2006–2013).
«PLATINA» об’єднує всі відповідні суб’єкти в секторі внутрішнього водного транспорту в міжсекторних відносинах 40. Європейський план дій NAIADES (Navigation and
Inland Waterway Action and Development in Europe — Навігація і внутрішній водний транспорт та розвиток в Європі) визначає всеохоплюючий набір заходів для експлуатації великого потенціалу внутрішнього водного
транспорту. Для того, щоб створити послідовні зв’язки в
Дунайському регіоні національні транспортні адміністрації спрямовуються на активну інтеграцію внутрішнього
водного транспорту в національні транспортні стратегії.
Прикладом реалізації дії (2.1), відповідно плану дій
є проект «Створення платформи імплементації програми NAIADES — PLATINA», що включає визначення необхідної політики, зводить в єдине потреби зацікавлених сторін та розвиток необхідного знання та інструментів. Ключові експерти і зацікавлені сторони розроблять
Ефективні рішення щодо управління
технічні пропозиції для реалізації політики в п’яти основ транспортній сфері: європейський підхід
вних царинах програми NAIADES.
Внутрішнє судноплавство може вносити вклад у підПідвищення екологічності також є одним з найважливищення сталості транспорту, особливо там, де заміщає віших напрямків з розвитку флоту. Просування програавтомобільні перевезення. Але судноплавство, і, зокрема, ми NAІADES є на сьогоднішній день основним напрямрозвиток судноплавних шляхів, здатне істотно познача- ком роботи з розвитку внутрішнього водного транспортися на навколишньому середовищі. Роботи з розвитку ту в Європі. Спільна заява щодо провідних принципів
водного шляху для внутрішнього судноплавства можуть розвитку внутрішнього водного транспорту та охорони навколишнього середовища в Дунайському басейні
(надалі — Заява), прийнята в 2007 Міжнародною комісією для Захисту ріки Дунай (ICPDR) 41, Дунайською
– складання загального плану основних робіт в інтересах
судноплавства на базі пропозицій і проектів державчленів і спеціальних річкових Адміністрацій, а також
складання загального кошторису витрат, відносяться
до цих робіт;
– консультація і рекомендації державам-членам, що стосуються виконання вищевказаних робіт, з врахуванням
при цьому технічних і економічних інтересів, планів і
можливостей зазначених держав.
Дунайська комісія також активно працює над втіленням
в життя Декларації щодо європейських внутрішніх водних
шляхів і транспорту, прийнятої Конференцією міністрів з
найбільш актуальних проблем перевезень за європейськими внутрішніми водними шляхами (Будапешт, 11 вересня
1991 р.), а також Декларації Роттердамської конференції зі
зміцнення загальноєвропейського співробітництва із забезпечення вільного і розвиненого внутрішнього судноплавства (5–6 вересня, 2001 р.).
Іншим важливим питанням є гармонізація технічних правил, норм і стандартів, а також діючих на Дунаї, Рейні і в Європейському Союзі юридичних приписів або таких, що затверджуються ЄЕК ООН з метою створення єдиної системи
загальноєвропейського внутрішнього судноплавства, що
включає в себе відповідні реаліям організаційні структури. // http://untreaty.un.org/unts/1_60000/1/35/00001730.pdf
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38 Воронцов В. М. Внутренние водные пути и защита окружа-

ющей стреды / В. М. Воронцов // Судноплавство, — № 12 —
2006. — С. 12–13.
39 http://www.naiades.info/
40 Zinke A. PLATINA project under full sail //Danube Watch —
№ 1 — 2009 — P. 7–9.
41 Конвенція про захист ріки Дунай (www.icpdr.org)
Конвенція про співробітництво щодо захисту і сталого використання ріки Дунай (Конвенція про захист річки
Дунай) є основним правовим інструментом для співпраці
та транскордонного управління водними ресурсами в Дунайському басейні.
Конвенція була підписана 29 червня 1994 р. (Софія, Болгарія) одинадцятьма придунайськими державами — Австрією, Болгарією, Угорщиною, Німеччиною, Молдовою, Румунією, Словаччиною, Словенією, Україною, Хорватією, Чеською
Республікою та Європейським Союзом і набула чинності в
жовтні 1998 р. після її ратифікації дев’ятьма учасниками, що
підписали Конвенцію.
Основним завданням Конвенції про захист річки Дунай
(КЗРД) є забезпечення сталого і рівноправного використання поверхневих і ґрунтових вод Дунайського басейну,
що включає в себе:
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комісією і Міжнародною комісією (ISRBC) Басейну Ріки
Сава 42, як ключовий інструмент, що забезпечує управ– захист, поліпшення якості та раціональне використання поверхневих і ґрунтових вод;
– заходи превентивного характеру для здійснення контролю над надзвичайними ситуаціями, спричиненими паводками, льодовими явищами чи шкідливими речовинами;
– заходи, спрямовані на зменшення забруднень, що надходять у Чорне море з Дунайського басейну.
Учасники КЗРД домовилися співпрацювати з основних
аспектів управління водними ресурсами з використанням
«всіх законних, адміністративних і технічних заходів з метою, принаймні, зберегти і, де можливо, поліпшити нинішню якість води та екологічні умови річки Дунай і вод в районі водозбірного басейну, а також запобігти і знизити, наскільки це можливо, негативні впливи і зміни, що виникли
або є потенційно можливими.
Міжнародна комісія із захисту Дунаю (МКЗД) є транснаціональним органом, утвореним для забезпечення виконання КЗРД. З формальної точки зору, МКЗД складається з делегацій Договірних сторін КЗРД, але МКЗД також надало
можливість приєднатися інших організаціям.
В даний час представники держав, представники вищого керівництва міністерств, технічні
експерти і члени громадянського суспільства та наукової спільноти співпрацюють у рамках МКЗД в метою забезпечення раціонального і виправданого використання вод
Дунайського басейну. З моменту свого створення в 1998 р.
МКЗД ефективно підтримує принципи, закріплені угодами,
і розробку спільних пріоритетів і стратегій, спрямованих на
поліпшення стану Дунаю та його притоків.
Дані заходи включають в себе вдосконалення інструментів, що використовуються для регулювання екологічних аспектів Дунайського басейну, таких як:
– система попередження надзвичайних ситуацій;
– транснаціональна мережа моніторингу якості води та
– інформаційна система Дунаю (Danubis).
Основними цілями МКЗД є:
– збереження водних ресурсів Дунаю для майбутнього
покоління;
– природно збалансовані води, без надмірного вмісту поживних речовин;
– усунення ризику токсичних хімікатів;
– безпечні і сталі річкові системи;
– запобігання шкоди від паводків.
Для проведення діяльності МКЗД створений Секретаріат, що знаходиться у Відні (Австрія).
42 Рамкова угода по басейну річки Сава (http://www.savacommission.org/index.php)
Рамкову угоду по басейну річки Сава (РСБРС) було підписано прибережними державами (Боснією і Герцеговиною, Республікою Словенією, Хорватською Республікою та
Федеративною Республікою Югославією) у Краньській Горі
(Словенія) 3 грудня 2002 після завершення успішних переговорів, що проходили під патронажем Пакту Стабільності
для Південно-Східної Європи.
Угода набула чинності 29 грудня 2004 р. Таким чином,
у червні 2005 р. в Загребі була утворена Міжнародна комісія для басейну річки Сава. Дана організація була заснована з метою виконання Рамкової угоди та реалізації взаємоузгоджених цілей:
– Встановлення міжнародного режиму судноплавства на
річці Сава і її судноплавних притоках;

ління та планування і виконання транспортних проектів
водної артерії. Спільна Заява пропонує низку принципів
інтегрованого планування. 43 Це, зокрема, створення міждисциплінарних груп з планування із залученням основних зацікавлених організацій, включаючи міністерства,
що відають транспортом, управлінням водними ресурсами та екологією, управління водними шляхами, представників заповідних територій, місцевої влади, неурядових організацій, туристичну галузь, наукові інститути
незалежних міжнародних експертів.
Визначення спільних цілей планування
Встановлення чіткого процесу планування (інформація/ участь), заснованого на вичерпних даних, що включає екологічні оцінки та існуючі стандарти, необхідні для
стратегічної екологічної оцінки (SEA — для кваліфікаційних планів, програм і стратегій) і для оцінки впливу
– Встановлення сталого управління водними ресурсами;
– Прийняття заходів щодо попередження та запобігання
небезпеки, а також усунення ризиків, викликаних паводками, зледенінням, посухою, і аварій, пов’язаних з
викидами небезпечних речовин.
Угода визначила основні принципи дії Сторін, які здійснюють співробітництво на основі суверенної рівності, територіальної цілісності, взаємної вигоди і доброї волі за
допомогою взаємної поваги до національного права, інститутів та організацій, і діють відповідно до Рамкової директиви ЄС з водної політики (ВРД ЄС).
Угода передбачає взаємодію та обмін даними між Сторонами щодо водного режиму ріки Сава, режиму судноплавства, правил, організаційних структур та адміністративнотехнічної практики.
Дана Угода також наголошує на необхідності співпраці
з міжнародними організаціями (МКЗД, Дунайської Комісією, ЄЕК ООН та інститутами ЄС). У будь-якій діяльності Сторони використовують принцип раціонального і виправданого використання та розподілу водних ресурсів басейну
річки Сава. Сторони регулюють всі питання, пов’язані із застосуванням примусових заходів стосовно забезпечення
єдиного водного режиму і усуненням або зниженням транскордонного впливу на води іншими Сторонами за угодою.
Режим судноплавства на річці Сава є вільним для торгових суден усіх країн і відповідає положенням Конвенції про
режим судноплавства на Дунаї. Торговельні судна мати право вільного заходу в порти на ділянці водного шляху річки
Сава від Сисака до місця її впадіння в Дунай, а також на всіх
судноплавних ділянках приток річки Сава. Сторони вживуть
заходів, що стосуються підтримання на своїй території водних шляхів у придатному для судноплавства стані, а також
заходи щодо поліпшення умов судноплавства, і не стануть
на заваді або не створять перешкод для судноплавства.
Сторони підготують спільні плани з управління водними ресурсами на основі пропозиції Савської Комісії. Функціями Савської Комісії є:
– прийняття рішень з питань забезпечення безпеки судноплавства, умов фінансування будівництва водних шляхів, їх змісту, роботи, бюджету та функціонування;
– ухвалення рекомендацій з усіх питань, що належать
до виконання РСБРС.
У січні 2006 р. в Загребі Комісія заснувала свій Секретаріат.
43 www.icpdr.org/icpdr-files/15344
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на навколишнє природне середовище (EIA — для проектів). Забезпечення можливості зіставлення альтернатив та оцінки реалізованості плану (включаючи витрати
і прибуток) та/або проекту, включаючи вплив статус-кво,
альтернатив і заходів, не пов’язаних з річковим інжинірингом, а також витрат природних та інших ресурсів.
Оцінка значення проекту ВВТ у масштабі всього басейну / транскордонного впливу.
Інформування міжнародних річкових комісій Дунайського басейну (ЦКСР, Дунайська Комісія, Міжнародна
комісія для басейну річки Сава,) а також по можливості
інших задіяних держав і консультації з ними перед прийняттям нових розробок.
Дотримання Плану управління басейном р. Дунай
2009 р., включаючи його Спільну програму заходів і
відповідні плани управління суб-басейнами, плани
управління річковими басейнами і програм заходів
в якості основи для єдиного планування та реалізації проектів з розвитку інфраструктури ОВТ, з одночасним дотриманням вже діючих вимог екологічного законодавства.
Визначення та забезпечення передумов і цілей ВВТ, а
також річкової/заплавної екологічної цілісності, дотримуючись думки про необхідність запобігти погіршенню,
можливих заходів щодо зменшення та/або відновлення для виконання всіх екологічних вимог. Забезпечення того, що, відповідно до статті 4 (7) ВРД ЄС, для досягнення необхідних цілей не існує технічно можливих, екологічно більш досконалих і не диспропорційно дорогих
альтернативних засобів. Пошук виходу для уникнення
чи, якщо можливо, мінімізації впливу інженерних / гідротехнічних втручань у річкову систему за допомогою
пом’якшення та / або відновлення, віддаючи перевагу
втручанням, які не є незворотніми.
Забезпечення гарантій в тому, що при плануванні проектів з поліпшення умов судноплавства приймається до
уваги проблема змін клімату. Використання найкращих
практичних заходів для поліпшення судноплавства передбачає використання альтернативних видів палива та
сучасних типорозмірів суден тощо. Визначення пріоритетів серед можливих заходів для забезпечення найкращого можливого впливу на довкілля та судноплавство
та ефективного використання фінансових ресурсів. Забезпечення гнучких умов фінансування для проектів з
метою єдиного планування (включаючи участь всіх груп
зацікавлених організацій) і адаптивної реалізації, а також
моніторингу. Спостереження за результатами вжитих заходів і — якщо це важливо — їх адаптація.
Відповідно Керівництву щодо гарної практики стосовно Сталого планування водних шляхів, розробленого в рамках проекту «PLATINA», проектні розробники повинні також розглядати національні, регіональні і
місцеві, аспекти і вимоги, розвиваючи проекти Внутрішнього водного транспорту.
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Рекомендації
Важливими особливостями для інтегрованого планування є ідентифікація інтегрованих проектних завдань,
об’єднуючих цілі ВВТ, екологічні потреби і завдання інших використань басейну ріки, як, наприклад, водний
менеджмент і рибальство. Коли проекти розвитку ВВТ
зазнають невдачі, це найчастіше пояснюється занадто запізнілою участю громадськості. В ідеалі, зацікавлені сторони й зацікавлена громадськість повинні бути причетні
до всіх стадій розробки проектів ВВТ. 44 Участь зацікавленої громадськості є особливо важливою на етапі формулювання проекту й у ході вироблення реалістичних
альтернативних рішень з проблемних аспектів проектів.

Потреби екологізації та покращення
інфраструктури наземних видів транспорту
Поряд з внутрішнім водним транспортом План дій
до Дунайської стратегії виділяє потреби модернізації та
покращення дорожньої та залізничної інфраструктури,
екологізації наземних видів транспорту та підвищення
ролі повітряного транспорту.
План Дій до Дунайської стратегії передбачає 2 напрями діяльності:
Перший напрям — це 3. Удосконалення транспортного доступу та поєднання з такими діями:
Дія 3.1. Завершення пріоритетних проектів TEN-T
(Транс’європейська транспортна мережа 45) (залізниця та автотранспорт), що перетинають дунайський Регіон, подолання бар’єрів та «вузьких місць», у тому числі в екологічному, економічному і політичному, зокрема транскордонному секторі, включаючи будівництво
двох мостів між Румунією та Болгарією.
Дія 3.2. Покращення кооперації між авіаперевізниками для підготовки планів коротких перельотів.
Дія 3.3. Забезпечення сталого столичного транспорту та мобільності.
Дія 3.4. Покращення регіональної та локальної транскордонної транспортної інфраструктури та покращення транспортного доступу до сільських областей.
Другий напрям — це 4. Мультимодальні зв’язки, що
зосереджений, переважно на діях:
Дія 4.1. Розвиток централізованого планування мультимодальності та
Дія 4.2. Розвиток модернових інтелектуальних систем
управління транспортним потоком, з використанням екологічно дружніх технологій, зокрема в міських регіонах.

44 www.cemt.org
45 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-policy/review/ten-t-policy-review_en.htm

Потенціал екологізації в пріоритетах розвитку транспортної системи

міжгалузевий транспортний комплекс Одещини предНаземні види транспорту
ставлений усіма основними видами транспорту — заУ Плані дій наголошується, що мобільність є більш
лізничним, автомобільним, водним (морським і річковим),
широким поняттям, ніж її суто технічні та інфраструктрубопровідним, авіаційним, електронним (зв’язок). Оснотурні аспекти. Цей пріоритет обіймає організаційні пивні показники роботи транспортного комплексу регіотання, перманентні транспортні потреби та сезонні/щону в сучасних умовах помітно змінились. Загальні обсяденні пікові проблеми, просторове планування, стандарги перевезення (відправлення) вантажів в області зменти життя, інновації, тощо. Враховуючи спільні інтереси
шились майже у п’ять разів — з 219, 3 млн. т у 1990 р. до
країн регіону щодо покращення транспортних зв’язків
52, 2 млн. т у 2009 р. (табл. 5).
і зменшення навантажень на довкілля, водні та наземні
Також треба зауважити, що областей України що відсполучення повинні розвиватись як єдина сучасна сисносяться Дунайського регіону Одеська область менше
тема з максимальною ефективністю. Зокрема у преамза інші знизила показники перевезень за останні 20 робулі транспортного розділу Плану лій підкреслюється
ків (табл. 6).
першочерговість реконструкції та покращення конкурентоспроможності системи залізниць на перехрестях
Таблиця 5
схід-захід — південь-північ. Залізничні вантажні коридори
Співвідношення різних видів транспорту
та їхня взаємопов’язаність мають зменшити завантажеу перевезенні в Одеському регіоні 47
ність і екологічні проблеми автошляхової мережі. У першу
1990 р.
1995 р.
2000 р.
2005 р.
2009 р.
Види
чергу це віддзеркалюється у Плані дій стосовно трантранспорту млн. % млн. % млн. % млн. % млн. %
т
т
т
т
т
скордонних сполучень, розвиток яких часто не є пріоритетним для урядів країн через неодноразове виник- Залізничний 25,9 12 24,2 14,2 14,2 32 24,7 45 22,8 44
145,0 66 37,0 24,9 24,9 57 23,0 42 26,6 51
нення і пересування кордонів, які перерізали та усклад- Автомобільний
нили функціонування традиційних транспортних мереж. Водний
48,5 22 16,3 4,6 4,6 11 7,3 10 2,8
2
(морський
Сучасний розвиток цих сполучень вбачається у Плані
і річковий)
дій також шляхом зростання потоків пасажирів і ванта- Авіаційний
0,0 0,0 0,004 0,001 0,001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
жів через систему регіональних аеропортів. Ці можли- Разом
219,3 100,0 77,5 43,7 43,7 100,0 55,0 100,0 52,2 100,0
вості наочно демонструє стрімкий розвиток авіакомпанії «Carpatair», що може служити прикладом покраТаблиця 6
щення сполучень між Одесою, Чернівцями, Львовом,
Перевезення вантажів автомобільним
Кишиневом, Бухарестом на сході до зони Верхнього Дутранспортом 48 (млн. m)
наю і Рейну (Мюнхен, Штутгарт, Дюссельдорф).
Рік
Виходячи з цих передумов, наголошується на необРегіон
1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
хідності узгодженого планування інвестицій, що даватимуть максимальний ефект, зокрема шляхом переваж- Україна
4896,5 1816,4 938,9 1120,8 1255,2 1266,6 1068,9
но транснаціональних інвестувань з оптимальним роз- Закарпатська
78, 3 16, 0 10, 8 13, 7 20, 8 18, 0 12, 1
область
поділом коштів і вигод. Розвиток окремих сполучень і
мультимодальних вузлів та логістики має водночас мак- Івано-Франківська 86, 5 32, 1 13, 1 10, 0 11, 6 11, 8 9, 6
область
симально відповідати концентруванню підприємниць145, 0 37, 0 24, 9 23, 0 25, 6 30, 5 26, 6
Одеська область
кої і виробничої діяльності та їхньої забезпеченості неЧернівецька
58, 6 15, 8
5, 7
8, 3
8, 1
8, 9
8, 6
обхідними ресурсами.
область
Аналіз поточної ситуації в українській
частині Дунайського регіону

Залізниця

У Придунайському регіоні розташовані дві основні
залізничні магістралі. Існує ділянка залізничної магіОдеський регіон, включаючи Українське Придунав’я
стралі, що з’єднує Одесу і порт Рені (401 км). Ця лінія,
виділяється надзвичайно сприятливим транспортночерез яку йде основна маса вантажів у порт Рені, факгеографічним положенням, що зумовило провідну роль
тично тричі перетинає кордон України з Молдовою.
транспорту у його розвитку. І на даний час транспортУкрзалізницею спільно із залізницею Молдови та порний комплекс виступає головним сектором господарства
Одещини, з пріоритетним розвитком якого пов’язують
економічне зростання і регіону, і всієї країни 46. Потужний
47 Статистичний щорічник Одеської області // Головне управ46 Одеський регіон: природа, населення, господарства // За
ред. О. Г. Топчієва. — 2003. — С. 45.

ління статистики в Одеській області. — Одеса: «Астропрінт»,
2010 — С. 458–489.
48 Статистичний збірник «Регіони України» [Державний комітет статистики України]. — 2010. — С. 458.
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том Рені введені в дію наскрізні тарифні ставки на перевезення до порту Рені вугілля, залізорудної сировини, міндобрив, чорних металів, зерна, деревини 49.
За оцінками європейських експертів залізничний
транспорт є в 80 разів більш безпечним, ніж автомобільний 50. Ширина двоколійної залізничної колії в 2 рази
менше ширини чотирьохсмугової автостради, що важливо для економії землі при відводі її під магістралі. Залізничні перевезення вважаються особливо ефективними
під час перевезення великих партій вантажу на відстані
більше 300 км. У таких умовах найбільш повно проявляються переваги залізничного транспорту перед автомобільним. Особливо це стосується підходів до придунайських портів, у структурі вантажообігів яких переважають сухі навалочні вантажі.
У Придунайському регіоні розташовані дві основні залізничні магістралі (рис. 5). Залізнична лінія Бендери-Роздільна — Одеса (401 км, 302 км по території
Молдови), Басарабська — Березино — Одеса (довжина — 388 км, 128 км проходить по території Молдови) є
продовженням побудованою Росією в 1877 році залізничної лінії Бендери-Рені-Галац (300 км). Довжина шляху
від Рені до ст. Роздільна становить — 330 км, по цій лінії,
через пропускний пункт Кучургани, іде основна маса
вантажів у порт Рені, при цьому лінія фактично тричі
перетинає кордон України з Молдовою. У пропускному
пункті Кучургани побудовані оглядові майданчики та
вишки, платформи для пасажирів. Пункт визнаний кращим на залізницях України — він обслуговує Кишинівський напрямок, по якому до станції Бендери прокладене двохколійна залізниця. Залізничне сполучення по
лінії Одеса — Ізмаїл, відкрито 16 травня 1946 року. Довжина гілки становить — 287 км (рис. 5).
Залізнична лінія Роздільна — Бендери (Молдова) —
Рені — Джурджулешти (Молдова) — Галац (Румунія) є
відрізком міжнародної магістралі Е-560.
Водночас, у контексті розвитку транспортної інфраструктури вкрай актуальним є створення залізничної
лінії Рені — Ізмаїл, як одного з етапів реконструкції і
розвитку транспортної системи України в контексті розвитку МТК. Техніко-економічне обґрунтування будівництва залізничної лінії Рені-Ізмаїл було виконано проектним інститутом «Одесзалізничпроект» ще у 1993 році.
Визначена ТЕО, вартість будівництва складала на той
час 130–150 млн. дол. У разі підвищення вантажообігу
порту Рені до прогнозних 4 млн. тонн на рік і за умови,
що 70 % вантажів буде перевозитися по лінії Рені — Із49 Рубель О. Є. Участь України в Європейській стратегії розви-

тку Дунайського регіону (концептуальні засади) / О. Є. Рубель, Л. Л. Рассоха // За ред. О. Є. Рубеля. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень. — О.:
«Фенікс», 2011. — 48 с.
50 Collision Course II [June 23, 2005] http://cascadiascorecard.
typepad.com/blog/2005/06/collision_cours_1.html

22

маїл при існуючій тарифній ставці української залізниці можна отримати прибуток до 3, 2 млн. дол. щорічно.
Розв’язання проблеми транспортної ізольованості
Українського Придунав’я значною мірою залежить від
реконструкції ділянки автомобільної траси Одеса —
Рені поза межами українсько-молдовського кордону,
що ускладнюється через низку екологічних обмежень
(маршрут траси проходить Дністровськими плавнями),
а також необхідність реконструкції мостового переходу
через Старостамбульське гирло Дністровського лиману та будівництво універсального мостового переходу
у створі Овідіополь — Білгород-Дністровський (з перспективою налагодження залізничного та трубопровідного сполучення за цим напрямком) 51.
Важливу роль у розвитку транспортних коридорів
у Придунав’ї має зіграти створення поромних переправ через Дунай між Ізмаїлом і Тульчою, про що було
досягнуто домовленість між Одеською облдержадміністрацією і префектурою Тульча ще у 1996 році 52. За
інформацією румунської сторони, після введення в
дію поромної переправи Олтеніца (Румунія) — Тутрукан (Болгарія), можливий обсяг перевезень на проектованому комплексі становитиме від 100 до 130 тис. т
із подальшим збільшенням на 12–15 % на рік. Загальна вартість будівництва берегового комплексу, з урахуванням ПДВ складає 20 283, 584 тисяч гривень. Тривалість будівництва — 7 місяців. Строк окупності капітальних вкладень складе 7 років.
Створення нових залізничних шляхів, автодоріг, паромних комплексів та мостів — це актуальні напрямки
розвитку транспортної системи Дунайського регіону.
Регіональний характер цього розвитку звужує питання
екологізації до питань розміщення транспортної інфраструктури, що має здійснюватися з урахуванням вимог
охорони навколишнього природного середовища. Важливим, але загальнодержавним завданням залишається
підвищення паливних стандартів автотранспорту та залізниці, а в подальшій перспективі — зміна видів двигунів з вуглеводневого на інші види, тощо.

51 Рубель О. Є. Участь України в Європейській стратегії розви-

тку Дунайського регіону (концептуальні засади) / О. Є. Рубель, Л. Л. Рассоха // За ред. О. Є. Рубеля. Регіональний філіал
Національного інституту стратегічних досліджень. — Одеса: «Фенікс», 2011. — С. 45–48.
52 Sechkovskiy A. A. The role of Odessa region in the strengthening
of collaboration with regard to the «Lower Danube» euroregion
(historical aspect) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
iiv/2007_9/259-264.pdf
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ОДЕСА
52
22
30

місцезнаходження управління залізниці
відстані в кілометрах між вузловими,
кінцевими і стиковими станціями
відстані в кілометрах лінійних станцій
на закордонній території
електрифіковані постійним струмом
електрифіковані змінним струмом

Рис. 5. Карта-cхема залізничних колій у Придунайському регіоні
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Частина ІІ

Потенціал врахування екологічних чинників
при реалізації пріоритетних європейських
проектів транспортних коридорів

Ключовим завданням (враховуючи положення
п. 18 Висновків Ради ЄС щодо Дунайської стратегії від
13. 04. 2011 р. стосовно синергії між Дунайською і Балтійською стратегіями та розбудови сполучень між ними)
є збільшення ролі України у транспортних системах Південь-Північ в зоні Балтійської стратегії та коридорах,
тими, що перетинають басейн Дунаю, з одночасним нарощуванням перевезень схід-захід (рис. 6, 7, 8).
Сьогодні зазначені сполучення переважно замкнені на Віденсько-Братиславський гіпертермінал, доступ
України до якого обмежений пропускною здатністю Бескидського тунелю та Яблунівського перевалу через Карпати. Суттєві можливості залучення транспортних потоків між зазначеними вузлами через найщільнішу в Україні авто-залізничну мережу, яка обминає Карпати зі сходу,
надають вимоги Статті 8 Карпатської конвенції «Сталий
транспорт та інфраструктура». Ці положення передбачають спільну «політику планування і розвитку транспорту
та інфраструктури з урахуванням особливостей гірського довкілля». Для цього «сторони (Карпатської конвенції) співпрацюють у розробці сталої транспортної політики, яка забезпечує переваги мобільності та доступу
в Карпатах, водночас зменшуючи негативний вплив та
враховуючи потреби управління сталим транспортом
на всіх стадіях планування розвитку транспорту в Карпатах», співпрацюючи «щодо розробки моделей екологічно безпечного транспортування». Шість з сьоми
країн Карпатської конвенції відносяться до Дунайського регіону, а сьома — Польща відіграє ключову роль в
Балтійській стратегії, головуючи в ЄС на стадії остаточного формування Дунайської стратегії ЄС та її Плану дій.
Робочою групою Карпатської конвенції 53 зі сталого розвитку транспорту, енергетики, промисловості та
інфраструктури, у тісній співпраці з розробниками Транспортного протоколу Альпійської конвенції вироблено
такі рекомендації щодо обмеження впливу інфраструк53 http://mail.menr.gov.ua/publ/bernconven/docum/index.html
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турних мереж на довкілля: «Екологічний вплив має братись до уваги з першого кроку планування інфраструктурних змін. Цю увагу треба спрямувати на спеціальні
потреби гірського довкілля (особливо у місцях чутливих ландшафтів). Рекомендовано надавати можливу перевагу розвиткові залізничної інфраструктури у порівнянні з автодорожньою».
Унікальний пілотний чинник для України — втілення єдиних макрорегіональних підходів одночасно у
верхів’ях водозбору і в дельті Дунаю чітко проглядає у
обох сферах першого пріоритету Дунайської стратегії
ЄС, починаючи від геополітичної складової, і до формування фахової та суспільної підтримки конкретних
проектів.
Основні українські інвестиційні пропозиції щодо відновлення транс’європейського транзиту через Україну
в обхід та через Карпати ґрунтуються на узгоджених і
втілених у попередніх століттях рішеннях. Йдеться про
шляхи сполучень (судноплавні канали, дороги і залізниці) які були розбудовані і успішно функціонували у
прикордонних територіях в дельті Дунаю та в зоні його
найдовших приток у Прикарпатті, Закарпатті та шляхів
через Карпати на землях колишніх Галичини, Буковини,
Трансляйтанії 54 та прилеглих країн.
У спільному баченні перспектив просторового розвитку території країн Вишеградської групи у розширеному форматі (V4+2: Польща, Чехія, Словаччина
Угорщина, Румунія, Болгарія), ухваленому в березні
2010 року 55 розбудова транспортних сполучень розглядається тільки по західний бік колишніх кордонів
СРСР. Наочним втіленням такого підходу є найбільш
амбітний проект будівництва транс’європейської магістралі S-19 (рис. 9). Оминаючи територію України, ця
Балтійсько-Чорноморсько-Середземноморська траса
подовжує шлях на 250–300 км і двічі перетинає Карпати,
54 Михайло Драгоманов, як ідеолог Нової України //http://
www.ditext.com/drahomanov/selected/notes-full.html

55 http://zam.uur.cz/Vesely/V4_2_Budapest_10022010/x.pdf
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Джерело: ЕC

Рис.6 Пріоритетні проекти Транс’європейської транспортної мережі (автошляхи).
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Джерело: ЕC

Рис.7 Пріоритетні проекти Транс’європейської транспортної мережі (залізниця).
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Джерело: ЕC

Рис. 8 Пріоритетні проекти Транс’європейської транспортної мережі (внутрішні водні шляхи).
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Рис. 9. Проект Пан’європейської траси
S-19, що обходитиме через Карпати
рівнинні сполучення в Україні

замість того, щоб пройти традиційним найкоротшим
рівнинним шляхом по долинах Дністра, Прута і Сірету
(рис. 10). Це ж стосується й системи залізниць, розбудованих ще у ХІХ столітті. Окрім суто екологічних переваг, важливою перевагою «українського маршруту»
є переваги техногенно-екологічної безпеки: ризики та
наслідки надзвичайної ситуації (аварії) у горах і на рівнині принципово відрізняються, що є вагомим аргументом для доповнення Вишеградських пропозицій відновленням наявних сполучень через Україну.
Транспортна політика ЄС, що динамічно розвивається вимагає оперативної реакції з боку України та
нових інноваційних підходів, досягнення стану справжньої можливості, зокрема щодо можливості швидкого «перенастроювання» транспортної системи відповідно економічні кон’юнктурі та «інтелектуалізації»
транспорту.
Рис. 10 Схема розвитку авто-залізничних
сполучень країнами Вишеградської групи (V4+2)
у зоні Балтійської та Дунайської стратегій ЄС
з можливостями скороченого обходу Карпат 56
56 Відповідно до ІІ пріоритету Дунайської Стратегії ЄС, положень Карпатської конвенції та п.18 Висновків Ради ЄС щодо
Дунайської Стратегії ЄС від 13. 04. 2011.
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Забезпечення мультимодальних
перевезень та «інтелектуалізація
транспорту»

них «інтелектуальних технологій» для розвитку транспортних систем і управління рухом у містах і між ними
та взаємозв’язок локальних сполучень з транскордонними і панєвропйськими мережами є лейтмотивом знаУкраїнським інтересам і екологічним передумовам чної частини заходів Плану дій, що мають здійснювапершої пріоритетної сфери Дунайської стратегії ЄС також тись за принципом публічно-приватного партнерства
відповідає розвиток мультимодальних контейнерних (надалі — ППП).
перевезень. Ще одним основним аспектом пріоритеВищезазначеній комплексності рішень у сфері моту мобільності Дунайської стратегії є забезпечення ста- більності найбільш повно відповідає кластеризаційний
лого розвитку і екологічної безпечності урбаністичних підхід, увага до якого з боку ЄС значно зросла внаслідок
транспортних систем і місцевих (у т. ч. прикордонних) глобальної кризи 2008 року.
сполучень у сільській місцевості. Запровадження сучас-

Корисний приклад
Важливим саме для Дунайської макрорегіональної
басейнової стратегії є те, що її перший прообраз — відродження Рейну можна розглядати в якості «вісі» «Синього банану» 57 як «траснєвропейський кластер». З такої точки зору істотне значення має наявний досвід
транспортних перехресть південь-північ (Балтика-Середземномор’я) та захід-схід у «Синьому банані» та у
зоні Альп. Цей досвід сьогодні сконцентровано у проектах Європейської Економічної комісії ООН «Транс’європейські автошляхи і залізниці Північ-Південь». у Центральній, Східній та Південно-Східній Європі для забезпечення головних транс’європейських сполучень,
57 Блакитний Банан (англ. Blue Banana), (ще відомий як Європейський мегаполіс чи Європейський хребет) — це
розірвана область урбанізації у Західній Європі, чисельність населення якої становить близько 110 млн осіб. Вона
тягнеться від Північно-Західної Англії на півночі до Міланана півдні. Формою область на мапі схожа з бананом:
звідси походить її назва. «Блакитний банан» включає у
себе міста Бредфорд, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Бірмінгем, Лондон, Амстердам, Гаага, Роттердам, Брюссель,
Антверпен,Ейндговен, Рур, Дюссельдорф, Кельн, Франкфурт на Майні, Люксембург, Штутгарт, Страсбург, Цюрих,
Турин, Мілан і Генуяє однією з найбільших у світі концентрацій людей, грошей та виробництва. Ця теорія була висунута у 1989 році групою французьких географів.// http://
en.wikipedia.org/wiki/Blue_Banana

Іншим суттєвим чинником екологізації транспортної
системи є максимальне застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема ГІС та інтелектуального
управління на усіх стадіях розвитку мобільності — починаючи з вихідних наукових досліджень, попереднього
техніко-економічного обґрунтування і стратегічної екологічної оцінки програм і конкретних проектів.
Для забезпечення доступності та взаємопов’язаності
у регіоні в якості головного завдання розглядається розвиток і доповнення системи TEN-T осей (коридорів), які
перетинають Дунайський регіон. Це дозволить узгоджено долати складнощі і вузькі місця екологічного, еконо-

включаючи доступ до ринків. Серцевиною цієї роботи є Мастер-план «Транс’європейські автошляхи і залізниці Північ-Південь», який встановлює пріоритетні інфраструктурні потреби, основні мережі та реалістичні плани інвестувань для їх розвитку. Цей план
ідентифікує основні автодорожні та залізничні мережі у 21 країні Центральної, Східної та Південно-Східної
Європи та презентує реалістичні інвестиційні стратегії для поступового розвитку цих мереж. Це забезпечує корисний засіб і умови для міжурядового співробітництва, спрямованого на координований розвиток
узгоджених міжнародних транспортних інфраструктурних мереж в Європейських країнах та їх інтегрування у Панєвропейські мережі.
Послідовне залучення України, яка поки що є спостерігачем у проектах Мастер-плану «Транс’європейські автошляхи і залізниці Північ-Південь», до системи сполучень на європейських перехрестях південьпівніч — захід-схід матиме суттєве значення не тільки
для нашої країни в межах Дунайської стратегії. Додаткове формування п’ятої (транспортної) платформи
Східного партнерства та розгляд питань мобільності у стосунках ЄС з Росією, в зоні Організації Чорноморського економічного співробітництва, з країнами
Близького, Середнього і Далекого Сходу свідчить про
необхідність визначення Україною належного місця у
новій глобальній системі мобільності, істотну частину
якої формує Дунайська Стратегія ЄС.
мічного і політичного характеру, особливо у транскордонних зонах. Для цього слід ідентифікувати сталі інструменти співфінансування і загальної координації, особливо між різними транспортними компаніями, орієнтовані на розвиток і модернізацію залізниць та автодоріг.
Фінансове та технічне співробітництво
ЄС і України в транспортному секторі
Транспортний сектор є одним з основних стратегічних напрямків співробітництва ЄС із Україною, План дій
ЄС — Україна містить положення про розробку Концепції національної політики в транспортному секторі,
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спрямованої на розвиток всіх видів транспорту. Даний
документ погоджений з положеннями «Білої книги» ЄС
про транспорт. У План дій також включена інформація
про наміри сторін «про спільну роботу з реалізації заходів і проведенні реформ в автодорожньому, залізничному, авіаційному, морському та річковому секторах». 58
ЄС на сьогоднішній день представляє Україні допомогу в рамках проектів технічної допомоги 59 та проектів

твінінгу 60. Проекти технічної допомоги звичайно включають такі заходи як політичний аналіз і розробка стратегій, проведення досліджень і оцінок, підготовка законодавчих актів і рекомендацій. Проекти твінінгу зводять
разом експертів державного сектора із країн — членів
ЄС і країн — бенефіціарів з метою підвищення ефективності співробітництва. Проекти твінінгу побудовані на
принципі відряджання принаймні одного постійного
експерта із країни — члена ЄС із метою роботи у відповідному адміністративному органі страні-бенефіціара.
Також
вони можуть включати й цілий ряд інших заходів,
58 Представництво Європейської Комісії в Україні // www.delтаких,
як проведення семінарів, тренінгів, приїзд ексukr.ec.euruopa.eu
59 Проект технічної допомоги «Приєднання й імплементація пертних місій та консультації.
Україною міжнародних транспортних конвенцій і договорів».
Бюджет: 1, 5 млн. €. Строки реалізації: серпень 2007–2009.
Проект спрямований на підтримку України в її прагненнях по підвищенню конкурентоспроможності й одержанню
більше широкого міжнародного визнання шляхом прийняття міжнародних норм і стандартів у сфері транспорту. Передбачається проведення оцінки поточної ситуації в секторі в рамках реалізації проекту. Буде розроблений план реалізації заходів законодавчого рівня, спрямованих на вступ
України в міжнародні конвенції й договори. Буде визначений перелік пріоритетних конвенцій і договорів для приєднання, а також проведена підготовча робота щодо процесу вступу України в дані конвенції та договори.
Проект технічної допомоги «Підтримка інтеграції України в Транс’європейську транспортну мережу TEN-T». Бюджет: 6 млн. €. Строки реалізації: друга половина 2008 — кінець 2010 (план).
Загальна мета проекту полягає в поліпшенні стану транспортного сектора України шляхом надання допомоги Міністерству транспорту й зв’язку відносно розробки й реалізації повномасштабної й погодженої політики й стратегії
транспортного сектора, що охоплює всі види транспорту, і
такі комплексні питання, як логістика, інтермодальні перевезення, процедури перетинання державних кордонів тощо.
У рамках даного проекту Міністерству транспорту й
зв’язку України буде надаватися допомога в розробці середньо — і довгострокових політик/стратегій з розвитку
сектора, проведенні необхідних оцінок, визначенні обсягів
і черговості необхідних інвестицій, виконанні необхідних
попередніх техніко-економічних досліджень і визначенні/
реєстрації відповідних фінансових механізмів.
Проект технічної допомоги «Техніко-економічне обґрунтування розвитку портів України» Бюджет: 1.75 млн. €. Строки реалізації: друга половина 2008 — кінець 2010 (план).
Загальна мета проекту полягає в сприянні розвитку транспорту на осі «Захід-Схід» з Європи, через Чорне море, Кавказьський регіон. Каспійське море — до Середньої Азії,
шляхом розвитку портів по коридору TRACECA (TEN-T коридор ІX) в Україні. У рамках даного проекту буде розроблене техніко-економічне обґрунтування (обґрунтування)
модернізації/розвитку морських портів України, що ставляться до коридорам TRACECA/ TEN-T (Іллічівськ до Одеси, порт Південний, і «сухий порт»), зокрема , удосконалення логістичних можливостей, сумісності транспортних
систем і мультимодального транспорту, з метою фінансування цих заходів українськими й/або міжнародними фінансовими організаціями.
Проект технічної допомоги «Інтеграція транспортних мереж і пунктів перетинання границі». Бюджет: 2 млн.
€. Строки реалізації: початок 2009 — кінець 2010 (план).
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Загальна мета проекту полягає в розробці й прийнятті
комплексної стратегії, що об’єднує існуючі та майбутні транзитні потреби України та сусідніх країн, транспортні можливості та можливості інфраструктури пунктів перетинання
границі, і початку реалізації даних погоджених пріоритетів.
60 Проект твінінгу «Гармонізація законодавства й стандартів України в сфері цивільної авіації з нормами ЄС» Бюджет:
1 млн. € Строки реалізації: вересень 2007 — березень 2009.
Загальна мета проекту полягає в сприянні в гармонізації
українського законодавства, процедур і механізмів забезпечення виконання вимог законодавства в сфері цивільної
авіації у відповідності зі стандартами EASA — Європейського агентства по безпеці цивільної авіації, і законодавством
ЄС. У рамках даного проекту Україні буде надана можливість просування в напрямку вступу в EASA. Також Україна
зможе поступово приймати законодавство ЄС у сфері цивільної авіації. У рамках проекту буде розроблений цілий
ряд інструментів (включаючи керівництва, звірені таблиці
й бази даних), а також передбачене проведення семінарів,
тренінгів, заходів щодо обміну досвідом для співробітників
Державної авіаційної адміністрації України.
Проект твінінгу «Підтримка в розробці й реалізації транспортної політики в Україні». Бюджет: 1 млн. € Строки реалізації: середина 2008 — кінець 2009 (план).
Загальна мета проекту полягає в удосконалюванні процедур, пов’язаних з розробкою й реалізацією транспортної політики, спрямованої на підвищення ефективності й
продуктивності транспортного сектора, що у свою чергу сприяє стійкому економічному) і соціальному розвитку.
У рамках даного проекту для співробітників Міністерства
транспорту й зв’язку, а також інших органів керування сектором будуть проведені семінари, заходи щодо обміну досвідом, надана інформація з найбільш успішного досвіду в
даній сфері в країнах-членах ЄС. а також буде розроблений
і уведений у дію цілий ряд інструментів, пов’язаних із транспортною стратегією.
Проект твінінгу «Сприяння в підвищенні безпеки перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом»
Бюджет: 1 млн. €. Строки реалізації: середина 2008 — середина 2010 (план).
Загальна мета проекту полягає в підвищенні безпеки на
автомобільному транспорті в Україні, шляхом гармонізації
із законодавством і процедурами ЄС, а також — підвищенні
ефективності механізмів забезпечення норм законодавства.
Проект буде працювати на рівні законодавчого поля України,
пов’язаного із забезпеченням безпеки на транспорті, загальних правил дорожнього руху й обов’язкового страхування.
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***
Комплексний підхід та розгортання транспортної системи не тільки до клієнта, отримувача транспортних послуг, а «до людини та її потреб» стає нарізним каменем
Плану дій Дунайської Стратегії ЄС. На перший план виходить гуманізація транспорту та комунікацій взагалі,
що проявляється, зокрема, в просуванні сполучень та
зв’язку в сільській місцевості, а також екологізація транспорту, «позеленіння», тобто висунення на перший план
найбільш дружніх транспортних технологій та стратегій.
Включення українських пропозицій в процес реалізації Дунайської Стратегії ЄС можливий лишень за умови
дотримання цих основоположних принципів сучасного транспортного менеджменту.
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Сучасні плани розвитку енергетики у Європі мають виражений тренд на декарбонізацію виробництва енергії
та посилення зовнішнього виміру європейського енергетичного ринку. Енергетична стратегії України зараз не
має чіткої відповіді на питання гармонізації з європейським енергоринком. З точки зору експертів 61 можливі
три стратегічні шляхи розвитку — це продаж Україною
«брудної» енергії завдяки застосуванню арбітражного
ціноутворення; стратегія очікування, коли буде мати
місце заморожування інтеграційних зусиль та співробітництво на основі Стратегії ЄС, при якому потенційно
можливим стане доступ до інвестиційних ресурсів ЄС.
Вочевидь, що заходи плану дій до Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону, що стосується розвитку енергетики, побудовані на припущенні співробітництва у цьому секторі економіки. Якщо гіпотетично
розглянути таку можливість, то потенційно це надасть
можливість запропонувати країнам-членам ЄС використовувати потенціал відновлюваних джерел енергії
України для виконання своїх зобов’язань щодо зменшення викидів вуглецю. Такий підхід зрозуміло викличе
бум інвестицій у відновлювану енергетику України. Втім
слід зазначити, що такий «райдужний» сценарій можливо потребує імплементації єдиного законодавства ЄС.
Цей процес у свою чергу викликає низку складних та
суперечливих процесів, пов’язаних щонайменш з технічними питаннями гармонізаційних процесів та суперечливими політичними питаннями.
Інші два шляхи взаємодії національної та європейської стратегії мало чим відрізняються від теперішньої
політики стосовно відновлюваної енергетики та навряд
чи підвисять темпи заміщення «вуглецевої» складової
енергетичного балансу країни відновлюваними джерелами енергії. Останні, у свою чергу, без монетарної
та політичної підтримки не зможуть виграти позиційну
боротьбу з атомною енергетикою.

61 http://beratergruppe-ukraine.de

Прийнята у 2006 році Енергетична стратегія України 62
на період до 2030 року ставила ціллю диверсифікацію
енергопостачання, але містила неприпустимо високий
рівень енергоємності ВВП, який практично визначав
відставання України у питанні сталого використання
енергії на найближчі десятиліття. Стратегія ґрунтувалася на прогнозі зростання ВВП за цей період у 3, 1 рази
та збiльшеннi споживання паливно-енергетичних ресурсів у 1, 5 рази. Вона також передбачала пріоритетне зростання генерації та споживання електроенергiї
в 2, 2 рази порівняно зi споживанням інших видів енергії. Передусім йдеться про генерацію енергії за рахунок
розвитку атомної енергетики. Обсяги генерації планували збільшити майже в 2, 5 рази до 2030 року.
Частка відновлюваних джерел енергії, відповідно планам розвитку енергетики, складає близько 6 % від загального споживання. Для порівняння, країни ЄС у цілому ставлять мету досягти 12 % внеску ВДЕ вже до 2010 р.
Частка ВДЕ в деяких країнах світу, досягнута ще в 2001 р.,
складала: Норвегія — 45 %, Швеція — 29,1 %, Нова Зеландія — 25, 8 %, Фінляндія — 23 %, Австрія — 21, 5 %, Канада — 15,6 %, Данія — 10,4 %. У сучасному європейському
документі «Енергетика 2020: Стратегія для конкурентної,
сталої і безпечної енергетики» 63 ставиться задача зросту
використання відновлюваних джерел енергії ще на 20 %.
В існуючий стратегії наголос робився на «атомний»
сценарій розвитку енергетики. Завдяки браку атомного
палива, відсутності власного замкнутого циклу виробництва ядерного палива і потужностей для його переробки та поховання відтворених радіоактивних відходів, знову виникає питання в ефективності такого шляху для забезпечення енергетичної залежності країни.
Крім того, важливим технологічним бар’єром для втілення цієї стратегії є необхідність кардинальної модернізації електричних мереж.

62 http://zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc
63 http://esbs.kiev.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=513&Itemid=176
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За думкою розробників альтернативної стратегії роз- традиційних енергоносіїв та їхніх цін. Зараз технології
витку 64 енергетики, частка відновлюваних джерел енер- ВДЕ поступаються традиційним технологіям за технічгії може доходити до 11 % у 2030 році (приймаючи до ними та економічними параметрами. Тому казати, що
уваги прогнозні «екстенсивні» показники попиту енер- застосування ВДЕ є панацея повної незалежності від
гії). Зараз проходить процес корегування цієї страте- імпорту газу або електроенергії, зараз неможливо. Але
гії, враховуючи реальну оцінку прогнозів економічно- у разі окремих прикладів відсутності газу в деяких місго розвитку України. Зокрема, коригування документа тах — застосування ВДЕ вже має цілком виражений екостосуватиметься зниження плану з будівництва блоків номічний інтерес.
атомних електростанцій у бік зменшення та інвестицій
Значно більшого ефекту можливо досягнути при
у проекти застосування відновлюваних джерел енергії. впровадженні сумісних заходів щодо підвищення енерТаким чином, незалежно від шляху співпраці з ЄС у гоефективності осель, комерційних об’єктів, тощо. Аналіз
рамках гармонізації енергетичних стратегій, можливос- досвіду країн ЄС у реагуванні на енергетичні кризи (натей застосування європейських інвестицій, національ- приклад, нафтова криза 70-х) виділяє те саме ефективне
ної монетарної підтримки розвитку технологій, що вико- рішення — теплова модернізація будов, що за 5–7 років
ристовують відновлювані джерела енергії та ін. вочевидь забезпечує зменшення необхідності в теплі й газі в 2–3
колосальний потенціал зеленої енергетики України та рази. Від 20 % до 40 % економії електроенергії здійснюможливість його використання з ціллю забезпечення ється за рахунок заміни застарілого електроустаткуваненергетичної безпеки регіонів.
ня водночас і в житловому секторі, і на підприємствах.
Досвід Європи показує, що інвестиції в енергозбереження є досить привабливими для приватного бізнесу та є
***
Одним з розділів Плану дій щодо Європейської стра- одними з найбільш економічно ефективних засобів дотегії розвитку Дунайського регіону (Дунайській страте- сягнення сталого розвитку енергетики.
гії) є сприяння сталому розвитку енергетики. Окрім пиОсновний фактор, важливий для ефективного розвитань розвитку енергоринків та розвитку енергетичної тку ВДЕ і підвищення енергоефективності, — це можлиінфраструктури, багато уваги в ньому приділяється пи- вість знаходження та розробки таких механізмів сталотанням енергоефективності та впровадження віднов- го розвитку, які дозволяли б найефективніше викорислюваних джерел енергії.
товувати ВДЕ та заходи з енергозбереження у кожному
Фактично план дій з розвитку відновлюваних джерел окремому випадку Дунайського регіону.
енергії та підвищення енергоефективності в Дунайській
Для створення ефективної енергетичної системи рестратегії можна умовно розділити на 4 частини:
гіону або окремого селища необхідно визначити опти− транснаціональних рамкових програм ЄС;
мальні технологічні рішення й схеми енергопостачан− промоція створенню мережі контактів та зростання ня. Ці рішення, що враховують значною мірою аспекти
інформованості щодо застосування відновлюваних екологічної безпеки, повинні базуватися на чіткому роджерел енергії та підвищення енергоефективності зумінні потенціалу енергозбереження об’єкта.
через дослідження та обмін досвідом;
Енергетична криза 70-х років у Європі породила ба− відновлення малої гідроенергетики;
гато інструментів для досягнення енергоефективнос− зниження залежності від імпорту енергії, завдяки за- ті. І одним з них є енергоаудит. Енергетичний аудит рестосуванню локальних джерел енергії.
гіонального господарства вимагає системного підходу
Тема застосування ресурсів рамкових програм ЄС й повинен аналізувати споживання всіх видів палива й
була частково висвітлена вище, але треба ще раз за- енергії на транспорті, у промисловості, торгівлі й житлозначити, що питання не тільки у застосуванні рамкових вому секторі. Одержання детальної інформації про відпринципів і конвенцій, але й у створенні діючих меха- носне споживання енергії в кожному секторі господарнізмів використання цих ресурсів усіма дунайськими су- ства дозволяє сформулювати локальні цілі для заходів
сідами незалежно від їхнього членства у ЄС. Крім того, щодо енергозбереження й впровадження ВДЕ та продля розвитку сектору сталої енергетики необхідні умо- гнозувати тенденції в споживанні енергії в різних сектови для залучення приватних інвестицій у сектор зеле- рах. У зв’язку з тенденцією розвитку ринку квот на виної енергетики.
киди вуглекислого газу, що прямо пов’язані зі споживаОсновне теоретичне питання конкурентоспромож- ною енергією, енергоаудит є базовим інструментом для
ності відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є баланс з залучення додаткових фінансових джерел.
Успіх аудиту при встановленні точних кількісних оціодного боку вартості інноваційної складової технологій, технічної ефективності, а з другого — доступності нок споживання енергії значною мірою визначає повнота одержуваної інформації, що залежить від координації
64 Борис Коробко. Енергетика та сталий розвиток // Інформа- діяльності учасників процесу: влади, підприємств, а також міських жителів. Проведення енергетичного аудиту
ційний посібник для українських ЗМІ.
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служить платформою для оцінки потенціалу енергозбе***
реження й, як наслідок, стимулює заходи щодо зниженВиходячи з того, що особливістю застосування ВДЕ
ня викидів парникових газів і зменшення фінансового є природні умови конкретного географічного місця, то
тиску на бюджети. Результати аудиту є початком імпле- для найбільш ефективного застосування цих технологій
ментації заходів з енергозбереження, зменшення емісії необхідне у першу чергу детальне дослідження потенціпарникових газів. Виявлення малоефективних техно- алу застосування ВДЕ. Нижче ми наводимо відновлювалогій, джерел втрат енергії в різних секторах господар- ні джерела енергії, використання яких на українській тества дозволяє застосувати підходи так званого енерго- риторій Дунайського регіону, має найбільший потенціал.
менеджменту, зокрема, широкого використання енерСонячна енергія. Технічний потенціал сонячного вигетичних контрактів для поліпшення ситуації.
промінювання на території Одеської області складає
близько 1250–1350 кВт / m2. Цей показник є достатнім
Класичним прикладом, що демонструє ефективність приватних інвестицій в енергозберігаючі заходи, є схема використання так званих енергетичних
контрактів (energy performance contract). Основним
принципом такого підходу є повернення інвестицій і
отримання прибутку за рахунок економії енергії. Інвестор забезпечує фінансування й реалізацію проекту, а
замовник повертає інвестиції із заощаджених експлуатаційних витрат протягом строку, погодженого в договорі. Стандартний набір послуг, що надаються інвестором, зазвичай містять у собі: пропозиції із заощадження енергії, фінансування проекту, будівництво й запуск
в експлуатацію, контроль і обслуговування устаткування на час погашення фінансових зобов’язань за проектом, вимір і оцінка отриманих результатів. Енергетичні контракти — це зручний інструмент для реалізації
енергозберігаючих мір, які ґрунтуються на рекомендаціях енергетичних аудитів у країнах Європейського Союзу. Треба відзначити, що такий підхід успішно
впроваджується водночас і у житловій сфері, і в суспільних будинках.
Возз’єднання Західної й Східної Німеччини викликало необхідність реформування сектору економіки.
Крім величезного потоку державних інвестицій, місцеві влади вирішили залучити до рішення проблеми
енергопостачання приватний сектор. У Берліні був реалізований проект «Партнерство в енергозбереженні»,
у рамках якого була розроблена й впроваджена спеціальна система контрактів між приватним бізнесом
і споживачами для підвищення енергоефективності в
житлових будинках. Для реалізації цієї ініціативи в місті було утворено Енергетичне агентство. Новій структурі було доручено розробити й впровадити модель
«енергетичних контрактів», які б, з одного боку, забезпечували досягнення поставлених цілей енергозбереження при обмеженості місцевих бюджетів, а з іншого боку — економію і коштів, і енергії.
Завдяки реалізації пілотного проекту були створені технічні, юридичні, організаційні основи складання енергетичних контрактів. Для розробки проектів енергозбереження залучалися юридичні й спеці-

альні проектні організації. В першу чергу, була зібрана інформація про конструктивні й технічні показники будинків, на базі якої відібрані окремі об’єкти і їхні
групи. Наступним кроком стало створення наглядової ради за участю всіх зацікавлених сторін: місцевої
влади, жителів, представників приватного бізнесу. У
повноваження цього органу входило визначення пулів для контракту, встановлення показників енергозбереження, затвердження графіка реалізації заходів. Для
пошуку інвестора був оголошений відкритий конкурс.
Інвестор бере на себе відповідальність за функціонування системи й гарантує досягнення певного мінімального рівня енергозбереження, а також відповідає
за ризики, наприклад, зміни банківських відсотків. У
свою чергу, замовники гарантують йому, що не будуть
підвищувати рівень енергоспоживання (у порівнянні
з попереднім роком). Показники економії енергії постійно контролюються й зрівнюються з контрактними
зобов’язаннями. Можливий додатковий прибуток також розподіляється між сторонами контракту. Водночас і планово зекономлені, і додаткові засоби служать
для замовників стимулом підтримувати ощадливе використання енергії.
Фахівці Берлінського енергетичного агентства
запропонували укласти контракти відразу на групу
будинків (пул). У пул були включені будинки різних конструкцій, технічного стану, видів устаткування й потенціалу енергозбереження. Така неоднорідність дозволяє інвесторам реалізовувати проекти на компенсаційному принципі побудови цін. У Берліні контракти з
енергозбереження були укладені для шести пулів, у які
ввійшли більше 220 будинків. До виконання притягнуто чотири різних контрактори. Строк контрактів становить від 12 до 14 років. Потенціал енергозбереження
варіюється залежно від типу будинку й становить від
5 % до 60 %. Тепер міська влада з успіхом застосовує
цю модель і для суспільних будинків. Слід зазначити,
що успішної реалізації проекту «Партнерство в енергозбереженні» є робота з мотивації споживачів і формуванню свідомого підходу городян до підвищення
ефективності енергоспоживання.
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аргументом для підтвердження, що сонячна енергія є
найбільш цікавою ланкою альтернативної енергетики
для генерації водночас і теплової енергії, і електроенергії у даному регіоні. Можна виділити декілька секторів
застосування геліоенергетики: теплові сонячні колектори, фотоелектричні перетворювачі енергії (сонячні батареї) для генерації електроенергії та пасивної геліоенергетики (принцип парникового нагріву). Крім того, існує багато приладів більш екзотичного застосування сонячної енергії, наприклад, для опріснення води та інше.
Вітроенергетика. Середня швидкість вітру в українській частині Дунайського регіону становить від 4
до 5 м/с. Рентабельність вітроагрегатів досягається
на майданчиках із середньорічною швидкістю вітру,
починаючи з 4 м/с, а в перспективі цей показник має
знизитися до 3 м/с. Найбільший потенціал і перспективний інтерес викликають ділянки для спорудження
ефективних вітрогенераторів на мілководних акваторіях морів, континентального шельфу, заток, лиманів
та внутрішніх водойм.
Біомаса. Відповідно до Директиви Європейського
Союзу 2001/77/ЄС, біомаса — це біодеградовані фракції продуктів, відходів та залишків сільського господарства (рослинних та тваринних), лісового господарства
та близьких до них галузей промисловості. Тільки технічно можливий для реалізації потенціал енергетичного
застосування біомаси оцінюється у еквіваленті 587 000
тонн нафти. Найбільшої уваги заслуговує перетворення біомаси та органічних відходів на біогаз, оскільки в
цьому випадку, окрім палива, виробляються цінні органічні добрива, вкрай необхідні для збереження гумусу в
українських чорноземах. Але енергетичну цінність мають також відходи біологічного походження, продукти
лісового господарства, спеціальні енергетичні рослини, сільськогосподарські відходи або спеціально вирощувані культури (солома, відходи переробки соняшника, продукти життєдіяльності тваринництва), продукти
аграрного лісництва, тощо.

творене у будь-якому селищі. Готові колектори можуть
бути передані громаді міста. Такий підхід не тільки має
усі шанси перерости до бізнесу, але сприяє багатьом суміжним факторам сталого розвитку.

Корисний прклад
Прикладом може також послужити централізоване застосування інсталяцій для перетворення біомаси в енергію (біогаз, солома, пелети, тощо.) у селах. Це не тільки вирішує питання енергогенерації, а
й також сприяє організації процесу управління відходами та у деяких випадках сприяє зниженню забрудненню ґрунту. Такий пілотний проект було впроваджено у селі Ліски за фінансуванням Британської
ради. В рамках цього проекту, було встановлено біогазову інсталяцію, проведено низку навчальних
семінарів та навчальний тур до Румунії з метою обміну досвідом.
Безсумнівно, рішення завдань забезпечення сталого
розвитку енергетики тісно пов’язане з такими найважливішими напрямками, як формування громадянського суспільства, виявлення ініціативи громади. Без активної позиції громадян завдання вирішити неможливо. Але цю активну позицію потрібно сформувати. Тому
активізація громадських організацій у регіонах, робота центрів компетенції, що націлена на популяризацію
застосування ВДЕ та енергоефективності, встановлення пілотних об’єктів є дійсно необхідним завданням на
шляху сталого розвитку енергетики.

Висновки

Існуюча Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону та План дій до неї в цілому пов’язані з Європейською стратегією розвитку енергетики, але не
приймають до уваги питання гармонізації з національною стратегією розвитку енергетики через відсутність
механізмів застосування вказаних ресурсів та проектів.
***
Потрібні ретельні дослідження потенціалу ВДЕ та
Доцільно розглянути застосування ВДЕ та енергозбереження не тільки у контексті забезпечення енергобез- енергозбереження у Дунайському регіоні для ефективнопеки, але й сумісно з факторами, що сприяють боротьбі го «підігнаного під наперед задані вимоги» застосування
з бідністю, розвитку зеленого туризму, рішенню еколо- технологій, виходячи з природних умов та економічних
гічних завдань та забезпечують створення нових робо- аспектів. Початком цих досліджень повинен бути енерчих міст. Наприклад, інвестиційні кошти щодо придбан- гетичний аудит регіону.
Створення мереж, робота НУО та центрів компеня простіших сонячних колекторів на сьогодення високі
та викликані з одного боку недостатньою конкуренцією тенції є обов’язковою передумовою заохочення населенна локальних ринках, а з другого — браком національ- ня та бізнесу використовувати ВДЕ та впроваджувати
ного виробництва. Для розповсюдження такої техно- енергозбереження. Їхнє завдання також повинно пошилогії логічним є застосування лізингової моделі засто- рюватись на роз’яснення переваг різних фінансових месування колекторів імпортного або локального вироб- ханізмів підтримки зеленої енергії та формування у наництва. Окрім того, технології виробництва колекторів селення сучасної культури раціонального використанне дуже складні, та таке виробництво може бути від- ня енергоресурсів.
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Для отримання синергетичного ефекту розвитку
ВДЕ треба розглядати питання впровадження технологій в комплексі з питаннями розвитку середнього та
малого бізнесу, боротьби з бідністю, тощо.
Увагу треба привернути не до енергії малих річок, а
до енергії сонця та вітру.
Для незалежного розвитку ВДЕ необхідно створення
простих технологій, виробництво яких могло б застосовувати місцеву робочу силу.
При недостатній державній підтримці, ріст темпів
використання ВДЕ та енергозбереження має шанси забезпечуватися за допомогою приватних інвестицій. Тому
необхідно запровадити широкий спектр фінансових та
правових механізмів (Наприклад,енергетичні контракти,
кредитування, лізинг, зелені тарифи тощо) з ціллю сприяння надходження інвестицій у цей сектор енергетики.
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Збереження природної та історико-культурної
спадщини в українській частині дунайсього регіону
та розвиток екологічного, сільського,
гастрономічного і винного туризму

Автор висловлює вдячність пані Ірині Перегуденко, головному спеціалісту відділу
розвитку туризму і рекреації Управління культури і туризму Одеської обласної державної
адміністрації, і пану Ярославу Кирпушку, виконавчому директору Буковинського центру
реконструкції та розвитку, за надані матеріали, без яких цей аналіз був би неповний.

I. Місце проблематики в Плані
дій до Європейської стратегії
розвитку Дунайського регіону

чи на важливості слідування принципам Люблянської
декларації з питань культурної спадщини «Від примирення до сталого соціально-економічного розвитку»
(Любляна, 6–7 листопада 2009 р.), у вступній частині до
Питання, що стосуються збереження природної та зазначеного підрозділу зазначається, що культурна спадісторико-культурної спадщини і розвитку туризму в Ду- щина має економічну і соціальну цінність і здатна спринайському регіоні віднесені до розділу А «Об’єднуючи яти процесу міжетнічного примирення і прискоренню
Дунайський регіон» і безпосередньо є предметом під- соціально-економічного розвитку шляхом зміцнення
розділу 3 «Розвиток культури і туризму та контак- регіональної співпраці і культурного діалогу.
тів між людьми».
Ключові тези підрозділу:
Посилаючись на міжнародні конвенції в галузі культури, зокрема конвенції ЮНЕСКО, а також наголошуюНАПРЯМОК

Зазначений підрозділ включає такі напрямки та дії:

ДІЯ
Збереження культурного різноманіття як потужного чинника розвитку Дунайського регіону

Культурна спадщина

Посилення співпраці і контактів між людьми різного походження, сприяння творчості,
надання імпульсу культурній інновації та економічному розвитку на основі спадщини,
традицій і туризму
Просування Дунайського регіону як Європейського бренду
Перетворення Дунайського регіону на важливе туристичне місце Європи

Туризм

Розвиток короткотермінових туризму і рекреації (туризм «вихідних днів»), а також сприяння більш тривалому перебуванню туристів у регіоні
Подальший розвиток навігаційної і портової інфраструктури для круїзного судноплавства
і приватного яхтингу, в тому числі круїзів типу «ріка-море» (Дунай-Чорне море)
Подальший розвиток активного туризму шляхом створення туристичних шляхів
та інфраструктури уздовж Дунаю
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НАПРЯМОК

ДІЯ
Посилення зв’язків і співробітництва і сфері навчання, освіти та науково-дослідної роботи
в галузі туризму
Покращення планування та інфраструктури в сфері туризму, включаючи готельну інфраструктуру і приватні садиби, портову туристичну інфраструктуру, інформаційні туристичні
центри, природоохоронні та культурні зони, винні шляхи («шляхи вина»), пішохідні
та велосипедні шляхи та їх мережі в Дунайському регіоні, включаючи шляхи уздовж
річок Сава і Драва.

Туризм

Сприяння покращенню якості туристичного продукту, в тому числі розробка регіональних
стратегій сталого туризму
Розвиток сталого туризму, який стимулював би відвідання природних та культурних
об’єктів і розвиток «зелених» напрямків туризму, в тому числі вело- туризму
Просування велнесс-туризму в регіоні
Збір даних щодо культурної діяльності та створення всеохоплюючої бази даних
з культурної діяльності в Дунайському регіоні
Розвиток культурних і мистецьких обмінів

Також цієї проблематики стосується підрозділ 6 «ЗбеНа території української частини Дунайського регіону
реження біологічного різноманіття, ландшафтів і якос- існує значна кількість об’єктів природно-заповідного
ті повітря та ґрунтів» розділу В «Охорона довкілля в Ду- фонду, включаючи два з чотирьох українських біосфернайському регіоні».
них заповідника — Дунайський біосферний заповідник, який охоплює приморську зону української часКлючові тези підрозділу, які стосуються
тини дельти Дунаю (Одеська область), і Карпатський
тематики, що розглядається:
біосферний заповідник (Закарпатська область), націоЗроблено наголос на зв’язку між якістю довкілля та нальні природні парки «Нижньодністровський», «Тузловрізними сферами розвитку, в тому числі туризмом, а та- ські лимани» (Одеська область), «Вижницький», «Хотинкож необхідністю враховувати ці сфери розвитку в про- ський», «Черемоський» (Чернівецька область), Галицький
цесі планування заходів з охорони довкілля.
НПП, Карпатський НПП, «Гуцульщина», «Верховинський»
Зі свого боку додамо, що природоохоронний аспект (Івано-Франківська область), «Синевир», Ужанський НПП,
має братися до уваги в контексті заходів зі збережен- «Зачарований край» (Закарпатська область), природний
ня історико-культурної спадщини та розвитку туризму, заповідник «Горгани» (Івано-Франківська область), регіадже природні ландшафти є частиною не лише природ- ональні ландшафтні парки «Тилігульський» та «Ізмаїльної спадщини, а й історико-культурного надбання, бо є ськи острови» (Одеська область), а також істотну кількість
складовою того середовища, яке також впливало на роз- заказників і велику кількість природоохоронних об’єктів
виток культури і місцевих традицій представників різ- місцевого значення — пам’ятки природи, ботанічні сади,
них етнічних груп, для яких ці території стали домівкою, дендрологічні парки, пам’ятки садово-паркового мисі які в свою чергу мали вплив на оточуюче їх середовище. тецтва, заповідні урочища.
Чотири області, які належать до української частини
Дунайського регіону, володіють надзвичайно багатою
II. Аналіз поточної ситуації в українській
історико-культурною спадщиною. Так в Одеській обчастині Дунайського регіону
ласті на державному обліку і під охороною знаходиться
Я вже зазначалося, в адміністративно-територіально- 4476 об’єктів культурної спадщини, з них 1297 пам’яток
му плані українська частина Дунайського регіону пред- історії, 1654 — археології, 1311 — містобудування та арставлена Одеською, Чернівецькою, Івано-Франківською хітектури, 209 — монументального мистецтва, 4 — наута Закарпатською областями.
ки і техніки та 1 — садово-паркового мистецтва. 12 наУкраїнська частина Дунайського регіону має спри- селених пунктів області включені до списку історичних
ятливі для розвитку туризму і рекреації природно-гео- населених місць України, затвердженого Постановою Каграфічні та кліматичні умови: помірно континентальний бінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 65.
клімат; різноманітні природні комплекси, включаючи літоральні (природні комплекси прибережних смуг), сте- 65 Про стан охорони культурної спадщини області за І півріччя
пові, лісостепові, передгірські, гірські (Українські Карпа2011 року / Управління охорони об’єктів культурної спадти), дельти великих річок Дунаю та Дністру.
щини Одеської облдержадміністрації
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В Чернівцях сьогодні на державному обліку в межах
міста перебуває 689 пам’яток та об’єктів культурної спадщини, з яких 24 пам’ятки національного значення та 665
пам’яток культурної спадщини місцевого значення. 66
Варто особливо підкреслити, що нещодавно резиденцію митрополитів Буковини і Далмації (нині центральний корпус Чернівецького національного університету
ім. Юрія Федьковича) було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 67
На території Закарпатської області до державного
реєстру області включено 9 замків, 339 пам’яток архітектури національного і місцевого значення, 212 пам’яток
археології. 68
На державному обліку в Івано-Франківській області
знаходиться 869 пам’яток історії, 142 пам’ятки монументального і 1440 археології. 24 пам’ятки занесено до Державного реєстру національно-культурного надбання. 27
населених пункти області мають статус історичних міст. 69
Області, що входять до складу української частини Дунайського регіону, відрізняються надзвичайним етнічним різноманіттям та культурною різнобарвністю. За
даними всеукраїнського перепису населення 2001 року,
на території Одеської області проживають представники
133 національностей і народностей, на території Чернівецької області — близько 80, Івано-Франківської — понад 90, Закарпатської — понад 100 національностей і
народностей. 70
Поліетнічність, наявність зон компактного проживання таких найчисленніших національних меншин як
молдавани, болгари, угорці, румуни, гагаузи, а також
словаки, албанці, чехи, створює підґрунтя для віднесення Закарпатської, Одеської і Чернівецької областей
до етнорегіонів. 71
66 Пушкова О. Деякі аспекти європейської інтеграції // http://
chernivtsy.eu/portal/?page_id=11286

67 Лобарчук О. «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО прописалася

у Чернівцях» // Урядовий кур’єр. 31 серпня 2011 // http://
www.ukurier.gov.ua/uk/articles/arhitekturna-dovershenistbukovinskoyi-perlini/p/
68 Комплексна програма збереження і використання пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на
2006–2015 роки // http://www.carpathia.gov.ua/ua/catalog/
item/178.htm
69 Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року. Івано-Франківськ, 2007. С. 77.
70 Всеукраїнській перепис населення 2001 р. Регіони України / Державний комітет статистики України // http://www.
ukrcensus.gov.ua/regions/
71 Етнорегіони — території, які «за сукупністю взаємозв’язаних етнічних елементів, характером та інтенсивністю етнічних процесів відрізняються від інших територій і можуть
виступати як окремі (самостійні) об’єкти державної етнонаціональної політики» [Надолішній П. І. Розбудова нової
системи врядування в Україні: етнонаціональний аспект.
(Теоретико-методологічний аналіз): Монографія. — Київ,
Одеса, 1999. — С. 154–155.].

У контексті регіонального та місцевого розвитку, зокрема, говорячи про перспективи розвитку туризму в
українській частині Дунайського регіону, особливу цінність мають багаті етнокультурні традиції, включаючи
збереження місцевих звичок, традиційного вигляду помешкань, етнічної гастрономії, тощо, що збереглись в
зонах компактного проживання представників різних
етнічних груп. Це створює можливості для розвитку етнічного, сільського і гастрономічного туризму, який
останніми роками набув великої популярності і розвивається швидкими темпами в багатьох країнах Європи.
Тут варто згадати й винний туризм, який також стає дедалі популярним в Європі і поряд з сільським і гастрономічним туризмом в таких країнах, як Італія, Франція,
Іспанія, Угорщина, Молдова розглядається центральними і регіональними урядами цих країн як істотний
чинник регіонального і місцевого розвитку, а також підвищення рівня зайнятості сільського населення в умовах глобальної трансформації сільськогосподарського виробництва і ринків збуту його продукції. Одеська
і Закарпатська області є традиційними виноробними
регіонами. Варто зазначити, що в Одеській області виробляється біля 50 % від загального об’єму виноматеріалів України. При цьому 84 % усіх виноградних насаджень області знаходяться у південній її частині у міжріччі Дунаю та Дністру. Тут виробляється близько 94 %
винограду від загального обсягу його виробництва на
Одещині. 72 Втім, порівнюючи стан розвитку винного туризму на Одещині і Закарпатті, зазначимо, що на Закарпатті цей вид туризму має набагато більш усталені традиції і набув більш широкого масштабу ніж на Одещині,
де просуванням винного туризму фактично займаються дві крупні виноробні компанії — ТОВ «Промисловоторговельна компанія Шабо», яке володіє зареєстрованою торговою маркою «Шабо», і ТОВ «Велес» яке володіє зареєстрованою торговою маркою «Колоніст», — а
також Національний науковий центр «Інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова». Варто відзначити наявність декількох дегустаційних залів та садиб на Одещині, які пропонують туристам скуштувати
місцеві вина та страви. Втім відмінністю винного туризму на Закарпатті є участь в його розвитку малих виноробних господарств та наявність винного шляху. Варто
згадати й міжнародний винний фестиваль у Берегово,
якій цілком можна вважати інструментом просування
винного туризму в регіоні на відміну від щорічної спеціалізованої виставки «Вино і виноробство» в Одесі та
фестивалю «Живе вино України» на базі ННЦ «Інститут
виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова», які зде72 Програма розвитку виноградництва та виноробства в Придунайському регіоні Одеської області на 2000–2010 рр. / Регіональна комплексна програма соціально-економічного
розвитку Придунайського регіону. Робочі матеріали.
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більшого орієнтовані на професійну аудиторію, ніж на
масового споживача, в тому числі й туристів. При цьому
на Одещині відзначається тенденція до скорочення виробництва виноградних вин і збільшення виробництва
міцних алкогольних напоїв: так у 2011 р. в Одеській області був зібраний високий врожай винограду високої
якості — 229 тис. т.; при цьому виробництво виноградних вин знизилось на 70 %, водночас зросло виробництво коньячної продукції 73.
Важливо зазначити, що розуміння винного туризму
лише як «спеціалізованого виду туризму, що має на меті
дегустацію, споживання, купівлю вина безпосередньо у
виробника» 74, є вкрай обмеженим, адже концепція винного туризму базується на поєднанні різних видів туризму — сільського, етнічного, гастрономічного, історичного, — і має на меті, як вже зазначалося, стимулювання регіонального і місцевого розвитку виноробних
регіонів і місцевостей, а також просування брендів певних регіонів і місцевостей, які мають багаті традиції виноробства і розглядають його як невід’ємну частку місцевої культури, на національному та міжнародному ринках товарів і послуг.
Основними перешкодами розвитку винного туризму
в українській частині Дунайського регіону є:
− Несприятлива законодавчо-нормативна база, яка
фактично унеможливлює мікровиноробство в Україні, а саме Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», який встановлює умови ліцензування на оптову торгівлю. Вартість ліцензії є занадто високою для
дрібних виробників вина. Разом з тим, досвід країн
Європи, де винний туризм сягнув значного розвитку
і істотним чином позитивно впливає на розвиток місцевої та регіональної економіки (Італія, Франція, Іспанія, Угорщина), свідчить, що цей вид туризму тримається насамперед на мікровиноробстві та виробництві унікальних місцевих вин.
− Іншою проблемою є фактична відсутність вин найменувань, контрольованих на походженням (теруарних
вин), які, за оцінкою директора Національного науковий центр «Інститут виноградарства та виноробства ім.
В. Є. Таїрова» В’ячеслава Власова, складають «золотий
фонд» будь-якої виноградарської країни. Саме за такими винами знають ту чи іншу країну або її регіон» 75.

73 Гриневецкий С. Культура бытия — культура пития // http://
rupor.od.ua/article/Kultura-bytiya--kultura--pitiya/

− Значний відсоток низькоякісних вин та фальсифікату, обумовлений низькою платоспроможністю українського покупця і низькою культурою споживання вина;
− Законодавчі обмеження на пропаганду культури споживання вина, яке віднесено до алкогольної продукції, відповідно до Закону України «Про рекламу». Разом з тим, реклама пива, як слабоалкогольного напою, в засобах масової інформації є необмеженою,
незважаючи на поширення такого негативного соціального явища, як пивний алкоголізм, особливо в
молодіжному середовищі. Варто зазначити, що подібних проблем свого часу зазнали й деякі виноробні
країни Європи, зокрема Італія. Але саме розвиток винного туризму та пропагування культури споживання вина як елементу здорового стилю життя сприяли подоланню молодіжного пивного алкоголізму як
масового явища в цій країні. Українські фахівці наголошують на необхідності пропаганди вина як гастрономічного продукту 76. Зазначимо, що питання
про доцільність відокремлення виноградного вина
як продукту гастрономічного від алкогольної продукції науково обґрунтував ще на початку XX століття Василь Єгорович Таїров, один із засновників школи виноградарства і виноробства в південному регіоні 77.
В українській частині Дунайського регіону існує істотний потенціал для розвитку сільського зеленого
туризму (агротуризму), який в сучасних умовах розглядається як дійовий інструмент розвитку сільських
регіонів і місцевостей, здатний позитивно впливати на
підвищення рівня зайнятості на селі, скорочення міграції сільського населення до міст, створення можливостей
для реалізації на місці продукції особистого селянського господарства, на благоустрій села, розвиток соціальної інфраструктури, сфери обслуговування, поліпшення демографічної ситуації на селі. Розробники «Стратегії розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської
області до 2015 року» зазначають, що сільський зелений туризм є однією з не багатьох галузей, яка не просто створює робочі місця, але й робить це без шкоди
для навколишнього середовища. Позитивний вплив
сільського зеленого туризму на вирішення соціальноекономічних проблем села полягає ще й в тому, що він
розширює сферу зайнятості сільського населення не
тільки у виробничій сфері, але й у сфері обслуговування. При певному нагромадженні кількості відпочиваючих з’являється потреба в задоволенні їх різноманітних
запитів, а це, у свою чергу, стимулює розвиток сфери

74 Винний туризм. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопе-

дії. // http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B
D%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%
D0%B8%D0%B7%D0%BC
75 Про виноград, вино та аграрну політику в Україні // Пропозиція. Український журнал з питань агробізнесу // http://www.
propozitsiya.com/?page=149&itemid=3685&number=125
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76 Там само.
77 Виноградное вино и алкоголизм. Записка В. Е. Таирова, консультанта Главного Управления Землеустройства и Земледелия по вопросам виноградарства и виноделия. — Одесса.
Типография под фирмою «Вестник Виноделия», 1915. — 24 с.
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послуг: транспортних, зв’язку, торгівлі, служби побуту,
відпочинково-розважальних та інших 78.
Передумовами розвитку агротуризму в Україні фахівці називають наявність приватного житлового фонду
в сільській місцевості; незайняте або частково зайняте
в особистих селянських господарствах сільське населення, відсоток якого по відношенню до середньорічної кількості працездатного населення, що продуває
в сільській місцевості, наближається до 50 %; проблема збуту сільськогосподарської продукції, дві третини
якої виробляється в особистих селянських та фермерських господарствах 79.
Втім варто взяти до уваги й такий чинник, який істотно впливає на створення передумов для розвитку
агротуризму, як наявність чи відсутність традицій використання своєї власної оселі для прийому туристів і
надання їм певних послуг. Аналізуючи ситуацію в українській частині Дунайського регіону варто відзначити,
що найбільш усталеною традиція сільського туризму є в
гірських районах Закарпаття і Прикарпаття. Так в ІваноФранківській області туристів приймають понад 300 господарів, а кількість прийнятих туристів кожним господарем в середньому становить 150 осіб на рік 80. В Чернівецькій області туристів приймають понад 60 об’єктів
сільського туризму 81. В Одеській області, на відміну від
інших трьох областей української частини Дунайського регіону, традиції агротуризму є менш розвиненими.
Частково поліпшити ситуацію в сфері розвитку агротуризму на Одещині вдалося завдяки реалізації проекту
Європейського Союзу «Украплення інтеграції прикордонних регіонів в сфері розвитку сільського зеленого
туризму» в рамках програми сусідства «Румунія-Україна».
Основними перешкодами розвитку сільського зеленого туризму в українській частині Дунайського регіону є:
− Неврегульоване законодавство та відсутність спеціальної нормативно-правової бази, на яку б спирався
цей вид туризму. Основними законодавчими актами,
які регламентують діяльність в цій сфері туризму, є
загальний для всіх видів туристичної діяльності Закон України «Про туризм», а також Закон України «Про
особисте селянське господарство», які не визначають
критерії, за допомогою яких можна б було відрізнити
сільський туризм від інших видів туристичної діяльності, законодавчо незакріплені вимоги до житла та
до власника житла, який надає послуги з сільського
78 Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року. — С. 98.

79 Організація та планування діяльності сільського туризму.
Методичний посібник — Вип. 3. — Одеса, 2009. — С. 5.

80 Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року. — С. 98.

туризму. Актуальним на сьогодні для підтримки розвитку сільського туризму, просування його туристичних продуктів на внутрішньому і міжнародному туристичному ринку, є впровадження системи добровільної категоризації сільських садиб;
− Низький рівень розвитку інфраструктури, незадовільний стан доріг у гірській і сільській місцевості;
− Низький рівень благоустрою та гострота комунальних проблем та санітарного стану в сільській місцевості (відсутність каналізації, забруднення річок та
берегів сміттям);
− Недостатній рівень якості та асортимент послуг;
− Низький рівень кваліфікації господарів;
− Недостатня маркетингова та рекламна діяльність;
− Недостатня кількість закладів відпочинку й розваг,
культурних заходів та інформація про них;
− Високі ціни у піковий сезон через низьку конкуренцію та недостатню кількість закладів розміщення;
− Слабка співпраця з туристично-інформаційними центрами та тур операторами.
Зазначимо, що ці види туризму (сільський зелений,
винний і гастрономічний) часто поєднується з етнічним туризмом, адже туристам пропонується не лише
відпочинок у сільській садибі, а можливість ознайомитися із місцевим побутом і традиціями, скуштувати типові місцеві страви і напої. Варто зазначити, що сьогодні
в українській частині Дунайського регіону існують спеціально створені об’єкти етнічного туризму. Яскравим
прикладом є «Центр етнографічного, зеленого, сільського туризму і сімейного відпочинку «Фрумушика-Нова»
в Тарутинському районі Одеської області на місці молдавських сел. Фрумуника-Нова і Рошія, населення яких
було виселене у 1946 році у зв’язку зі створенням військового полігону. Створення центру було розпочато у
2006 р. Наразі центр включає цілу низку об’єктів: етнографічний музей під відкритим небом «Бессарабське
село Фрумушика-Нова», етнографічний музей «Бессарабія XIX-XX століть», винний погреб, меморіал «Пагорб
пам’яті», мінізоопарк, ферма фазанів тощо. 82 Наразі триває робота зі створення природно-етнографічного парку «Тарутинський степ» на площі більше ніж 3000 га. Варто зазначити, що проект реалізується зусиллями приватного інвестора і є прикладом комплексної ідеї, яка
поєднує бізнесовий проект і заходами по збереженню
історико-культурної і природної спадщини.
Українська частина Дунайського регіону має значний
потенціал для розвитку лікувально-оздоровчого туризму, налічуючи значну кількість курортних місцевостей як в Карпатах, так і в Українському Придунав’ї,
включаючи Чорноморське узбережжя. Важливим є той
факт, що адаптаційний період для рекреантів навіть з

81 http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0

%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%
D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
82%D1%8C

82 http://frumushika.com/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=80&Itemid=85
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північно-західної Європи (Велика Британія, Нідерланди,
Норвегія) та європейської частини Росії складає в Українському Придунав’ї лише 2–4 дні (наприклад, в Криму
цей період складає 7–10 днів). Українська частина Дунайського регіону має значну кількість джерел мінеральних вод рідних типів і лікувальних грязей. До цього треба додати такі рекреаційні ресурси, як наявність
великих пляжів уздовж морського і лиманських узбереж з ропою лиманів.
Несприятливими для розвитку лікувально-оздоровчого туризму чинниками є такі:
− незадовільний матеріально-технічний стан професійних лікувально-оздоровчих закладів в регіоні в при
порівняно високих цінах на послуги;
− важка доступність курортно-рекреаційних зон через
недосконалу інфраструктуру (поганий стан автодоріг, недостатня кількість місць паркування, обмежене міжнародне авіасполучення, відсутність комфортабельного і швидкого залізничного сполучення);
− низький рівень та асортимент послуг у порівнянні
із подібними закладами сусідніх країн — Угорщини,
Словаччини і Румунії;
− недостатня маркетингова та рекламна діяльність;
− слабка співпраця з туристично-інформаційними центрами та тур операторами.
Перспективним, але й досі малорозвиненим, видом
туризму в Українській частині Дунайського регіону є
водний туризм. Основною передумовою його розвитку є наявність відповідних природних ресурсів на території регіону — крупних річок, великих озер, морського узбережжя. Наявність транскордонних річок,
насамперед великих — Дунай, Тиса, Дністер, Прут і Сірет, — створює можливість розвитку транскордонного
і міжнародного водного туризму. Відмінності цих річок,
обумовлені різноманітністю ландшафтів, нахилом русла, характером течії, наявністю та складністю перешкод,
сезонним режимом тощо, дозволяють розвивати різні
види водної туристсько-спортивної діяльності в регіоні — яхтінг, каякінг, рафтінг, які набувають все більшої
популярності в Європі. Вихід до Чорного моря рік Дунай
та Дністер створює можливість для створення змішаних
річних і морських яхтених маршрутів. Великі дунайські
озера є привабливими для віндсерфенгістів. Втім за відсутності необхідної інфраструктури (кемпінгів, готелів,
пунктів прокату обладнання) та реклами вони мало відомі як об’єкти водного туризму.
Основними перешкодами розвитку водного туризму
в українській частині Дунайського регіону є:
− відсутність необхідної інфраструктури (яхтених стоянок, каякінгових баз, пунктів прокату обладнання тощо);
− відсутність розроблених маршрутів, інформації про
них та карт маршрутів;
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− відсутність системи спостереження та системи безпеки і порятунку на водних маршрутах;
− недостатність, а в багатьох випадках відсутність інструкторів;
− недостатня кількість пунктів оренди туристичного
спорядження (плотів, байдарок і каное, човнів, наметів, спальних мішків тощо);
− обмежена кількість туроператорів, які пропонують
послуги в сфері водного туризму.
Ще одним екологічно дружнім видом туризму є велосипедний туризм. Цей вид туризму стає дедалі популярним в Європі, в тому числі в Дунайському регіоні. Наразі
триває створення велосипедних доріжок уздовж Дунаю,
які проходять територіями дунайських країн. Прикладом
такого популярного велосипедного маршруту є той, що
починається у Пассау, Німеччина, і закінчується у Відні,
Австрія. 83 Велосипедні маршрути уздовж Дунаю активно розвиваються в Угорщині, Словаччині, Сербії, починають розвиватися у Румунії. Варто зазначити, що велосипедні маршрути прокладені не лише уздовж Дунаю, а
й в інших місцевостях, в тому числі гірських.
В українській частині Дунайського регіону велосипедний туризм ще не набув помітного розвитку, хоча і вважається перспективним видом туризму. Істотним поштовхом до розвитку велосипедного туризму в українській
частині Дунайського регіону став проект «ВелоКраїна»,
який здійснювався за підтримки Європейського Союзу
з метою створення інфраструктури для рекреаційних
велосипедних поїздок у горах та популяризація цього
способу відпочинку серед українських та іноземних туристів. Територія проекту включає Івано-Франківську,
Закарпатську та Чернівецьку області з осередкамии у населених пунктах, добре відомих серед туристів — Яремче, Ворохта, Яблуниця, Верховина, Коломия, Косів, Рахів
та Вижниця. 84 Наразі в цих трьох областях української
частин Дунайського регіону існує півсотні велосипедних маршрутів. Практично не розвинений велосипедний туризм в Одеській області, зокрема Українському
Придунав’ї. Причинами цього є погана дорожня інфраструктура, відсутність інфраструктури велосипедного туризму (пунктів прокату снарядження, маркування
маршрутів, туристичних вказівників), нерозробленість
велосипедних маршрутів в цьому регіоні.
Необхідно зазначити, що згадані види туризму часто
пов’язані з історичним туризмом: концепція розроблення винних шляхів в якості одного з базових елементів включає прив’язку до історичних та історикоархітектурних об’єктів при складанні маршрутів (зам83 http://www.europebicycletouring.com/european_trips/Dan-

ube/Danube.htm або http://academic.regis.edu/dbahr/GeneralPages/Dave/Sabbatical/Danube.html
84 http://www.bikeland.com.ua/page/ua/project/
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ків, фортець та інших історичних пам’ятників), відвідувачі садиб агротуризму та курортів часто зацікавлені у
ознайомленні з пам’ятками історії та архітектури, які є
неподалік від місць їхнього відпочинку. Тож збереження та підтримка у належному стані таких об’єктів, їх промоція, створення додаткових атракцій істотно впливає
й на розвиток зазначених видів туризму. Прикладом такого комплексного погляду на розвиток туризму в регіоні можна назвати проект «Створення інтегрального
туристичного продукту для розвитку культурного туризму на Буковині», який виконувався за підтримки Європейського Союзу через Програму сусідства «РумуніяУкраїна» і був сконцентрований на збереженні і розвитку
природно-рекреаційної площі Хотинської фортеці. Разом з тим, проект мав на меті промоцію регіону на ринку туристичних послуг України і Європи, а також залучення місцевого населення до захисту довкілля і покращення його усвідомлення власної історичної спадщини. 85
Говорячи про несприятливі чинники, які негативно
впливають на розвиток зазначених напрямків туристичної діяльності (на додаток до тих, які вже були нами
згадані), варто звернути увагу на брак водночас і стратегічного погляду на розвиток туристичної галузі в українській частині Дунайського регіону, і брак довгострокового стратегічного підходу до регіонального і місцевого
розвитку, завдяки якому в тому числі було би визначене місце туристичної галузі в розвитку областей, які входять до складу української частини Дунайського регіону,
і окремих місцевостей (суб-регіонів). Повертаючись до
стратегічного підходу до розвитку туристичної галузі в
українській частині Дунайського регіону, зазначимо, що
лише в Івано-Франківскій області розроблено «Стратегію
розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року». Інші три області української частини
Дунайського регіону таких стратегій не мають. Лише в Закарпатській області було розроблено і у лютому 2007 р.
затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації «Стратегію розвитку екологічного туризму та
еколого-освітньої діяльності на території Закарпатської
області». Втім ця стратегія стосується лише одного напрямку туризму і за своїми масштабами не може бути
порівняна із «Стратегію розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року».
Необхідно зазначити, що в усіх чотирьох областях
української частини Дунайського регіону розроблені і ухвалені регіональні цільові програми розвитку
туризму. 86 Ці програми є різними за рівнем розробки.
85 http://www.hottur.org.ua/proekt.php?id_page=3&lang=ua
86 Див.: Програма розвитку туристично-рекреаційної галузі

Одеської області на 2011–2015 роки, затверджена рішенням
Одеської обласної ради від 26 серпня 2011 року № 204-VI;
Програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2011–
2012 роки, затвердження рішенням Чернівецької обласної

Втім вони не можуть виконувати роль довгострокових
стратегій розвитку туризму в цих областях, яки мали б
ґрунтуватися на детальному і всебічному аналізі проблем і можливостей та визначати стратегічні пріоритети розвитку туризму та чіткі кількісні та якості індикатори їхнього досягнення.

III. Рекомендації для української
частини Дунайського регіону
Українська частина Дунайського регіону завдяки розробленню і ухваленню Європейської стратегії розвитку
Дунайського регіону отримала унікальний шанс для
розвитку туризму на її території в контексті завдань, які
визначені Планом дій до Дунайської стратегії: просування Дунайського регіону як Європейського бренду і перетворення Дунайського регіону на важливе туристичне місце Європи.
Втім ситуація в сфері розвитку туризму в українській
частині Дунайського регіону не може розглядатися окремо від стану туристичної галузі в Україні. Аналіз поточної ситуації в українській частині Дунайського регіону
демонструє необхідність удосконалення законодавчонормативної бази в тих сферах, які безпосередньо впливають на розвиток різних напрямків туристичної діяльності, орієнтованої на внутрішній туризм.
Нагальною є потреба прийняття окремого закону про
сільській зелений туризм, який має законодавчо встановити стандарти надання послуг в цьому виді туристичної діяльності.
Існує необхідність внесення змін до законодавчих актів України, які впливають на розвиток винного туризму
в країні, в тому числі й в українській частині Дунайського регіону, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»; прийняття необхідних нормативних актів до Закону
України «Про виноград і виноградне вино», які регулювали б порядок контролю походження і якості вина з метою просування на внутрішньому і зовнішньому ринках
українських вин контрольованих найменувань; внесення змін до Закону України «Про рекламу» в частині, що
стосується обмежень на рекламу виноградного вина як
алкогольного продукту.
Нагальною проблемою, яка також потребує розв’язання на загальнодержавному рівні, є відсутність в
ради від 21 грудня 2010 року № 21-2/10; Регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2011–2015 роки,
затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради
від 24. 03. 2011 р. № 74-4/2011; Програма розвитку туризму
і курортів у Закарпатській області на 2011–2015 роки, затверджена розпорядженням голови державної адміністрації від 10. 12. 2010 р. № 826.
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Україні дорожніх туристичних знаків. Разом з тим, такі
за допомогою яких український та іноземний корисзнаки з урахуванням чинної національної законодавчотувач міг би отримати інформацію про різні види тунормативної бази були розроблені і запропоновані авристичних послуг, об’єкти і маршрути в регіоні;
торами «Стратегії розвитку та маркетингу туризму Івано- − встановлення табличок з назвами вулиць і туристичФранківської області до 2015 року» 87. Доцільно було б
них вказівників латиною в найбільших туристичних
використати цей доробок, який дозволяє швидко і без
центрах регіону як перший крок.
зайвих витрат затвердити дорожні туристичні знаки в
Доцільним кроком була б й розробка стратегій розУкраїні. Українська частина Дунайського регіону мала витку туризму для трьох областей української частини
б стати пілотною територією для установлення і апро- Дунайського регіону, які їх не мають, — Одеської, Чербації дорожніх туристичних знаків.
нівецької та Закарпатської. Ці стратегії мали б враховуНаявність Європейської стратегії розвитку Дунай- вати специфічні риси і напрямки туризму, пріоритетні
ського регіону диктує потребу в розробленні та затвер- для кожної з областей. Для Одеської області актуальдженні стратегії розвитку туризму в українській частині ною також є розробка стратегії та плану дій інтегроваДунайського регіону. Цей процес мав би бути ініційова- ного управління приморською зоною (прибережною
ний Координаційним центром з провадження діяльнос- смугою), яка є важливим і водночас вразливим ресурті, пов’язаної з участю України в реалізації Європейської сом розвитку регіону та відіграє істотну роль у розвистратегії розвитку Дунайського регіону. Наявність такої тку туристичної галузі регіону.
стратегії та Плану дій до неї сприяла б визначенню довгострокових пріоритетів розвитку туризму в українській
частині Дунайського регіону, заходів та ресурсів, необхідних для досягнення пріоритетних завдань, сприяла
б покращенню стратегічного планування регіонального
розвитку областей, які входять до української частини
Дунайського регіону, слугувала б орієнтиром для інвесторів та міжнародних донорів. Необхідність такої стратегії обумовлюється й потребою у визначенні пріоритетів в сфері розвитку туризму в регіоні й у зв’язку з завершенням програмного періоду ЄС 2007–2013 і початком
нового програмного періоду 2014–2020, в рамках якого Європейським Союзом будуть запропоновані нові фінансові можливості, в тому числі й для реалізації Дунайської стратегії. Наявність затвердженої стратегії розвитку туризму в українській частині Дунайського регіону
може збільшити шанси України щодо залучення фінансової допомоги з боку ЄС для розвитку туристичної інфраструктури, а також має слугувати в якості орієнтира
для визначення обсягів і джерел надання національного
співфінансування, необхідного для отримання фінансування по лінії програм ЄС, які будуть доступні для Україні, зокрема української частини Дунайського регіону, у
наступному програмному періоді ЄС.
В якості інституційного кроку необхідно розглянути
доцільність вступу України до Дунайської туристичної комісії.
На регіональному та місцевому рівні нагальними є
такі кроки:
− маркування туристичних маршрутів в областях, які
входять до складу української частини Дунайського регіону;
− створення мережі центрів туристичної інформації та
електронних ресурсів, доступних в мережі «Інтернет»,
87 Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року. — С. 188.

46

Захист навколишнього середовища в Дунайському регіоні.
Відновлення та збереження якості водних ресурсів.
Управління природними ресурсами

У Плані дій зазначено, що кожен пріоритет повинен
розглядатись разом із іншими сферами діяльності. До
прикладу, хоча й розвиток транспортної інфраструктури
має позитивний вплив з точки зору бізнес-середовища,
привабливості міст та регіонів та мобільності жителів,
проте такий вид діяльності може й мати негативний
вплив на біологічне та ландшафтне різноманіття, якість
ґрунтів та повітря, води. Те саме стосується й енергетичної сфери. Саме тому, необхідним є те, щоб кожна
сфера діяльності, зазначена в розділах Плану дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону (надалі — Дунайська стратегія, стратегія), розглядалась при
її реалізації через призму захисту та уникнення завдання шкоди навколишньому середовищу.
Розділ Плану дій під назвою «Захист навколишнього середовища в Дунайському регіоні» зосереджено
на таких пріоритетах: 1) Відновлення та збереження
якості водних ресурсів; 2) Управління природними
ризиками; 3) Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, якості повітря та ґрунтів 88.
Екологічний блок Європейської стратегії розвитку
Дунайського регіону та План дій до неї спрямовано на
ідентифікацію і розв’язання спільних проблем країн цього макрорегіону, серед яких водозабезпеченість у Дунайському басейні у першу чергу якісною питною водою є життєво визначальними. Безпосередньо з Структурних фондів ЄС (без урахування можливих джерел
фінансування з інших програм ЄС) для екологічного
блоку Дунайської стратегії у 2007–2013 роках задіяно
всього 19, 5 млрд. €: у т. ч. на збереження біорізноманіття — 1, 1 млрд. €, на обробку стоків — 5, 7 млрд. €, на питну воду — 3 млрд. €, на поводження з твердими побутовими відходами — 2, 6 млрд. €, на запобігання ризикам — 1, 9 млрд. € та на інші цілі — 5, 2 млрд. €.
Ще у Стратегії Східної програми Інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП) на 2007–2013 рр. Єврокомісією сформульовано таку принципову думку: «Виходячи
з попередньої реалізації стратегії у 2000–2006 рр., слід
88 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/
index_en.htm;

вважати найбільш успішними ті проекти, які з самого
початку були спрямовані на сталу політичну підтримку високого рівня, що забезпечується в рамках регіональних інституцій.
Наприклад, сфера довкілля потерпає від недостатньої співпраці і підтримки з боку урядів, які все переклали на природоохоронні міністерства, а також від
недостатності політичних важелів з боку ЄС. Подальша допомога в цій сфері має бути спрямована на підвищення значущості проблем довкілля в плані їхньої
адресності.
Тому наступна стратегія ЄІСП повинна реалізовуватись
шляхом підтримки, наскільки це можливо, тих ініціатив,
що міцно ґрунтуються на наявній політичній згоді країн,
які беруть участь щодо співпраці на регіональній основі,
або ініціатив, що сприяють підвищенню рівня політичної узгодженості в цільових галузях. Означений підхід
буде посилювати спільність, оскільки він сприяє зростанню зацікавленості країн, що співпрацюють, у більш
широких ініціативах. Такий вибір між допомогою на регіональному і національному рівні має враховувати додаткові вимоги регіонального співробітництва. Ці міркування також важливі для залучення коштів міжнародних фінансових організацій (МФО).
Іншим важливим аспектом, який необхідно брати до
уваги у майбутньому регіональному співробітництві держав, — це шлях реалізації регіональної стратегії. В силу
великої кількості учасників та широкого географічного
охоплення, ефективне узгодження різних стадій проектного циклу вбачається як складна, але ключова проблема. Вихідна «дифузійна» природа Регіональної стратегії
потребує дійових і ефективних координаційних механізмів для забезпечення відповідного рівня інформованості та залучення рівних учасників».
Саме цей підхід застосовано при розвороті політики ЄС до макрорегіональних проектів, зокрема Дунайської стратегії. Він має замінити існуючий механізм дотацій окремих депресивних регіонів (зокрема тим, що
прилягають до кордонів України і з боку Угорщини, Словаччини і Румунії входять до Єврорегіонів «Карпатський»,
«Верхній Прут» і «Нижній Дунай») з потужних структур-
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них фондів (наприклад, Румунії на ці цілі виділено до
2013 року 19, 7 млрд. євро).
Перед стратегією та Планом дій встановлено такі
завдання:
− Досягнення екологічних цілей, які визначені в Плані
управління басейном ріки Дунай (це цілі Директиви
2000/60/ ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про
встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 р. (Водна
рамкова директива ЄС) (англ.: Directive 2000/60/EC
of the European Parliament and of the Council of 23
October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy/EU Water Framework Directive) — досягенння до 2015 року доброго
екологічного/хімічного статусу поверхневих вод,
доброго екологічного потенціалу і хімічного статусу
значно модифікованих водних об’єктів та штучних
водних об’єктів, добрий хімічний/кількісний статус
підземних вод).
− Зменшення рівнів біогенних речовин в ріці Дунай для
відновлення екосистем Чорного моря до умов, які існували у 1960 році.
− Завершення та затвердження Плану управління дельтою до 2013 р.
− Імплементація дунайських планів управління ризиками повеней, які повинні бути готові у 2015 році згідно Директиви про повені — які повинні включати
значне зменшення ризиків повеней до 2021 року, також беручи до уваги потенціний вплив зміни клімату.
− Розроблення ефективних планів управління для
місцеперебувань Nature—2000.
− Забезпечення життєздатних популяцій дунайського
лосося та інших корінних видів риб до 2020 року, долаючи інвазивні види.
Важливо, що для реалізації Дунайської стратегії та
Плану дій в Україні вже давно закладено правові передумови у вигляді державних програм, законів та міжнародних угод. Зупинимося на найбільш важливих з них
програмах та законах, які мають загальнообов’язковий
характер на відміну від Плану дій та Дунайської стратегії.

Аналіз поточної ситуації в українській
частині Дунайсього регіону через
призму Плану дій Дунайської стратегії
Пріоритети держави в секторі транскордонного
співробітництва сформульовано у Державній програмі розвитку транскордонного співробітництва на 2011–
2015 роки (Постанова КМУ від 1 грудня 2010 р. № 1088).
У результаті реалізації великомасштабних інфраструктурних проектів у рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства та партнерства на 2007–2013 роки передбачається забезпечити, поміж іншим, створення системи
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екологічної безпеки та попередження населення про
можливі повені у Чернівецькій області, інвентаризацію,
оцінку, запобігання виникненню антропогенних джерел забруднення Нижнього Дунаю в Одеській області.
Серед заходів, що будуть реалізовані протягом 2011–
2015 років в рамках даної програми транскордонного
співробітництва, передбачено:
1. Створення та забезпечення функціонування українських ділянок транскордонних біосферних резерватів,
водно-болотних угідь міжнародного значення, об’єктів
всесвітньої природної спадщини на території областей,
що входить до дунайського регіону.
2. Створення автоматизованих пунктів вимірювання
показників якості поверхневих вод на транскордонних
водних об’єктах. (Це стосується Закарпатської, Волинської, Чернівецької областей).
3. Забезпечення оснащення підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди у прикордонних областях транспортними і плавзасобами, а
також сучасними засобами вимірювальної техніки для
визначення вмісту розчиненого кисню, металів, нафтопродуктів та інших показників з метою проведення моніторингу екологічного стану транскордонних водних
об’єктів (зокрема на території Закарпатської, Волинської,
Чернівецької областей).
Передбачається, що великі проекти транскордонного співробітництва будуть профінансовані і за кошти Європейського Союзу в рамках виконання програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства та партнерства на 2007–2013 роки, і за кошти
державного та місцевого бюджетів.
Державна політика в сфері охорони навколишнього природного середовища нещодавно була сформульована в Законі України «Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на період
до 2020 року» від 21. 12. 2012 № 2818-VI. У сфері охорони водних ресурсів урядом передбачено здійснення
таких заходів:
− реформування протягом першого етапу системи державного управління в галузі охорони та раціонального використання вод шляхом впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом;
− реконструкція існуючих та будівництво нових міських очисних споруд з метою зниження до 2020 року
на 15 % рівня забруднення вод забруднюючими речовинами (насамперед органічними речовинами,
сполуками азоту і фосфору), а також зменшення до
2020 року на 20 % (до базового року) скиду недостатньо очищених стічних вод;
− розроблення та виконання до 2015 року плану заходів щодо зменшення рівня забруднення внутрішніх
морських вод і територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного впливу на навко-
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Корисний приклад
Серед важливих великомасштабних інфраструктурних проектів транскордонного співробітництва
України виділяють:
1. Проект Екологічна безпека та попередження населення про можливі повені, що буде реалізовано протягом 2012–2014 років загальною вартістю 4, 5 млн.
євро із вкладом України в розмірі близько 5 млн грн.
2. Інвентаризація, оцінка, попередження антропогенних джерел забруднення в нижніх водах р. Дунай України та Румунії, що буде реалізовано протягом
2012–2014 років загальною вартістю 4, 4 млн. євро із
вкладом України в розмірі також близько 5 млн. грн. 89
Для сприяння проектам має бути відновлено діяльність Міжвідомчої комісії з підтримки транскордонного співробітництва, утвореної постановою КМУ від
29. 04. 2002 № 587. Серед важливих заходів Програми
передбачається також запровадження системи моніторингу ефективності програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства на 2007–2013 роки. Тому однією з основних цілей Спільної операційної програми
ЄС «Румунія-Україна-Молдова» (яка найбільш повно
89 Метою проекту є запобігання накопиченню токсичних від-

ходів та зменшення впливу біогенного забруднення регіону Нижнього Дунаю. В межах території Одеської області
для досягнення мети планується вирішити такі завдання:
– екологічний аудит територій розташування звалищ та
складів непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин;
– розробку системи менеджменту зі знешкодження небезпечних речовин;
– оцінку забруднення водних об’єктів Нижнього Дунаю
та інвентаризацію точкових та дифузійних джерел забруднення;
– побудову очисних споруд в м. Вилково;
– реалізацію предпроектних досліджень зі створення
очисних споруд в м. Рені, м. Ізмаїл, м. Кілія;
– створення Регіонального центру екологічних досліджень Нижнього Дунаю;
– створення інформаційного забезпечення природоохоронних заходів в регіоні Нижнього Дунаю.

лишнє природне середовище та відновлення екосистеми Чорного і Азовського морів.
З метою досягнення безпечного для здоров’я людини
стану навколишнього природного середовища Основні
засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року передбачає, серед іншого:
1. Переважне (90 %) забезпечення дотримання до
2020 року санітарно-гігієнічних вимог до якості поверхневих вод у місцях інтенсивного водокористування населення (для населених пунктів з кількістю
населення не менш як 250 тисяч осіб).

охоплює зону Дунайської стратегії у трьох зазначених єврорегіонах) є розробка довгострокових рішень
спільних екологічних проблем на прикордонних територіях, особливо таких, що пов’язані з надзвичайними ситуаціями екологічного характеру і потребують
координованого реагування.
У програмі ідентифіковано такі найбільш нагальні потреби, на задоволення яких спрямований даний
пріоритет:
− нестача чистої питної води спричиняє проблеми
зі здоров’ям, а промислове, сільськогосподарське
та побутове забруднення навколишнього середовища згубно впливає на транскордонні водотоки;
− вирішення проблем переробки відходів і запасів
води, що на багатьох ділянках кордону є неадекватними і в результаті території потерпають від значного забруднення. Ці проблеми є серйозною перешкодою у розвитку конкурентоспроможної економіки.
Спільне бачення шляхів розв’язання цих проблем
було сформульовано ще у брошурі «Danube Pollution
Reduction Programme. National Planning Workshop in
Ukraine (July 1998). — Ministry of Environmental Protection & Nuclear Safety/ Programme Co-ordination Unit
UNDP/GEF Assistance. — Vienna, International Centre. —
1999. — 187 с.» за результатами спільних розробок
провідних українських і молдавських фахівців. Програмою ЄІСП вбачається необхідність розробки комплексних планів управління річковими басейнами, оскільки у Дунайському басейні тільки по Пруту і Сірету ще
не розроблені басейнові плани управління водними
ресурсами. Ці плани мають, зокрема, включати системні заходи протидії забрудненню органічними, нітратними, фосфатними полютантами від житлових комплексів, промисловості, сільського господарства, розробки надр, руслових робіт, тощо. Такі проекти мають
сприяти впровадженню Плану управління річковим
басейном Дунаю, який розроблявся МКЗД та Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону, що
здійснюється під егідою МКЗД, а тепер і Європейської
стратегії розвитку Дунайського регіону.

2. Забезпечення у повному обсязі дотримання нормативних вимог до джерел централізованого питного
водопостачання до 2015 року.
3. Пе реважне (70 %) забезпечення дотримання до
2020 року санітарно-гігієнічних вимог до якості води,
що використовується для потреб питного водопостачання та приготування їжі сільським населенням; підготовку до 2015 року державної цільової програми
проведення оцінки та запобігання ризикам здоров’ю
населення України від чинників навколишнього при-
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родного середовища, що передбачає застосування Кабінету Міністрів України проектів актів, спрямованих
методології оцінки ризику.
на запровадження принципу інтегрованого управління
4. Запровадження до 2020 року керованого управлін- водними ресурсами, протягом 2012–2013 років розроня екологічним ризиком (включаючи випадки над- блення та затвердження планів управління басейнами
звичайних ситуацій техногенного і природного ха- річок Тиси і Дунаю; проведення аналізу гідроекологічрактеру).
ного стану річок Пруту та Сірету, розроблення методич5. Створення до 2015 року інституційних засад для ін- них рекомендацій з питань визначення їхнього еколоформування населення щодо екологічних ризиків.
гічного стану для підготовки планів управління, вико6. Розвиток до 2015 року державної системи моніто- ристання та відтворення поверхневих водних ресурсів,
рингу навколишнього природного середовища шля- проведення цільових гідроекологічних досліджень річок
хом її модернізації, посилення координації діяльнос- басейнів Пруту та Сірету, забезпечення будівництва та
ті суб’єктів моніторингу та вдосконалення систем реконструкції міських очисних споруд. Щодо покращенуправління даними як основи для прийняття управ- ня якості вод Чорного та Азовського морів передбачалінських рішень.
ється розроблення плану заходів з виконання Україною
З метою припинення втрат біологічного та ландшаф- Стратегічного плану дій для захисту та відновлення Чортного різноманіття і формування екологічної мережі ного моря у рамках Конвенції про захист Чорного моря
стратегія передбачає такі заходи:
від забруднення, оцінку впливу джерел забруднення
1. Створення до 2015 року системи запобіжних захо- на стан Азовського та Чорного морів, розроблення та
дів щодо видів-вселенців та забезпечення контро- здійснення заходів щодо зниження рівня забруднення
лю за внесенням таких видів до екосистем, у тому внутрішніх морських вод і територіального моря з мечислі морської.
тою запобігання посиленню антропогенного впливу на
2. Доведення до 2015 року площі національної екоме- навколишнє природне середовище та відновлення екорежі до рівня (41 % території країни), необхідного для систем Чорного і Азовського морів 90.
забезпечення екологічної безпеки країни, запровадження системи природоохоронних заходів збере- 90 Для країн ЄС управління водними ресурсами має також відповідати чинним Директивам: Директиві 2000/60/ ЄС Євроження біо- та ландшафтного різноманіття і розшипейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок дірення площі природно-заповідного фонду до 10 %
яльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жову 2015 році та до 15 % загальної території країни у
тня 2000 р. (Водна рамкова директива ЄС) (англ.: Directive
2020 році.
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council
3. До 2020 року адаптація законодавства України у сфері
of 23 October 2000 establishing a framework for Community
action in the field of water policy/EU Water Framework Direcзбереження навколишнього природного середовища
tive), Директиві 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та
відповідно до вимог директив Європейського Союзу.
Ради. «Про управління та оцінку ризиками від повені» від 23
4. Створення до 2020 року мережі центрів штучного
жовтня 2007 р. (Протипаводкова директива ЄС) (англ.: Direcрозведення та реакліматизації рідкісних видів росtive 2007/60/EC of the European Parliament and the Council
лин і тварин та таких, що перебувають під загрозою
of 23 October 2007 on the assessment and management of
flood risks / EU Floods Directive), Директиві Ради 91/271/ЄС Євзникнення.
ропейського Парламенту та Ради «Про очистку міських стіч5. Створення до 2020 року системи економічних важених вод» від 21 травня 1991 р. (англ.: Council Directive 91.271.
лів сприяння збереженню біо- та ландшафтного різEEC of 21 May 1991 Concerning Urban Waste Water Treatment
номаніття та формуванню екомережі на землях усіх
(UWWT)), Директиві Ради 96/82/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про контроль за безпекою внаслідок серйозних
форм власності.
аварій, пов’язаних з викидами небезпечних речовин» від 9
6. Вжиття до 2015 року адміністративних заходів з присічня 1996 р. (Директива Севесо ЄС) (англ.: Council Directive
пинення катастрофічного зменшення запасів водних
96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident
живих ресурсів унаслідок їхньої надмірної експлуаhazards involving dangerous substances (Seveso Directive EU),
тації та погіршення стану навколишнього природноДирективі Ради 91/676/ЄЕС Європейського Парламенту та
Ради «Про захист вод від забруднення, спричиненого нітраго середовища.
тами із сільськогосподарських джерел» від 12 січня 1991 р.
Виконанню стратегії повинен сприяти Національ(Директива про нітрати ЄС), Директиві 92/43/EEC Європейний план дій з охорони навколишнього природного
ського Парламенту та Ради «Про збереження природних тисередовища на 2011–2015 роки, який затверджений
пів оселищ та видів природної фауни і флори» від 21 травня
Розпорядженням Кабінету Міністрів України 25 травня
1992 р.(Директива про оселища ЄС) (англ.: Council Directive
92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habi2011 р. № 577-р, який містить перелік проектів та захоtats and of wild fauna and flora (Habitats Directive EU), тощо.
дів, джерела їхнього фінансування та терміни виконанЗгідно з Конвенцією щодо захисту р. Дунай, Україна, у якої
ня і виконавців.
площа басейну Дунаю набагато перебільшує 2000 км2, має
У сфері управління водними ресурсами Національний
бути залученою до цих робіт за Планом управління басейплан дій передбачає підготовку та подання на розгляд
ном Дунаю, прийнятим у грудні 2009 року.
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План дій до Дунайської стратегії вбачає застосування напрацювань Комісії по Саві та РГ по Тисі для розробки аналогічних Планів для Пруту, Сірету і дельти Дунаю.
Ці плани мають базуватися на сучасних інформаційних
технологіях забезпечення усіх аспектів управління водними ресурсами: від екологічного моніторингу та адекватних відповідей на кліматичні зміни до застосування
ГІС та відповідних баз даних для широкого кола завдань
сталого соціально-економічного і просторового розвитку та конкретних проектів, зокрема стосовно рибних ресурсів.
Серед завдань створення необхідної для цього інфраструктури і залучення відповідних інвестувань, і країнами-членами, і сусідами ЄС — обмін кращим досвідом і
технологіями, зокрема щодо поводження зі стоками великих міст у Дунайському басейні. Зокрема — це створення буферних зон для запобігання нітратним, фосфатним та іншим забрудненням і сприяння покращенню поводження з відходами сільських зон.
Водночас зміни русел та гідротехнічна діяльність,
створення гідростанцій та інші дії із зарегулювання басейнів Дунаю та його приток суттєво змінили водночас
і основну течію, і обсяги та баланс відкладень у руслах
та руйнування берегів річок.
Додатково до проектних пропозицій, віддзеркалених у Плані дій Дунайської стратегії, слід додати, що через зазначені зміни русел у поєднанні з формуванням
великих гідротехнічних споруд і водосховищ та проведенням іригаційних та меліоративних робіт, які істотно
змінили природні рівні вод у річках. Також значно порушився баланс підземних вод у їхніх басейнах, провокуючи в деяких місцях солонцювання ґрунтів, карстові
явища та інші ерозійні та деградаційні процеси.
Для запобігання цим негативним тенденціям передбачається здійснення транскордонних проектів з ідентифікації зазначених проблем і вироблення та впровадження узгоджених рішень під загальною координацією
Дунайської стратегії, що також сприятиме попередженню і захисту від повеней.
План дій також передбачає ряд заходів щодо боротьби із надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, а саме: удосконалення державної
системи координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, підвищення оперативності реагування на них, у тому числі в рамках транскордонного
співробітництва, технічну модернізацію національної
системи інформування населення з питань надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру. План
дій передбачає водночас і бюджетне фінансування проектів, і фінансування за рахунок коштів, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу.

Повернімося до огляду державних та міжнародних
програм, які створюють передумови реалізації Дунайської стратегії.
Низка заходів щодо захисту навколишнього середовища Дунайського регіону передбачено і Програмою комплексного розвитку Українського Придунав’я
на 2004–2011 роки, яка затверджена Постановою КМУ
№ 428 від 31 березня 2004 р. Програма має на меті створити умови для забезпечення сталого розвитку регіону,
підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного та економічного потенціалу, рівня життя населення, розв’язання соціальноекономічних проблем.
Програма передбачає такі заходи для забезпечення екологічного захисту території та усунення наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру:
− розроблення системи і проведення екологічного моніторингу, попередження населення про можливі стихійні та техногенні явища;
− застосування ефективних методів збирання і видалення побутових та інших відходів, забезпечення
ефективної експлуатації полігонів для їхнього захоронення;
− здійснення інженерного захисту територій від підтоплення, ерозійних та зсувних процесів;
− збереження екологічних систем придунайських озер,
зокрема розв’язання екологічних проблем оз. Сасик;
− будівництво каналізаційно-насосних станцій з системою біологічного очищення стічних вод;
− запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища;
− збереження природно-заповідних територій;
− розроблення системи територіального екологічного моніторингу та економічного обґрунтування використання природних ресурсів.
Особлива увага в програмі приділяється водопостачанню та водовідведенню в регіоні шляхом спорудження установок для знесолення поверхневих та підземних
вод, будівництва водопроводів, розроблення технологій
для глибокого очищення стічних вод населених пунктів,
стічних вод звалищ, будівництво водоочисних станцій
в населених пунктах.
У більш широкому контексті діяльність за Дунайською
стратегією має бути спрямовано на мінімізацію водозабору шляхом оптимізації антропогенного водообігу, особливо в індустріальних, іригаційних, агропромислових,
урбаністичних комплексах із запровадженням водозберігаючих технологій.
Окремим напрямом за цим пріоритетом, означеним в
українському Позиційному документі щодо Дунайської
стратегії, слід зазначити стабілізацію первинних джерел
води у басейні Дунаю за умов глобальних змін клімату.
Системне зменшення сезонних запасів водних ресур-
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сів у снігових і глетчерних джерелах вимагає послідовного застосування альтернативних можливостей акумулювання води. Єдиним природним механізмом для
цього є ліси, які, водночас з акумулюванням, здійснюють функцію «демпфера» по декількох ключових ланках
природного водообігу, зокрема у формуванні повеней.
У першу чергу це стосується знеліснення високогір’я
(вище 800–1200 м) практично всіх гірських систем, що
живлять басейн Дунаю (Шварцвальд, Альпи, Карпати,
Балканські гори).
Водночас зі спільними проектами щодо заліснення
високогір’я, відповідні країни та їхні регіони разом з Єврокомісією мають забезпечити обмін найкращим досвідом та технологіями зміни усього лісо-деревообробного
комплексу в Дунайському басейні з метою формування
відповідного балансу лісокористування, водоакумулювання, енергетики, використання деревини і туристично-рекреаційної діяльності у гірських зонах. Ключову
роль тут мають відіграти системні проекти під егідою
співпраці Альпійської та Карпатської конвенцій, застосування можливостей Центральноєвропейської Ініціативи та відповідних національних програм. На жаль, багато проектів і заходів програми не впроваджуються через відсутність фінансування.
Найбільшої шкоди від стихійного лиха, пов’язаного
з повенями і паводками, зазнають гірські і передгірські
райони Карпат, Полісся, придунайські та придніпровські землі. Половина освоєних площ схилів піддається
впливу зсувних процесів, на 70 % гірських водозборів в
Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях
розвиваються селеві явища. Для боротьби із паводками та повенями урядом затверджено ряд програм водночас і комплексного загальнонаціонального характеру, і регіонального.
Комплексна програма захисту сільських населених
пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії
вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3
липня 2006 р. № 901. Основними завданнями Програми
є: здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод, що передбачає комплексний
підхід до будівництва та реконструкції захисних споруд, включаючи поліпшення екологічного стану водних об’єктів; усунення причин, що впливають на формування катастрофічних паводків, створення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон, регулювання
режиму використання земель у зонах можливого затоплення, тощо; удосконалення системи протипаводкового захисту; проведення моніторингу якісних та кількісних показників стану водних ресурсів; недопущення
будівництва житлових будинків і виробничих об’єктів у
зонах можливого затоплення; впровадження екологічно безпечних технологій у водному, сільському та лісовому господарстві.
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Державна цільова програма комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1151. Метою цієї Програми
є створення в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету
комплексу гідротехнічних та інших споруд з метою забезпечення захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від наслідків катастрофічних паводків, мінімізації збитків та
створення умов для життєдіяльності населення.
Планом дій до Дунайської стратегії передбачаються такі шляхи розв’язання проблеми захисту населених
пунктів, територій від наслідків паводків: створення цілісної системи протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету з урахуванням необхідності
охорони екосистем, природних ландшафтів та об’єктів
культурної спадщини; використання передового європейського досвіду з басейнового управління паводковим
стоком і його регулювання на водозбірній площі, безпечного пропуску вод; проведення реконструкції гідротехнічних та інших споруд для підвищення їхньої надійності; впровадження раціональних технологій виконання
робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок;
будівництва і реконструкції протизсувних та протиселевих споруд, недопущення звуження руслових потоків об’єктами дорожнього господарства; впровадження
екологічно безпечних технологій природокористування;
створення інфраструктури інженерного захисту водозаборів питного водопостачання та штучного поповнення
підземних вод; посилення контролю з боку місцевих
органів виконавчої влади за організацією догляду за
річками, їх водозбірною територією; проведення моніторингу якісних та кількісних показників стану водних
ресурсів; здійснення заходів із впровадження у Держгідрометслужбі сучасних технічних засобів і технологій
гідрометеорологічних спостережень, збору та обробки
інформації, гідрометеорологічного прогнозування; створення автоматизованої інформаційно-вимірювальної
системи та системи інформування громадян про можливість виникнення надзвичайної паводкової ситуації;
впровадження геоінформаційних технологій та електронних картографічних систем.
У 2001 році урядом було затверджено Програму
комплексного протипаводкового захисту в басейні р.
Тиси у Закарпатській області на 2006–2015 роки. Втім у
2011 році уряд вирішив дану програму скасувати. (Постанова КМУ від 22 червня 2011 р. № 704 «Про скорочення
кількості та укрупнення державних цільових програм»).
Принципові технічні рішення Програми схвалені сусідніми країнами — учасницями Водного форуму басейну р. Тиси. Протягом 2002–2007 років Програма профінансована лише на 38, 6 % від програмних завдань, що
унеможливлює виконання Україною своїх міжнародних
зобов’язань із співпраці на прикордонних водах зі Сло-
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ваччиною, Угорщиною та Румунією. У 2008 році на заходи
На якість біологічних ресурсів Дунайського регіоПрограми у державному бюджеті виділено асигнувань на ну та ризики повеней впливає і стан Карпатських лісів.
суму 124, 9 млн. гривень, що становить 61, 1 % до перед- Тому покращення стану лісових ресурсів, в першу чергу
баченого обсягу фінансування Програмою. У 2009 році зменшення рівня вирубування лісів, є одним із основних
заходи програми профінансовано на 100 %.
факторів до зменшення ризику від повеней. Державна
Низка транскордонних проектів, що фінансуються в цільова програма «Ліси України» на 2002–2015 роки, зарамках проектів міжнародної технічної допомоги, до- тверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29
зволяють значно покращити ситуацію в сфері захисту квітня 2002 року № 581 та Державна цільова програма
населення від повеней.
«Ліси України» на 2010–2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року
№ 977, визначають основні напрями та джерела забезпечення збалансованого розвитку лісового господарКорисний приклад
ства країни, спрямованого на посилення екологічних,
соціальних та економічних функцій лісів. Невиконання
Так, на Закарпатті впроваджується проект «Розвизаходів Державноих цільових програми «Ліси України»
ток і гармонізація Верхньо-Тисянських українських
у планових обсягах, зокрема, той факт, що Держкомта угорських програм розвитку противопаводколісгосп майже припинив створення захисних лісонасавого захисту та створення інтегрованої системи
джень у високогір’ї Карпатського регіону, зробило свій
внесок
у руйнівні наслідки стихії, що сталася в липні
прогнозування паводків із застосуванням моделей
2008
р
оку
в Карпатах 91.
на основі ГІС». З реалізацією цього проекту гідроДержавна цільова програма «Ліси України» на 2010–
метеорологічна служба області зможе поліпшити
2015 роки передбачає запровадження принципу сталосвоє технічне забезпечення. Сучасне програмне заго розвитку лісового господарства та невиснажливого
безпечення дасть змогу отримувати в режимі релісокористування; природозберігаючого комплексноального часу інформацію про паводкову ситуацію
го використання лісових ресурсів з урахуванням їхнього ландшафтного і водорегулюючого значення; збільу басейні р. Тиса, що дасть можливість оператившення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозно моделювати і прогнозувати виникнення повені.
ведення; збереження біорізноманіття лісів; здійснення
Проект співфінансується Європейським Союзом
лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних
в межах Програми транскордонного співробітниеколого-економічних та соціальних особливостей, зоцтва Європейського Інструменту Сусідства і Парткрема запровадження технології проведення гірських
нерства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна
лісозаготівель на основі використання природозберігаючих
систем машин та механізмів, тощо.
на 2007–2013 роки. Цей проект дасть можливість
Покращення
якості води в Дунаї беззаперечно буде
бути більш проінформованими щодо попередженмати позитивні наслідки і для Чорного моря та його
ня повеней.
біорізноманіття. Тому заходи щодо охорони Чорного
У рамках міжнародної співпраці та міжурядових
моря повинні також включати в себе заходи з покраугод Держводгосп України та Закарпатська облщення якості води в Дунаї та тих річках, які впадають
держадміністрація для прискорення виконання
в Чорне море. Такий зв’язок враховувала Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля
першочергових заходів програми активно залучаАзовського
і Чорного морів, яка розрахована на періли фінансову й технічну допомогу урядів США, Угород до 2010 року.
щини, Данії, Швейцарії та організацій Євросоюзу. У
Державна політика в сфері розвитку природнорамках міжнародних проектів здійснено навчання
заповідної справи сформульована в Загальнодержавукраїнських спеціалістів роботі з відповідним проній програмі формування національної екологічної меграмним забезпеченням, з управління базами даних.
режі України на 2000–2015 роки. Вона передбачає зменНаші фахівці вивчали досвід в Австрії, Чехії, Данії, Ні91 Зокрема, з початку реалізації Державної програми «Ліси
меччині, Голландії, США та інших державах, брали
участь у міжнародних тематичних семінарах з питань протипаводкового захисту в гірських умовах.

України» створені захисні лісонасадження у високогір’ї Карпатського регіону на площі 155 гектарів при необхідних 610
гектарах або 25, 4 відсотка. Як наслідок, лісовий покрив майже не вплинув на зменшення стихії, що сталася 23–27 липня 2008 року в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. http://www.
lesovod.org.ua/node/3509
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шення обсягів забруднень, що надходять з річковим
стоком, розроблення заходів з охорони та відтворення
придунайських озер, озера Сасик та лиманів північнозахідного Причорномор’я.
Питанню охорони рибних ресурсів, в тому числі осетрових та лососевих видів риб, приділено увагу в нещодавно прийнятому Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів» від 08. 07. 2011 р. № 8454. Стаття 18 вказаного закону встановлює особливий режим охорони анадромних (прохідних) видів риб — осетра, севрюги, білуги, шипа, азово-чорноморського (дунайського) оселедця, вирезуба, атлантичного лосося, дунайського лосося
та інших шляхом охорони та регулювання їхнього промислу. Розроблення та виконання заходів щодо охорони та регулювання використання анадромних видів риб,
які формуються у річках та лиманах України, за межами
виключної (морської) економічної зони здійснюються на
основі міжнародних договорів України. Для забезпечення раціонального використання анадромних видів риб,
які формуються у річках та лиманах України, за межами
виключної (морської) економічної зони України можуть
вживатися також інші заходи щодо їхнього збереження
та управління промислом відповідно до законодавства
та міжнародних договорів України.
Для відтворення цінних видів риб існує бюджетна
програма «Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні»,
яка передбачає фінансування із державного бюджету за порядком, що передбачено в постанові Кабінету Міністрів України від 01. 03. 2007 № 337 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та
Азово-Чорноморському басейні».
На жаль, більшість державних програм, що розглянуті авторами і які мають відношення до охорони навколишнього природного середовища, є досить застарілими, не враховують міжнародний досвід та існуючі
ініціативи в цій сфері, недостатньо фінансуються державою. Уряд також проводить політику укрупнення та
зменшення кількості державних програм, що може негативно відобразитися на тих програмах, які стосуються
Дунайського регіону, його біологічного різноманіття. А
тому для більш повної імплементації Плану дій до Дунайської стратегії в Україні необхідні не тільки фінансові ресурси, а й розробка національного Плану дій для України з врахуванням природних особливостей та політичної волі держави в сфері розвитку Дунайського регіону.
Далі зупинимося детальніше на перспективах впровадження в Україні дій, спрямованих на відновлення та
збереження якості водних ресурсів через призму Плану дій до Дунайської стратегії.
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Відновлення та збереження
якості водних ресурсів
Особливої уваги вимагає пріоритет, який стосується
водних ресурсів, адже Дунай є найбільшою річкою котра впадає в Чорне море, і, як наслідок, більшу частину
зaбруднюючих речовин в Чорне море приносить саме
Дунай. Таким чином, зменшення забруднення Дунаю принесе користь не лише безпосередньо Дунаю, а й морському середовищу Чорного моря. Нижче на рис. 1 подана класифікація статусу вод Дунаю з точки зору екологічного, хімічного статусу та екологічного потенціалу.
Як бачимо, Україна займає ненайкращі позиції водночас і стосовно екологічного, і хімічного статусу. На
сьогодні за екологічними показниками якості води Дунаю на українській ділянці є «помірно» забрудненою, а
за хімічними показниками — її статус класифікується
як «Поганий».
В Плані управління рікою Дунай після проведення
численних досліджень спостережень та аналізів визначено чотири основні проблеми, які завдають шкоди якості води в Дунайському басейні, а саме: 1) органічне забруднення; 2) біогенне забруднення; 3) забруднення небезпечними речовинами; 4) гідроморфологічні зміни 92.
Говорячи про відновлення та збереження якості водних
ресурсів, неoбхідно зосередитись на вищезазначених
проблемах та шляхах до їхнього вирішення:
Запобігання органічному забрудненню р. Дунай
Основним джерелом органічного забруднення є скиди неочищених чи частково очищених стічних вод населеними пунктами, промисловими підприємствами чи
сільськогосподарськими об’єктами. Велика кількість населених пунктів на території Дунайського регіону мають
недостатньо ефективні очисні споруди або взагалі їх позбавлені, внаслідок чого є основними джерелами органічного забруднення. Зазвичай промислові стічні води
або взагалі не підлягають очищенню, або очищаються
недостатньо перед скидом в поверхневі води (прямі скиди) чи комунальні каналізаційні системи (непрямі скиди).
Рекомендовані заходи: 93
− створення каналізаційних систем та очисних споруд
у районах, де таких немає взагалі;
− ліквідація скидів неочищених стічних вод у водні
об’єкти басейну Дунай;
− адаптація та гармонізація Директиви Ради ЄС 91/271/
ЄС Європеського парламенту та Ради «Про очистку
92 http://www.icpdr.org/participate/sites/icpdr.org.participate/
files/DRBM_Plan_2009.pdf

93 http://www.unece.org/env/documents/2011/wat/WG2/un-

official%20translation/ECE_MP.WAT_WG.2_2011_13_BlackSea_Russian_forWeb.doc
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Джерело: ICPDR

Рис. 1. Класифікація статусу вод Дунаю 94

міських стічних вод» від 21 травня 1991 р. 94 до зако- кі об’єми наносів, які містять фосфор, осідають у водонодавства України;
сховищах перед шлюзами 96.
− забезпечення більш ефективного очищення стічОднією з основних екологічних проблем Дунайськоних вод для населених пунктів з чисельністю більше го регіону є евтрофікація. Вона виникає в результаті по10 000, враховуючи те, що басейн Дунаю знаходить- трапляння в ріку великої кількості біогенних речовин
ся в екологічно-вразливому регіоні;
(азоту і фосфору), основними причинами якого є нена− адаптація та гармонізація Директиви Ради ЄС 96/61/ лежне очищення стічних вод, стоки з сільськогосподарЄС від 24 вересня 1996 року 95 стосовно комплексно- ських угідь і викиди в атмосферу продуктів згорання паго підходу та попередження забруднення. Забруд- лива в автомобільних і морських транспортних засобах.
нення органічними речовинами, джерелами якого Евтрофікація викликає кисневу недостатність, збільшенслугують промислові підприємства, частково підпа- ня кількості водоростей, літнє цвітіння ціанобактерій
дають під вищезазначену Директиву. Скорочення (синьо-зелених водоростей).
даного виду забруднень залежить від політичних рішень і економічної підтримки, інвестицій в системи Рекомендовані заходи:
очищення стічних вод.
Cкорочення кількості біогенних речовин, які поступають внаслідок сільськогосподарської діяльності. Для
Зменшення потрапляння в ріку біогенних
досягнення цього, необхідним є повне адаптування заречовин до допустимих рівней
конодавства до вимог Директиви ЄС 91/676/ЄС про охоУ 1988–2005 роках Дунай, будучи однією із найбіль- рону вод від забруднення, заподіяного нітратами з сільших рік, котрі впадають в Чорне море, щорічно прино- ськогосподарських джерел від 12 грудня 1991 року та
сив разом зі своїми водами біля 35 000 тонн фосфору (Р) і Водної рамкової директиви ЄС 2000/60/ЄС від 23 жовтня
400 000 тонн неорганічного азоту (N). (дослідження про- 2000 року. Також можуть бути застосовані додаткові заведені Danubs & MONERIS) Поточний об’єм навантажен- ходи для розвитку сільського господарства, наприклад,
ня по фосфору, який потрапляє в Чорне море (включаю- максимальне збільшення ефективності добрив чи забезчи фосфор, який в даний час накопичується у водоймах печення повторного використання біогенних речовин.
Залізних воріт), повинен бути приблизно на 20 % вищим Першочергову увагу слід приділяти землям с/г признапорівняно з початком 1960 року. Шлюзи Залізних Воріт чення, які інтенсивно використовуються 97.
(споруджені між 1970 і 1986 рр.) грають важливу роль
Збільшення площі водно-болотних угідь з метою запоу зниженні об’ємів фосфору, який транспортується ду- бігання їхнього витоку в річки та водойми, а також зменнайськими водами з країн, розташованих вище течії за шення впливу паводків і запобігання змиву добрив з с/г
течією в Чорне море. Причина полягає в тому, що вели96 http://www.unece.org/env/documents/2011/wat/WG2/unof94 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:31991L0271:EN:NOT

95 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:31996L0061:en:HTML

ficial%20translation/ECE_MP.WAT_WG.2_2011_13_forWeb.doc

97 Игорь Лиска, Франц Вагнер, Ярослав Слободник (редакторы),
Второе объединенное исследование Дуная. Итоговый
научный отчет. Международная комиссия по защите реки
Дунай, Вена 2008 г. www.icpdr.org/jds.
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Джерело: МКЗРД

Рис 2. Результати
гідроморфологічного
аналізу Дунаю

угідь. Слід створювати або відновлювати водно-болотні
угіддя в місцях, де можуть очікуватись ефекти взаємодії, беручи до уваги різні кліматичні умови, чутливість
до евтрофікації, тощо.
Стале управління точковими та дифузними скидами
біогенних речовин на всій території басейну ріки Дунай,
котре допоможе уникнути евтрофікації водних ресурсів,
і самого Дунаю, і Чорного моря.

− обмежити потрапляння в ріку речовин, подібних до
гормонів, які можуть виникати внаслідок взаємодії
фармацевтичних продуктів;
− дослідити наявність небезпечних речовин в басейні Дунаю, створити на підставі проведених досліджень бази даних.
Запобігання гідроморфологічним змінам

Існує три ключових фактори гідроморфологічних змін,
які характерні для всієї території басейну: 1) порушенЗабруднення Дунаю небезпечними речовинами може ня цілісності та ареалів; 2) порушення зв’язків між сусідзавдати суттєвої шкоди екології водним екосистемам, і в німи водно-болотними угіддями; 3) гідрологічні зміни.
подальшому призвести до погіршення стану водних реАналіз гідроморфологічного стану Дунаю проводивсурсів і здоров’я населення регіону. Станом на сьогодні до- ся Міжнародною комісією із захисту ріки Дунай за такою
слідження фіксують зростання кількості ртуті, міді, хрому, класифікацією: клас 1 — русло має практично природкадмію, нікелю, свинцю і цинку порівняно з 2001 роком. ний характер, клас 2 — русло несуттєво змінено, клас
Суттєвим джерелом забруднення є пестициди, які ви- 3 — русло змінено помірно, клас 4 — русло значно змікористовуються в сільському господарстві. Згідно з да- нено, клас 5 — русло змінено цілком.
ними проекту «DBA», пестициди, які використовуютьЗ рисунку бачимо, що більше 39 % Дунаю можна віднеся придунайськими країнами, містять 29 релевантних сти до другого класу, 30 % — віднесено до третього клаактивних інгредієнтів. З них лише два види пестицидів су, 28 % — до четвертого класу, 3 % — до п’ятого класу.
допущені до використання у всіх країнах Дунайського Жодна частина Дунаю не відноситься до класу 1, окрім
басейну, 7 — не допущені до використання ні в одній з того, велика кількість відсотків приналежності Дунаю до
країн, не дивлячись на те, що вони були виявлені в тескласу 4, 5 показує, що іде значне погіршення гідромортованих зразках води і насосів. Порівняно із Західною
фологічного стану ріки Дунай, саме тому й питання гідЄвропою і країнами Верхнього Дунаю, рівень викорисроморфологічних змін потребує особливої уваги та нетання пестицидів в центральній частині та у пониззі Дувідкладного реагування.
наю, порівняно невисокий 98.
Запобігання забрудненню небезпечними речовинами

Рекомендовані заходи:
− встановлення обмежень використання пестицидів
в сільському господарстві;
98 Региональный проект по Дунаю, подготовленный между-

народным экологическим фондом UNDP/GEF: Перечень
сельскохозяйственных пестицидов, использующихся странами бассейна реки Дунай.
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Рекомендовані заходи:
− збалансоване управління існуючими, тими які знаходяться на стадії реалізації і майбутніми гідротехнічними проектами, які пов’язані із структурними змінами прирічкового середовища, для того, аби водна
екосистема всього басейну Дунаю функціонувала як
єдине ціле, і була представлена усіма місцевими видами флори та фауни;
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− відновлення ділянок ріки та прилеглих до них ланд- Збереження біологічного та ландшафтного
шафтів, які зазнали гідроморфологічних змін ;
різноманіття 100 якості повітря та ґрунтів
− відновлення міграційних шляхів і неперешкоджання процесам міграції прохідних видів риб та інших
Втрата природних ареалів спричиняє негативний
водних видів для забезпечення їхнього природньо- вплив на флору та фауну і впливає на загальну якість
го розвитку;
екологічного здоров’я. Фрагментація екосистем, інтен− збалансоване регулювання осадів на Дунаї та його сифікація використання земель та неконтрольований
притоках.
урбаністичний розвиток є основними елементами, котрі
Крім запропонованих вище заходів, невід’ємними спричиняють такий негативний вплив. Основною метою
та необхідними залишається впровадження таких за- для України у питанні біорізноманіття є зупинити втраходів, як:
ту біорізноманіття та екосистем, відновлюючи функції
екосистем та поєднуючи ареали. Проблемами є поява
Повне впровадження Плану управління
інвазивних видів, евтрофікація, котра стала причиною
басейном ріки Дунай
низького вмісту кисню в природній воді і, як наслідок,
План управління басейном ріки Дунай, що розро- створивши місця з бідним видовим різноманіттям. Інші
блявся за координації МКЗРД на виконання Водної рам- загрози походять від забруднювачів, котрі мають негакової директиви ЄС, є одним із основних інструментів тивний вплив на ріст і розмноження риб, птахів, інших
покращення якості водних ресурсів. План дій до Дунай- організмів, а також стійкість до зовнішніх впливів, таких
ської стратегії повністю підтримує та інкорпорує ті за- як хвороби та стреси 101. Зміна клімату також впливає на
ходи, що передбачені в Плані управління та погоджені підвищення температури на Дунаї, що має вплив на біДунайськими країнами.
орізноманіття Дунаю. Іншою проблемою є рибальство,
Національний план управління басейном ріки Ду- що має свій негативний вплив на рибне різноманіття.
най повинен бути розроблений і для української часРекомендовані заходи:
тини річки.
− Розвивати мережу охоронюваних територій та іфраТака імплементація є невід’ємною частиною Плану
струтуру екологічної мережі.
дій до Днайської стратегії та розглядається як основне
джерело інформації та кооперації між державами Ду- − Скоротити негативний вплив рибальства на екосиснайського регіону.
тему Дунаю. Слід застосувати ряд технічних заходів,
направлених на мінімізацію наслідків рибальства на
Покращення співпраці на суббасейновому рівні
екосистему Дунаю, посилити контроль за виконанням
Дунай має ряд важливих міжнародних приток таких
екологічного законодавства. Подібні заходи особливо
як, наприклад, річки Тиса, Прут, Сірет. Необхідно розроактуальні стосовно захисту Дунайського лосося, кобити Плани управління річковими басейнами для цих
трий знаходиться під загрозою зникнення.
− Забезпечити захист та відновлення найбільш цінних
приток, а також для суб-басейну дельти Дунаю.
екосистем та тварин, котрі знаходяться під загроВидалення фосфатів з миючих засобів
зою зникнення. Посилити захист природних екосисСтворити такий графік поетапної відмови від використем, що залишились, таких, як дельта Дунаю чи Картання фосфатів в миючих засобах в Дунайському регіоні:
пати, відновлення водно-болотних угідь, заліснення
поступове видалення фосфатів із пральних порошків
неорних земель, захист прилеглих лісів. Також важ(строк виконання — до грудня 2012 року); поступове виливе значення мають захист тварин, що знаходяться
далення фосфатів із засобів для миття посуду (строк
під загрозою зникнення, зокрема, дунайського осевиконання — до 2015 року). Цей захід є обов’язковим, натра, бурих ведмедів, вовків, рисів та ін.
правленим на підвищення ефективності впроваджен- − Посилення боротьби з незаконною торгівлею дикиня систем очистки міських стічних вод. Дана заборона
ми тваринами. Передбачити жорсткіші міри покаранскоротить об’єм фосфору, що скидається до рівня, який
ня за такі злочини.
− Обмежити розповсюдження інвазивних видів у Дулише на 5 % перевищує показники 1960-х років. Вжиття
таких заходів є необхідним та обов’язковим для досягнайському регіоні шляхом контролювання їхньої кільнення цілей Рамкової директиви по водним ресурсам
кості та оповіщення громадськості про небезпеку тав басейні ріки Дунай 99.
ких видів 102.
100 Більш детально проблему збереження біологічного та ландшафтного різноманіття розкрито у наступному розділі.

99 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/
specific-chemicals/detergents/

101 http://www.cleanwater.org.ua/ru/legislation/eu-directives/
102 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/documents_en.htm
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Захист навколишнього середовища в Дунайському регіоні

Захист та покращення якості ґрунтів передбачає необхідність:
− Забезпечити належне поводження з твердими відходами. Інтегровані системи управління відходами повинні реалізовуватись на національних, регіональних та локальних рівнях. Необхідним є створення
центрів управління відходами, закриття «неорганізованих» звалищ. Важливим є сприяння адаптуванню свідомості громадян до сортування сміття в побутових умовах.
− Активізувати діяльність із захисту ґрунтів шляхом
впровадження механізмів залучення сільгоспвиробників.
Покращення якості повітря
Усі країни Дунайського регіону підписали Конвенцію
про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 103. Україна ратифікувала її 5 червня 1980 року. Відповідно до цієї Конвенції, існує необхідність повідомляти про рівень забруднювачів повітря в регіоні, а також
боротьба з перенесенням речовин, що забруднюють повітря, на великі відстані, розробка широкої програми
моніторингу та оцінки перенесення таких речовин на
великі відстані, вивчення наслідків перенесення забруднювачів повітря на великі відстані та пошук шляхів вирішення таких проблем. Україна повинна зосередитися на
зборі даних про стан повітря та визначати заходи зі скорочення певних забруднювачів в Дунайському регіоні.

103 Дата підписання конвенції: 13. 11. 1979 р.

Дата підписання конвенції від імені УРСР: 14. 11. 1979 р.
Дата набрання чинності для УРСР: 16. 03. 1983 р.
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Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття
та відновлення екосистем в басейні Дунаю

Місце проблематики в Плані
дій до Європейської стратегії
розвитку Дунайського регіону
Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та відновлення екосистем в басейні Дунаю є одними
з головних елементів розділу В «Захист навколишнього
середовища в Дунайському регіоні та безпосередньо
відноситься до третього підрозділу «Збереження різноманітності біологічних видів і ландшафтів, а також якості повітря й ґрунту» та взаємопов’язаний з двома іншими пріоритетними напрямками вищезазначеного розділу а саме: «Відновлення й підтримка якості води» та
«Контроль екологічних ризиків», про які йшла мова в
попередньому розділі.
Ключові тези підрозділу:
Природна спадщина Дунайського регіону має велике значення водночас і у загальноєвропейському, і у світовому вимірі. В регіоні досі збереглися куточки дикої
природи, що знаходяться майже у первісному стані, а
також багаті культурні ландшафти. Необхідно відмітити,
що в Україні частково розташовані найбільш цінні з природоохоронної точки зору території басейну, що збереглися у наближеному до природного стані, а саме Карпати та дельта Дунаю. Сьогодні це унікальне природне

НАПРЯМОК

Збереження
різноманітності
біологічних видів
і ландшафтів, а також
якості повітря
й ґрунту

багатство знаходиться під зростаючим тиском. Біорізноманіття ландшафтів регіону в даний час поступово скорочується, що пов’язано з розвитком промисловості,
містобудування, транспорту і сільського господарства,
забрудненням навколишнього середовища. Важливим
чинником також є низький рівень поінформованості населення щодо екологічних потреб та наявності найкращих практик задля сталого використання природних ресурсів, особливо у східній частині регіону.
Виконання природоохоронного законодавства країн ЄС, кандидатів та потенційних кандидатів є необхідною запорукою для покращення стану навколишнього
середовища Дунайського регіону.
Координація дій на бесейновому, транскордонному і
національному рівнях є одним з головних факторів збереження біологічного різноманіття і природних та культурних ландшафтів регіону.
Багато заходів зі збереження біорізноманіття та ландшафтів регіону включені до Спільної програми заходів
Плану управління басейном річки Дунай, підготовленого під керівництвом Міжнародної комісії із захисту річки
Дунай (МКЗД). Дунайська стратегія повністю підтримує
реалізацію цих заходів, а також здійснення інших європейських та міжнародних природоохоронних ініціатив,
пов’язаних з регіоном. Зазначений підрозділ включає
такі напрямки та дії:

ДІЯ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Сприяння розробці концепції ЄС-2050 і виконанню плану ЄС-2020 зі збереження біорізноманіття.
Ефективне керування територіями Натура 2000 та іншими природоохоронними територіями.
Збереження і відновлення найбільш цінних екосистем та зникаючих видів тварин.
Спільне дослідження доцільності перегляду Конвенції про рибальство у водах Дунаю.
Розвиток «зеленої» інфраструктури для відновлення зв’язків між різними біогеографічними
регіонами і місцями існування.
Скорочення розповсюдження інвазивних чужорідних видів.
Скорочення використання пестицидів у Дунайському регіоні.
Безпечне вилучення застарілих пестицидів та інших хімікатів із території Дунайського регіону.
Розробка і впровадження транснаціонального просторового планування та розробка відповідної політики для розвитку функціональних географічних районів (річкові басейни, гірські ланцюги і т. п.).
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Аналіз поточної ситуації в українській
частині Дунайського регіону
Необхідно відмітити, що в Україні розташовані найбільш цінні з природоохоронної точки зору території
Дунайського регіону, що збереглися у наближеному до
природного стані, а саме Карпати та дельта Дунаю. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) відніс їх до 200 найважливіших в екологічному і природоохоронному аспекті регіонів світу.
Карпати
Карпати розташовані на території 7 країн: Чехії, Словаччини, Угорщини, України, Румунії, Сербії і займають
площу понад 230 тис. км², з яких 24 тис. км² (10, 3 % від
загальної площі) знаходяться в Україні.
Важко переоцінити значення Карпатських гір, які
формують своєрідний «екологічний коридор» і сприяють таким чином транскордонній міграції рослин, тварин та птахів, а також збереженню генетичного різноманіття. Лісові екосистеми Карпат мають надзвичайно
велике значення завдяки своїм природозахисним, водорегулюючим, господарським та соціальним функціям.
Негативні процеси втрати біологічного і ландшафтного різноманіття в значній мірі вразили Карпатський регіон, де інтенсивне і тривале ведення сільського, лісового та мисливського господарства порушило екологічну
стабільність регіону та загрожує збереженню біорізноманіття — в першу чергу рідкісних і зникаючих видів. У
той же час українські Карпати залишаються чи не єдиною в Європі територією, де ще збереглися реліктові
ліси, унікальні представники флори і фауни, у тому числі
найбільші хижаки Європи: бурий ведмідь, рись і вовк 104.
Відповідно до Закону України «Про формування національної екологічної мережі на 2000–2015 рр.» від 21
вересня 2000 № 1989-ІІІ, українські Карпати відносяться
до Галицько-Слобожанського (лісостеповий) екокоридору. В українських Карпатах зосереджено понад 1400
природоохоронних об’єктів що займають 2,8 % загальної
площі гір (найвищий показник по Україні). Тут розташовані 5 національних природних парків, Карпатський біосферний заповідник і природний заповідник «Ґорґани».
Інтенсивне господарське втручання людини в природу Карпат почалося ще із середини XVІІІ сторіччя і пов’язана з будівництвом залізниці Львів-Будапешт-Відень.
З тих пір, як у 1860 Карпати прорізала залізниця, посилилася лісозаготівля у горах і, як наслідок, із середини
XІX сторіччя почалися перші вітровали та повені. Але
по-справжньому жахливе спустошення лісів Карпат почалося після Другої світової війни. З 1945 по 1956 рік в
104 http://www.undp.org.ua/ua/projects-list-all/629-conserving-

globally-significant-biodiversity-and-mitigationreducingenvironmental-risk-in-ukraines-carpathian-region
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українських Карпатах вирубали 279, 4 тис гектарів, а залісили лише 186, 6 тисяч, та й то переважно не буком, а
ялиною. Вирубки на той час склали п’яту частину покритої лісом площі. 105
Внаслідок різних рубок лісистість регіону на сьогодні
знизилась приблизно в 1, 5 рази, змінився гідрологічний
режим території. Якщо в минулому ліси вкривали 95 % території українських Карпат, то зараз за офіційними даними у передгірських районах лісистість становить близько 20 %, а у гірських — близько 50 % . Високопродуктивні змішані ліси ялиці, смереки й бука, які були вирубані
150–200 років тому, заступили недовговічні похідні смерекові ліси. Такою була практика лісового господарства
останніх двох століть усіх країн регіону. До того ж швидкоростуча пориста деревина ялини з поверхневою кореневою системою не витримує швидкості гірських вітрів, великих снігів, через що мають місце масові вітровали, вітроломи, сніголоми.
Незважаючи на зміну підходу до лісівництва в останні роки і висадження порід дерев, притаманних кожній
окремій ділянці, говорити про швидке відновлення лісів та їхніх функцій неможливо. Насадження, створені після повоєнного нищення, зараз досягли ледве півстолітнього віку. Повне ж відновлення водорегулюючих та інших функцій лісонасаджень відбувається лише
при досягненні ними 100-річного віку. По-справжньому
ж стійким є ліс клімаксовий, тобто праліс. Той ліс, де дерева вільно старіють і падають, де саме по собі відбувається лісовідновлення 106.
Пониззя Дунаю
Одним з найбільш важливих ВБУ Європи з точки
зору підтримки біологічного різноманіття є дельта Дунаю. Вона охоплює площу 6000 км2, одна п’ята частина
(1250 км2) з яких розташована на території України, решта — в Румунії. За даними комплексних досліджень
1995–1998 рр., тільки в українській частині дельти зареєстровано 4322 види рослин і тварин. З них більше 50
видів занесені до Червоної книги України, в європейський Червоний список, знаходяться під охороною різних міжнародних конвенцій. Дельта має виключне значення для міграційних зупинок водних і коловодних птахів перед їхнім відльотом в Північну Африку, Південну
Європу та Близький Схід. Тут розташовані три з 33 українських Рамсарських угідь (ВБУ міжнародного значення)
і найбільше ВБУ Румунії.
Відповідно до закону України про формування національної екологічної мережі на 2000–2015 рр. від 21 вересня 2000 р. № 1989-ІІІ, нижнєдунайський природний
регіон входить до складу прибережно-морського природного (екологічного) коридору.
105 http://ecoclub.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=149
106 http://ecoclub.kiev.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=149
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Підтвердженням цінності дельти Дунаю та її ролі у збереженні біорізноманіття стало створення в 1998 році на
базі румунського та українського біосферних заповідників єдиного білатерального біосферного заповідника дельти Дунаю під егідою ЮНЕСКО.
Історично прибережна територія дельти Дунаю піддавалася затопленню паводковими водами, що впливало
на розвиток землеробства і населених пунктів Придунайського регіону. Більшість населених пунктів будувалося
на високих берегах за межами зони затоплення. Населення, що проживало безпосередньо в заплаві, пристосовувалося до сезонного затоплення і жило за рахунок
традиційного використання природних ресурсів: рибної ловлі, сезонного випасу худоби на багатих заливних луках, полювання, заготівлі очерету та деревини.
На високих прируслових грядках займалися городництвом і садівництвом.
Після Другої світової війни почалося активне освоєння заплави Нижнього Дунаю. У зв’язку з утворенням
і розвитком колгоспів почалося стихійне обвалування
заплавних земель для збільшення площі сільгоспугідь.
З’явилася необхідність захисту населених пунктів, портових споруд, промислових підприємств, сільгоспугідь, рибоводних та меліоративних об’єктів від затоплення. Для
чого в середині минулого століття уздовж українського
берега Дунаю був побудований комплекс протипаводкових гідротехнічних споруд загальною протяжністю
239 км, у тому числі 215 км дамб і 13 шлюзів-регуляторів,
які призначені для управління рівнем води в Придунайських озерах.
Комплекс протипаводкових гідротехнічних споруд вирішив поставлене перед ним завдання. Проте тотальне
обвалування заплави без урахування екологічних чинників призвело до порушення гідрологічного режиму,
знищення близько 10 тис. га нерестовищ і різкого скорочення рибопродуктивності, погіршення якості води та
підвищення швидкості замулення Придунайських озер.
Через зниження водообміну між озерами і Дунаєм мінералізація води у верхів’ях озер Ялпуг, Катлабух і Китай
зросла до 1,2–5 г/л. Вода стала непридатною для питного
водопостачання і зрошення. Після припинення державних дотацій на експлуатацію зрошувально-осушувальних
гідромеліоративних систем обробка значної частини обвалованих земель стала нерентабельною для місцевих
сільгосппідприємств. Гідромеліоративні системи прийшли в повну непридатність. На обвалованих землях
почали розвиватися процеси деградації ґрунту — осідання, підтоплення і засолення. Тисячі гектарів в даний
час практично виведені з сільськогосподарського обороту і занедбані. Процеси деградації ґрунтового покриву на обвалованих територіях в умовах відсутності значних матеріальних витрат на гідромеліоративні роботи мають односпрямований характер і надалі будуть
посилюватися.

Але Придунайський регіон України це не тільки ліси,
річки й озера, дельта Дунаю і заплави. Одним з головних
типів ландшафтів і екосистемою що зазнала найбільшого антропогенного перетворення є український степ.
В цілому степ як природна зона становить 40 % площі України. Але, до початку нашого у природному стані
зберігся лише 1 % степу. Це надзвичайно мало для нормального функціонування степової екосистеми. Варто також сказати, що степ — це притулок для більшості видів,
занесених до Червоної книги України (276 видів рослин
і 156 — тварин). Крім того, степові біотопи є місцем проживання тварин і зростання рослин, які ніде більше не
можуть існувати (ендеміків). Така картина в повній мірі
відображає стан степових біотопів української частини
Дунайського регіону де збереглися лише невеличкі ділянки великого Буджацького степу.
Втрата степових ландшафтів призводить до деградації рослинного комплексу і ґрунтів, опустелення особливо посушливих регіонів нашої країни, дедалі частіших пилових бур та суховіїв. Сприяє розширенню інвазивних (чужеродних) видів, у тому числі й небезпечних.
Збереження біологічного
різноманіття і ландшафтів
Проблематика збереження біологічного та ландшафтного різноманіття розглядається як багатоаспектний процес, який передбачає законодавче, науковометодичне, соціально-економічне забезпечення програм
і заходів у цій сфері. Певний досвід такого комплексного (багатоаспектного) відношення до збереження біологічного та ландшафтного різноманіття накопичений науковцями і практиками у природоохоронній сфері європейських країн, зокрема, країн-членів Європейського
Союзу. Саме у цих країнах на базі вимог Всеєвропейської
стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Софія, 1995) розроблені та втілюються програми й ініціативи, направлені на розширення охоронних територій. Один з перспективних напрямків втілення цієї стратегії пов’язаний із розбудовою Європейської
екологічної мережі, проект якої на національному рівні
реалізується у ряді країн. Ідея екомереж знайшла своє
відображення у двох базових програмах — мережа Натура-2000 з пріоритетом охорони цінних природних середовищ та мережа EECONET з акцентом на збереження
ключових (екостабілізуючих) екосистем та забезпечення
їхньої територіальної зв’язаності 107. В Україні проблематика біологічного та ландшафтного різноманіття у її варіативній формі розбудови екологічних мереж знайшла
відображення у прийнятті Закону України «Про форму107 The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy.
Counsil of Europe. Strasbourg, 1996.
The Paneuropean Ecological Network: Questions and
Answers. № 4. Counsil of Europe. Strasbourg, 1998.
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вання національної мережі України на 2000–2015 рр.» та
науково-методичному супроводі розбудови екомережі
на регіональному і національному рівнях.
У світовій практиці одним з головних інструментів
збереження біологічного і ландшафтного різноманіття є створення об’єктів природно-заповідного фонду
(ПЗФ) — національних природних парків, біосферних заповідників, ландшафтних парків, заказників різних рівнів, пам’яток природи, тощо. Для України показник заповідності (відношення площі ПЗФ до території держави) на сьогодні не перевищує 6 % (близько 3, 3 млн. га),
що значно менше ніж в країнах Європейського Союзу,
де він становить в середньому близько 10 %.
За даними Міністерства екології та природних ресурсів України за 2011 р. для карпатських областей Дунайського регіону цей показник значно вищий, а для Одеської області нижчий середнього по країні. Наприклад, незважаючи на наявність двох Рамсарських угідь «Озера
Кугурлуй» і «Озера Картал» та інших цінних природних
територій, в Ренійському районі Одеської області немає
жодного об’єкту ПЗФ.
АО

Площа
ПЗФ, тис. га
АО, тис. га
(фактична)

% площі
ПЗФ від
площі АО

Закарпатська

1275, 3

171, 4

13, 4

Iвано-Франкiвська

1392, 7

217, 8

15, 6

Одеська

3331, 3

144, 3

4, 3

Чернівецька

809, 6

103, 6

12, 8

Всього:

6808, 9

Також необхідно відмітити, що не уся площа об’єктів
ПЗФ зазначених областей знаходиться безпосередньо
в басейні Дунаю.
В останні роки в Україні спостерігається зниження
темпів зростання площі заповідних територій за рахунок створення нових та розширення існуючих об’єктів
ПЗФ. Це є результатом приватизації земель, що відбувається в Україні. Практично втрачено перевагу для розширення ПЗФ до науково обґрунтованих рівнів, яку Україна
мала до початку приватизації та розпаювання земель 108.
Повільними темпами встановлюються межі ПЗФ в натурі (на місцевості), що часто призводить до незаконного захоплення земель природно-заповідного фонду чи
загрози втрати заповідного статусу, наприклад, із заказників місцевого значення.
Серед головних проблем подальшого збільшення
площі заповідних територій і ефективного управління
об’єктами ПЗФ в Україні можна назвати:
− відсутність механізмів економічного стимулювання
для створення нових об’єктів ПЗФ;
108 http://ecoclub.kiev.ua/index.php?go=Pages&id=103&in=view
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− надмірну розпорошеність територій та об’єктів ПЗФ
за відомчою приналежністю;
− недостатній рівень міжгалузевої координації і контролю;
− невідповідність державної охорони природно-заповідних територій України сучасним вимогам і міжнародним стандартам;
− низький рівень фінансового і матеріально-технічного
забезпечення природоохоронних заходів, наукових
досліджень та еколого-освітньої діяльності;
− низька чисельність персоналу і заробітна платня, відсутність соціальних гарантій та пільг, належних умов
життя і праці працівників установ ПЗФ;
− недостатня екологічна свідомість і необізнаність громадян, представників органів державної влади та місцевого самоврядування щодо необхідності збереження природного середовища та ін.
Збереження природної рівноваги
і відновлення екосистем в басейні Дунаю
Ідея про необхідність збереження природної рівноваги в наші дні стає одним з основних принципів природоохоронної діяльності. Під природною рівновагою
звичайно розуміють більш-менш стабільний стан біосфери, при якому деякі відхилення у розвитку її компонентів природним чином регулюються. При порушенні
природної рівноваги в результаті діяльності людини настає ланцюгова реакція негативних для природи і господарства наслідків (осушують болота — міліють річки;
щоб підняти рівень води, будують греблі — гинуть родючі землі, зникає риба і т. д.).
Недоторкані або мало змінені природні екосистеми в
найкращій мірі забезпечують стабільне і стале існування сприятливого для людини навколишнього середовища. Тому якомога більшу частину мало змінених людиною екосистем, у тому числі і екосистем водно-болотних
угідь (ВБУ), бажано зберігати в природному вигляді, не
намагаючись їх «покращувати».
Починаючи з ранніх етапів історії європейської цивілізації, екосистеми Дунайського регіону стали об’єктом
змін: обвалування і осушення заплав, випрямлення русел і створення водосховищ, вирубка лісів, забруднення побутовими та промисловими стоками і т.п. Наприклад, за оцінками Всесвітнього фонду природи (WWF)
за останні 200 років було втрачено понад 80 % багатих
на біологічне різноманіття заплавних екосистем Дунаю.
Подібні масштабні перетворення торкнулися і інших типів екосистем.
Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття Дунайського регіону потребує не тільки ефективного керування і створення нових природоохоронних територій , а й відновлення раніше втрачених екосистем.
На жаль, сьогодні вже не можна покладатися на здатність екосистем до природного самовідновлення — дуже
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часто потрібне певне втручання з боку людини. Віднов- Рекомендації для української
лення порушених екосистем передбачає відновлення частини Дунайського регіону
їхнії головних природних і соціально значущих функцій та створення основи для їхнього раціонального виСеред наведених у підрозділі дій і прикладів проеккористання в рамках концепції сталого розвитку, і для тів, що запропоновані чи вже проваджуються, особливу
нинішнього, і для майбутніх поколінь.
увагу України потрібно приділити тим, що безпосередЗагальновідомо, що саме біорізноманіття відновлю- ньо торкаються її території або можуть істотно вплинується набагато важче, ніж інші елементи навколишньо- ти на стан природних ресурсів у регіоні Дунаю в цілому.
го середовища. Відновити чистоту повітря чи води мож- Інші приклади можуть бути цікавими з точки зору нона за рахунок скорочення забруднення. Вимерлий вид вого досвіду і кращих практик у галузі збереження біоможна реінтродукувати, але, якщо він зник на всій Зем- логічного та ландшафтного різноманіття та відновленній кулі взагалі, то його поновлення є неможливим.
ня екосистем.
Необхідно зазначити, що степові біотопи набагато
Незважаючи на те, що українські об’єкти ПЗФ не вховажче відновити, ніж водно-болотні або лісові, тому збе- дять до мережі Natura 2000, оскільки Україна не є членом
реження залишків степу та проекти з його відновлення ЄС, дія Плану дій до Дунайської стратегії спрямована на
є особливо важливими.
ефективне керування територіями Натурa 2000 та
іншими природоохоронними територіями і є дуже
Кліматичні зміни та їхні наслідки
важливою для збереження біологічного різноманіття в
У даний час кліматичні зміни та їхні наслідки є одни- Дунайському регіоні.
ми з основних загроз деградації природних екосистем
та скорочення біорізноманіття на планеті.
Корисний приклад
Для української частини Дунайського регіону прогнозуються такі наслідки кліматичних змін: підвищенПроект «Створення мережі природоохоронних
ня середньорічної температури, зміна кількості та режитериторій уздовж Дунаю (DANU BE PARKS)» 108, що
му атмосферних опадів і стоку річок, збільшення частореалізується у даний час за підтримки програми ЄК
ти повеней та посух, підвищення рівня Чорного моря. У
з транснаціонального співробітництва у Південнозв’язку з цим можна передбачати підвищення кількості
Східній Європі (SEE) є дуже цікавим, оскільки пета інтенсивності небезпечних явищ: затоплення значних
редбачає покращення співпраці, координації, контериторій, лісових пожеж та пожеж у плавнях, а також
сультації та зміцнення зв’язків між адміністраціями
трансформації у господарській інфраструктурі регіону
природоохоронних території придунайських країн.
та структурі наземних і водних екосистем.
На жаль, з українського боку жодний заповідник не
Необхідно підкреслити, що сильно трансформовабере участі в цьому проекті. Це пов’язано в першу
ні екосистеми знаходяться у найбільш несприятливих
чергу з умовами першого конкурсу програми, які
умовах щодо адаптації до кліматичних змін.
практично унеможливлювали активне залучення
Наприклад, особливу небезпеку для екосистем ВБУ
українських партнерів.
дельти Дунаю представляє підвищення рівня Чорного
Ідея проекту щодо надання експертних консульморя, яке призведе до розмиву і затоплення значних дітацій білатеральному заповіднику Дельти Дунаю та
лянок дельти, проникнення солоної морської води в озеіншим природоохоронним об’єктам має бути цікара і гирла річки та інше. В умовах тотального господарвою для України, оскільки розвиток Дунайського
ського освоєння екосистеми ВБУ будуть затиснуті між
біосферного заповідника, який є складовою частиземлями, що інтенсивно використовуються людиною і
ною білатерального румунсько-українського запонаступаючим морем, їхня здатність до адаптації через
відника «Дельта Дунаю», є одним з пріоритетів наекспансію нових територій є неможливою. Тому ствоціональної природоохоронної політики в Придурення умов для вивільнення частини антропогенно пенайському регіоні.
ретворених земель для відновлення природних екосистем Дунайського регіону, у тому числі водно-болотних
109У напрямку збереження і відновлення найбільш
угідь, дозволить, з одного боку, надати можливість вільного пристосування екосистем до умов, що змінюють- цінних екосистем необхідно звернути увагу на унікалься, а також збереження багатьох їхніх функцій. З іншого, ні реліктові ліси Дунайського регіону. В басейні Дунаю
знизити збитки від підтоплення та затоплення господар- збереглися найбільші в Європі (за межами Росії) териських об’єктів та інфраструктури внаслідок підвищення торії незайманих і реліктових лісів. Ці ліси забезпечурівня води в Дунаї і Чорному морі.
ють неоціненні продукти й блага екосистем, однак ба109 http://www.danubeparks.org/?story=1
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гато з них мають невизначений або низький природооВ умовах кліматичних змін, які вже сьогодні суттєво
хоронний статус і вирубуються. Для збереження пралі- впливають на стан екосистем, необхідно зменшити посів в першу чергу необхідно провести оцінку поточного ширення інвазивних чужорідних видів (ІЧВ). Ця дія пестану реліктових лісів у регіоні, розробити і впровадити редбачає оцінку впливу ІЧВ на екосистеми Дунайськозаходи із їхнього збереження, у тому числі у напрямку го регіону, визначення екологічно прийнятних способів
підвищення громадської свідомості.
контролю їхнього розвитку або виведення популяцій, а
Також треба звернути увагу на відновлення луків і га- також підвищення громадської свідомості щодо загролерейних лісів. Більш ніж 80 % площі цих біотопів було зи, яку становлять ІЧВ.
знищено в процесі господарського освоєння і забудоКомплексний підхід до збереження біологічного різви заплави Дунаю та його приток. Для українського номаніття і ландшафтів Дунайського регіону можливий
Придунав’я дуже важливим є збереження залишків сте- лише на основі транснаціонального просторового плапу та заходи щодо частково відновлення цього біотопу. нування на рівні функціональних географічних зон (баЗ огляду на нестримний розвиток сучасних техноло- сейнів річок, гірських хребтів тощо). Забезпечення ефекгій, важливим, для збереження видів рослин і тварин, що тивного просторового планування буде сприяти зберезникають, є покращення співпраці між вже існуючими женню екосистем і природних ресурсів, поліпшенню
та створення нових генетичних банків. Це буде сприяти якості життя місцевого населення та сталому розвитку
збереженню генетичної скарбниці Дунайського регіону. регіону в цілому.
Також важливим в цьому напрямку є дослідження типових для заплавних територій Дунаю видів і різновидів
Корисний приклад
зернових, фруктів та овочів. Крім того, потрібно збирати,
підтримувати та відроджувати традиційні сільськогоспоУ якості прикладу можна навести проект «Впродарські методи, пов’язані з цими видами й різновидами.
вадження VASICA — Концепції та стратегії щодо
Карпатського регіону» та проект «Біорегіон Карпати» (BIOREGIO). Обидва проекти спрямовані на підтримку території Карпат як зони сталого регіональКорисний приклад
ного розвитку з урахуванням економічних, соціальВажливим кроком до збереження біологічного
них та екологічних складових.
різноманіття і ландшафтів в Дунайському регіоні є
розвиток зеленої інфраструктури для відновлення
зв’язків між різними біогеографічними регіонами і
Україна проголошує вступ до ЄС як свою стратегічну
місцями існування. Серед запропонованих у Плані
мету, а питання охорони довкілля як один з пріоритетів
дій в першу чергу треба відмітити проект «Заверєвропейської інтеграції. Вимоги щодо вступу до Єврошення створення Зеленого коридору «Нижній Дупейського Союзу передбачають впровадження протянай»». Це один з найбільш амбіційних проектів зі
гом нетривалого перехідного періоду стратегії сталого
збереження та відновлення водно-болотних угідь в
розвитку не лише на рівні документів, а й її реалізацію
Європі. Він спрямований на покращення керуванна практиці. Тому збереження та відновлення біологічня існуючими та створення нових природоохоронного і ландшафтного різноманіття, в тому числі і в баних об’єктів, відновлення водно-болотних угідь, підсейні Дунаю, повинно стати одним з головних завдань
тримку розвитку сталого використання природних
державної політики України, а активна участь у впроваресурсів, наприклад, екологічного туризму та традженні Дунайської стратегії та Плану дій — одним з прідиційних місцевих промислів.
оритетів транскордонного співробітництва.
Іншим прикладом проекту є «Розробка Альпійсько-Карпатського коридору». Даний проект спрямований на реконструкцію і поліпшення проникненості традиційних коридорів дикої природи в межах міської агломерації Відень — Братислава. Проект
реалізується у співпраці між Австрією та Словаччиною і безпосередньо торкається вільного пересування таких великих ссавців як благородний олень,
рись, вовк і ведмідь. Досвід, набутий у рамках проекту, заслуговує на увагу і буде дуже корисним для
подальшого розповсюдження в регіоні, в тому числі і в його українській частині.
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Сьомий розділ Плану дій Дунайської стратегії
Провідними трьома рисами, що вирізняють подібний
«Розвиток суспільства знань шляхом розвитку до- соціум від усіх його попередників, вважаються: створенсліджень, освіти та інформаційних технологій» зо- ня глобального інформаційного простору, здатного засереджений на інноваціях, інформаційному суспільстві, безпечити нову якість життя; збільшення питомої ваги
конкурентоспроможності підприємств, освіті, ринку пра- інформаційно-комунікативних технологій, продуктів і
ці та маргінальних частинах суспільства. Загальне його послуг у валовому внутрішньому продукті (ВВП) країни;
завдання — забезпечити процвітання дунайського Ре- поява якісно нових комунікацій та ефективної інформагіону. Це може зробити удосконалена кооперація з ме- ційної взаємодії людей на засадах зростаючого достутою вирішення цих проблем. Ця кооперація може бути пу до національних і світових інформаційних ресурсів,
пов’язана з інституційним розвитком, обміном досвідом і подолання інформаційної нерівності (бідності), прогревиконанням об’єднаних проектів. Це пов’язано з трьома суюче задоволення людських потреб в інформаційних
пріоритетними сферами: Перший з яких: «Розвиток сус- продуктах і послугах 112.
пільства, знань шляхом розвитку досліджень, освіВочевидь, що і в Україні в цілому та в Дунайському
ти та інформаційних технологій».
регіоні зокрема відбувається інтенсивна інформатизація більшості сфер людського життя та діяльності. А це
Теоретичний блок
є запорукою того, що новітні інформаційні технології
невдовзі стануть визначальними чинниками соціальноСучасний стан розвитку
економічного та інтелектуально-духовного розвитку
інформаційного суспільства 110
українського соціуму. Зазначений процес характеризуІнформаційне суспільство — така фаза у розвитку ється такими об’єктивними показниками: обмін інформацивілізації, коли головними продуктами виробництва цією набув миттєвого та глобального характеру, відстані
стають не речі й енергія, а інформація і знання. В еко- й державні кордони вже не є суттєвою перешкодою для
номічній літературі зазвичай наводяться дефініції тех- руху інформаційних потоків; значно зросли й продовнологічних змін як фактора, що конституює соціально- жують зростати можливості збору, обробки, зберіганекономічну парадигму суспільства. Наприклад, вже зараз ня, передачі інформації, доступу до неї; суттєво зросло
можна зустріти таке визначення країни як «інноваційне та продовжує зростати значення доступу до інформації
суспільство». Це стосується виключно лідерів світової для розвитку різних сфер людської діяльності; виникає
спільноти і, в першу чергу, США. Останні 50 років частка й дедалі більше загострюється проблема інформаційної
США в загальному обсязі технічних інновацій становить нерівності й бідності — водночас і на внутрішньому та
60 %. Свого часу інноваційними лідерами були Велико- регіональному, і на міжнародному рівнях; відбувається
британія, Німеччина. В сучасному світі на провідні по- перехід до нових форм зайнятості населення, зокрема
зиції виходить Японія, економічна модель якої базуєть- формуються нові трудові ресурси за рахунок збільшення
ся на принципі максимізації технологічного трансферу. кількості зайнятих в інформаційно-інтелектуально оріТехнологічні зміни в цьому контексті визначаються ка- єнованих типах робіт; безпрецедентно зросла кількість
тегоріями «технологічна парадигма», «технологічна тра- персональних і корпоративних контактів на локальноєкторія», «техніко-економічна парадигма суспільства» 111. му та глобальному рівнях, Україна активно включається
110 За участю Павленко А. В.
111 Юрченко Л. І. Технології в системі економічних та соціальноекологічних змін: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 176 с.

112 Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та

національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. — К. : НІСД. — 2010. — 64 с.
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у процеси формування нових трансдержавних і транснаціональних спільнот.
Потенціал електронної демократії в забезпеченні підтримки демократичності політичного процесу та функціонування інститутів представницької демократії є досить
значним. Про це свідчать згадані вище Рекомендації Ради
Європи. Певне значення тут має концепція «Відкритого уряду», де керівною доктриною є те, що громадяни
мають право на доступ до документів та роботи уряду, аби забезпечити ефективний громадський контроль 113. Незважаючи на відносно обмежені часові межі,
досвід використання інструментів електронної демократії у практиці урядування в першу чергу в європейських країнах дає можливість сформулювати переваги
та можливості запровадження інструментарію електронної демократії в Україні 114. Такий підхід дає можливість сформулювати певні висновки щодо включення
економіко-екологічних імперативів у сучасний процес
формування інформаційного суспільства, що розглянуто нижче.
Сучасні дослідження та публікації стосовно впровадження інформаційних технологій ґрунтується на роботах Національного інституту стратегічних досліджень
України, наявних у Європи підходах щодо сутності, структури особливостей електронної демократії та її запровадження, які викладені у Рекомендації CM/Rec (2009) 1 Комітету Міністрів Ради Європи країнам-членам щодо електронної демократії, ухвалені у 2009 р. 115

У сучасному суспільстві існує потенціал соціокультурної складової процесів інформаційної «технологізації». Цей потенціал вже давно усвідомлений не тільки на
науково-експертному, а й на політичному рівнях. У сучасному розумінні «інформаційне суспільство» — це передусім гуманітарна категорія, що описує якісні суспільні
трансформації, зміщення акцентів із виробничої до невиробничої сфер, зміну характеру інформаційних потоків, групових та індивідуальних ідентифікацій. Дбаючи
про належний розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій, інформаційно розвинені країни вже тривалий час у своїй державній політиці основну увагу приділяють саме доктринальним підходам, що дозволили
б відслідковувати і, по можливості, контролювати спричинені ІТ технологіями суспільні зміни.
Електронна демократія охоплює всі електронні засоби, що уможливлюють для громадян контроль діяльності лідерів / політиків у публічній сфері. Залежно від
сфери, в якій демократичні начала потребують розвитку, електронна демократія може використовувати різні
методи: для забезпечення транспарентності політичного процесу; для збільшення прямого залучення й участі
громадян; для поліпшення якості формування громадської думки шляхом створення нового простору інформації та її осмислення 116.
Складові електронної демократії включають електронний парламент, електронне законодавство, електронний суд, електронне посередництво, електронні
вибори, електронний референдум, електронне голо113 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_government
сування, електронні петиції, електронні кампанії, елек114 Розвиток електронної демократії в Україні. [Електронний ре- тронні опитування тощо 117.
сурс] // Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/267/
Відповідно до норм чинного законодавства на веб115 Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Minisсайтах
органів державної влади (зокрема, Міністерства
ters to member states on electronic democracy (e-democracy)
(Adopted by the Committee of Ministers on 18 February 2009 екології та природних ресурсів України після виграної
at the 1049th meeting of the Ministers’ Deputies). [Електро- судової справи МБО «Екологія — Право — Людина» «ЕПЛ
нний ресурс] // Офіційний веб-сайт Ради Європи // Режим проти Мінприроди: доступ до інформації через офіційдоступу: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/
ний сайт міністерства») досить повно та оперативно
GGIS/CAHDE/Default_en.asp;
1. UN e-government Readiness Index Rankings / Govloop / надається інформація: новини, поточна діяльність, пе2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://data. релік нормативно-правових актів, що регламентують
govloop.com/Government/UN-e-government-Readiness- діяльність або є результатом діяльності відповідного орIndex-Rankings/vw6u-mtht#
гану, оприлюднюються плани та певні форми звітності
2. Доповідь про стан та перспективи розвитку інформаз
їхнього виконання, надається інформація щодо графітизації та інформаційного суспільства в Україні за 2010
рік: проект; Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/index.
php./uk/2010-09-14-09- 33-59/2010-09-14-09-36-42
3. Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of
Ministers to member states on electronic democracy (edemocracy) (Adopted by the Committee of Ministers on
18 February 2009 at the 1049th meeting of the Ministers’
Deputies). [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт
Ради Європи // Режим доступу: http://www.coe.int/t/dgap/
democracy/Activities/GGIS/CAHDE/Default_en.asp
4. В’ячеслав Крук Державні механізми управління розвитком екологічної демократії в регіонах [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Apdu_o/2009_2/R_2/Kruk.pdf
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5. Understanding e-democracy developments in Europe.
Scoping paper prepared for the CAHDE // Project «Good
Governance in the Information Society». Strasbourg, 9
August 2006 [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/
CAHDE/Default_en.asp
116 Інф.-аналіт. система «Громадянське суспільство і влада». —
Консультації з громадськістю. — Режим доступу: http://civic.
kmu.gov.ua/civic/control/uk/discussion/ovv/ — Дата доступу — 28. 12. 09.
117 http://www.niss.gov.ua/articles/267/#_ftn6
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ків прийому громадян посадовцями, номери «телефонів довіри» або «гарячих ліній», тощо.
У межах реалізації принципу прозорості в діяльності
органів державної влади нині найбільш повно реалізована така форма електронної демократії, як інформування громадян, що, втім, передбачає лише односторонні
відносини між органами влади і громадянами, коли органи влади виробляють і надають інформацію громадянам. Це передбачає і пасивний доступ до інформації (за
бажанням/на вимогу громадян), і активні заходи уряду з
поширення даної інформації серед громадян 118.
Кабінетом Міністрів України запропоновано також
е-інструментарій налагодження діалогу з громадянами та
їхніми організаціями. Задля цієї мети створено веб-сайт
«Уряд і громадськість» на єдиному веб-порталі органів
виконавчої влади України. З цього веб-сайту є посилання на інтерактивну інформаційно-аналітичну систему
(ІАС) Кабінету Міністрів України «Громадянське суспільство і влада», яка має сприяти розвитку інститутів громадянського суспільства та їхній взаємодії з органами
державної влади в он-лайн режимі. Однак, як свідчить
інформація, вміщена у зазначеній ІАС, рівень залучення
громадян до обговорення проектів НПА, які готуються
окремими міністерствами, є досить низьким 119.
Екологічна освіта (ЕО) і освіта для сталого розвитку (ОСР), на думку багатьох, є еквівалентними поняттями. Проте на практиці між ними існують відмінності. ЕО
звичайно зосереджена на екологічному впливі на суспільство забруднення, стічних вод, викидів з автомобілів,
підприємств і т. д., на їхніх причинах, наслідках і можливостях їхнього скорочення, а також на турботі про природу та її охорону. ОСР частіше зосереджена на проблемах використання природних ресурсів і важливості їхньої відновлюваності (сталості). Негативна екологічна дія
перш за все розглядається як наслідок нераціонального
використання ресурсів. Також визнано, що сприятлива
екологічна ситуація не розвиватиметься за відсутності надійного соціально-економічного стану населення і
що здорове навколишнє середовище є однією з передумов створення життєздатної економіки в довгостроковій перспективі. Таким чином, в ОСР переплітаються
екологічні, соціальні і економічні аспекти. У ширшому
контексті ОСР важливими компонентами стають етика
і справедливість, що виражається в демократичній формі правління і соціально-глобальній відповідальності 120.
У кінці періоду 1996–1999 років з’явилися три дещо
нових визначення, які утворили структуру широкої кон118 http://www.niss.gov.ua/articles/267/
119 Проект доповіді Кабінету Міністрів України Верховній Раді

України про стан та перспективи розвитку інформатизації
та інформаційного суспільства в Україні за 2009 рік // Офіційний веб-сайт Державного комітету інформатизації України. — Режим доступу: http://www.dki.gov.ua
120 Стратегія ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку

цепції ЕО: базова екологічна освіта, навчання для формування комфортного середовища життєдіяльності і
навчання для забезпечення сталості. У теорії ці три частини ЕО (визначення див. нижче) можуть розрізнятися.
Базова екологічна освіта (ЕО в її класичному вигляді) пов’язана з навчанням тому, як пізнавати і оцінювати
жиле і нежиле середовище і роль особистої поведінки в
цьому відношенні. Базова екологічна освіта направлена
на досягнення цілей навчання індивідуума, який бажає
розширити свої знання в галузі екологічних процесів або
сформувати навички, необхідні, наприклад, для надання підтримки в природоохоронній діяльності. Навчання для формування комфортного середовища життєдіяльності направлене на те, щоб зробити школу, шкільний двір, вулицю, мікрорайон і місто комфортним для
життєдіяльності та підтримувати їх в такому стані. Ключовою концепцією навчання для забезпечення сталості
є сталий розвиток. Найчастіше використовуваний опис
сталого розвитку включає добре збалансований розвиток трьох елементів — економіки, фізичного житлового
середовища і суспільства.

Корисний приклад
У Польщі функціонує велика кількість різноманітних установ та організацій, які займаються екологічною освітою та вихованням на рівні воєводства, повіту і гміни. До основних завдань природоохоронних інституцій у воєводствах належить
прийняття рішень та підтримка діяльності, що має
на меті формування екологічної свідомості населення через збір, опрацювання та поширення інформації про стан середовища; проведення професійних навчань в юридичній та управлінській галузях
щодо природоохоронних технологій, землеустрою,
джерел фінансування природоохоронної діяльності; здійснення видавничої діяльності, виробництво
фільмів та інших навчальних матеріалів; організацію інформаційно-освітніх кампаній.
З метою реалізації даних завдань воєводські природоохоронні служби здійснюють низку заходів, зокрема вони:
− юридично оформлюють за собою обов’язок здійснення екологічної освіти на місцевому рівні, вказуючи джерела фінансування;
− розробляють на основі Національної Стратегії
екологічної освіти та завдань Національної програми екологічної освіти воєводські програми;
− забезпечують ефективне функціонування регіональних осередків екологічної освіти та сприяють створенню нових;
− допомагають в здійсненні екологічної освіти самоврядним, неурядовим, місцевим природоо-
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хоронним організаціям та громадським об’єднанням 121.
Для реалізації зазначених цілей в Польщі системно реалізується екологічна політика, яка передбачає: обов’язкове включення екологічної тематики
до навчальних планів в школах та вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку фахівців
для потреб туризму; систематичну перепідготовку
для працівників територій з особливим природоохоронним режимом (інструкторів, єгерів, лісничих
та ін.); виділення елементів екологічної освіти як інтегральної частини державних і регіональних програм розвитку туризму. Значна увага приділяється
громадським організаціям, включаючи природоохоронні, які характеризуються різноманітною сферою і формами діяльності та в різноманітний спосіб
пов’язані з політичною, економічною і культурною
функціями держави. Діяльність неурядових екологічних організацій Польщі найчастіше полягає у формуванні екологічної свідомості осіб, які здійснюють
громадську діяльність; донесенні суспільству суті і
значення екологічних проблем; впливу на осіб та інституції, відповідальні за прийняття рішень стосовно
управління природоохоронною галуззю; пропаганді гуманістичного і культурного значення екології. 122

млрд. євро, інше — 3, 6 млрд. євро 123. Загальний обсяг
фінансування інформаційного суспільства цими ж джерелами складає 3, 6 млрд. євро, включаючи витрати: на
сервіс та прикладні роботи — 1, 8 млрд. євро, на технології та інфраструктуру — 1, 4 млрд. євро, на інше — 0, 4
млрд. євро. При цьому з 13, 6 млрд. євро, спрямованих у
людський капітал, передбачається на освіту та навчальні
системи — 3, 5 млрд. євро і на навчання упродовж життя — 1, 6 млрд. євро.
Європейський звіт щодо інноваційного розвитку характеризує деякі країни як «інноваційних лідерів», а інших як таких, що «ганяються за інвестиціями». Аналогічна картина спостерігається й щодо рівня якості освіти
та її конкурентоспрможності у глобалізованому освітньому середовищі. Навчання, засноване на мобільності дослідників (студентів, співшукачів і професорськовикладацького складу) є незадовільним у ПівденноСхідній Європі в порівнянні з іншими країнами ЄС,
особливо щодо міжнародної мобільності, а також у здатності залучення до двохстороннього R & D співробітництва. Однак, попри ці відмінності, регіон, завдяки тривалим та інтенсивним торговим відносинам і розвиненим історичним і політичним напрацюванням, має добрі
зв’язки, які є гарною основою для співпраці.
Україною в числі перших у липні 1999-го року ратифіковано Конвенцію про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до
121 Przez edukację do trwałego i zrównoważonego rozwojuправосуддя з питань, що стосуються довкілля 124 (ОргусьPolska strategia edukacji ekologicznej, http://www.mos.
ка
конвенція), якою одним із пріоритетних інструменgov.pl/g2/big/2009_04/97b75873145cdf7e7695ed9573
147c78.pdf z dnia 10 stycznia 2009.
тів забезпечення громадськості екологічною інформа122 Druga Polityka Ekologiczna Państwa (dokument z persцією визначено створення реєстрів (баз даних) та забезpektyw № do 2025). Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec
печення доступу до них через публічні мережі зв’язку
2000, http://www.mos.gov.pl/artykul/328 z dnia 14 lutego
(Інтернет).
У розрізі вказаної вимоги Оргуської конвен2010.
ції у травні 2003 року у Києві на Конференції Міністрів
«Довкілля для Європи» був підписаний Протокол про реєстри викидів та переносу забруднень 125. Вказаний проТеоретичний блок
токол був підписаний, однак на даний час не ратифікоДаний пріоритет Дунайської стратегії визначає фор- ваний Україною, хоча станом на 23 листопада 2011 року
мування і використання знань як ключовий чинник зазначений протокол був ратифікований 28-а країнами.
прогресу і зростання. Суспільство, що ґрунтується на
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13
знаннях, потребує конкурентоздатної дослідницької і грудня 2010 р. № 2250-р затверджено «Концепцію рознавчальної інфраструктури, інституцій, що підтримують і витку електронного урядування в Україні» 126, Розпозабезпечують інновації, та інформаційних і комунікацій- рядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня
них технологій високого рівня. Умови для цього істот- 2011 р. № 1014-р затверджений «План заходів щодо рено різняться не тільки серед країн Дунайського регіону, алізації Концепції розвитку електронного урядування
але й в цілому є нижчими, ніж рівень ЄС27. Тому тут має в Україні» 127.
ширше застосовуватись Європейський соціальний фонд
У сфері охорони довкілля, як і у інших сферах, елек(ESF) для підтримки спільних дій та спільних проектів.
тронне урядування складається з таких компонентів:
Загальний обсяг фінансування Структурними фондами ЄС досліджень, інновацій та підприємництва за період
2007–2013 років складає 13,6 млрд. євро, включаючи: для 123 http://www.fp6-nip.kiev.ua/assets/FP7info.pdf
124 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015
інновацій на підприємствах — 5, 1 млрд. євро, на НДР — 125 http://www.unece.org/env/pp/prtr.html
2,6 млрд. євро, на трансфер технологій — 1,4 млрд. євро, 126 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80
на науково-технічну діяльність у дослідних центрах — 0,9
127 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1014-2011-%D1%80
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1. Використання сучасних інформаційних технологій
всередині урядових структур (органів місцевого самоврядування).
2. «Цифрові» комунікації з бізнесом (уряд-бізнесу). Ця
категорія повинна охоплювати можливості одержання дозволів, ліцензій, тощо, здачу звітності із застосуванням електронних способів комунікацій.
3. Забезпечення громадськості та інших зацікавлених
осіб інформацією про стан довкілля, природокористування, тощо. До цієї компоненти також можна віднести організацію обміну інформацією у електронному вигляді із суміжними державами.
На даний час електронне урядування у сфері охорони довкілля в Україні знаходиться у зародковому стані. Веб-ресурси центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони довкілля здебільшого містять загальну інформацію про діяльності таких органів,
у т. ч. новини, а також нормативно-правову інформацію.
Інформацію про стан довкілля та вплив на нього можна класифікувати такими сегментами:
1. Результати моніторингу довкілля — фізико-хімічні
показники, у т. ч. концентрація забруднюючих речовин у повітрі, воді, тощо.
2. Дозволи, ліміти, ліцензії суб’єктів господарювання
на використання природних ресурсів (вода, надра,
інше), а також забруднення довкілля (викиди, скиди,
поводження із відходами).
3. Фактичні обсяги природокористування та забруднення (у т. ч. статистична та інша звітність).
На даний час в Україні відсутні системні інформаційні рішення з ведення реєстрів (баз даних) національного рівня за вказаними сегментами.
Відсутність таких рішень:
1. Має наслідком недостатню ефективність управління охороною навколишнього середовища на національному та місцевому (у т. ч. басейновому) рівнях.
2. Негативно впливає на системи регулювання та звітності природокористування суб’єктами господарювання.
3. Не дозволяє створення сучасних інструментів поширення екологічної інформації громадськості та іншим
зацікавленим особам (у т. ч. у міжнародному контексті).
Існує необхідність у контексті вищевказаної «Концепції розвитку електронного урядування в Україні» розробки та виконання заходів з впровадження електронного урядування у сфері охорони довкілля, які повинні базуватися на таких засадах:
1. Інтегрований підхід до проектування та впровадження реєстрів (баз даних) у сфері охорони довкілля.
2. Максимальне застосування Інтернет-технології та
програмного забезпечення із відкритим кодом.
3. Підвищення комп’ютерної грамотності працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

При цьому повинен бути максимально використаний ідентичний досвід країн ЄС.

Рекомендації та перспективи
впровадження
Вцілому надалі має бути розроблено Екологічну стратегію розбудови інформаційного суспільства, яка б визначала основні параметри нового типу суспільства, пріоритети розвитку, конкретні цілі та механізми їхнього
забезпечення. Використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІСТ) має суттєво сприяти зростанню останніх в Дунайському регіоні, створюючи умови
для випереджуючого застосування новітніх технологій
і «перескакування» через проміжні етапи. Приватний і
громадський сектори можуть прискорити розвиток, запроваджуючи більш ефективні і дієві послуги, наприклад, електронний бізнес, навчання і оздоровлення, а
також через інтелектуальне мультимодальне використання транспортної інфраструктури. Зокрема, йдеться
про таку технологічну підтримку для систем інформаційного обслуговування по басейнах річок.
У такий спосіб можуть бути якісно покращені інформаційна взаємодія і обмін знаннями між бізнесом, академічними установами, державною владою і громадянами. Виходячи з цього, Стратегія Європи 2020 сфокусована на важливості максимально повного використання
ІСТ, щоб спрямувати інноваційні ідеї на нові продукти і
послуги, які забезпечуватимуть зростання, кваліфіковані робочі місця і адресність європейських і глобальних змін у суспільстві. Здоров’я і активна старість були
визначені Єврокомісією як основний виклик, який має
знайти відповідь через Європейське інноваційне партнерство, запроваджене посланням Інноваційного союзу 06. 10. 2010. Втім має враховуватись той факт, що показники ІСТ, такі як доступність Інтернету для мешканців і розповсюдженість мереж мають низький рівень для
частин Дунайського регіону, підкреслюючи цим необхідність інвестувань і співробітництва у зазначеній сфері.
Така поляризація стосовно інновацій та показників
ІСТ в Дунайському регіоні вимагає сприяння механізмам розповсюдження та цільовій підтримці. Для покращення ефективності досліджень і розробок та співпраці між виробниками знань, компаніями і громадським
сектором через забезпечення та ініціювання такої співпраці. Потрібно краще координувати національні та регіональні фонди на стимулювання досліджень і розробок у регіоні для отримання більшого здобутку від
європейського дослідницького простору. Наявні двохсторонні угоди мають використовуватись і впроваджуватись через багаторівневу координацію, яка базується на географічній наближеності або на сферах
досконалості. Кооперація має розвиватись на базі вже
існуючих структур, таких як дунайські конференції рек-
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торів, і на досвіді розробок для субрегіонів та вже діючих тут програм.
План дій до Дунайської стратегії пропонує дії за декількома платформами Цифрового порядку денного для
Європи, особливо ІІІ «Швидкісний і надшвидкий доступ
до Інтернету», V «Дослідження та інновації», VІ «Цифрова
грамотність, підготовка і залучення» та VІІ «ІСТ — можливий здобуток для суспільства ЄС». Зокрема, передбачається інтегрування цих можливостей у процесі формування Європи 2020, ув’язування з програмами R&D
щодо інновацій, підприємництва і освіти.
Для цього Спільним дослідницьким центром ЄС запропоновано проект «Заснування всебічного механізму огляду досконалих регіональних стратегій спеціалізації» з метою покращення регіональної співпраці і запобігання дублюванню і розпорошуванню політичних
зусиль і фінансових ресурсів. За цим проектом експерти науково-дослідних і освітніх інституцій та розробники політики з адміністрацій Дунайського регіону можуть
брати участь в огляді. Питання «критичної маси» є одним з ключових для досконалих спеціалізацій і може, по
можливості, бути оціненим на макрорегіональному рівні.

Корисний приклад
З українського боку може бути запропонований
досвід створення на початку 1990 років інженерноекологічних спеціалізацій на основі базових спеціальностей вузів, який здійснювався кафедрою інженерної екології та ресурсозбереження (ІЕРЗ) Чернівецького університету за рішенням Учбово-методичного
об’єднання Держкомосвіти колишнього СРСР і був
зафіксований у першій концепції екологічної освіти
Міносвіти України. З учбово-методичними програмами, погодженими Міносвіти і Мінприроди України, на ІІ курсі з визначених природничих і технічних
спеціальностях читався факультативний курс загальноекологічних знань, в ході якого відбувався відбір
і зарахування студентів на кафедру ІЕРЗ. Надалі учбовий процес був побудований таки чином, що до
15 % студентів відібраних спеціальностей здобували
основну освіту з одночасним поглибленим вивченням усіх її екологічних аспектів, механізмів забезпечення сталого розвитку, техногенно-екологічної безпеки та ресурсозбереження. Після отримання основного диплому випускники залишались на кафедрі
ІЕРЗ ще на один семестр, упродовж якого завершували освіту за спеціалізацією та захищали випускну
роботу і отримували другий диплом спецфакультету за спеціалізацією «Екологічний менеджмент». Водночас спецфакультет надавав можливість однорічної перепідготовки фахівців з відповідною технічною,
природничою і економічною вищою освітою з відривом від виробництва і двохрічної — без відриву.

70

Досвід цієї системи екологічної освіти до її ліквідації у
1994 році був застосований при формуванні підготовки
фахівців з екологічного менеджменту у Лундському університеті (Швеція) та є відповідає принципам Болонської
системи, оскільки передбачає застосування модульного принципу селективної фахової освіти.
Враховуючи відсутність якісних українських пропозицій у зазначеній сфері, застосування такого підходу є
доцільним не тільки суто у сфері екологічного навчання, але й для передбаченого ПД покращення координації застосування Структурних, національних і регіональних фондів для стимульованого розгортання досліджень і розробок у науково-технічних сферах, які є
специфічними для Дунайського регіону (сталі рішення
у транспортній сфері, попередження і управління ризиками, водні аспекти, зміни клімату, лісництво, екоефективність, відновлювальна енергія, зелені технології, ІСТ,
тощо). Зокрема, такий підхід може бути запропонований
у пілотному проекті зі створення мережевої дослідницької інфраструктури, запропонованому Румунією.
Цікавою є й можливість участі української сторони за
зазначеними принципами у запропонованому Баварією
проекті BAYHOSTз обміну кращими досвідом і практикою, у системах обміну між університетами, запропонованою Будапештським університетом Андраші та низці
проектів щодо співробітництва у сфері ІСТ.
У питаннях інформування громадян щодо екологічної
діяльності центральних органів державної влади стан
справ у цілому відповідає вимогам, визначеним чинними нормативно-правовими актам. Разом із цим досить
низьким залишається рівень зворотного зв’язку органів
влади з громадянами, звітності щодо результатів застосування консультативних форм електронного управління у процесі роботи над нормативно-правовими актами,
формуванні напрямів державної політики.
Потребує й дальшого розвитку галузева нормативноправова база, що регламентує розвиток інформаційного суспільства в Україні у напрямі врахування вимог
розвитку електронної демократії. Зокрема, актуальною
є потреба визначення правових гарантій одержання громадянами відповідей на їхні екологічно обумовлені запити до державних органів, здійснені в електронній формі.
Окрім застосування ІСТ у вищезгаданих проектах з
електронних можливостей у врядуванні, освіті, культурі, охороні здоров’я, бізнесі, дорученні (зокрема людей
пенсійного віку) йдеться й про покращення умов для міждисциплінарної взаємодії не тільки у науково-технічних
і освітніх сферах, але й для покращення усіх видів громадських послуг, розвитку публічно-приватного партнерства, у тому числі, пов’язані з екологізацію суспільного виробництва.
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Розділ плану дій «Підтримка конкурентоспроможності
Реалізація комплексу заходів щодо зазначено напрямпідприємств, у тому числі кластерний розвиток» (8 роз- ку Плану дій Європейської стратегії розвитку Дунайськоділ) Європейської стратегії розвитку Дунайського регі- го регіону 129 передбачає:
ону (Дунайська стратегія, стратегія) сконцентрований
Дія (1) 130. Заохочення кооперації та обмін знаннями
на: активізації заходів щодо довгострокових, міжнаціо- між МСП, наукою і громадським сектором, в сфері прональних мереж кооперації в різних секторах економіки, фесіоналізації в Дунайському регіоні.
використанні можливостей в рамках Європейської доДія (2). Поліпшення ділової підтримки для підсиленслідницької області (ERA), що включає розвиток класте- ня здібності МСП до кооперації і торгівлі.
рів і центрів росту в міжсекторальному та міждержавДія (3). Підтримка підприємств шляхом висококваліному контексті; передбачає посилення зв’язків освіти та фікованого навчання та кваліфікаційних схем.
сектору наукових досліджень.
Дія (4). Пріоритетне виконання заходів, передбачеОдним з найважливіших пріоритетних напрямків є ви- них Європейським актом малого бізнесу 131.
користання механізмів кластеризації економіки для поДія (5). Поліпшення конкурентоспроможності сільліпшення умов функціонування підприємств, особливо ських областей і зокрема сільськогосподарського сектора.
малих та середніх (МСП, SMEs) 128 підприємств, розвитку
Дія (6). Усунення транскордонних бар’єрів і вузьких
агенцій ділової підтримки та виробничих асоціацій.
місць. Цілісна Європа для придатного для життя Дунайського регіону.
Дія (7). Поліпшення умов структури МСП на територіях, де відповідна інфраструктура відсутня.
128 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) — малі та середні підприємства (МСП): назва групи підприємств, які не перевищують певні показники.
Не існує офіційного чи загальноприйнятого визначення МСП в ЄС. Більш-менш визнаним вважається визначення Європейської Комісії в залежності від кількості працівників, річних балансу та обороту (див. нижче).
Тип
підприємства

Річний
баланс
(в млн.
євро)

Річний оборот (в млн.
євро)

Кількість
працівників

Дуже мале
підприємство

< 10

та

≤2

або

≤2

Мале
підприємство

< 50

та

≤ 10

або

≤ 10

Середнє
підприємство

< 250

та

≤ 50

або

≤ 43

Проте, підприємства не вважаються МСП, якщо інші компанії, що не належать до зазначеної категорії, володіють
більше 25 % капіталу.
В Україні малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує
п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації про-

дукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.
Малі та середні підприємства (МСП) є «хребтом» розвинених економік. Наприклад, в ЄС МСП становлять 99 % усіх
підприємств та забезпечують 65 млн. людей робочими місцями (наприклад, в німецьких МСП працює 68, 3 % всіх працівників цієї країни, які підлягають під соціальне страхування). Від них також виходить основний імпульс в ринковій
економіці в зв’язку зі своїми інноваційними прагненнями.
Враховуючи значення МСП, а також обмежений доступ до
капіталу, держава зобов’язана підтримувати цей підприємницький сектор. В Україні МСП перебувають в жалюгідному становищі. Це пов’язано не стільки із низьким розвитком економіки, а скільки із їх, можливо й зумисним, недосконалим регулюванням. За оцінками експертів, до кінця
2011 року кількість приватних підприємців, що припинять
діяльність, становитиме 250–300 тис. (http://zik.com.ua/ua/
news/2011/04/20/283775).
129 Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону
130 Тут і далі — нумерація авторів.
131 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

71

Забезпечення відповідального виробництва, бізнесу та екологічна (економіко-екологічна) кластеризація

Сучасний стан

Стале споживання та виробництво (ССВ) — наскрізна тема ідеології сталого розвитку. В Україні дебати щодо

ССВ навіть не починалися. Хоча вже не тільки міжнародні
зобов’язання, а саме життя у вигляді економічної кризи
вимагає кардинальних змін у ставленні до споживання
ресурсів для різних потреб людини 137. Стале споживання — таке використання товарів та послуг, яке відповідає базовим потребам та забезпечує кращу якість життя одночасно з мінімізацією використання природних
ресурсів, токсичних матеріалів та продукування відходів і забруднення в життєвому циклі, аби не піддавати
загрозі потреби майбутніх поколінь 138.
Спеціальний фокус сталого споживання — економічна діяльність щодо вибору, використання та видалення
товарів і послуг та щодо того, як вона може бути змінена таким чином, щоб включити соціальні та економічні
вигоди 139. Стале споживання — це термін, який об’єднує
низку ключових питань, таких як задоволення потреб,
покращення якості життя, вдосконалення ефективності,
мінімізація відходів, впровадження підходів життєвого
циклу та врахування чинника рівності; інтегрування цих
складових частин в центральному питанні, як забезпечити такі самі або кращі послуги, щоб задовольнити базові життєві потреби та прагнення до покращення і для
нинішніх, і для прийдешніх поколінь, водночас постійно зменшуючи шкоду, що завдається довкіллю, та ризики для здоров’я людини (UNEP, 2001) 140.
Концептуальними принципами політики сталого споживання та виробництва можна вважати:
− принцип еколого-економічної єдності інтересів щодо
формування політики сталого споживання та виробництва;
− принцип пріоритетності природоохоронних витрат
у загальній системі бюджетних витрат;
− принцип концентрації державних фінансових ресурсів на природоохоронні та превентивні заходи відповідно до сформульованих цілей, та вимог щодо забезпечення економічної ефективності їх використання;
Розробці превентивних стратегій розв’язання екологічних проблем сьогодні приділяється значна увага
в усьому світі. У контексті цього виділяють дві взаємодоповнюючі превентивні промислові стратеги: Чистого
виробництва (Cleaner production) і стратегія екоефективності (Eco-efficiency Strategy). Реалізація цих стратегій передбачає наявність аналітичних систем збору та
опрацювання інформації про стан довкілля, створення

132 В Измаиле создан туристический кластер «Буджак» //

137 «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зру-

В Українському Придунав’ї започаткований Туристичний кластер «Буджак». Ініціаторами його створення
стали громадські організації «Придунайський центр суспільних ініціатив», «Європейська Бессарабія», Агентство
трансграничного співробітництва «Єврорегіон Нижній
Дунай», Ізмаїльська федерація молодіжних організацій, Одеське обласне відділення Союзу сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні 132. Успішно працює Придунайський туристичний інформаційний центр в м. Вилкове, створений в 2004 р. 133 З 2003
по 2005 р. в регіоні успішно здійснювався проект TACІS
«Бізнес-Інфраструктура в Одеській області, Єврорегіон
Нижній Дунай» 134.
Ініціаторами формування кластеру органічного землеробства і зеленого туризму виступала громадська
екологічна організація «Відродження», метою кластера
була координація всіх етапів органічного виробництва,
переробки, зберігання, транспортування і реалізації органічної продукції, підвищення її якості i стандартності,
зниження непродуктивних і транспортних видатків, покращення використання трудових ресурсів, сировини і
запасів виробництва 135.

Впровадження відповідального (екологічно
ефективного) виробництва та кластеризації
Як приклади для реалізації дії (1) Заохочення кооперації та обмін знаннями між МСП, наукою і громадським
сектором, в сфері професіоналізації в дунайському Регіоні План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону 136 передбачає такі проекти:
− розвиток дунайської регіональної програми кластерів та МСП-мереж;
− створення дунайської регіональної мережі інноваційних екологічних технологій;
− підтримка виконання екологічно ефективного виробництва МСП.

Теоретичний блок

http://grants.at.ua/news/sozdan_turisticheskij_klaster_budzhak/2011-02-21-50
133 http://www.danubetour.info/
134 http://fpp.businessinodessa.com/index2.php?option=conten
t&task=view&id=122&pop=1&page=0
135 Коляденко С. В. Кластери як один з інтегрованих формувань
в АПК // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_2/articles/Reg_economica/53_Kolyadenko.pdf
136 Європейська Стратегія Розвитку Дунайського Регіону
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шень в Україні / Буркинський Б. В., Галушкіна Т. П., Реутов В. С..
Одеса: ІПРЕЕД НАН України. — Саки: «Підприємство Фєнікс»,
2011. — 348 с.
138 Ofstad, S. (ed.) (1994) Symposium: Sustainable Consumption.
Ministry of the Environment, Oslo.
139 http://pubs.iied.org/
140 Оценка воздействия потребления и производства / Руководство по инструментам оценки для организаций гражданского общества ВЕГО «МАМА-86», 2010.
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механізму врахування екологічних чинників у процесі
економічного розвитку 141.
Система управління відходами — це комплекс заходів щодо збору, транспортуванню, переробці, вторинному використанню або утилізації сміття та контролю всього процесу. Подібні міри необхідні для зниження шкідливого впливу відходів на здоров’я людини, на
навколишнє середовище. Завдяки цій системі з’явилася
можливість виробляти сировину з відходів. Вона охоплює речовини твердої, рідкої, газоподібної й радіоактивної консистенції з розробкою різних методів їхньої
утилізації й областей подальшого їхнього застосування.
Існує безліч концепцій системи управління відходами:
розширення сфер відповідальності виробника. Стратегія, розроблена для включення в ринкову ціну продук141 «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зру-

шень в Україні / Буркинський Б. В., Галушкіна Т. П., Реутов В. С.. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України. — Саки: «Підприємство Фєнікс», 2011. — 348 с.

Що можемо запропонувати в Україні?

Створення ринку вторинних ресурсів
Ринок вторинних ресурсів по своєму типу відноситься до товарних ринків і хоча має низку особливостей, має розвиватися, головним чином, на основі
саморегулювання та приватного підприємництва 142.
Цілями розвитку ринку вторинних ресурсів є формування та підтримка сталого попиту споживачів вторинних матеріальних ресурсів і забезпечення стабільної реалізації їхньої пропозиції постачальниками.
Роль держави у формуванні й розвитку регіонального Дунайського ринку вторинних ресурсів полягає в
створенні нормативно-правових, економічних і організаційних умов для ефективного залучення вторинних ресурсів у господарський оборот, забезпеченні
вільної конкуренції господарюючих суб’єктів, контролі за дотриманням всіма учасниками ринку економічного правопорядку, захисту їхніх прав і економічних
інтересів. Необхідно вирішити такі основні завдання:
визначити й обґрунтувати принципи й інструменти регулювання в області використання вторинних ресурсів, а також міри підтримки використання й розвитку
прогресивних технологій і встаткування для збору, переробки й транспортування відходів; виробити й забезпечити умови для комплексної переробки сировини й матеріалів, економії первинних матеріальних
ресурсів в основному виробництві за рахунок їхньої
заміни відповідними вторинними матеріальними ре142 Концепция развития рынка вторичных ресурсов // http://
ecolog.ucoz.ru/publ/2-1-0-369

ту витрат, необхідних протягом усього строку його експлуатації (включаючи витрати на його утилізацію). Концепція має на увазі собою покладання на виробника повної відповідальності за весь життєвий цикл продукту
і його пакувальний матеріал. Отже, фірми, які роблять,
імпортують і/або продають даний вид товару, також відповідають за нього після закінчення строку експлуатації.
Основні програмно-цільові установки з нормативів у
цій області регламентуються спеціальними Директивами
Європейського Парламенту та Ради ЄС: 94/62/ЄС — Упакування та відходи упакування; 2000/53/ЄС — Транспортні засоби, виведені з експлуатації; 2002/96/ЄС — Відходи електротехнічного та електронного встаткування. Дія
цих директив накладає певні зобов’язання на експортерів, зобов’язує їх дотримувати в країнах ЄС принципу відповідальності за збір і переробку своєї продукції
після її використання. У свою чергу, Україна, у випадку
визнання зазначених директив, одержить можливість
висувати аналогічні вимоги до виробників із країн ЄС,
що поставляють свою продукцію на внутрішній ринок.
сурсами; удосконалювати нормативно-правову базу
для розвитку організаційно-виробничої інфраструктури ринку вторинних ресурсів і залучення в цю сферу
підприємств малого й середнього бізнесу з перспективою створення на її основі галузі зі збору й переробці відходів виробництва й споживання в товарну
продукцію; розробити регіональну концепцію й програми розвитку й моніторингу регіональних ринків
вторинних ресурсів.
Вдосконалення й розвиток інструментів регулювання в області використання вторинних ресурсів
передбачає:
− Нормативно-правове забезпечення реалізації
принципу відповідальності виробника й/або власника за збір і переробку своєї продукції після її використання.
− Вдосконалення механізму економічного стимулювання використання відходів як вторинної сировини.
− Формування попиту на вторинні ресурси й продукцію, виготовлену із вторинних ресурсів або з їхнім
використанням, у тому числі шляхом установлення обмежень і стимулів, що спонукають до використання вторинних ресурсів замість первинних.
− Розвиток регіональних ринків вторинних ресурсів
з урахуванням специфіки утворення й обігу з відходами споживання (у першу чергу із твердих побутових відходів — ТБО).
− Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності.
− Введення стандартизації й сертифікації відходів, а
також сертифікації технологій і устаткування з їхньої переробки.
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Реалізація цих положень дозволить: стимулювати
приплив інвестицій у сферу обігу відходів; збільшити обсяг виробництва товарів, виготовлених з відходів або з їхнім використанням; зменшити втрати
сировинних, матеріальних і паливно-енергетичних
ресурсів; створити більш сприятливі умови для розширення сировинної бази економіки; знизити рівень
забруднення відходами навколишнього природного середовища; створити нові робочі місця, у першу
чергу на підприємствах малого й середнього бізнесу; розширити взаємодію із закордонними партнерами в області збору й переробки відходів виробництва й споживання; забезпечити виконання екологічних вимог, пов’язаних з інтеграцією української
частини Дунайського регіону в європейський економічний простір.

Основні економічні ефекти, які забезпечує підприємствам їхня участь у кластері:
− ефект від спільного впровадження інновацій: найбільшої ефективності функціонування кластеру можливо досягнути лише за умови інноваційного та наукомісткого розвитку кластеру;
− ефект від застосування аутсорсингу: передача підприємством на основі договору певних бізнес-процесів
чи виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у відповідній галузі. Головним джерелом економії витрат за допомогою аутсорсинга є підвищення ефективності підприємства у
цілому і поява можливості звільнити відповідні організаційні, фінансові та людські ресурси, щоб розвивати нові напрямки, або сконцентрувати зусилля на існуючих, які потребують підвищеної уваги 145.
− Ефект від розподілу ризиків між учасниками кластеру.
− Ефект від спільного використання інфраструктури.
− Ефект від зниження трансакційних витрат: у рамках
Кластерізація в Дунайському регіоні
кластеру формується спільна база знань та інформації внаслідок їхнього перетоку між підприємствами
Теоретичний блок
кластеру, що знижує специфічність того чи іншого реОб’єднання фірм у кластери 143 дозволяє кожному з
сурсу, а, відповідно, і трансакційні витрати. Крім того,
учасників одержувати переваги від ефекту синергії, тобв рамках кластеру знижуються витрати пошуку інто від ефекту, що виникає в процесі об’єднання зусиль
формації, пошуку клієнтів, ведення перемовин, тощо.
заради масштабності виробництва. Відмінність же клас- − Ефект від формування єдиної товарно-розподільчої
бази за кожним видом вантажопотоку 146.
терів і формальних структур полягає в тому, що підприємства, які входять в кластер, зберігають свою незалежВиділяють кластерну політику двох поколінь 147. Класність і гнучкість. За рахунок спільної діяльності і, в першу терна політика першого покоління становить собою
чергу, завдяки розширенню і прискоренню інновацій- комплекс заходів, які здійснюють державні та регіональності виробничих процесів підприємства досягають зна- ні органи влади з ідентифікації кластерів, визначення
чно більшої продуктивності праці 144.
поля діяльності фірм, що формують кластер, створенПідприємницька активність сприяє ефективнішому ню державних органів підтримки кластерів та здійсненвикористанню місцевих ресурсів, ініціює процес гене- ню загальної політики підтримки кластерів в державі та
рування, поширення і реалізації інноваційних ідей вод- регіонах. Кластерна політика другого покоління базуночас і технологічних, і організаційних.
ється на знаннях про існуючі в країні чи регіоні кластеУ широкому розумінні, кластер — це агломерація ри і передбачає індивідуальний підхід до проблем розфірм і їхніх постачальників, що дозволяє створити ло- витку кожного кластеру окремо. Держава може стимукально сконцентрований ринок праці. За допомогою лювати розвиток кластерів, проводячи різноманітний
кластеризації фірм можна також підсилювати процес комплекс заходів:
спеціалізації і поділу праці між фірмами (пропонуючи 1. «Брокерську» політику створення платформи для діокремим фірмам значно ширший масштаб операцій), заалогу різних акторів кластеру.
лучати покупців і продавців, зменшувати вартість оди- 2. Диверсифікацію місцевого попиту через розміщення
ниці продукції, виготовленої завдяки спільній діяльносу місцевих компаніях державних замовлень.
ті. Також виникає можливість через кластеризацію фірм
зменшити вартість одиниці технічної послуги, наданої 145 Захарченко В. И. Кластерная форма территориально-производственной организации / В. И. Захарченко, В. Н. Осипов. —
членам кластеру.
143 Кластер — це добровільне об’єднання фірм у певній сфері

підприємництва, пов’язаних між собою технологічно і, як
правило, за ознакою географічної близькості Кластер може
містити в собі малу чи значну кількість різних за розміром
фірм у різних співвідношеннях.
144 Соколенко С. Кластери в глобальній економіці. — К.: Логос,
2004. — 848 с.
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Одесса: «Фаворит» — «Печатный дом», 2010. — 122 с. —
(Экономические кластеры как новая форма организации
производства в регионе; Ч. 1).
146 www.pmjobs.net/art/7.doc
147 Пилипенко И. В. Кластерная политика в России / И. В. Пилипенко // Доклад Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»: «Итоги 2006 года и будуще
экономики России: потенциал несырьевого сектора»: Приложение 6. — 37 с.
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3. Підвищення кваліфікації місцевої робочої сили через реалізацію програм додаткової освіти та перепідготовки кадрів.
4. Створення «бренду» регіону для залучення іноземних інвестицій.
На даному етапі становлення кластерів в Україні є
необхідним проведення кластерної політики першого
покоління, тобто розробка загальноприйнятих «правил
гри» для учасників процесу кластеризації.
Перехід до кластеризації української економіки був
ініційований Державним агентством України з інвестицій та інновацій у 2008 році і підтриманий НАН України
(Постанова Президії НАН України від 08. 07. 2009 г. № 220).
Національні інноваційні кластери мають стати механізмом інституційного забезпечення реалізації стратегічних
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначених Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08. 09. 2011 р. № 3715-VI.
Зазначений закон особливим пріоритетом України проголошує гармонійний розвиток людського потенціалу,
економіки і природного середовища держави, а також
визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні на 2011–2021 рр.:
− освоєння нових технологій транспортування енергії,
− впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій,
− освоєння альтернативних джерел енергії;
− освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної
галузі,авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;
− освоєння нових технологій виробництва матеріалів,
їхнього оброблення і з'єднання, створення індустрії
наноматеріалів та нанотехнологій;
− технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
− впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
− широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;
− розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки.
Найбільш привабливим для розвитку Дунайського регіону є застосування створення кластерів у сфері сільського господарства, транспортних систем та
охорони і оздоровлення людини та навколишнього
середовища.
Національний інноваційний кластер може забезпечувати реалізацію стратегічного пріоритетного напряму
інноваційної діяльності і в цілому, і певної його складової. Згаданою Постановою Президії НАН України схвалені Рекомендації щодо порядку формування та функціонування інноваційних кластерів в Україні, в яких, зокрема, міститься визначення інноваційної структури й

інноваційного кластеру, зазначені цілі і завдання національних і виробничих інноваційних кластерів.
Доктрина інноваційного, сталого розвитку регіонів,
і, перш за все, його «двигуна» — кластерного механізму,
повинна ґрунтуватися на розумінні того, що цей процес
може розвиватися лише за умови зацікавленості господарюючих суб’єктів, а не тільки чиновників або парламентарів. Слід всебічно стимулювати стереотип дбайливого відношення до природних і виробничих ресурсів,
мотивацію наукової і технологічної творчості. Світовий
досвід свідчить, що інновації не можуть розвиватися самостійно в складних ринкових умовах. В усіх країнах уряд
та місцева влада докладають значних зусиль, щоб створити умови для визрівання інноваційних проектів і кластерів, оскільки розуміють, що їх плоди потім будуть джерелом добробуту для всієї економіки. Критерієм оцінки,
індикаторами успішності державної інноваційної програми та її законодавчої бази повинні стати нарощування експорту сучасної продукції, насичення внутрішнього
ринку конкурентоздатною вітчизняною продукцією, поліпшення екології та суспільного здоров’я в країні, підвищення матеріального і соціального добробуту українців.
Для України є важливим досвід країн ЄС, а також країн з перехідною економікою, де кластери стали не модним терміном, а ефективним інструментом сталого розвитку. В Європі важливими віхами на шляху до масової
кластеризації економіки стали:
− саміт у Лісабоні в 2000 р. — проголошена обов’язковість формування країнами ЄС національних програм кластеризацїі. На цьому ж саміті було створено
ERA (European Research Area) — «Європейський дослідницький простір» і затверджена Програма розвитку регіональних інноваційних систем (RІ);
− саміт у Брюсселі в лютому 2007 р. — схвалений «Маніфест кластеризації Європи»;
− саміт у Стокгольмі 21 січня 2008 р. — прийнятий «Європейський кластерний меморандум», що визначає
план дій Європи із забезпечення росту конкурентоспроможності.
Вочевидь, що для поліпшення умов економічного росту регіону необхідний розвиток інфраструктури. Брак бюджетних коштів може бути доповнений за рахунок інтенсифікації взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна
фінансова організація та інші). Завдяки цим організаціям
можливо отримати пільгові кредити для розвинення інфраструктури та залучити найкращий міжнародний досвід.
Але для поліпшення умов структури МСП на територіях, де відповідна інфраструктура відсутня, треба шукати й інші шляхи задоволення потреб МСП. Одним з прикладів є застосування відновлюваних джерел енергії для
енергозабезпечення комерційних об’єктів. Так, наприклад, застосування сонячних колекторів у туристичному секторі у негазифікованих регіонах вже сьогодні мають добрі показники рентабельності.
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Корисний приклад
Розвиток кластерів в Угрощині
Широкомасштабна реконструкція економіки Угорщини почалася трохи раніше, ніж у більшості інших
країн з перехідною економікою. Вона мала на меті
створення ринкової економіки, яка б зробила країну
конкурентоспроможною і допомогла б їй швидше інтегруватися в Західну Європу. На початку 90-х років
понад 2/3 угорського експорту забезпечувалося діяльністю «старих» компаній, тоді як роль «нових» підприємств — головним чином МСП — була вкрай незначною. З тих пір, у зв’язку з ефективною регуляторною політикою, діловий клімат угорської економіки
радикально лібералізувався. Завдяки цим зрушенням угорським компаніям вдалося досить м’яко пристосуватися до умов ринку ЄС. Вони зуміли врахувати у своїй діяльності тисячі специфічних вимог цього
складного ринку.
Ще на початку 80-х років тисячі людей почали активно займатися підприємництвом, що допускалося
законодавством. Цей феномен одержав образну назву «гуляш-комунізм». У суспільстві виникла ситуація,
за якої багато людей намагалися поєднувати державну службу з приватним бізнесом, працюючи, таким чином, у 2–3-х місцях одночасно Це допомогло більшості
з них у 90-ті роки успішно увійти в нові умови ринкової економіки. Після 14 років реформ економіка Угорщини стала однією з найефективніших економік Центральної Європи. Так, у кожному регіоні Угорщини Регіональними радами розвитку розроблені плани дій
з регіональної інституціалізації і розвитку Потенціалу мікрорегіонів. Регіональна рада розвитку регіону
Паннонії залучила більше 250 експертів, метою яких,
за заявами керівників Ради, стало завдання перетворення Західної Паннонії в один з найбільш успішних
регіонів не лише Угорщини, але і навіть Європи. Для
координації і контролю за виконанням цього плану
дій Регіональна рада розвитку уклала відповідні уго-

Запропоновані дії для України

Інтеграція економічної і соціальної
політики в процесі кластеризації
На сьогодні є неприпустимою недооцінка ролі соціальної складової економічних трансформацій. Повинні
бути чітко визначені цілі, що відповідають інтересам населення, а також дані для необхідного чіткого обґрунтування шляхів мобілізації соціального потенціалу для
досягнення поставлених цілей. Для вирішення цих проблем слід виходити з того, що:
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ди з мікрорегіонами, в яких визначені такі пріоритети: розвиток трудового потенціалу; технологічні і підприємницькі інновації; розвиток регіону; поліпшення життєвих стандарНайбільшою гордістю Західної
Паннонії є динамічний розвиток програми «Ділова
ініціатива Паннонії», що стала для Угорщини моделлю регіонального інтегрованого економічного розвитку. Стрижнем цієї програми став розвиток автомобільного кластеру РАNАС. Одночасно розвиваються кластери деревообробки і меблевого виробництва,
електроніки, туризму, зв’язаної з використанням термальних мінеральних вод. Діяльність цих кластерів
розгортається в рамках загальної регіональної платформи, що підтримується Регіональним агентством
розвитку і регіональним холдингом, у якому беруть
участь три фонди розвитку підприємств, центри трудового потенціалу округів, а також мережа промислових парків Західної Паннонії.
Використовуючи традиційну для Європи модель
кластеризації в галузі, Регіональна рада розвитку Західної Паннонії мала формування з 2000 р. автомобілебудівного кластеру. Ініціаторами його створення
стали промисловий парк Дйора, концерн Audi, сім інших провідних компаній, що забезпечують понад 9 %
ВНП Угорщини (у їхньому числі і низка автоконцернів), а також Citibank.
Варто згадати кластеризацію в Угорщині й у такій
специфічній галузі, як птахівництво. В її основі закладена висока якості корму для вирощування птиці, багаторічна праця над виведенням найбільш ефективних порід птиці, сонячний клімат і, що важливо, специфічні регіональні характеристики угорської птиці. Це
дозволило угорській продукції, навіть в умовах найгострішої конкуренції на ринках ЄС зайняти надійну
нішу. Кластеризація в цій галузі іде по лінії спеціалізації її таких напрямах, як виробництво бройлерів, качок,
гусаків, індиків, а також гібридних порід птиці. Також
інтенсивно розвиваються кластерні структури Угорщини в галузях переробки сілі, садівництва, рибальства.

− необхідно здійснити перехід на нову модель соціального ринкового господарства на основі розвинутого
цивільного суспільства і правової держави;
− соціальний фактор має стати найважливішим важелем
впливу на економічні перетворення в країні;
− модель розвитку повинна ґрунтуватися на узгодженні принципу соціальної справедливості із забезпеченням балансування ринкової ефективності і соціальної гармонії, з поєднанням свободи підприємництва,
соціального партнерства, особистої відповідальності й науково обґрунтованого державного регулювання в економіці;
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− необхідно посилити роль держави, яка має стати га- компонент. Інший істотний фактор ефективності місцерантом підтримки законності і порядку в країні;
вих виробничих систем — це вартість трансакцій. Саме
− метою суспільства має бути забезпечення соціаль- завдяки цьому фактору одержує свої значні порівняльного захисту слабких, соціальна підтримка еконо- ні переваги місцевий потенціал, його структура в раммічно активного населення, мобілізація соціальних ках формування місцевих кластерів.
факторів на розв’язання економічних завдань; форВ якості екологічних кластерів багато фахівців визнамування ринку, який функціонує з мінімальними со- чають аграрні кластери: Виробничо-екологічний кластер
ціальними ризиками; подальший розвиток соціаль- (ВЕК) — це система багатомірно взаємопов’язаних форм
ного потенціалу, пріоритетний розвиток науки, осві- організації — господарські товариства, фермерські гости, культури, охорони здоров’я. 148
подарства, різного роду агрофірми та інші агроформуТаким чином, у досягненні максимального успіху стра- вання, переробні підприємства — інтегровані з метою
тегії регіонального розвитку важливим фактором має одночасного та взаємопов’язаного рішення завдань застати прагнення робочої сили регіонів пристосувати хисту навколишнього середовища і виробництва, тобсвоє вміння, здібності, досвід до постійних змін на рин- то екологічного виробництва екологічно чистої продукку праці. Звідси стрижнем до економічного розвитку є ції на основі інноваційних технологій для перетворення
підвищення ефективності місцевих виробничих систем, відходів в ресурси розвитку сільського господарства 149.
у яких робоча сила цього регіону виступає як важливий
149 Хухрин А. С. Агропромышленные кластеры: российская мо148 Инновационная экономика, под редакцией А. А. Дынкина,
дель / Хухрин А. С., Примак А. А., Пехутова Е. А. // Экономика
Москва, Наука, 2001, С. 11, 12; De Bresson. Economic Interdependence and Innovative Activity, Edward Elgar, 1996, P. 52.
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Корисний приклад
Колумбійський кавовий кластер
Прекрасною ілюстрацією основного методу екологічної кластеризації можуть послужити кластери, організовані навколо колумбійських кавових плантацій.
Плантації ці перебували в кризовому стані через різке
падіння світових цін на зерна кави. І в той же час фермери використовують лише 3, 7 % рослини кава, по-

Рис. Колумбійський
кавовий кластер

вертаючи все інше в навколишнє середовище у вигляді сміття та викидів — диму, стічних вод і забрудненого кофеїном компосту. Дослідження показали, що кавову біомасу можна з вигодою використовувати для
вирощування тропічних грибів, виробництва кормів,
органічних добрив і вироблення енергії. Організований у результаті екологічний кластер (Див. рис.) виявився ефективним.
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Екологічно відповідальне
сільське господарство
Дія (5). Поліпшення конкурентоспроможності сільських областей і зокрема сільськогосподарського сектора базується на сприянні сільському підприємництву,
підтримці інновацій і співробітництва в сільськогосподарському виробництві та підтримці економічного різноманіття сільського господарства, включаючи мобілізацію експлуатації галузей промисловості.
Теоретичний блок
У складний для сільськогосподарського сектору період, коли селяни змушені дбати передовсім про свій
добробут, сільське господарство не завжди справляє
на довкілля позитивний вплив. Тому ми повинні усіляко сприяти розвитку відповідального типу сільського
господарства — збалансованого водночас і економічно, соціально, і екологічно.
Взаємозв’язки між станом біорізноманіття і методами ведення сільського господарства мають складний
характер. Вважається, що розвиток людської цивілізації великою мірою залежить від успішності подолання
основної суперечності між постійним прагненням людини розширювати сільськогосподарські угіддя за рахунок обмежених площ природних територій 150.
На П’ятій всеєвропейській конференції «Довкілля для
Європи» міністри охорони довкілля країн Європи і голови делегацій держав, що брали участь у розробці Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття у прийнятій Резолюції про біорізноманіття висловили наміри зупинити до 2010 року
втрати біологічного і ландшафтного різноманіття на всіх
рівнях у Загальноєвропейському регіоні. Уряди домовилися до 2008 року значну частку цінних областей перевести на дружнє для біорізноманіття управління за
допомогою застосування програм сільськогосподарського розвитку, агроекологічних програми і органічного землеробства.
Екологізація агровиробництва в сучасному розумінні відбувається принаймні вже 50 років. Відомі сьогодні альтернативні системи землеробства орієнтовані на:
− біологічних методах ведення виробництва, які засновані на відмові застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин при максимальному
використанні біологічних факторів підвищення ро-

150 Сільське господарство та охорона природи. Посібник із

практичного управління, відновлення та створення природних біотопів на сільгоспугіддях / Джон Ендрюс і Майкл
Рібейн, пер. з англ.: за загальною редакцією О. В. Дудкіна,
О. М. Осадчої. — К.: 2006. — 288 с.
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дючості, боротьби із хворобами, бур’янами та шкідниками ;
− сільськогосподарського виробництва відповідно до
природних ритмів на базі широкого використання
органічних добрив;
− високої якості та родючості ґрунтів, підтримку балансу живильних речовин і одержання врожаю в системі сивозмін;
− отримання повноцінних і якісних урожаїв з використанням низьковитратних технологій, досягнень генетики та селекції, мікробіології та агрохімії 151.
Методами еколого-відповідального землеробства є:
− агрономічні заходи, спрямовані на природне відтворення родючості ґрунтів;
− обмеження використання техніки;
− побудові системи захисту рослин від шкідників, заснованої на зміні культур, підборі сортів, специфічній обробці ґрунтів, тощо;
− забороні прискорення дозрівання продукції, закладеної на зберігання, інгібіторами проростання, опроміненням, антибактеріальними хімічними засобами, тощо;
− одержанню продукції з органічного насіння або органічно вирощених тварин (звичайний відтворювальний цикл, вигул, органічні корми тощо);
− підтримка біологічного різноманіття, зниження забруднення ґрунтів, водойм, атмосферного повітря.
Альтернативне землеробство варто розглядати як засіб оздоровлення середовища та природоохоронного
господарювання, як фактор забезпечення безпечного
харчування та збереження здоров’я населення, як умову виходу на світові ринки органічної сільськогосподарської сировини та продуктів її переробки 152.
Слід пам’ятати, що сільськогосподарські ландшафти
є не тільки місцем виробництва сільськогосподарської
продукції, але й місцем мешкання величезної кількості диких тварин, рослин, грибів та інших живих організмів. Багато з них пристосовано до існування в агроландшафтах і залежать від них. Більшість диких видів є
необхідними для сталого функціонування сільськогосподарських екосистем, інші є цінними для людей з інших точок зору.

151 Лопачев Н. А., Наумкин В. Н., Петров В. А. Теоретические

основы биологизации земледелия // Агрохимический вестник. — 1998, — № 5–6, — С.33.
152 90 аргументов в пользу биологического земледелия //
Экологическая экспертиза. Обзорная информация. М.: ВИНИТИ. — 2008. — № 6. — С. 35–59.

Забезпечення відповідального виробництва, бізнесу та екологічна (економіко-екологічна) кластеризація

Корисний приклад
Позитивним прикладом виведення земель з сільськогосподарського використання є досвід Великобританії, де було запроваджено систему виплат фермерам, які виводять з виробництва частину своїх
земель. Близько 600 тис. га, виведених з сільськогосподарського користування земель, становлять третю за площею категорію земель у країні (після пасовищ/сінокосів та зернових). Відповідно до аграрної
політики уряду від фермерів вимагається виведення з сівозмін 15–18 % земель. Виведені землі є цінним місцем мешкання біологічних видів, особливе
значення мають для зимової годівлі та гніздування
птахів. Заохочується засівання відведених ділянок
спеціальними сумішами насіння рослин, цінних для
диких птахів.
У Швейцарії заохочують фермерів до створення
так званих «екологічно-компенсаційних ділянок» в
сільськогосподарських ландшафтах, які використовуються дуже екстенсивно або взагалі не використовуються для сільськогосподарського виробництва. Завдяки зусиллям уряду та фермерів площу
екологічно-компенсаційних ділянок у Швейцарії
було збільшено за останні роки у більш ніж 7 разів, з 0, 9 % у 1993 році до 7, 0 % загальної площі сільськогосподарських земель у 2000 році. Згідно з діючим законодавством швейцарські фермери не можуть отримувати від уряду ніяких субсидій, якщо
вони не дотримуються переліку вимог щодо природоощадного господарювання, зокрема відведення 7 % сільськогосподарських угідь під екологічнокомпенсаційні ділянки та підтримання належної ротації культур 153.
153 Нестеров Ю. В. Практичні поради зі збереження біорізноманіття у сільськогосподарських угіддях. — Київ:
Wetlands International Black Sea Programme, 2005. — 48 с.

Запропоновані дії

Регіональна підтримка органічного
(екологічно-відповідального) землеробства
в українській частині Дунайського регіону
Головними цілями регіональної агроекологічної політики в Придунайському регіоні, повинні стати:
− розвиток регіональної спеціалізації, що дозволить раціонально використовувати сформований природноресурсний потенціал, створити умови для екологічно ефективного використання агроекосистем, їхнього відтворення та охорони;

− повсюдне впровадження методів біотехнології та безвідхідних технологій у сільському господарстві, забезпечення виробництва екологічно чистої продукції;
− вирішення соціальних проблем, що передбачають
зайнятість працездатного населення, створення
об’єктів екологічної інфраструктури в сільській місцевості, підвищення рівня матеріального добробуту сільських жителів.
Україні необхідно передбачити ряд дій у рамках Програми розвитку органічного виробництва в Дунайському регіоні, а саме:
− визначити розвиток органічного виробництва як
складову політики розвитку сільської місцевості;
− сформувати конкурентне середовище в секторі органічного виробництва;
− переорієнтувати програму бюджетної підтримки з
поточної на довгострокову підтримку органічного
сільського господарства;
− створити інститути стандартизації сертифікації та маркування органічної продукції;
− забезпечити масштабність сектора органічного виробництва та промислової переробки екологічно
чистої сировини;
− сприяти формуванню споживчого попиту, каналів реалізації та створенню внутрішнього ринку екологічно чистої продукції;
− гармонізувати правову базу з метою розвитку міжнародної торгівлі продукцією органічного виробництва.
Організація в Дунайському регіоні масштабного сектору (кластеру) органічного сільського господарства
припускає залучення великих і середніх сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, особистих господарств населення, що використовують для
товарного виробництва земельні масиви різної площі 154.
Для таких агропідприємств необхідні принципово відмінні схеми впровадження екологічно орієнтованих
систем сільського господарства. Використання невеликих за площею земельних ділянок дозволить вести
органічне землеробство навіть у межах відповідних
зон природно-заповідного фонду. У великих господарствах найбільш реальне впровадження екологічно орієнтованих систем сільського господарства за схемами,
що припускає послідовне освоєння земельних ділянок
або виділення спеціалізованих напрямків діяльності,
таких як органічне кормовиробництво, тваринництво,
рослинництво.

154 Купинец Л. Е. Экологизация продовольственного комплекса: теория, методология, механизмы — Одесса: ИПРЭЭИ
НАН Украины, 2010. — 712 с.
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Розвиток людського потенціалу
(Створення умов для інвестування
в людські ресурси, соціалізація суспільства)

Сьомий розділ Плану дій до Європейської стратегії
розвитку Дунайського регіону «Розвиток суспільства,
знань шляхом розвитку досліджень, освіти та інформаційних технологій» передбачає третій з піднапрямків:
«Інвестиції в людину та її розвиток».

Теоретичний блок
Концепція людського розвитку як особлива теоретична система орієнтована на практику державного управління. Методологія виходить з визнання неможливості звести суспільний прогрес до зростання грошового
доходу чи примноження матеріального багатства. В її
основі лежить принцип, згідно з яким економіка існує
для розвитку людей, а не люди для розвитку економіки.
Центральним елементом концепції людського розвитку є людський потенціал (рис.1). За змістом це поняття значно ширше, ніж людський капітал. Результати
соціально-економічного розвитку у сучасних умовах визначаються рівнем і ступенем реалізації людського потенціалу країни 155. Людський потенціал розглядається
як основна складова національного багатства і рушійна сила економічного зростання.
Людський потенціал визначається сукупністю характеристик, що об’єднуються у такі його складові:
− соціально-демографічний потенціал, що включає чисельність населення, гендерну та поколінну збалансованість, стан здоров’я й тривалість життя населення, рівень освіти населення;
− соціально-економічний потенціал відображається у
рівні та структурі економічної активності та зайнятості населення, його кваліфікаційно- професійному
складі, характері і умовах праці, рівні добробуту населення, ступені затребуваності та використання інтелектуальних ресурсів;
155 Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (ко-

лективна монографія) / За ред. Е. М. Лібанової. — К.: Ін-т
демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. —
С. 30–35.
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Рис. 1. Складові людського потенціалу 156
− діяльнісний потенціал, що втілюється в інноваційній
активності, ділових якостях і творчих потенціях індивідів та можливостях їхньої реалізації;
− соціокультурний потенціал, який визначається станом науки, освіти й культури, особливостями мента156 Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (ко-

лективна монографія) / За ред. Е. М. Лібанової. — К.: Ін-т
демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. —
С. 35.
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літету й світогляду населення, його мотивацією, ці- людського розвитку, а й більшості країн, які посідають
нісною орієнтацією та культурною інтеграцією різ- перші рейтингові місця в групі з середнім рівнем людних верств населення.
ського розвитку. Так, за цим показником Україна посіла
лише 110 місце в світі, незважаючи на незначне зростання порівняно з даними попереднього року (67, 7 року).
Сучасний стан
Водночас дедалі більше країн світу перетинають
Протягом всього періоду спостереження Україна пе- 80-річну позначку в тривалості життя. Найвищі досягребувала у групі країн із середнім рівнем людського роз- нення мають Японія (82, 7 року), Гонконг (82, 2 року), Ісвитку. Найвище значення індексу розвитку людського ландія та Швейцарія (81, 7 року), Австралія (81, 4 року),
потенціалу (0, 799) спостерігалося у 1990 р. Із початком Італія (81, 1 року), Франція (81 рік), Швеція (80, 8), тощо.
суспільних трансформацій перехідного періоду після Очікувана тривалість життя є значно більшою, ніж в Украрозпаду СРСР цей показник істотно знизився (до 0,747 у їні, і у більшості країн колишнього соціалістичного табо1995 р.). Аналогічні тенденції щодо погіршення основних ру, за винятком Російської Федерації (66, 2 року) та краскладових індексу людського розвитку спостерігалися їн Центральної Азії (67–64 роки). Усе це свідчить про те,
й на всьому постсоціалістичному просторі.
що в Україні склалася критична ситуація з передчасПроблема збереження і поліпшення якості населен- ною смертністю.
ня нині є однією з найбільш значущих для відтворення
Показник ВВП України у 6914 дол. США (за ПКС) на
населення всіх європейських країн, охоплених більшою душу населення також справляє негативний вплив на
чи меншою мірою, депопуляційними тенденціями й по- стан країни у світовому рейтингу рівня життя. Середзбавлених можливостей кількісного нарощування «ре- ньодушовий показник економічного добробуту насесурсів праці». Тож на передній план висувається пробле- лення України у 5–6 разів відстає від аналогічних показма становлення «демографічної рівноваги» нового типу, ників розвинутих країн і є чи не найнижчим у Європі 158.
за якої зменшення чисельного поповнення або навіть
За розрахунками 2010 р. Україна посіла лише 85-е місскорочення кількості населення компенсується (хоча б це у світі за рівнем людського розвитку (індекс 0,796). Непевною мірою) поступальним підвищенням якості на- обхідно зазначити, що порівняно з даними попередньоселення (і, зокрема, його економічно значущих харак- го звіту відбулося катастрофічне падіння вітчизняного
теристик), ґрунтованим на поліпшенні умов формуван- рейтингу, оскільки за результатами розрахунків, предня людського потенціалу. При цьому якість населення ставлених у Доповіді 2007/2008 років, Україна посідала
виступає однією з найважливіших детермінант, а вод- 76-е місце на міжнародній шкалі (індекс 0,788). Більш того,
ночас і вагомим критерієм результативності розвитку втрата державою позицій в глобальному рейтингу людекономіки. Адже кінцеві результати соціально- еконо- ського розвитку відбулася незважаючи на зростання абмічного розвитку в сучасних умовах визначаються рів- солютного значення індексу розвитку людського потеннем і ступенем реалізації людського потенціалу країни. ціалу та значень часткових індексів, які характеризують
Саме людський потенціал у розвинутому світі розгляда- окремі аспекти людського розвитку. Так, в абсолютному
ється як основна складова національного багатства і ру- вимірі вітчизняний індекс розвитку людського потеншійна сила економічного зростання. Рівень та стан люд- ціалу зростав протягом 2000–2007 рр. з середнім приського потенціалу визначається розгалуженою сукупніс- ростом у 0, 76 % щороку (з 0, 754 до 0, 796). Тому очевидтю параметрів (власне чисельність населення і фактори но, що падіння рейтингу нашої країни зумовлено більш
її динаміки, гендерна та поколінна збалансованість, три- прискореним прогресом у сфері людського розвитку в
валість життя, економічна активність населення, рівень інших регіонах світу.
його освіти, професіоналізму і кваліфікації, соціокультурЛюдський капітал Дунайського регіону має низку сутні характеристики населення, його пасіонарність та ін.). 157 тєвих особливостей. Перша група цих особливостей виНайбільший негативний вплив на величину національ- світлена у Плані дій до Європейської стратегії розвитку
ного індексу розвитку людського потенціалу справляє Дунайського регіону і пов’язана з низкою відмінностей
складова, яка характеризує можливість прожити довге у цій сфері і у порівнянні з середніми показниками по
й здорове життя. Саме ця проблема формує найбільший ЄС, і між окремими країнами чи, навіть, їхніми різними
виклик для сучасного українського суспільства. За по- територіями. Зокрема, це рівень зайнятості, інвестиції у
казником очікуваної тривалості життя при народженні фахову підготовку, боротьба з бідністю та модернізація
(68, 2 року за даними 2007 р.) у рейтингу 2010 р. Україна поступалася не лише всім країнам з високим рівнем
158 Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризи157 Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (колективна монографія) / За ред. Е. М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. — 383 с.
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ків (колективна науково-аналітична монографія) / За ред.
Е. М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, Держкомстат України,
2010. — 496 с.
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ринків праці, системи перепідготовки і соціального захисту, тощо. Водночас декілька століть спільного минулого більшої частини Дунайського регіону в єдиній державі, до якої в складі колишніх коронних земель Галичини і Буковини та Східної Трансляйтанії входили (частково
або повністю) нинішні Чернівецька, Івано-Франківська,
Закарпатська, Львівська, Тернопільська і Волинська області, накладають суттєвий відбиток практично на усі
ключові аспекти наявного людського капіталу.
Середній вік тут нижче показника по ЄС27, так само
як і вік випускників шкіл, і показник вищої освіти є нижчим. Безробіття не так різко визначено, хоча скорочуються робочі місця у таких традиційних сферах як агросектор. Потребує уваги мобільність працюючих на ринку
праці, оскільки вона дає людям можливість працювати
неподалік від житла і робити свідомий вибір щодо мобільності, від якої виграють усі. Проблеми мобільності
тісно пов’язані з правовими і адміністративними чинниками соціальної безпеки та кваліфікаційними вимогами. Можливість не відриватись від сімей і працювати
за місцем походження є важливою для запобігання «відтоку мізків», який унеможливлює повернення в регіон
здійснених інвестувань у підготовку. Додаткові непрямі
перепони, пов’язані з облаштуванням, мовою, працевлаштуванням партнерів і членів родин та з «фізіологічними» перепонами. Особливо це стосується проблем
повернення до країни походження, та з недостатнім
усвідомленням можливостей мобільності. Ініціювання
міграційних потоків відбувається за схемою схід-захід і
мотивується наявною різницею у доходах в Дунайському регіоні, що є результатом відтоку мізків з деяких його
частин і надлишковим постачанням в інших.
Зміст соціалізуючої функції полягає у прийнятті індивідом чи групою певних, суспільно визнаних ціннісних орієнтацій та загальних норм поведінки. Освітньо-виховна
соціалізація, яку здійснює школа, полягає у формуванні й
прищепленні учням прийнятної для більшості системи цінностей і відповідних соціальних норм, перетворенні їх на
мотиви і принципи подальшої діяльності. Освіта, по суті, є
тією сферою прикладання праці, в якій предметом праці
виступає людська свідомість. Саме школа є тим соціальним інститутом, в якому всі чинники сконцентровані так,
щоб підготувати підростаюче покоління до сприйняття
накопичених культурних цінностей і використання власних сил для суспільного блага. Належна реалізація освітою соціалізуючої функції набуває особливого значення в
умовах суспільної аномії (невнормованості, неврегульованості), що характерна для періодів трансформацій. 159

Відкриття німецького і австрійського ринків праці
для Чехії, Словаччини, Угорщини та Словенії посилило такий розвиток. Мобільність дослідників і студентів,
тобто знань, нижче в більшій частині Дунайського регіону ніж в інших країнах Європи, що потребує спеціальної
уваги. Щоб ефективніше задіяти наявний трудовий потенціал та боротись з бідністю, ринок праці Дунайського
регіону потребує більшої відкритості. Виходячи з рівних
гендерних можливостей, нерівноправність є більш очевидною у верхніх частинах регіону в порівнянні з нижніми. Загальне співвідношення зайнятості для чоловіків і жінок нижче, ніж по ЄС27. На додаток здоров’я населення, будучи критичним чинником поряд зі сталим
економічним розвитком, і суттєві відмінності умов охорони здоров’я й досі превалюють в регіоні. Біля третини населення в країнах ЄС відчуває ризик бідності. Багато з них походять з маргіналізованих груп, включаючи 80 % ромів Європи.
Цей аналіз показує необхідність одночасних дій в
усіх зазначених сферах, спрямованих на вирівнювання. Політики щодо освіти, ринку праці, інтеграції, досліджень та інновацій мають взаємно посилюватись. Сприяння потрібно надавати нарощуванню можливостей на
усіх рівнях, включаючи індивідуальний, організаційний,
регіональний, національний і макрорегіональний. Підтримкою має охоплюватись розвиток ключової компетентності і організаційної підготовки, сприяння інноваційному партнерству і управлінню в регіональному та
національному контексті. Посилені спільні зусилля потрібні для сприяння втілення апробованих європейських стандартів освіти і підготовки.
Необхідна тісніша співпраця інституцій ринку праці
щодо політик, заходів та інформаційного обміну. Щоб посилити взаємообмін між роботодавцями, дослідниками,
студентами і спеціалістами та скоротити односторонні
міграційні потоки, потрібно поглиблювати співпрацю
щодо первинної, середньої та вищої освіти і прискорити взаємне визнання фахового статусу і дипломів. Специфічна додаткова вартість утворюється в результаті
збільшення участі Західних Балкан та інших третіх країн регіону в наявних програмах і структурах зі співпраці, основою яких може служити вже існуюче співробітництво між членами ЄС і третіми країнами.
Значний обсяг робіт потрібний для подолання соціальної та економічної відчуженості певних маргінальних груп населення, зокрема ромів. Підвищення інновативності та ефективності управління в освіті та
підготовці є ключовим для відповіді на виклики глобалізації, демографічних змін, прискорення технологічних
розробок та зростаючого тиску на державні бюджети.
159 Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризи- Тому важливими є обмін кращим досвідом між різників (колективна науково-аналітична монографія) / За ред.
Е. М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних дослі- ми системами освіти і підготовки, спільним виробленджень ім. М. В. Птухи НАН України, Держкомстат України, ням програм і матеріалів, сприяння дослідженням еко2010. — 496 с.
номіки освіти, цілеспрямованому навчанню і нарощу-
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ванню можливостей, у т. ч. зрозуміла політика і практика та забезпечення політики навчального процесу, формулювання стратегії та політичні дії. Особлива
додаткова вартість полягає у залученні третіх країн та
ефективного використання наявних програм і структур співробітництва.
Нинішня система соціального захисту в Україні страждає вадами, притаманними бідній країні з соціалістичною доктриною: влада прагне надати допомогу надто
широкому колу своїх громадян, що далеко виходить за
межі фінансових можливостей держави, а безпосередні виплати (чи то по страхових подіях, чи у формі соціальної допомоги) є дуже низькими і не запобігають
бідності; неприпустимо високе співвідношення різноманітних трансфертних виплат із заробітною платою
протидіє настановам населення на активну економічну діяльність і провокує утриманські настрої в суспільстві. У той же час постіндустріальний етап цивілізаційного прогресу характеризується домінуванням інтелектуальних технологій та людського фактора. Сучасні
економічні системи базуються передусім на знаннях, а,
отже, пред’являють дуже високі вимоги до якості робочої сили — її здоров’я, кваліфікації, активності, здатності до інтенсивної і водночас креативної праці, тобто до
рівня людського розвитку. Таким чином, забезпечення
належної здатності України ефективно конкурувати з
економічними та політичними системами інших країн і
самостійно визначати власний шлях розвитку вимагає
істотного підвищення статусу соціальної сфери в українському суспільстві. Її галузі мають інтенсивно розвиватися на основі визначення цілей та досягнення результатів на відміну від орієнтації на виконання (доволі
неякісне) певних функцій — освіти, медичної допомоги, соціального захисту, тощо. 160

Корисний приклад
У цьому контексті важливу роль може відігравати українська ініціатива, сформульована на Форумі
громадянського суспільства Східного партнерства
щодо формування на регіональному (міжрегіональному, прикордонному) рівні підприємницьких форумів. Ці недержавні утворення мають суттєво доповнити існуючі офіційні структури транскордонного співробітництва для втілення ідеї створення
бізнес-форуму Східного партнерства. Такі ініціативи сприятимуть не тільки внутрішній економічні й
інтеграції людських ресурсів в рамках Дунайського
регіону, але й спільному долученню до ринків праці ЄС. Цьому також має сприяти розвиток спільної
статистики ринків праці Дунайського регіону. Вихідним етапом тут може стати багаторічна співпраця
статистичних відомств України та Австрії, яка відбувається під егідою Змішаної двохсторонньої комісії.

сприятиме й той факт, що «батько» сучасного бачення підприємництва як головної рушійної сили розвитку, вищої за
капітал — Йозеф Шумпетер написав свою основоположну роботу «Теорія економічного розвитку» рівно 100 років
тому, працюючи професором Чернівецького університету. Цей чинник є суттєвим, зокрема, для залучення українських освітніх і підприємницьких структур до проекту
«Покращення можливостей ключових учасників систем
освіти, науки і досліджень», запропонованого Федеральним міністерством освіти, мистецтва і культури Австрії.
Іншим перспективним напрямком кращого застосування людського капіталу в ЄС і, зокрема, ДС вважається
розбудова «довічного навчання» (life long learning —
LLL). Цей напрям у поєднанні з іншими управлінськими, освітніми, соціальними, рекреаційно-оздоровчими,
Рекомендації
культурологічними та іншими інноваціями і заходами
Прикладами проектів може бути підтримка сталих широкого спрямування — від муніципального обслугоосвітніх реформ та покращення мережевої взаємодії між вування до просторового планування територій — машколами у Дунайському регіоні. Водночас вимагає по- ють забезпечити адекватне системне реагування на суглиблення співпраця між ключовими гравцями на рин- часні демографічні та міграційні виклики в Дунайськоках праці (приватними, державними та венчурними), в му регіоні.
освітній та дослідницькій політиці щодо ідентифікації необхідних знань, підготовки та конкурентоспроможності.
Одним з головних аспектів цієї пріоритетної сфери є
підтримка і стимулювання розвитку креативності та підприємництва у найбільш широких страт населення. Для
використання цих можливостей українською стороною
160 Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (ко-

лективна монографія) / За ред. Е. М. Лібанової. — К.: Ін-т
демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. —
С. 165.
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сетрифікація для просування на ринок ЄС

I. Місце проблематики в Плані дій
Європейської стратегії розвитку
Дунайського регіону

вод», а також підрозділу 6 «Збереження біологічного різноманіття, ландшафтів, а також якості повітря і ґрунтів».
Ключові тези підрозділів:

Питання, що стосуються підвищення конкурентоспроможності сільських районів та сільськогосподарського
сектору в Дунайському регіоні, віднесені до розділу С
«Розбудова добробуту в Дунайському регіоні» і безпосередньо є предметом підрозділу 8 «Підтримка конкурентоспроможності підприємств, включаючи створення кластерів».

Важливе місце відведене реалізації Плану управління басейном ріки Дунай, спільного документа, розробленого під егідою Міжнародної комісії із захисту річки
Дунай згідно із принципами Рамкової водної директиви ЄС і ухваленого усіма країнами-учасницями Конвенції
про охорону ріки Дунай, в тому числі й Україною. Якість
води в Дунайському басейні є одним з ключових питань
Плану управління басейном ріки Дунай, який серед чинКлючові тези підрозділу:
ників, що негативно впивають на якість води, називає нуНаголос зроблений на необхідності посилення під- трієнтне забруднення водойм фосфатами і азотом внаприємництва в сільській місцевості, підтримці інновації слідок сільськогосподарської діяльності, зокрема, викота кооперації в сільськогосподарському виробництві, а ристання мінеральних добрив. План дій до Дунайської
також необхідності більшої диверсифікації сільських гос- стратегії також відзначає зв’язок між деградацією ґрунподарств. В цьому контексті зазначається важливість за- тів та якістю води, зокрема негативний вплив на останпочаткування навчальних програм, а також просування ню забруднення внаслідок ерозії ґрунту.
кооперації в галузі виробництва, постачання і маркетинЗазначені підрозділи включають такі напрямки та дії:
гу сільськогосподарської продукції. Наголошується на
НАПРЯМОК
ДІЯ
важливості співпраці з Європейською агенцією з проВідновлення
довольчої безпеки, зокрема шляхом більш ефективноПовне виконання «Плану управління баі забезпеченсейном ріки Дунай»
го використання можливостей, що надаються в рамках
ня якості вод
навчальної ініціативи «Покращене навчання задля безПосилення і розвиток активного діалогу та
співпраці між органами владі, відповідальпечного продовольства» (Better Training for Safer Food),
ними за сільське господарство і навколишзапочаткованої для країн-членів ЄС і для третіх країн.
нє середовище з метою здійснення захоЗазначений підрозділ включає такі напрямки та дії:
дів проти забруднень внаслідок сільськоНАПРЯМОК
Підтримка конкурентоспроможності підприємств, включаючи
створення кластерів

господарської діяльності
Здійснення заходів для зменшення забору
води для задоволення потреб, в тому числі, зрошувального землеробства. Це включає запровадження ефективних іригаційних технологій.

ДІЯ
Підвищення конкурентоспроможності сільських районів та,
зокрема, сільськогосподарського сектору в Дунайському регіоні

Виробництво органічної сільськогосподарської продукції в Українській частині Дунайського регіону опосередковано стосується й проблематики, висвітленої в
розділі В «Захист довкілля в Дунайському регіоні», зокрема, підрозділу 4 «Відновлення і забезпечення якості

Збереження
біологічного
різноманіття
і ландшафтів
Збереження і
покращення
якості ґрунтів

Зменшення внесення пестицидів у навколишнє середовище Дунайського регіону
Покращення поінформованості про захист
ґрунтів, зокрема, реалізація «Стратегії захисту ґрунтів»
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II. Аналіз поточної ситуації в українській
частині Дунайського регіону
Сучасний стан виробництва органічної сільськогосподарської продукції в українській частині Дунайського регіону майже не відрізняється від загальної ситуації
в України. Варто зазначити, що дві області регіону —
Одеська і Закарпатська — серед лідерів за більшістю
розташованих тут органічних господарств. Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на
внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо
розвитку власного органічного виробництва. За даними Федерації органічного руху України, площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних під вирощування різноманітної органічної продукції,
складає більше чверті мільйона гектарів. Україна займає
двадцять перше місце серед світових країн-лідерів органічного руху.
В Європі площа сертифікованих земель в 2009 році
складала 9 204 250 га — майже на мільйон гектарів більше показника 2008 року (8 269 350 га). Частка сертифікованих органічних площ серед загального об’єму сільськогосподарських угідь України складає майже 0, 7 %. Варто
зазначити, що Україна займає перше місце в Східній Європі за показником сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві зернових,
зернобобових та олійних культур. Більшість українських
органічних господарств розташовані в Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях. Українські
сертифіковані органічні господарства — різного розміру — від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи,
до десятків тисяч гектарів ріллі. Окрім того, в нашій державі сертифіковано 200 тис. га дикоросів, значна частина
яких сертифікована саме в Карпатському регіоні і в Поліссі. Згідно із офіційними статистичними оглядами Міжнародної Федерації Органічного Сільськогосподарського Руху (IFOAM), що якщо на початок 2003 р. в Україні
було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус «органічного», то наприкінці 2009 р. в Україні нараховувалось вже 121 сертифіковане органічне господарство, а загальна площа сертифікованих органічних сільськогосподарських земель склала 270 193 га. На кінець
2010 р. ці показники сягнули 142 сертифікованих орга-

нічних господарства та 270 226 га загальної площі сертифікованих органічних сільськогосподарських земель.
Протягом трьох останніх років спостерігається тенденція наповнення внутрішнього ринку власною органічною продукцією за рахунок налагодження власної переробки органічної сировини. Зокрема, це крупи, соки,
сиропи, повидло, сухофрукти, мед, м’ясні та молочні вироби. Тенденція активного інтересу переробних підприємств до сертифікації також зростає з кожним роком.
В 2010 році переробні підприємства повідомили про стовідсоткове зростання їх органічних продажів, порівняно з 2009 роком. За даними Федерації органічного руху
України, обіг внутрішнього споживчого ринку органічних продуктів в Україні у 2010 році вийшов на відмітку
2, 4 млн. євро, а в 2011 р. зріс до 5, 1 млн. євро. Основним
чинником, що уповільнює темпи розвитку органічного
виробництва в нашій країні, є вкрай недосконала та обмежена нормативно-правової база.
В Україні поки що не існує жодного нормативного акту,
який би регулював органічне виробництво. Тож вітчизняні виробники проходять процедуру органічної сертифікації свого виробництва за діючими міжнародними
стандартами. Частіше за все це — норми Європейського
Союзу (EC) 834/2007 та 889/2008. Дана сертифікація застосовується як для експорту органічної продукції, так
і для реалізації такої продукції на внутрішньому ринку.
Окрім Європейського регулювання, українські господарства сертифікуються за приватним стандартом Bio Suisse
(з орієнтацією на ринок Швейцарії), Японським сільськогосподарським стандартом JAS (ринок Японії), Національною Органічною Програмою США та Приватними стандартами Асоціації Біолан (виключно на внутрішній ринок).
Сертифікація якості продукції в Україні знаходиться
під контролем національних агентств і компаній, акредитованих Національним агентством з акредитації України,
в той час як сертифікацію органічної продукції в Україні здійснюють 17 приватних сертифікаційних компаній,
з яких тільки одна — ТОВ «Органік стандарт» — є українською компанією, а всі інші — іноземні. Значна частина українських виробників працюють в тісній співпраці
з партнерами з Швейцарії, Німеччини, Голландії, Польщі та інших країн у виробництві, переробці та продажах
органічної продукції.
Більшість сертифікованих українських виробників
є експортно орієнтованою. Основні ринки органічної
Таблиця 1

Загальна площа органічних с.-г. угідь та кількість органічних господарств в Україні, 2002–2010 рр.*
Рік
Площа, га
Кількість господарств

2002
164 449

2003
239 542

2004
240 000

2005
241 980

2006
242 034

2007
249 872

2008
269 984

2009
270 193

2010
270 226

31

69

70

72

80

92

118

121

142

* http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29
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продукції для них знаходяться у Європейському Союзі. − необхідність розвитку сільських територій та підйоСусідство прикордонних областей України, в тому чисму рівня життя сільського населення;
лі областей української частини Дунайського регіону, − необхідність підвищення ефективності та прибуткоз країнами ЄС додає певних переваг в порівнянні з інвості сільськогосподарського виробництва;
шими регіонами України. Українські органічні продук- − необхідність забезпечення споживчого ринку здороти експортуються також до США, Канади, Японії. Основою якісною продукцією;
вною перешкодою 2010 року в експорті органічних зер- − необхідність зміцнення експортного потенціалу дернових виявилось введення Урядом України системи квот.
жави;
− необхідність поліпшення іміджу України як виробНа сьогоднішній день держава все ж робить спроби
підтримати цей сектор економіки. Державною цільовою
ника та експортера високоякісної здорової органічПрограмою розвитку села на період до 2015 р. плануєтьної продукції;
ся довести обсяг частки органічної продукції у загально- − забезпечення продовольчої безпеки в Україні;
му обсязі валової продукції сільського господарства до − поліпшення загального добробуту громадян держави.
10 відсотків, передбачається стимулювання ведення орЗагальними цілями органічного виробництва є:
ганічного сільського господарства, унормування розви- − створення життєздатної системи ведення сільського
тку органічного землеробства та створення системи його
господарства, яка поважає природні системи і цикли,
сертифікації. Серед завдань програми — створення екопідтримує і покращує санітарний стан ґрунту, води,
логічно безпечних умов для життєдіяльності населенрослин і тварин та баланс між ними; підвищує рівень
ня, збереження навколишнього природного середовибіологічного розмаїття; відповідально використовує
ща та раціонального використання природних ресурсів,
енергію і природні ресурси, такі як вода, ґрунт оргаособливо земель сільськогосподарського призначення.
нічні речовини і повітря; поважає високі стандарти
Варто зазначити, що Верховною Радою України 21
добробуту тварин і, зокрема, задовольняє властиві
квітня 2011 р. був ухвалений Закон «Про органічне випевним видам поведінкові потреби;
робництво» № 7003. Документом визначалися право- − виробництво продуктів високої якості;
ві, економічні, соціальні та організаційні основи веден- − виробництво широкого спектру харчових продуктів
ня органічного сільського господарства, вимоги щодо
та інших сільськогосподарських продуктів для задовирощування, виробництва, перероблення, сертифікаволення попиту споживачів на товари, вироблені з
ції, етикетування, перевезення, зберігання та реалізації
використанням процесів, які не шкодять навколишорганічної продукції та сировини. Закон мав би набраньому середовищу, здоров’ю людини, здоров’ю рослин, а також здоров’ю і добробуту тварин.
ти чинності з 1 січня 2012 року. Однак, 20 травня 2011 р.
Президентом України В. Ф. Януковичем закон був відхиВраховуючи зазначене, на органічних фермах кателений. Тому до цього часу в Україні відсутнє законодавче горично заборонено використання хімічних мінеральрегулювання діяльності виробників органічної продукції. них добрив, пестицидів та гербіцидів, ГМО і продуктів з
12 січня 2012 р. Верховна Рада зареєструвала про- ними. Для підтримки та відновлення природної родюект Закону України «Про виробництво та обіг органічної чості ґрунтів використовують: органічні добрива (їхня
сільськогосподарської продукції та сировини», а 18 січ- кількість чітко регулюється Стандартом), різноманітня 2012 р. зареєстровано ще один проект Закону Укра- ні системи сівозмін (із участю бобових), метод замкнеїни «Про засади органічного виробництва». Прийняття ного циклу поживних речовин (комбінація рослиннивідповідного закону є нагальною потребою для Украї- цтва і тваринництва). Тому не виникають ті екологічні
ни, адже це дасть змогу започаткувати розробку повно- проблеми, які є типовими для звичайних фермерських
го пакету нормативно-правових актів для формування господарств: ерозія та ущільнення ґрунтів; забрудненефективної законодавчої бази європейського рівня, яка ня ґрунтів, підземних та поверхневих вод нітратами;
має чітко окреслити державну політику у сфері органіч- деградація гумусу; евтрофікація водоймищ, тощо. Підного виробництва, створити умови для законодавчого тримка здоров’я рослин проводиться профілактичнивизнання та захисту органічних продуктів, формування ми заходами, такими як вибір відповідних видів і різнонаціональної системи сертифікації, затвердження пра- видів, стійких до шкідників і хвороб, відповідна сівозвил, стандартів, а також започаткувати дійову систему міна, механічні та фізичні методи і захист природних
державної підтримки та стимулювання розвитку орга- ворогів шкідників. Засоби захисту рослин, якщо вининічного виробництва.
кає потреба у використанні, дозволяються лише з враДоцільність впровадження органічного сільського хуванням їхньої ефективності проти конкретного шкідгосподарства в Україні обумовлена такими чинниками: ника чи збудника хвороби з мінімальним впливом на
− необхідність відтворення родючості ґрунтів, раціо- біоту агроценозу.
Потреби органічного сектору України:
нального використання водних ресурсів та збере− захист терміну «органічний»;
ження навколишнього середовища;
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− популяризація та інформування через ЗМІ про органічні продукти;
− підтримка органічних фермерів фінансова (субсидії,
кредити тощо);
− підтримка органічних фермерів інформаційна (консультації, семінари, круглі столи тощо)
− розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків (ринок
органічної продукції щороку зростає на 16–22 %)
− прийняття Закону України «Про органічне сільське
господарство»;
− регіональні наукові дослідження;
− адаптація міжнародних наукових винаходів до українських умов;
− інвестування в органічний сектор;
− створення органічного плану дій для України;
− кооперація між заінтересованими сторонами органічного сектору;
− здорова конкуренція між органічними виробниками, переробними підприємствами та продавцями
такої продукції;
− акредитовані і визнані на міжнародному рівні лабораторії;
− розробка технологій органічного виробництва для
рослинництва та тваринництва.
Ризики та проблеми в процесі переходу до виробництва органічної сільськогосподарської продукції в
Україні:
− часто досить низька технологічна культура агровиробництва всіх рівнів, починаючи від особистого селянського господарства до великих аграрних
об’єднань;
− відсутність відповідної законодавчої й нормативної бази;
− часткові втрати урожаю на перехідному періоді у
зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва продукції (особливо це актуально для господарств, що застосовували інтенсивні технології), хоча ці втрати дещо
компенсуються вищою ціною на органічну продукцію;
− все ще низький рівень обізнаності населення і виробників щодо переваг органічного землеробства та самих органічних продуктів;
− брак фінансової підтримки з боку держави в період
конверсії та надання пільг або субсидій при виробництві органічної продукції через відсутність відповідного законодавства (Варто зазначити, що уряди
багатьох країн, з метою заохочення фермерів запроваджувати нові форми ведення сільськогосподарської діяльності та підтримки господарств в найбільш
складний період конверсії надають їм відповідну фінансову допомогу. Крім того, в деяких країнах існує
часткова державна компенсація вартості проведення сертифікації «органічних» господарств);
− висока вартість сертифікації органічних господарств
в Україні, яка може вдесятеро перевищувати вартість
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аналогічної процедури в країнах Європейського Союзу (зокрема, в ЄС плата за сертифікацію господарств
складає від 250 до 750 євро в залежності від виду діяльності, розмірів господарства, тощо. Однак слід
зважити на те, що середня європейська ферма господарює приблизно на 30–50 га угідь. В той же час, в
Україні, за даними IFOAM, середня площа сертифікованого господарства складає близько 2200 га. Крім
того, фермер має оплатити вартість перельоту іноземного інспектора, його перебування і, власне, саму інспекцію та сертифікацію). Зменшити вартість сертифікації можливо за рахунок сертифікації українською
компанією, а також шляхом об’єднання виробників
у кооперації і сертифікації такого об’єднання як цілісної структури.
Необхідність збільшення площі органічних сільськогосподарських угідь та кількості органічних господарств
в Україні обумовлена й таким чинником, як зниження
ефективності використання зрошуваних і осушених земель та їх роль у продовольчому забезпеченні.
Головними проблемами тут є:
− брак фінансування з боку держави;
− швидке моральне і фізичне старіння громіздкої побудованої за радянських часів гідромеліоративної
інфраструктури;
− вихід з ладу основних меліоративних фондів;
− погіршення технічного стану меліоративної мережі та деградація внутрішньогосподарських меліоративних систем;
− зміна форми власності на землю та поява великої
кількості землевласників;
− розвиток процесів деградації ґрунтів (підтоплення та
засолення) і негативний вплив на стан водних екосистем, які будуть підсилюватися;
− підвищення посушливості клімату на півдні України,
зокрема в Українському Придунав’ї внаслідок глобальної зміни клімату;
− низький рівень впровадження водо- та енергозберігаючих технологій, а також обізнаності сільгоспвиробників та працівників управлінь водного господарства регіону про сучасні технології зрошення;
− низький рівень обізнаності про конкурентоспроможні екологічно дружні технології рослинництва (органічне сільгоспвиробництво) та можливі ринки збуту
сільгосппродукції.
Всі ці проблеми в повній мірі можуть бути охарактеризовані на прикладі стану гідромеліоративної системи
в регіоні українського Придунав’я (Ренійський, Болградський, Ізмаїльський, Килійський, Татарбунарський, Саратський, Тарутинський та Арцизський райони Одеської
області). Гідромеліоративні системи в регіоні були збудовані 30–40 років тому. Зараз на балансі водогосподарських організацій знаходиться близько 227 тис. га зрошувальних і 3, 6 тис. га осушуваних систем, у тому числі
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13, 7 тис. га займають 6 унікальних для регіону рисових
систем. Основними джерелами водопостачання для зрошення є р. Дунай, озера Кагул, Ялпуг, Катлабух, Китай та
мережа водосховищ. Останніми роками внаслідок зазначених чинників різко скоротився відсоток фактичного використання зрошуваних земель. Їх сьогодні використовується лише 17–20 % від загальної площі. Цей
приклад наочно демонструє необхідність запровадження сучасних форм сільгоспвиробництва, зокрема органічне сільгоспвиробництво, орієнтованих на раціональне використання водних ресурсів.
Ще одним аспектом органічного сільгоспвиробництва, який знаходиться в екологічній площині, є примирення природоохоронної та господарської функцій
на територіях, де сільськогосподарські угіддя межують
із природоохоронними об’єктами, а також покращення
можливостей для розвитку зеленого туризму завдяки
можливості споживати екологічно чисті продукти, відвідуючи такі об’єкти.

III. Рекомендації для української
частини Дунайського регіону
Як вже зазначалося, ситуація із розвитком виробництва органічної сільськогосподарської продукції в
українській частині Дунайського регіону є досить типовою для всієї країни. З іншого боку, як також було зазначено, тут вже накопичений цінний досвід переходу
до органічне сільгоспвиробництва, а Одеська і Закарпатська області займають лідуючі позиції за більшістю
розташованих тут органічних господарств. З огляду на
це, а також на той факт, що чотири області української
частині Дунайського регіону межують із країнами Європейського Союзу, на рівні майбутнього українського
плану дій щодо реалізації Стратегії ЄС для Дунайського
регіону було б доцільно визнати Одеську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області пілотними територіями для апробації державної політики стимулювання розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції та здійснити наступні кроки:
Провести комплексний аналіз проблем і перспектив
розвитку виробництва органічної сільськогосподарської
продукції в Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській
та Закарпатській областях з метою оцінки наявного потенціалу для органічного сільгоспвиробництва, чинників, що стримують його запровадження в кожній з цих
областей, розроблення рекомендацій стосовно механізму стимулювання розвитку виробництва органічної сільськогосподарської в цих областях та наповнення внутрішнього ринку органічною сільгосппродукцією власного виробництва.
Розробити державну комплексну програму розвитку
органічного виробництва в українській частині Дунайського регіону (Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська

та Закарпатська області), яка б передбачала комплекс
заходів зі створення власної системи сертифікації органічних господарств, надання консультативної підтримки місцевим сільгоспвиробникам регіону з проведення
інспекції та сертифікації органічної продукції, надання
фінансової підтримки органічним сільгоспвиробникам
через систему державних дотацій та пільгових кредитів,
створення оптових ринків органічної сільгосппродукції
для покращення умов збуту продукції органічних сільгоспвиробників та прискорення наповнення внутрішнього ринку органічною сільгосппродукцією власного виробництва, організації та проведення навчальних
заходів з органічного виробництва сільськогосподарських продуктів та ознайомлення із основними стандарти сертифікації органічної продукції (Постанова Ради ЄC
834 / 2007, Національна Органічна Програма (NOP) США
та інші), проведення інформаційної кампанії у ЗМІ із популяризації органічних продуктів.
При цьому слід брати до уваги, що пріоритетними для
Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей є органічне бджільництво та сертифікація дикоросів,
фруктів, ранніх овочів, для Одеської області — органічне вирощування зернових, овочів та рису. Крім чинників, перелічених у частині «Доцільність впровадження
органічного сільського господарства в Україні», стосовно української частини Дунайського регіону необхідно
взяти до уваги таке:
Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області є прикордонними і межують із країнами Європейського Союзу. Це надає певні переваги з точки зору
можливостей розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції в цих областях завдяки, поперше, близькості до європейських ринків збуту органічної продукції, по-друге, потенційній можливості використання фінансових інструментів ЄС для транскордонного
співробітництва, зокрема, Європейського інструменту
сусідства та партнерства, а саме Спільної операційної
програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова», програм транскордонного співробітництва в басейні Чорного моря та «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна».
Діяльність, яка може отримати фінансову підтримку з
боку цих програм, — спільні дослідження ринків органічної продукції в прикордонних регіонах, які охоплені цими програмами, проведення навчань і тренінгів з
сертифікації органічної продукції та просування її на
внутрішньому та європейському ринках, підвищення
обізнаності населення і органів влади про такі переваги виробництва органічної сільськогосподарської продукції, як продовольча безпека, покращення умов для
громадського здоров’я і зниження витрат держави і громадян як наслідок зниження рівня захворюваності через вживання неякісних продуктів, що містять хімічні
речовини, шкідливі для здоров’я людини, зменшення
шкоди довкіллю, в тому числі покращення якості води.
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Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області розташовані в басейні ріки Дунай. Це
обумовлює необхідність дотримання Україною її міжнародних зобов’язань щодо виконання «Конвенції щодо
співробітництва по охороні та сталому використанню
ріки Дунай», «Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат» (Карпатська Конвенція), «Плану
управління басейном ріки Дунай» та «Плану інтегрованого управління басейном річки Тиса». Розвиток органічного сільгоспвиробництва в українській частині Дунайського регіону безпосередньо сприятиме цьому, адже
воно веде до раціонального використання водних ресурсів і зменшення забруднення поверхневих і ґрунтових вод внаслідок сільськогосподарської діяльності. Тут
варто згадати й положення Водної рамкової директиви
ЄС, яка є обов’язковою до виконання усіма країнами ЄС.
Україна, яка не є членом ЄС, добровільно зголосилася
запроваджувати її принципи у своєму водному господарстві. Тож досягнення відповідного статусу водних ресурсів згідно із вимогами ВРД та «Плану управління басейном ріки Дунай» певною мірою залежить від темпів
і обсягів запровадження органічного сільгоспвиробництва в українській частині Дунайського регіону.
Євроінтеграційний вектор проголошений пріоритетом розвитку Української держави. Тому європейська
політка згуртування, спрямована на створення рівних
умов для економічного зростання, якості життя та сталого розвитку на теренах Європейського Союзу, та Європейська політика сусідства, метою якої є запобігання
створенню нових ліній розподілу між розширеним ЄС
та його сусідами та сприяння стабільності та добробуту уздовж кордонів ЄС також мають бути взяті до уваги,
адже досягнення певної якості життя та стану довкілля в
українській частині Дунайського регіону, в тому числі й
завдяки збільшенню частки органічного сільгоспвиробництва, сприятимуть реалізації цих політик та просуванню України на шляху європейської інтеграції.
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розвитку в контексті реалізації Дунайської стратегії
в українській частині Дунайського регіону

Автор висловлює вдячність пану Юрію Третяку, виконавчому директору всеукраїнської спілки громадських організацій «Асоціація агенцій регіонального розвитку України», і пану Сергію Гакману, голові координаційної ради
Транскордонної платформи неурядових організацій з міжрегіонального співробітництва, за надані матеріали,
без яких цей аналіз був би неповний.

I. Місце проблематики в Плані
дій до Європейської стратегії
розвитку Дунайського регіону

Зазначений підрозділ включає такі напрямки та дії:
НАПРЯМОК

Питання, що стосуються інституційного потенціалу
територіального/регіонального розвитку в Дунайському регіоні віднесені до розділу D «Зміцнення Дунайського регіону» і безпосередньо є предметом підрозділу 10
«Розвиток інституційного потенціалу і співпраці».
Ключові тези підрозділу:
Наголос зроблено на відмінностях, які існують між
країнами Дунайського регіону в сенсі їхнього історичного минулого, що сьогодні має своє відображення у
різних рівнях демократизації суспільства, верховенства
права, політичної стабільності, розвитку громадянського суспільства, економічного розвитку та децентралізації владних повноважень. Також підкреслюється, що для
розвитку Дунайського регіону важливе значення мають
не тільки столичні агломерації та великі міста, а й середні та малі населені пункти. Зазначається, що збалансована міська й регіональна структура має великий потенціал для стабільного розвитку за умови адекватного використання зміцнених регіональних і місцевих органів
влади. Це потребує покращення національних, регіональних і місцевих систем урядування, а також оптимізації управлінських практик.
Іншою важливою тезою цього підрозділу є необхідність налагодження співпраці у Дунайському регіоні, долаючи кордони і поділи, обумовлені різністю політичних систем. Це, як зазначається, потребує покращення
інституційного потенціалу й управлінських механізмів
на наднаціональному рівні.

Розвиток інституційного потенціалу і співпраці

ДІЯ
Використовування інституційного потенціалу
для подолання проблем, пов’язаних із наданням державних послуг у Дунайському регіоні.
Зміцнення довіри громадян і зацікавлених
суб’єктів до органів політичної влади. Акцент зроблено на ролі громадянського суспільства в цьому відношенні, а також необхідності врахування державними службами
ваги експертних знань і поглядів громадянського суспільства.
Заснування Дунайського форуму громадянського суспільства.
Забезпечення обігу інформації та обміну нею
на всіх рівнях із застосуванням механізмів
міждисциплінарних досліджень і консультацій задля спільного розв’язання проблем, що
потребують комплексного підходу.
Сприяння на адміністративному рівні співпраці громад прикордонних регіонів.
Розвиток великих міських агломерацій, які
мають статус регіонів, та мереж міського розвитку задля обміну досвідом та кращого стратегічного планування розвитку таких метро
полісних регіонів в Дунайському регіоні.
Аналіз «вузьких місць», що призводять до
недостатнього рівня освоєння фондів ЄС, і
забезпечення кращої координацію фінансування.
Сприяння підприємництву та розвитку малих і середніх підприємств, зміцнення місцевих зацікавлених суб’єктів і розвиток громад,
а також заохочення перспективно-орієнтованого бізнесу через більш ефективне використання наявних фінансових механізмів та інструментів.
Вивчення можливостей ефективної реалізації Дунайської рамкової програми інвестування.
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II. Аналіз поточної ситуації в українській
частині Дунайського регіону
Ситуація із розвитком інституційної інфраструктури регіонального розвитку в областях, які входять до
української частини Дунайського регіону, визначається відсутністю цілеспрямованої державної політики в
цьому питанні. Незважаючи на цілу низку документів,
починаючи із «Концепції державної регіональної політики», затвердженої Указом Президента України у травні 2001 р., яки обумовлюють необхідність розбудови в
Україні інфраструктури регіонального розвитку, зокрема створення мережі агенств регіонального розвитку 161,
жодних кроків в цьому напрямку на державному рівні
зроблено не було.
У цьому сенсі Україна істотно поступається сусіднім
країнам-членам ЄС, з якими, зокрема, межують чотири області української частини Дунайського регіону, —
Угорщині, Словаччині та Румунії, де, хоч і різними шляхами, але створені та ефективно функціонують мережі
агенцій регіонального й місцевого розвитку.
В умовах надмірної централізації державного управління в Україні, насамперед бюджетної централізації 162,
органи місцевого самоврядування на території областей,
які входять до української частини Дунайського регіону,
мають вкрай обмежені фінансові та людські ресурси для
здійснення реальних кроків, які могли б сприяти їхньому залученню до розв’язання проблем місцевого та регіонального розвитку в контексті Дунайської стратегії, а
саме для розвитку транскордонного і міжрегіонального
співробітництва між органами влади та місцевими громадами в Дунайському регіоні, використання фінансо-

вих можливостей Європейського Союзу та інших міжнародних донорів, які надаються по лінії програм розвитку транскордонного і транснаціонального співробітництва в Дунайському регіоні та цільових програм для
розв’язання проблем в певних галузях, а також реалізації проектів в рамках таких програм згідно із вимогами
Європейської Комісії або інших донорів.
Відсутність цілеспрямованої державної політики в
сфері розвитку інституційної інфраструктури регіонального та місцевого розвитку, недооцінка з боку в першу
чергу центральних органів влади міжнародної фінансової та технічної допомоги як ресурсу регіонального
та місцевого розвитку і, як слідство, слабка координація дій урядових структур, що відповідають за координацію програм міжнародної фінансової та технічної допомоги, призводять до незадовільного використання
зовнішньої допомоги, яка є одним з дієвих фінансових
інструментів розв’язання різноманітних проблем, що
впливають на розвиток України та її регіонів, та спроможних стимулювати регіональний та місцевий розвиток. Прикладами цього є обмежена участь органів влади і місцевого самоврядування, академічних структур,
вищих навчальних закладів та неурядових організацій
Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей в програмі транснаціонального співробітництва в південно-східній Європі (особливо в рамках
першого конкурсу проектів) через невчасне підписання
Україною пакету документів щодо участі в цій програмі
Європейського Союзу, а також результати першого конкурсу проектів у рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007–2013» 163.
163 За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі

161 Указ Президента України «Про Концепцію державної регіо-

нальної політики», 25. 05. 2001 р. № 341/2001 // Регіональна
політика України: інституційно-правове забезпечення: Зб.
офіц. док. / За ред. З. Варналія. К.: НІСД, 2004. — 521 с.; Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України.; Методичні рекомендації щодо створення та функціонування
агентств регіонального розвитку. Лист Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Верховній
Раді Автономно ї Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським радам, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям від 22. 08. 2002 р.
№ 24-24/195.
162 Деякі українські фахівці в галузі фінансів вважають недоречним використання терміну «бюджетна система України» як
такого, що не відповідає принципу самостійності бюджетів
усіх рівнів. Натомість пропонується вживати термін «система бюджетів України». Також зазначається, що в Україні, як
в унітарній державі, поняття «місцеві бюджети» збігається
з поняттям «бюджети місцевого самоврядування», відповідно, місцевими бюджетами слід вважати бюджети органів місцевого самоврядування. (Див.: Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. — Київ, 1999. — С. 117–118.)
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України, за результатами оцінки проектних пропозицій, поданих на перший конкурс проектних пропозицій в рамках
Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка
Молдова 2007–2013» за 1-м (Стимулювання економічного
розвитку) та 2-м (Охорона довкілля і готовність до надзвичайних ситуацій) пріоритетами, із загальної кількості проектних пропозицій, отриманих від румунських, українських
та молдавських аплікантів — 22 пропозиції, — попередньо
було відібрано лише 3 проектних пропозиції, поданих українськими аплікантами на загальну суму біля 800 000 євро.
Разом із загальною сумою, яка припадає на українських
партнерів в 11 проектах, що їх було подано румунськими і
молдавськими аплікантами, які були попередньо відібрані для фінансування, — 480 464 євро — загальний обсяг фінансування, який таким чином припадав на українську сторону, складав 1 277 553 євро або 4, 3 % загального бюджету програми, передбаченого для фінансування проектів в
рамках першого конкурсу в розмірі 30 млн. євро. Українськими аплікантами, які брали участь в першому конкурсі,
було подано 21 апеляцію з приводу непрозорої та упередженої оцінки проектних пропозицій, а також некомпетентності осіб, які брали участь в оцінці проектних пропозицій
та їхньому відборі для фінансування. (Лист Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 21. 04. 2011 р.
№ 4006-30/99). В результаті жорсткої позиції українських
членів Спільного моніторингового комітету, який є вищим
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Незважаючи на відсутність цілеспрямованої державної політики щодо розбудови інституційної інфраструктури регіонального розвитку, в Україні створена і функціонує велика кількість агенцій регіонального розвитку
та організацій, які не мають такої назви, але ідентифікують себе як такі, що цілком або частково діють з метою
сприяння регіональному та/або місцевому розвитку. З
липня 2001 р. діє Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація агенцій регіонального розвитку України» (ААРРУ), мета створення якої визначена як «сприяння створенню інституційних засад та інших сприятливих передумов для системної реалізації державної
регіональної політики, динамічного збалансованого розвитку територій, гармонійного взаємоузгодження державних та місцевих інтересів шляхом налагодження і підтримання ефективної взаємодії центру та регіонів, координації діяльності своїх членів», а місія «як складника
інфраструктури підтримки регіонального розвитку полягає у системному забезпеченні виконання своїми зусиллями та скоординованими діями своїх членів функцій ефективного провідника взаємоузгодженої державної регіональної політики та власної політики розвитку
регіонів з метою динамічного і збалансованого поступу України до інтегрування в європейські структури». 164
В українській частини Дунайського регіону ААРРУ
представлена своїми членськими організаціями — Асоціацією місцевого розвитку та інформаційних ресурсів
«Європоліс» (Закарпатська область), Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини (Івано-Франківська
область), Центром економічного розвитку міста Чернівці та Буковинським центром реконструкції і розвитку (Чернівецька область), Центром регіональних досліджень (Одеська область), — які мають багаторічний
досвід діяльності в сфері регіонального та місцевого
розвитку, просування транскордонного співробітництва та професійного управління міжнародними проектами. Членство цих організацій в ААРРУ є не лише
керівним органом програми, було прийнято рішення виділити ще 3 млн. євро з резервного фонду програми для надання фінансування більшій кількості проектів, поданих
українськими аплікантами. Втім, навіть за такого рішення,
зберігся істотний дисбаланс у розподілі бюджету першого
конкурсу між Румунією, Україною і Молдовою. Зазначимо,
що СОП «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007–2013»
адмініструється румунським Міністерством регіонального розвитку та туризму. За результатами конкурсного відбору в рамках 3-го пріоритету (Контакти між людьми) СОП
«Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007–2013», з 62 поданих проектних пропозицій для фінансування було відібрано лише 5 проектів, підготовлених українськими аплікантами, на загальну суму 632 235 євро з загального бюджету цього пріоритету програми обсягом 5 млн. євро. (Див.:
Mantsurov I. Some Aspects of EU-Ukraine Relations // New
Europe, April 24–30, 2011. № 932. — P. 14 // http://www.neurope.eu/images/issues/932.pdf )
164 Агенції регіонального розвитку України. — К., 2005. — С. 3–4.

формальною ознакою, а й сприяє налагодженню співробітництва та партнерства між нами, а також створює
можливість залучати експертну підтримку з боку інших
організацій-членів цієї всеукраїнської мережі в тих випадках, де вони можуть долучитися до виконання проектів та досліджень в областях української частини Дунайського регіону, маючи людський і фаховий потенціал.
Крім того, в кожній з чотирьох областей функціонує
досить велика кількість організацій різних організаційноправових форм, які працюють у сфері регіонального та
місцевого розвитку або орієнтовані на діяльність у певних секторах. Прикладами таких організацій є Агенція
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» (Закарпатська область), Державний
науково-технічний центр з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження / ДНТЦ «Екоресурс» (Чернівецька область), Агентство
програм розвитку Одеси, Одеське обласне агентство реконструкції і розвитку, Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба та Центр розвитку та правової
підтримки села (Одеська область).
До уваги мають братися і такі інституції, які діють
на громадських засадах, як Одеська обласна науковотехнічна рада у складі керівників облдержадміністрації
та обласної ради, управлінь облдержадміністрації та обласних управлінь центральних органів влади, інститутів
та центрів Національної академії наук України, розташованих в Одесі, а також провідних вищих навчальних закладів області (університетів і академій).
Все це в цілому формує досить потужний інституційний потенціал регіонального та місцевого розвитку в чотирьох областях, які входять до української частини Дунайського регіону, та потенційну можливість їхньої досить ефективної участі в реалізації Дунайської стратегії.
Разом із тим, варто ще раз зазначити, що формальний підхід до Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону (Дунайської стратегії, стратегії) з боку
уряду України, недооцінка її як інструменту розвитку
української частини Дунайського регіону, просування
транскордонного співробітництва з судними країнами
та участі у транснаціональному співробітництві в басейні ріки Дунай задля подолання спільних проблем, а також як інструменту поглиблення співпраці з Європейським Союзом і покращення евроінтеграційної перспективи України, призводить й до обмеження інституційних
можливостей участі нашої країни і чотирьох її областей,
які входять до української частини Дунайського регіону,
в реалізації стратегії та набуття вигід для місцевих громад української частини Дунайського регіону. Так одним з важливих елементів реалізації Дунайської стратегії є так звані пріоритетні напрямки, яких виділено 11 165.
165 Пріоритетні напрямки Дунайської стратегії: 1) покращення

мобільності та мультимодальності; 2) заохочення сталого
використання енергії; 3) сприяння культурі й туризму, люд-
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Інститут координаторів пріоритетних напрямків є впливовим інституційним інструментом просування співробітництв між країнами Дунайського регіону в процесі
реалізації стратегії, а з іншого боку, — механізмом лобіювання національних інтересів. На даному етапі реалізації Дунайської стратегії Україна майже не використовує
цей інституційний механізм. По-перше, Україна є єдиною
країною Дунайського регіону, яка не зголосилася взяти
участь в координації жодного з пріоритетних напрямків стратегії (лише висловила зацікавленість у пріоритетному напрямку 1 «Мобільність і мультимодальність»).
У той самий час сусідня Румунія бере участь у координації трьох пріоритетних напрямків. 166 По-друге, через
фінансові обмеження представники центральних органів влади і Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської
та Закарпатської обласних державних адміністрацій не
мають можливості брати участь у робочих засіданнях
пріоритетних напрямків і, таким чином, безпосередньо
отримувати інформацію про їхню діяльність, а з іншого
боку, впливати на рішення, що приймаються. До того ж,
шляхом безпосереднього спілкування з координаторами деяких пріоритетних напрямків вдалося встановити,
що вони навіть не знають з ким вони мають контактувати в Україні з приводу реалізації тих чи інших пріоритетних напрямків Дунайської стратегії.
Безсумнівно, позитивним моментом слід вважати створення Постановою Кабінету Міністрів України
Координаційного центру з провадження діяльності,
пов’язаної з участю України в реалізації Європейської
стратегії розвитку Дунайського регіону в якості тимчасового допоміжного органу Кабінету Міністрів України з
метою забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань участі України
в реалізації Дунайської стратегії. 167 Втім, на цьому етапі
підхід до організації діяльності Координаційного центру є поки що формальним. Свідчення цього є лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
18. 11. 2001 р. № 4022-27/305 «Щодо реалізації Стратегії ЄС
ським зв’язкам; 4) відновлення та підтримання якості вод;
5) управління екологічними ризиками; 6) збереження біорізноманіття, ландшафтів і якості повітря й ґрунту; 8) підтримка конкуренції підприємств, зокрема кластерного розвитку; 7) розвиток суспільства, знань через наукові дослідження, освіту та інформаційні технології; 9) інвестування в
людей і кваліфікації; 10) розвиток інституційного потенціалу
та співпраці; 11) співпраця у сфері безпеки й боротьби з організованою та серйозною злочинністю. // http://ec.europa.
eu/regional_policy/cooperate/danube/priority_en.cfm
166 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/priority_en.cfm
167 Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 09. 2011 р. № 994
Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону // http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994-2011-%D0 %BF
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для Дунайського регіону» на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 11. 11. 2011 р. № 34 112/7/1-11,
згідно з яким Міністерство екології та природних ресурсів, Державне агентство водних ресурсів, Одеська, Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська обласні
державні адміністрації, Дунайське басейнове управління водних ресурсів, Дністровсько-Прутське басейнове
управління водних ресурсів, Одеське обласне управління водних ресурсів та Дунайський біосферний заповідник НАН України були зобов’язані надати до засідання
Української донорської групи 25 листопада 2011 р. заповнені англійською мовою форми та презентаційні матеріали за проектами, затвердженими на першому засіданні
Координаційного центру. По-перше, це доручення було
надіслано без врахування реальних можливостей деяких з адресатів підготувати таку інформацію, адже частина з них не має для цього відповідних кадрових ресурсів, обізнаних у підготовці проектних пропозицій та
із знанням іноземних мов, через низький рівень заробітної платні в цих державних установах. По-друге, перелік проектних ідей, що містився у листі, був складений без врахування наявного стану речей в деяких з цих
напрямків. Зокрема, першим проектом, що згадується у
листі, є створення єдиної геоінформаційної системи басейну р. Дунай, що є некоректним, адже геоінформаційна база даних задля басейнового управління «Danube
GIS» розроблена і підтримується під егідою Міжнародної комісії із захисту ріки Дунай (МКЗД/ICPDR) за участю в тому числі й українських експертів. Не була взята
до уваги й спільна діяльність України, Румунії і Молдови зі створення спільної системи екологічного моніторингу в суб-басейні Дельти Дунаю, що триває під егідою
МКЗД. Аналіз цих недоліків не має на меті нівелювання
значущості спроби визначити на державному рівні пріоритетні сфери діяльності України в рамках Дунайської
стратегії. Втім, визначення таких пріоритетів має спитатися на достовірне знання ситуації в тій чи іншій сфері
та на аналіз усіх наявних можливостей для максимально ефективної участі України в такій діяльності. Цього
можна було б досягти шляхом попередніх консультацій
як з адресатами цього листа, так й залучення до обговорення таких питань й незалежних експертних інституцій,
«мозкових центрів», агенцій регіонального та місцевого
розвитку. Наявність в українській частині Дунайського
регіону такого державного інституційного елементу, як
регіональних філіалів Національного інституту стратегічних досліджень, зокрема в Одесі та Ужгороді, також
мають бути взяті до уваги.
Позитивною ознакою стало включення до складу Координаційного центру представника Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань
співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Це дає можливість доносити до членів Координаційного центру позицію громадськості та незалежного
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експертного середовища стосовно питань, пов’язаних
із участю України в реалізації Дунайської стратегії. Важливим з точки зору аналізу інституційних можливостей
для створення умов для ефективної участі України та її
чотирьох областей, що належать до Дунайського регіону, у реалізації Дунайської стратегії є факт діяльності
робочої групи з проблем Дунайського регіону на платформі Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та
ЄС та МБО «Екологія — Право — Людина». МБО «Екологія — Право — Людина», реалізуючи разом з робочою групою проект «Інформування та активізація участі громадськості у формуванні Національного плану дій
щодо Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону» підготувала та опублікувала «Громадське бачення участі України в Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону (позиція громадськості в контексті
обговорення позиційного документа «Бачення Україною стратегії ЄС для Дунайського регіону»)», яке було
враховане міжвідомчою робочою групою з підготовки
«Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону» під егідою Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в процесі підготовки 2-ої версії «Бачення Україною
стратегії ЄС для Дунайського регіону» 168; проведела серію громадських слухань в областях української частини Дунайського регіону з метою інформування місцевих органів влади, зацікавлених сторін та громадськості про Дунайську стратегію та її очікуваний вплив
на розвиток територій, що входять до української частини Дунайського регіону, а також обговорила місцеві
проблеми, які можуть бути вирішені завдяки активній
участі України в реалізації стратегії; участь членів групи
та ЕПЛ у низці заходів, присвячених Дунайській стратегії, в України і за кордоном, в тому числі в тих, де Україна на офіційному рівні представлена не була. ЕПЛ створила інформаційно-аналітичний веб-ресурс «Громадський простір Дунайського регіону» 169. Окрім того члени
168 Сайт «Громадський простір Дунайського регіону» створено

в рамках проекту МБО «Екологія —Право —Людина» «Інформування та активізація участі громадськості у формуванні Національного плану дій щодо Європейської стратегії для Дунайського регіону» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». // http://danube-region.org
169 Концепція громадянського суспільства, яка в теоретичному сенсі набула свого оформлення протягом XVIII — першої половини XIX ст., є й досі предметом гострих дебатів як
у міжнародному колі представників соціальних наук, так і у
політичній сфері. До дебатів про роль громадянського суспільства у подоланні кризових явищ в економіках країн, що
розвиваються, долучилися навіть такі міжнародні фінансові
установи, як Світовий Банк і Міжнародний валютний фонд.
Оскільки огляд теоретичних аспектів концепції громадянського суспільства не є нашим завданням, ми наводимо тут
визначення поняття «громадянське суспільство», запропоноване Світовою службою Британської радіомовної корпорації (BBC World Service), як одне з найбільш простих і таке,

робочої групи ведуть активну публіцистичну роботу в
Україні та за її межами з питань участі нашої країни в реалізації Дунайської стратегії.
Стислий огляд діяльності робочої групи з проблем Дунайського регіону логічно підводить до такого питання,
як роль і місце інституцій громадянського суспільства в
реалізації європейської стратегії розвитку Дунайського
регіону. По-перше, діяльності робочої групи з проблем
Дунайського регіону і є прикладом ініціативи громадянського суспільства. По-друге, тема розвитку громадянського суспільства 170 в Дунайському регіоні є частиною пріоритетного напрямку 10 «Розвиток інституційного потенціалу і співпраці» європейської стратегії
розвитку Дунайського регіону. Як вже зазначалось на
початку цього розділу, заснування Дунайського форуму громадянського суспільства є однією з дій цього напрямку, включеною до Плану дій до Дунайської стратегії.
Дунайський форум громадянського суспільства (Danube Civil Society Forum) був офіційно конституйований
підчас першої (установчої) Генеральної Асамблеї, яка
відбулась 30 червня — 1 липня 2011 в місті Айзенштадт,
Австрія. В роботі першої Генеральної Асамблеї взяли
участь більше 110 учасників з усіх країн Дунайського
регіону. Представництво України було одним з найбільших — 12 осіб, які представляли 11 українських організацій (загальна кількість організацій, які були представлені під час 1-ої Генеральної Асамблеї — 74). Дунайський
форум громадянського суспільства є важливим інституційним елементом залучення неурядового сектору і наукового співтовариства до втілення Дунайської стратегії. Важливим є те, що у своїх лавах Дунайський форум
громадянського суспільства об’єднує водночас неурядові організації, і академічні інституції. Це створює потужний людський потенціал для здійснення аналітичної
та науково-дослідницької роботи, підготовки концептуальних документів, покликаних спрямувати реалізацію
Дунайської стратегії у максимально практичне русло. Дунайський форум громадянського суспільства не позиціонує себе як альтернативну інституцію по відношенню
до владних структур всіх рівнів. Навпаки, він заявлений
як платформа для створення мережі та налагодження
діалогу громадянського суспільства в Дунайському басейні під егідою Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону, а також для розбудови діалогу між громащо досить повно відбиває суть цього явища: «Громадянське суспільство це — громадській простір між державою,
ринком і звичайними громадянами, в якому люди можуть
дебатувати і діяти». Ключовими ознаками громадянського
суспільства є самоорганізація певних груп громадян і відданість певній ідеї. Принципами громадянського суспільства є добровільність, дотримання верховенства права, повага прав людини, ненасильницькі методи дії, демократія.
170 Carpathian Euroregion. Economic Transformation in the Carpathian Euroregion. Report. — Rzeszow, 1999. — P. 11.
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дянським суспільством, приватним сектором і органами
влади усіх рівнів — регіонального, національного, — і
налагодження співпраці з міжнародними і міжурядовими організаціями, які активно працюють в Дунайському
регіоні. В рамках Дунайського форуму громадянського
суспільства створено і функціонують чотири робочі групи, які відповідають чотирьом стовповим напрямам Дунайської стратегії.
В інституційному сенсі наявність і функціонування
Дунайського форуму громадянського суспільства, штабквартира якого знаходиться в Австрії, для України не є
абстракцією, адже кілька українських організацій є активними членами цієї міжнародної платформи, а представники України є й в її керівній структурі та робочих групах. Тож потенціал цієї міжнародної мережі, яка розгалужена по всьому Дунайському регіону і має міцні зв’язки
з Європейською Комісією і координаторами пріоритетних напрямків Дунайської стратегії, має використовуватися для глибшого залучення України та її чотирьох областей, які входять до української частини Дунайського
регіону, до реалізації стратегії та налагодження співпраці з іншими гравцями у Дунайського регіоні.
Аналізуючи інституційний потенціал української частини Дунайського регіону з точки зору можливостей налагодження транскордонної співпраці задля спільного
розв’язання проблем, які впливають на її регіональний
і місцевий розвиток, необхідно взяти до уваги й ініціативи громадянського суспільства, започатковані безвідносно Дунайської стратегії, але які можуть і мають
використовуватися як інституційні елементи посилення участі України в реалізації стратегії. 22 січня 2011 р.
в Чернівцях був підписаний Меморандум про утворення Транскордонної платформи неурядових організацій
з міжрегіонального співробітництва. Це стало важливим
етапом у тривалому процесі, який розпочався ще у жовтні 2008 р. Платформу заснували неурядові організації
з прикордонних регіонів України, Республіки Молдова
та Румунії. Всього до її складу увійшло 40 організацій,
які працюють в сфері регіонального і місцевого розвитку, захисту прав людини, в тому числі осіб з обмеженими можливостями і національних меншин. З них 27
українських організацій, 3 — з Молдови та 10 — з Румунії. Програма Транскордонної платформи неурядових організацій з міжрегіонального співробітництва на
2011–2013 роки орієнтована на розв’язання таких проблем: 1) низький рівень поінформованості та участі громадян у процесі прийняття рішень місцевими органами
влади; 2) відсутність координації зусиль громадських
організацій прикордонних територій України, Республіки Молдова та Румунії у взаємодії з органами влади; 3) соціально-економічні проблеми прикордоння та
недостатня налагодженість транскордонної співпраці;
4) негативні етнонаціональні, етнорегіональні стереотипи взаємного сприйняття та міжетнічні взаємини;
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5) проблеми інтеграції в Європейське співтовариство.
Відповідно до цих проблем програмою передбачений
й комплекс заходів. Важливим практичним кроком діяльності платформи стало включення представників декількох організацій, які увійшли до неї, до складу робочих комісій Єврорегіону «Верхній Прут».
Ще одним важливим інституційним інструментом,
який може бути залучений до більш активної участі чотирьох прикордонних областей української частини
Дунайського регіону до реалізації Дунайської стратегії через посилення транскордонної співпраці з прикордонними регіонами Румунії, Молдови, Словаччини та Угорщини. є спільні органи управління і робочі
органи трьох єврорегіонів: Карпатського єврорегіону, Єврорегіону «Верхній Прут» і Єврорегіону «Нижній Дунай». Асоціацію «Карпатський Єврорегіон» було
засновано 14 лютого 1993 р. До її складу входять 19
адміністративно-територіальних одиниць п’яти країн
Карпатського регіону — Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та України (Чернівецька, Івано-Франківська,
Закарпатська і Львівська області). Організаційна структура Асоціації «Карпатський Єврорегіон» складається
із Ради Єврорегіону, виконавчого директора і комісій
з регіонального розвитку, охорони довкілля і туризму, соціальної інфраструктури, торгівлі та ревізійної
комісії. 171 Втім варто взяти до уваги, що надмірна політизація Карпатського єврорегіону, наслідком якої стало
залучення до транскордонних ініціатив міністерств закордонних справ та інших центральних урядових структур більшою мірою, ніж місцевих та регіональних органів влади, за оцінкою деяких з дослідників, призвела
до неприродного збільшення його території (161 192
кв. км з населенням 16 млн. чол.), що фактично паралізувало функціонування єврорегіону та першопочаткову мету його засновників — створити платформу для
заохочення транскордонного співробітництва в прикордонних регіонах п’яти посткомуністичних країн. 172
Сьогодні транскордонне співробітництво між українськими областями-членами Карпатського єврорегіону
та сусідніми регіонами Польщі, Угорщини, Словаччини
та Румунії, які також є його членами, переважно ґрунтується на двосторонніх угодах. Разом із тим, необхідно
враховувати наявність такої інституції, як Карпатський
фонд, який функціонує як міжнародна мережа фондів,
зареєстрованих в кожній з країн, регіони яких входять
до Карпатського Єврорегіону, в тому числі й в Україні.�
Карпатський фонд надає гранти та технічну допомогу
громадським організаціям та органам місцевого самоврядування, зокрема, у сфері міжрегіональної та тран171 Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини Укра-

їни з центральноєвропейськими сусідами. — Київ, 2004. —
С. 119, 128.
172 http://www.carpathianfoundation.org/cf/web/index.jsp
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скордонної співпраці та економічного розвитку. Фонд
підтримує створення партнерств між державними, приватними та неурядовими організаціями, а також транскордонне та міжетнічне співробітництво. Тож Карпатський фонд має розглядатися як інституційний інструмент, спроможний сприяти розвитку транскордонного
співробітництва між регіональними і місцевими органами влади, а також неурядовими організаціями в цій
частині Дунайського регіону й задля спільних дій в контексті Дунайської стратегії.
Створення єврорегіонів «Нижній Дунай» (серпень
1998 р.) та «Верхній Прут» (вересень 2000 р.) було обумовлено низкою міжурядових документів щодо двостороннього та тристороннього співробітництва між
Україною, Румунією та Республікою Молдова. 173 Єврорегіон «Нижній Дунай» функціонує у складі Одеської
області (Україна), повітів Бреіла, Галац, Тульча (Румунія), а також районів Кагул і Кантемир (Молдова). Метою його функціонування є: 1) організація та координація заходів по просуванню співробітництва в сферах
економіки, науки, екології, культури, освіти і спорту між
своїми членами; 2) розробка спільних програм прикордонного співробітництва в сферах діяльності, встановлених загальними угодами; 3) просування і сприяння прямим контактам між економічними агентами, інститутами, неурядовими організаціями та експертами,
які діють у різноманітних областях; 4) посередництво
та сприяння співробітництву своїх членів з міжнародними організаціями, інститутами і агентствами. Аналіз
успішно виконаних спільних проектів та заходів свідчить, що транскордонна співпраця в рамках Єврорегіону «Нижній Дунай» найуспішнішою є у таких сферах:
охорона довкілля та збереження біологічного різноманіття; управління водними ресурсами, включаючи
управління ризиками повеней; розвиток туристичних
можливостей; спільні етнокультурні заходи. Організаційна структура Єврорегіону «Нижній Дунай» складається з Ради Єврорегіону, координаційного центру та 9
комісій: з регіональному розвитку та транскордонного
173 11 березня 1997 р., у м. Кишиневі було підписано «Угоду

між Урядом України й Урядом Республіки Молдова про
співробітництво між прикордонними областями України й
адміністративно-територіальними одиницями Республіки
Молдова», що спирається на базовий «Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Молдова». 2 червня 1997 р. у Констанці був підписаний
«Договір про відносини добросусідства і співробітництва
між Україною і Румунією», де окремою статтею обумовлено, що обидві сторони сприятимуть співробітництву в рамках єврорегіонів «Верхній Прут» і «Нижній Дунай». 4 липня
1997 р. у м. Ізмаїлі Президентом України Л. Кучмою, Президентом Республіки Молдова П. Лучинські і Президентом
Румунії Э. Константинеску був підписаний «Протокол про
тристороннє співробітництво між урядами України, Республіки Молдова і Румунії».

співробітництва; з розвитку та просування транскордонного туризму; з навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій; з місцевого економічного розвитку
і стратегічного планування; з транспорту, комунікацій
та енергетики; з охорони здоров’я та соціальної сфери; з освіти, науки та спортивної діяльності; з культурної діяльності та міжетнічних відносин; зі сприяння діяльності щодо безпеки людини та боротьби зі злочинністю. Варто зазначити, що Єврорегіон «Нижній Дунай»,
який у 2002 р. був відзначений нагородою Асоціації європейських прикордонних регіонів за найбільш динамічний розвиток транскордонної співпраці, протягом
приблизно 7 останніх років знаходиться в стані стагнації. Спробою пожвавити співпрацю в його рамках
стало створення Асоціації транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай», угоду про заснування якої було підписано в Одесі 5 червня 2008 р. Асоціація є юридичною особою, зареєстрованою відповідно
до законодавства Румунії з місцезнаходженням у місті Галац. Однак істотного впливу на активізацію транскордонного співробітництва між регіонами-членами
Єврорегіону «Нижній Дунай» цей крок поки що не має.
Втім інституційні механізми Єврорегіону «Нижній Дунай» залишаються наявними і можуть використовуватися для активізації транскордонного співробітництва
в таких напрямках, як збільшення частки відновлюваних джерел енергії в регіоні дельти Дунаю (пріоритетний напрямок 2), розвиток туризму, культурних та міжетнічних зв’язків (пріоритетний напрямок 3), охорона
довкілля та управління ризиками надзвичайних ситуацій (пріоритетні напрямки 4, 5, 6), співпраця між науковими і навчальними закладами (пріоритетний напрямок 7), посилення співпраці між організаціями, які діють
в сфері регіонального і місцевого розвитку та «мозковими центрами» (пріоритетний напрямок 10), співпраця в сфері запобігання транскордонній злочинності,
зокрема запобігання нелегальному переміщенню людей і товарів через кордон, модернізація прикордонної інфраструктури (пріоритетний напрямок 11). При
цьому варто враховувати діяльність Місії ЄС з надання допомоги Молдові та Україні у прикордонних питаннях (EUBAM) зі штаб-квартирою в Одесі і поточним
мандатом до 2015 р. 174
Єврорегіон «Верхній Прут» був заснований 22 вересня 2000 р. у складі Чернівецької області (Україна),
Бельцького і Єдинецького повітів Молдови, Ботошанського і Сучавського повітів Румунії. Наразі до складу
цього єврорегіону входять дві області України — Чернівецька та Івано-Франківська. Асоційованим партнером Єврорегіону «Верхній Прут» є федеральна земля
Карінтія (Австрія).

174 http://www.eubam.org/ua/about/overview
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Корисний приклад
У рамках Єврорегіону «Верхній Прут» апробована така цікава модель транскордонного співробітництва, як екоєврорегіон 175. Статутними документами та рішеннями Ради Єврорегіону «Верхній
Прут» був визначений наступний перелік пріоритетних сфер співпраці в його рамках: розвиток
транспортно-комунікаційної інфраструктури на рівнях транс’європейських коридорів та місцевих сполучень; розвиток енергетичної інфраструктури на
рівнях взаємодії державних мереж та локалізованих джерел енергії; вдосконалення водокористування та водоканалізаційних систем; лісокористування та розвиток лісової і деревообробної промисловості, агропромислового комплексу і легкої
промисловості; розвиток транскордонної торгівлі
на місцевому рівні та збільшення транзитної торгівельної діяльності; розвиток сучасних видів транскордонного туризму; охорона здоров’я населення і рекреаційна діяльність в єврорегіоні; спільна
розбудова системи освіти, наукового і культурного співробітництва в єврорегіоні 176. Організаційна
структура Єврорегіону «Верхній Прут» складається з Ради Єврорегіону, секретаріату і 4 робочих комісій: з економіки, інфраструктури та туризму; з питань екологічної безпеки, охорони довкілля, сталого розвитку реглану та діяльності екоєврорегону; з
питань науки, освіти, культури, охорони здоров’я,
спорту та молоді; з питань розвитку міжрегіональних і міжнаціональних зв’язків, місцевого самоврядування та засобів масової інформації.
175 «Екоєврорегіон — форма співробітництва в межах
єврорегіону (його складова частина) між органами державної влади і місцевого управління, спеціалізованими організаціями у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки, моніторингу, цивільного захисту населення, санітарно-епідеміологічного нагляду, а також між
суб’єктами господарської діяльності країн, що межують,
спрямована на покращення техногенно-екологічної
безпеки у басейнах річок та на певних територіях з
метою забезпечення сталого (самовідтворюючого) соціально-економічного розвитку цих територій» (Див.:
Бройде З. С. Экоеврорегион — новый механизм субрегионального сотрудничества, обеспечения устойчивого развития и техногенно-экологической безопасности // Транскордонне співробітництво у поліетнічних регіонах Східної та Південно-Східної Європи — Чернівці:
Буковинський політологічний центр, Фонд Ф. Еберта,
1999. — С. 97–105.)
176 Громадське бачення участі України в Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону // Екологія. Право.
Людина. — 2010 — № 8 (48) — С. 99.
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Зазначимо, що обидва єврорегіони — «Нижній Дунай» і «Верхній Прут» — є членами Асоціації європейських прикордонних регіонів. Тут ми торкаємось ще одного інституційного рівня — співробітництво в рамках
міжрегіональних та міжнародних організацій. Говорячи про міжнародне співробітництво між країнами Дунайського басейну, в першу чергу маємо згадати Міжнародну комісію із захисту річки Дунай (МКЗД). 177 Для
цього є дві причини. По-перше, МКЗД є реально діючим інституційним інструментом просування співробітництва між усіма країнами Дунайського басейну та
Європейською Комісією не тільки в сфері управління
водними ресурсами та охорони довкілля, а й у сфері
покращення якості життя мешканців Дунайського регіону та підвищення рівня їхньої безпеки. Зокрема, серед питань, якими опікується МКЗД, — управління ризиками паводків (а значить — зменшення загрози життю і здоров’ю людей, а також об’єктам господарства і
транспортно-комунікаційної інфраструктури від шкідливої дії вод), забезпечення безперервних шляхів міграції риби в Дунайському басейні (а, отже, — збереження
цього цінного природного ресурсу, важливого для підтримки одного з традиційних видів господарської діяльності людини в регіоні), якість води (а, отже, — забезпечення населення чистою питною водою і підтримка необхідної якості води для потреб сільгоспвиробництва),
адаптація до зміни клімату в Дунайському басейні (тобто готовність людей і адаптація систем господарювання до інших кліматичних умов, які складаються в регіоні
під впливом глобальної зміни клімату і антропогенного впливу на екосистеми та ландшафти безпосередньо
в різних частинах Дунайського регіону). При цьому важливо зазначити, що пріоритетні напрямки 4 і 5 Дунайської стратегії (відновлення та підтримання якості вод і
управління екологічними ризиками) переважно ґрунтуються на діяльності, яка спільно ведеться країнами Дунайського басейну під егідою МКЗД.
По-друге, Україна як сторона Конвенції про охорону
ріки Дунай 178 та член МКЗД вже фактично залучена до
реалізації принаймні цих двох пріоритетних напрямків
Дунайської стратегії. Як вже згадувалось, українські експерти брали і беруть участь у розробці та підтримці гео177 Тут і далі, згадуючи міжнародні та міжрегіональні організа-

ції в контексті участі України та її чотирьох прикордонних
областей в реалізації Дунайської стратегії, ми не надаємо
опису цих організацій, адже стислу інформацію про них
можна знайти у Глосарії термінів «Європейська стратегія
розвитку Дунайського регіону» / За заг редакцією Кравченко О. В., упор.: Дьяков О. А., Кравченко О. В., Студенніков І. В., Хомечко Г. І.
178 Стисло про Конвенцію про охорону ріки Дунай можна також дізнатися з Глосарія термінів «Європейська стратегія
розвитку Дунайського регіону» / За заг. Ред. Кравченко О. В.
Упор.: Дьяков О. А., Кравченко О. В., Студенніков І. В., Хомечко Г. І. — Львів: ЕПЛ, 2012.
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інформаційної бази даних задля басейнового управління «Danube GIS»; українські експерти брали участь у
розробленні двох важливих документів, згаданих у Дунайській стратегії в контексті їхнього подальшого виконання, — Плану управління басейном ріки Дунай, ухваленого усіма країнами-учасницями Конвенції про охорону
ріки Дунай, в тому числі й Україною, і Плану інтегрованого управління басейном річки Тиса. Наразі триває робота із створення єдиної системи моніторингу довкілля
в транскордонному суб-басейні Дельти Дунаю за участю України, Румунії та Молдови та підготовча робота з
розробки плану інтегрованого управління суб-басейном
Дельти Дунаю під егідою МКЗД. Україна бере участь у
Системі попереджень про аварійні та надзвичайні ситуації на річці Дунай (AEWS). Українські експерти беруть участь у роботі щодо розробки стратегії адаптації
до зміни клімату в Дунайському басейні.
Ще однією міжнародною організацією, діяльність якої
є важливою в контексті Дунайської стратегії, є Дунайська
комісія — міжурядовий орган, створений в рамках Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, членом якої
є й Україна. До відома має бути взята й діяльність Дунайської комісії з питань туризму (Дунайська туристична комісія) попри те, що Україна не є членом цієї організації. Серед міжрегіональних організацій, на які варто
звернути увагу в контексті інституційних можливостей
щодо активізації участі України та чотирьох її областей,
які є частиною Дунайського регіону, в Дунайській стратегії, відзначимо такі:
− робоча співдружність придунайських країн (регіонів). Українським членом РСПК є Одеська область
починаючи з 1994 p.;
− асамблея європейських виноробних регіонів, членом якої є Одеська область;
− асоціація європейських прикордонних регіонів, яка
вже була згадана вище;
− асамблея європейських регіонів, членом якої є Одеська область.
Також серед інституційних механізмів міжрегіонального співробітництва згадаємо Альпійько-карпатське
партнерство і Дунайський центр з розвитку туризму
(Danube Competence Centre / DCC).

працює на більш активне залучення України до реалізації Дунайської стратегії, дещо навіть випереджаючи кроки, що робляться в цьому напрямку на урядовому рівні.
Ще одним висновком, який витікає з цього аналізу, є
висновок про відсутність на даному етапі реальної координації дій та зусиль різних гравців, які сьогодні представляють Україну в масштабному процесі під назвою
«Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону».
Фактом є й те, що представники неурядового сектору та
незалежне експертне співтовариство є більш активними
гравцями з боку України, ніж центральні урядові структури та обласні органи влади. Місцеві ж органи влади взагалі залишаються мало поінформованими про цей процес.
Виходячи з цього, доцільними кроками у короткостроковій перспективі були б такі:
− На рівні Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації європейської стратегії розвитку Дунайського регіону
провести інвентаризацію діяльності, яка здійснюється Україною в рамках її міжнародних зобов’язань і є
в контексті Дунайської стратегії. Приклади такої діяльності наведені тут в частині, що стосується Міжнародної комісії із захисту річки Дунай.
− Спільними зусиллями Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації європейської стратегії розвитку Дунайського
регіону та Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між
Україною та ЄС визначити неурядові організації, які
активно беруть участь у процесах, пов’язаних із реалізацією Дунайської стратегії, з метою кращої координації зусиль урядових і неурядових структур щодо
активізації в неї участі України.
− Під егідою Координаційного центру з провадження
діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону та
Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та
ЄС організувати і провести національну конференцію
з питань участі України в реалізації Дунайської стратегії. Це дозволить згуртувати органи державної влади і управління, неурядові організації, «мозкові центри», а також незалежних експертів, які залучені або
можуть бути залучені до діяльності в рамках пріоIII. Рекомендації для української
ритетних напрямків реалізації Дунайської стратегії.
частини Дунайського регіону
− На рівні Координаційного центру з провадження діАналіз поточної ситуації в українській частині Дунайяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Євського регіону наочно свідчить, що попри державну
ропейської стратегії розвитку Дунайського регіону
політику, яка не сприяє цілеспрямованій розбудові інзапочаткувати механізм громадських консультацій
ституційної інфраструктури регіонального і місцевого
щодо участі України в реалізації Дунайської стратерозвитку водночас і в Україні в цілому, і в українській
гії. Це дозволить розширити коло ідей і можливостей
частині Дунайського регіону, в чотирьох областях, які
щодо більш активної участі України в реалізації Дувходять до неї, сформувався досить потужний інститунайської стратегії. Організація громадських консульційний та експертний потенціал, який певною мірою вже
тацій в мережі Інтернет може бути одним зі шляхів
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−

−

−

−

створення такого механізму чи через сайт «Громадгу може бути такий: Одеська і Чернівецька області —
регіональні філіали НІСД в Одесі; Івано-Франківська
ський простір розвитку дунайського регіону».
Розробити і започаткувати механізм інформування
та Закарпатська області — регіональні філіали НІСД в
органів влади і місцевого самоврядування в ОдесьУжгороді. При цьому мають бути взяті до уваги дуже
кій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатобмежені фінансові та людські можливості обох філіській областях про Дунайську стратегію і участь в її
алів. Тож доцільно було б частково змінити профіль
реалізації України.
кожного з них або додати штатні одиниці.
Визначитися із особами, які відповідали б за координа- − Розглянути доцільність вступу України до Дунайської
цію участі України в кожному з пріоритетних напрямтуристичної комісії.
− Налагодити співпрацю між Координаційним центром
ків Дунайської стратегії. Повідомити координаторів
кожного з пріоритетних напрямків Дунайської страз провадження діяльності, пов’язаної з участю Укратегії про створення Координаційного центру з проваїни в реалізації Європейської стратегії розвитку Дудження діяльності, пов’язаної з участю України в реанайського регіону та Дунайським форумом громалізації Європейської стратегії розвитку Дунайського
дянського суспільства, враховуючи, що останній є не
регіону та відповідну контактну особу в Україні, яка
лише інструментом налагодження співпраці між оргавідповідає за той чи інший з пріоритетних напрямків.
нізаціями громадянського суспільства в Дунайському
На рівні областей, які входять до української частирегіоні, а й має істотний експертний потенціал і налани Дунайського регіону, проаналізувати перспектигоджені стосунки з багатьма гравцями, залученими до
ви використання наявних інституційних можливосреалізації Дунайської стратегії в різних країнах регіону.
тей транскордонного і міжрегіонального співробітниУ середньостроковій перспективі необхідними є кроцтва по ліні відповідних єврорегіонів, двохсторонніх ки щодо розбудови дійового і сучасного механізму регіоугод між окремими адміністративно-територіальними нального та місцевого розвитку в Україні в цілому, і в ободиницями, а також міжрегіональних організацій для ластях, які входять до Дунайського регіону зокрема. Нареалізації спільних проектів і програм в контексті Ду- справді, це питання для України є більш ніж нагальним.
найської стратегії.
Втім, беручи до уваги реальний часовий проміжок, необПокласти на регіональні філіали Національного ін- хідний для реалізації цього завдання, ми відносимо його
ституту стратегічних досліджень в Одесі та Ужгоро- до середньострокової перспективи. Варто зазначити, що
ді функції моніторингу участі Одеської, Чернівецької, до цього часу вже були зроблені досить серйозні теореІвано-Франківської та Закарпатської областей у Дунай- тичні напрацювання в цьому напрямку, які за наявності
ській стратегії. Розподіл географічних сфер моніторин- політичної волі можуть бути досить швидко реалізовані.

ності за минулого уряду. Утім ця концепція запропонувала низку кроків щодо створення інституційної інфУ 2008 році групою експертів під егідою Міністер- раструктури регіонального розвитку та законодавства регіонального розвитку та будівництва України чого забезпечення державної регіональної політита за участю Асоціації агенцій регіонального розвитку ки, яка враховує досвід інших країн Європи, в першу
України було розроблено нову Концепцію державної чергу найближчих сусідів України, та мало б відповірегіональної політики України, яка так і не набула чин- дати сучасним реаліям.

Корисний приклад

Пропонується

Мета

Очікуваний результат

Прийняти Закон України «Про засади Чітко визначити на законодавчому рів- Забезпечення чіткого, зрозумілого та прозорого механізму політики дердержавної регіональної політики» (за- ні завдання, принципи та засади дер- жави в сфері регіонального розвитку. Позитивний сигнал ЄС та іншим
конопроект вже є розроблений)
жавної регіональної політики в Укра- міжнародним донорам стосовно зміни в Україні підходу до регіональноїні, а також інструменти її втілення та го розвитку (стимулювання розвитку регіонів та мобілізація їх внутрішсистему моніторингу.
нього потенціалу замість бюджетного перерозподілу).
Відповідно до Закону про засади державної регіональної політики:
Створення ефективного фінансово- Наявність ефективного фінансового інструменту регіонального розвитку
Створити Державний фонд рего інструменту регіонального розви- в Україні. Можливість співфінансування проектів, фінансованих з програм
гіонального розвитку
тку в Україні.
Європейського Союзу та іншими міжнародними донорами.
Створити Національну координаційну Узгодження загальнодержавних та Створення прозорого механізму фінансування проектів та програм регіраду регіонального розвитку (консуль- регіональних інтересів у процесі роз- онального розвитку; мінімізація можливості застосування корупційних
таційний орган)
роблення та реалізації державної ре- схем у процесі виділення коштів для їх реалізації та безпосередньо їх
гіональної політики.
реалізації. Це має дати позитивний сигнал міжнародним донорам щодо
Створити ради розвитку областей, Ав- Узгодження пріоритетів розвитку ре- прозорості використання міжнародної допомоги та гарантувати цільове
її використання.
тономної Республіки Крим, міст Київ та гіонів.
Севастополь
Створити агенції регіонального роз- Створення ефективного інституцій- Можливість ефективного втілення проектів регіонального і місцевого
витку (АРР)
ного механізму реалізації проектів та розвитку, фінансованих як державою, так і з програм ЄС та інших міжнапрограм регіонального розвитку.
родних донорів. Позитивний сигнал міжнародним донорам, адже зазвичай АРР викликають довіру і впевненість у тому, що проекти, фінансовані
ними, матимуть професійний супровід (адміністрування).
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Забезпечення принципів верховенства
права на регіональному рівні

Згідно ч.1 ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Рішенням Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року
(справа № 1-33/2004) 179 було надано тлумачення поняття «верховенство права», а саме:
«Верховенство права — це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його
втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність,
зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості,
свободи, рівності, тощо. Одним з проявів верховенства
права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї,
тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України. Таке розуміння
права не дає підстав для його ототожнення із законом,
який іноді може бути й несправедливим, у тому числі
обмежувати свободу та рівність особи.»
Верховенство права — це поняття, яке складає саму
суть місії Організації Об’єднаних Націй. Дотримання законності має фундаментальне значення для забезпечення сталого миру після врегулювання конфлікту, для
ефективного захисту прав людини і для сталого економічного прогресу і розвитку.
У доповіді Генерального секретаря було зазначено,
що: «Для Організації Об’єднаних Націй верховенство
права означає такий принцип управління, згідно якого
усі особи, установи і структури, державні та приватні, в
тому числі сама держава, функціонує під дією законів,
котрі були публічно прийняті, в рівній ступені виконуються та незалежно реалізовуються судовими органами
і котрі сумісні із міжнародними нормами та стандартами в галузі прав людини. Для цього також необхідні за179 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=
v015p710-04

ходи, які би забезпечували дотримання принципів примату права, рівності перед законом, відповідальності
перед законом, безпристрасного застосування законів,
розподілу влади, участі в прийнятті рішень, правової
визначеності, недопущення процесуальної і правової
транспареності» 180.
Для втілення в життя принципів демократії та верховенства права необхідним є розробка, прийняття та реалізація міжнародних договорів. Серед них значне місце
посідають документи, що визначають законодавчі орієнтири та політику в галузі місцевої і регіональної демократії. Розглянемо їх більш детально:
Європейська хартія місцевого
самоврядування (1985) 181
Хартія набула чинності у 1988 році та спрямована
на захист принципу ефективного місцевого самоврядування як основного складового елементу демократії.
Вона є моделлю для впровадження демократії на місцевому рівні. (Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» було прийнято
15 липня 1997 року. Хартія набула чинності для України 1 січня 1998 р.)
Крім того, Хартія є першим юридичним документом,
що гарантує дотримання принципу субсидіарності державами — членами Ради Європи. Таким чином, місцева влада повинна здійснювати управління і контролювати значну частину публічних зобов’язань в інтересах
місцевого населення і під своєю відповідальністю. Відповідно до принципу субсидіарності, Хартія передбачає, що публічні зобов’язання повинні реалізовуватися на найбільш близькому до населення рівні, і повинні
відноситися до вищого адміністративного рівня тільки
в тому випадку, якщо вирішення таких завдань силами
місцевих адміністрацій є неефективним або неможливим. Принципи Хартії застосовуються до всіх видів органів місцевого самоврядування.
180 http://www.unrol.org/
181 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036
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Європейська рамкова конвенція про транскордонне
Європейська хартія участі молоді у суспільному
співробітництво між територіальними
житті на місцевому і регіональному рівні (1992) 186
общинами або властями (1980) 182
Конвенція набула чинності у 1981 році та визнає за
Хартія закріплює принципи, що сприяють залученмісцевими і регіональними властями право співпра- ню молоді до процесу прийняття рішень, безпосередцювати поза національними кордонами в межах їхніх ньо впливають на її життя і заохочують молодь займавнутрішньодержавних повноважень з питань створен- ти активну позицію в тих змінах, що відбуваються в їхніх
ня спільних громадських служб, будівництва спільних містах чи регіонах. Хартія, що не має статусу конвенції.
об’єктів або охорони довкілля. Вона включає моделі Прийнята Конгресом місцевих і регіональних влад Ради
угод стосовно регіонального транскордонного плану- Європи 21 травня 2003 року.
вання, економічного розвитку, охорони навколишнього
середовища. (Конвенція набула чинності для України 22 Протокол про збереження біорізноманіття
грудня 1993 року. Постанова ВРУ «Про приєднання Укра- та ландшафтів Чорного моря до Конвенції
їни до Європейської рамкової конвенції про транскор- про захист Чорного моря від забруднення 187
донне співробітництво між територіальними общинами
Містить вимоги до представників державної влади
або властями» від 14. 07. 1993 № 3384-XII.)
вживати на місцевому, регіональному, національному та
міжнародному рівнях політичних кроків та заходів для
Рамкова конвенція про захист
захисту існуючого ландшафту країн Європи. (Протокол
національних меншин (1995) 183
ратифіковано Законом України «Про протокол про збеКонвенція набула чинності у 1998 році та стосується реження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря
питань освіти, засобів масової інформації та викорис- до Конвенції про захист Чорного моря від забруднентання національних мов. Вона також містить загальні ня» № 685-V від 22. 02. 2007).
положення, зокрема з питань недискримінації та рівності між меншинами і загальною частиною населен- Рамкова конвенція про охорону
ня, свободи встановлення контактів з тими, хто мешкає та сталий розвиток Карпат 188
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток
в інших країнах. (Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції про захист національних меншин» від Карпат (Карпатська конвенція) — міжнародний дого9. 12. 1997 №703/97-ВР.)
вір, учасниками якого є сім країн Центральної та Східної Європи (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Сербія,
Європейська хартія регіональних
Словаччина та Україна). Конвенція прийнята 22 травмов або мов меншин (1992) 184
ня 2003 року в Києві. Конвенцію ратифіковано Законом
Хартія набула чинності у 1998 році та націлена на збе- України «Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорореження та захист регіональних мов та мов меншин. ну та сталий розвиток Карпат» від 07. 04. 2004 № 1672-IV.
Сфера її застосування поширюється на законодавство,
Конвенція є другою субрегіональною угодою щодо
школи, громадське, культурне, економічне і соціальне захисту гірських районів по всьому світі.
життя та засоби масової інформації. (Конвенція набула
Карпатська конвенція забезпечує основу для співпрачинності для України 1 січня 2006 року. Закон України ці та широке коло секторів координації політики, плат«Про ратифікацію Європейскьої хартії регіональних мов форма для спільних стратегій для сталого розвитку, і
або мов меншин» від 15. 05. 2003 № 802-IV.)
форум для діалогу між усіма зацікавленими сторонами.
Карпатська конвенція містить положення, що СтороЄвропейська конвенція про участь іноземців
ни повинні проводити політику, спрямовану на впровав громадському житті на місцевому рівні (1992) 185
дження екологічно безпечних методів виробництва, розКонвенція встановлює принцип, згідно з яким іно- поділу і використання енергії, що зводить до мінімуму
земним громадянам гарантуються громадянські та по- несприятливий вплив на біорізноманіття та ландшафти,
літичні права, включно з правом брати участь у вибо- у тому числі більш широке використання поновлюваних
рах. (Україна конвенцію не підписала, не ратифікувала і джерел енергії. Важливим кроком зі сторони України
відповідно вона не вступила в силу для нашої держави). було б встановити механізм співробітництва між Альпійським регіоном та Карпатським регіоном задля обміну
та покращення співпраці в галузі технологій та ноу-хау.
182 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_106
183 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_055
184 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_014
185 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_318
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186 http://eucharter.pedagog.org.ua/text/charter/src.html
187 http://zakon.nau.ua/doc/?code=998_175
188 http://mail.menr.gov.ua/publ/bernconven/docum/index.html
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Протокол про збереження і стале
використання біологічного та ландшафтного
різноманіття до Рамкової конвенції
про охорону та сталий розвиток Карпат,
підписаної в м. Київ 22 травня 2003 р. 189

включає водно-болотні угіддя міжнародного значення, а й є ефективним інструментом, котрий допомагає
країнам досягнути цілей в галузі раціонального використання. Важливим моментом є те, що близько 80-ти
водно-болотних угідь Дунайського басейну включені в
Рамсарський список. (Конвенція була ратифікована Верховною Радою СРСР 26 грудня 1975 року).

Протокол є складовою частиною Карпатської конвенції, ратифікованої Верховною Радою України у 2004 році
Законом України «Про ратифікацію Протоколу про збе- Конвенція про охорону всесвітньої
реження і стале використання біологічного та ландшаф- культурної і природної спадщини 191
тного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та
Конвенція прийнята ЮНЕСКО в 1972 році, і з тих пір
сталий розвиток Карпат» від 04. 09. 2008 № 1621-VI. Тому ратифікована 184 державами. Кожен об’єкт Всесвітньої
його ратифікація є послідовним кроком щодо впрова- спадщини є власністю держави, на території якої знаходження положень Карпатської конвенції та викликана диться об’єкт. Втім захист та збереження таких об’єктів є
необхідністю консолідації зусиль, спрямованих на при- завданням усіх країн Всесвітньої спадщини. Одним з тазупинення «деградації біо- та ландшафтного різнома- ких об’єктів, які відносяться до Всесвітньої спадшини, є
ніття Карпат», невиснажливе використання природ- дельта Дунаю, що включена до списку 200 найбільш цінних ресурсів.
них екорегіонів світу, перед якими постала загроза зниЗокрема, відповідно до Протоколу, «кожна Сторона на щення. (Конвенцію ратифіковано Указом Президії Версвоїй національній території вживає заходи з метою по- ховної Ради № 6673-XI від 04. 10. 88).
ліпшення та забезпечення неперервності й зв’язку природних і напівприродних середовищ існування в Кар- Конвенція про охорону дикої флори та фауни
патах, підтримуючи таким чином поширення та мігра- і природних середовищ існування в Європі 192
цію популяцій диких видів, особливо великих хижаків, та
Конвенція була прийнята 19 вересня 1979 року і встуобмін генетичним матеріалом між такими популяціями». пила в силу 1 червня 1982 року. Була підписана 39-ма
Разом з положеннями Карпатської конвенції Прото- державами — членами Ради Європи разом з Європейкол є правовим інструментом для розвитку, гармоніза- ським Союзом. Метою Конвенції є сприяння співробітниції та посилення необхідних кроків в екологічній полі- цтву між державами, котрі підписали Конвенцію з метою
тиці, стратегії та заходах щодо збереження, відтворення збереження дикої флори і фауни та природних середота сталого використання біо- та ландшафтного різнома- вищ існування, а також захист мігруючих видів, які знаніття Карпатського регіону, інтеграції цілей збереження ходяться під загрозою вимирання. В Додатку 1 вказано
й сталого використання біологічного та ландшафтного на те, що держави повинні вживати заходів для охорорізноманіття до інших секторальних політик.
ни диких видів флори. Згідно ж Додатку 2 держави повинні вживати заходів для охорони диких видів фауни.
Рамсарська конвенція про водно(Україна приєдналась із застереженнями до Конвенції
болотні угіддя, що мають міжнародне
Законом України «Про приєднання України до Конвенції
значення (Рамсарська конвенція) 190
про охорону дикої флори та фауни і природних середоРамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що вищ існування в Європі» від 29.10. 1996 р. № 436/96-ВР.)
мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів була підписана в Конвенція про режим судноплавства
1971 році у м. Рамсар і вступила в силу з 1975 року. Дана на Дунаї (Белградська конвенція) 193
конвенція є найстарішим у світі міжнародним природоКонвенція була підписана 18 серпня 1948 року в
охоронним документом, метою якого є припинити втра- м. Белграді та є міжнародно-правовим механізмом,
ти водно-болотних угідь та зберігати існуючі. Завданням який регулює режим судноплавства на Дунаї. Белградконвенції є також привернути увагу до проблем водно- ською конвенцією передбачається вільний режим судболотних угідь та раціонального використання ресурсів. ноплавства на Дунаї відповідно до інтересів і суверенних
На даний момент у конвенції бере участь 156 учасни- прав учасників Конвенції. Згідно із Конвенцією учасники
ків Договору, зареєстровано 1676 зон водно-болотних зобов’язуються утримувати свої ділянки Дунаю в судноугідь, які складають 150 мільйонів гектарів для вклю- плавному стані а також вживати заходів для покращенчення їх в Рамсарський список водно-болотних угідь ня умов судноплавства і не ставити перешкод для судміжнародного значення. Рамсарський список не лише
189 http://zakon.nau.ua/doc/?code=998_366
190 www.ramsar.org

191 whc.unesco.org
192 www.coe.int/t/e/cultural
193 www.danubecom-intern.org
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ноплавства на фарватерах Дунаю. (Президія Верховної
Ради Української РСР ратифікувала Конвенцію про режим судноплавства на Дунаї 18 лютого 1949 р.).

Загальнодержавна програма формування
національної екологічної мережі
України на 2000–2015 роки 196

Основною метою Програми є збільшення площі
земель країни з природними ландшафтами до рівня,
достатнього для збереження їхнього різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формуКонвенція була підписана 29 червня 1994 року в вання їхньої територіально єдиної системи, побудовам. Софія (Болгарія). Конвенція є основним правовим ної відповідно до забезпечення можливості природінструментом для співробітництва і транскордонного них шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин,
управління водними ресурсами в Дунайському басей- яка б забезпечувала збереження природних екосистем,
ні, що включає в себе вжиття заходів для зменшення видів рослинного і тваринного світу та їхніх популяцій.
забруднень, які поступають в Чорне море з Дунайсько- При цьому національна екологічна мережа має відпого басейну, заходи превентивного характеру для здій- відати вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейснення контролю над можливою небезпекою паводків, ській екологічній мережі та виконувати провідні функпоява шкідливих викидів, захист, покращення якості і ції щодо збереження біологічного різноманіття. Крім
раціональне використання поверхневих і ґрунтових того, Програма має сприяти збалансованому та невивод. Спільною метою учасників Конвенції є співпраця з снажливому використанню біологічних ресурсів у гососновних питань управління водними ресурсами з ви- подарській діяльності. (Програму затверджено Законом
користанням всіх законних, адміністративних і техніч- України «Про Загальнодержавну програму формування
них заходів з метою збереження, і, де можливо, покра- національної екологічної мережі України на 2000–2015
щення нинішньої якості води та екологічних умов ріки роки» від 21. 09. 2000 р. № 1989-ІІІ)
Дунай. (Конвенцію ратифіковано Законом України «Про
ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охо- Загальнодержавна програма охорони та
роні та сталому використанню ріки Дунай» № 2997-III відтворення довкілля Азовського і Чорного морів 197
від 17. 01. 2002).
Програма затверджена Законом України «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та
Угода про збереження афро-євразійських
відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» від
мігруючих водно-болотних птахів 195
22 березня 2001 р. № 2333-ІІІ. Метою Програми є розТака угода є найбільшою угодою в рамках Конвенції роблення державної політики, стратегії та плану дій,
про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн- спрямованих на запобігання зростанню антропогенноська конвенція) була ухвалена 16 червня 1995 року в Га- го тиску на довкілля Азовського і Чорного морів, сприазі (Нідерланди) і набула чинності 1 листопада 1999 року яння розвитку екологічно безпечних видів діяльноспісля її ратифікації необхідною кількістю з чотирнадцяти ті в Азово-Чорноморському регіоні, збереження і віддержав, що включали сім з Африки і сім з Євразії.
творення біологічного різноманіття та ресурсів морів,
Від імені України угода була підписана 16 жовтня створення сприятливих умов для проживання, оздо1998 року в м. Гаазі. Ратифіковано Законом України № 62- ровлення та відпочинку населення.
IV від 04. 07. 2002 р.
Угода стосується 255 видів птахів, які пов’язані з вод- Закон України «Про основні засади (стратегію)
но-болотними угіддями принаймні протягом частини державної екологічної політики України на
річного циклу, включає багато видів гагар, пірникоз, період до 2020 року» від 21. 12. 2010 № 2818-IV 198
Конвенція щодо співробітництва по охороні
та сталому використанню ріки Дунай
(Конвенція про охорону ріки Дунай) 194

пеліканів, бакланів, чапель, лелек, пастушкових, ібісів,
косарів, фламінго, качок, лебедів, гусей, журавлів, куликів, мартинів, крячків та навіть південного африканського пінгвіна.
Станом на 2011 рік угоду підписали 118 країн Європи,
Азії, Близького Сходу, Африки та Канади. (Угоду ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних
птахів» № 62-IV від 04. 07. 2002).

194 www.icpdr.org
195 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=62-15
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У стратегії виокремлені основні першопричини екологічних проблем України, мету та принципи національної
екологічної політики, стратегічні цілі та завдання, інструменти реалізації національної екологічної політики, моніторинг виконання та показники ефективності та очікувані резуьтати виконання стратегії. Стратегію затверджено Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI.

196 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1989-14
197 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2333-14
198 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&
nreg=2818-17
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Національний план дій з охорони навколишнього
природного середовища на 2011–2015 роки 199
У Національному плані ставляться такі цілі, як підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, досягнення безпечного для здоров’я
людини стану навколишнього природного середовища, інтеграція екологічної політики та удосконалення
системи інтегрованого екологічного управління, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття та формування екологічної мережі, забезпечення
екологічно збалансованого природокористування, удосконалення регіональної екологічної політики. (Національний план затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р.).
Також в п. 2 Розпорядження від 25 травня 2011 року
№ 577-р доручено міністерствам, іншим центральним та
місцевим органам виконавчої влади за погодженням з
Міністерством екології та природних ресурсів України
привести до 30 червня 2012 року галузеві програми розвитку, програми з охорони навколишнього природного
середовища та місцеві програми економічного та соціального розвитку у відповідність з основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України
на період до 2020 року, затвердженими Законом України від 21 грудня 2010 року.
Якщо ж зосередитись на областях Дунайського регіону, якими в адміністративно-територіальному сенсі прдставлена Україна, а саме Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областями, та
проаналізувати їхні плани розвитку, спостерігаємо, що
у цих областях, є невідповідність планів, якщо вони є в
наявності, або взагалі їхню відсутність. Наведемо приклади деяких з них.

у Чернівецькій області на 2011–2015 роки 201 направлена
на розв’язання таких проблем, як деградація та зниження родючості ґрунтів, зсувні процеси, забруднення водних об’єктів стічними водами, забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами, забруднення
транспортними засобами, проведення лісозаготівельних
робіт в лісах Карпатського регіону, охорона тваринного
світу, збереження природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі, розміщення
та утилізація відходів, наукові дослідження, інформація,
освіта, видавнича діяльність, розвиток систем екологічного моніторингу, розвиток мінерало-сировинної бази.
Предметом Угоди щодо регіонального розвитку
Одеської області між Кабінетом Міністрів України та
Одеською обласною радою є узгоджена протягом 2012–
2014 років діяльність сторін щодо здійснення спільних
заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, а також Стратегії економічного та соціального розвитку територій
Одеської області до 2015 року згідно з переліком, визначеним у додатку 1. Пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін із здійснення спільних заходів
згідно з додатком 1 є:
− розбудова та модернізація транспортної інфраструктури;
− розвиток ресурсно-екологічної інфраструктури;
− розбудова інфраструктури соціальної сфери.
Розвиток ресурсно-екологічної інфраструктури передбачає поліпшення умов екологічного стану акваторії затоки. Здійснення біологічного очищенням стічних
вод, забезпечення екологічно безпечного збирання, оброблення та знешкодження непридатних пестицидів,
небезпечних хімічних речовин. Вдосконалення управління територіями та об’єктами природно-заповідного
Програми регіонального розвитку областей, що
фонду та недопущення їхнього нецільового використанскладають українську частину дунайського регіону
ня, розробка проектів землеустрою з організації та встаРішенням виконавчого комітету Івано-Франківської новлення меж дев’яти територій та об’єктів природноміської ради затверджена Програма охорони навколиш- заповідного фонду загальнодержавного значення.
нього природного середовища міста Івано-Франківськ на
Регіональна стратегія розвитку Закарпатської обласперіод з 2011 до 2015 року 200. Метою програми є змен- ті до 2015 року 202 є стратегічним планом розвитку, який
шення викидів і скидів забруднюючих речовин у навко- визначає цілі, завдання, пріоритети розвитку Закарпатлишнє середовище, безпечне поводження з промисло- тя на вказаний період. У «Регіональній стратегії розвитку
вими і побутовими відходами, збереження і відновлен- Закарпатської області до 2015 року» (надалі — Стратеня біотичного різноманіття, формування безпечних умов гія) з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінжиттєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки. ки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем
Комплексна програма з охорони довкілля та раціо- визначені першочергові пріоритетні цілі розвитку регінального використання природних ресурсів «Екологія» ону та критерії їхнього досягнення, заходи координації
дій центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, які спрямовані на
199 http://www.menr.gov.ua/media/files/Articles/Diyalnist/Eko- реалізацію визначених завдань. Охорона і збереження
logichniy_kontrol/Ekologichna_poliyika/PR_Rozporyadjennya_KMU_NacPlDiy_301210.doc
200 http://www.mrada.if.ua/nat/projects-s/83-xivsesiya/1322programa-ohorony-navkolyshnyogo-seredovyshcha

201 http://oblrada.cv.ua/document/regional_program/
202 http://www.carpathia.gov.ua/ua/135.htm
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довкілля є лише частиною розвитку області, оскільки є
базою для покращення діяльності відповідних економічних секторів та створення комфортних умов життя для
населення області, проте не відповідає вимогам розпорядження від 25 травня 2011 року № 577-р по створенню
програми з охорони навколишнього природного середовища. На разі авторами такої програми не було знайдено.
Слід зазначити, що далеко не всі міста розробили подібні програми. А ті, які розроблені, не відповідають повною мірою Європейській стратегії розвитку Дунайського
регіону та Плану дій до неї, котрі Україна зобов’язалась
реалізовувати на міжнародноу рівні. Тому ЕПЛ рекомендує, щоб в подальшому такого роду програми розвитку охорони навколишнього природного середовища, а особливо програми в регіонах, котрі відносяться
до Дунайського регіону, створювались та базувались на
Європейській стратегії розвитку Дунайського регіону,
Плані дій до неї, та на її принципах, положеннях та пріоритетах. Необхідно відображувати саме пріоритети Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону та базуватись на Плані дій до неї, адже саме вона є тим місточком, котрий дає нам шанс сполучення з Європою та
шансом для самоідентифікації нашої держави як дунайської на міжнародному рівні.
З огляду на вищевказане, робимо висновок, що верховенство права є невід’ємною частиною демократії, а
відтак і складовою будь-якої європейської держави, яке
є визнаним водночас і на національному рівні, і на міжнародному. Держави все ж роблять зусилля для забезпечення демократії та верховенства права, проте, судячи з поточного стану справ, в Україні не достатньо
докладається зусиль для цього. Україні необхідно активізуватись у якомога повній імплементації ратифікованих угод, а також усвідомлювати необхідність їхніх положень для України, для утвердження нашої держави
як європейської на міжнародній арені. На даному етапі
значна частина вищезазначених угод не реалізовуються
належним чином, а тому й не забезпечуються в повній
мірі загальновизнані принципи Європейської Cпільноти.
Україні необхідно активізуватись у якомога повній імплементації ратифікованих міжнародних екологічних та
політичних угод, аби усвідомлювати необхідність їхніх
положень для України, для утвердження нашої держави як європейської на міжнародній арені. Участь України в процесах реалізації Дунайської стратегії можлива
лише за умови поступового, але безперервного розвитку громадянського суспільства та правових інститутів,
що реалізують принцип верховенства права на всіх рівнях та всіх векторах розвитку суспільства.
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1. Дунайська стратегія для України — новий повноцінний шанс зреалізувати найамбітніші наміри щодо європейської інтеграції. Це конкретний міжнародний механізм
забезпечення конвергенції комплексного регіонального
розвитку та підвищення конкурентоздатності водночас і
всього регіону, і кожної країни регіону зокрема. План дій
до стратегії формується як дорожня карта для розвитку
регіонального співробітництва та синергії в економічному, екологічному, політичному та соціальному розвитку.
2. Останнім часом європейська спільнота крок за кроком будує нову транспортну парадигму у зв’язку з тим,
що транспортний сектор найбільш чутливий до динаміки економічних змін, трансформації суспільних, міжнародних та економічних інститутів. Це проявляється в першу чергу в активній модернізації транспортної системи
з одного боку, та в активних змінах в європейському інституціональному середовищі, з другого боку. Фактично, європейська транспортне інституційне середовище
кардинально змінилося вже втричі.
Розвиток мобільності в Дунайському регіоні є важливим у стратегії з обов’язковим врахуванням питання охорони довкілля. Це витікає з основної ідеї Дунайської стратегії — гуртування країн, регіонів і людей за
спільними інтересами, що є неможливим без вільного
руху пасажирів, вантажів, енергоносіїв, інформації. Разом з тим, важливо зазначити, що кардинальна зміна
мобільності людських і матеріально-енергетичних потоків та відповідних просторових можливостей територій у Дунайському басейні матиме найбільший вплив на
усі компоненти довкілля, рівень техногенно-екологічної
безпеки та соціально-економічного сталого розвитку
регіону в цілому.
Мобільність Дунайського регіону виходить за питання
технічних рамок та інфраструктури. Мобільність напряму пов’язана із охороною довкілля та сталим соціальноекономічним розвитком. Європейський Союз переслідує мету зміни транспорту в бік до менш енерговитратного, чистого і безпечнішого. Так, флот країн Дунаю має
потребу в активній модернізації. Це надає шанс впровадити нові суднобудівні технології, низьке осідання, змен-

шення викидів. Повинні також удосконалюватися системи інформації, системи безпеки, що забезпечують гарне зонування, адекватне й сучасне маркування судноплавних шляхів. Забезпечення гарантій в тому, що при
плануванні проектів з поліпшення умов судноплавства
приймається до уваги проблема змін клімату. Використання найкращих практичних заходів для поліпшення
судноплавства передбачає використання альтернативних видів палива та сучасних типорозмірів суден, тощо.
Формування попереджувальної політики у сфері екологізації судноплавства на Дунаї може стати джерелом додаткових конкурентних переваг України, а також сприяти створенню позитивного міжнародного іміджу, що є
важливим для майбутнього країни.
3. Сучасні підходи до формування мультимодальної
системи транспортування вантажів вимагає укладення
загальної для всіх видів транспорту угоди щодо єдиної
всеохоплюючої та сталої транспортної системи регіону.
Мультимодальним центрам (що важливо для українського Придунав’я) слід відігравати більш істотну роль
не лише в контексті транспортної доступності, але як
оптимальним місцям для концентрації бізнесу та промисловості. Важливими особливостями для інтегрованого планування є ідентифікація інтегрованих проектних завдань, об’єднуючих цілі розвитку транспортної
системи, екологічні потреби і завдання інших використань басейну ріки, як, наприклад, водний менеджмент
і рибальство. Участь зацікавленої громадськості є особливо важливою на етапі формулювання проекту й у
ході вироблення реалістичних альтернативних рішень
з проблемних аспектів реалізації останніх.
Важливим, але загальнодержавним завданням залишається підвищення паливних стандартів автотранспорту та залізниці, а в подальшій перспективі — зміна видів двигунів з вуглеводневого на інші види, тощо.
Нарізним каменем й української транспортної політики на Дунаї має стати гуманізація транспорту та комунікацій взагалі, екологізація транспорту, тобто висунення
на перший план найбільш дружніх транспортних технологій та стратегій.
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4. Розвиток туризму має пряме відношення до питань
захисту довкілля в усіх його проявах. У зв’язку з великою пов’язаністю його із природними ресурсами, пріоритети туризму слід враховувати в процесі планування
заходів з охорони довкілля. Також природоохоронний
аспект має братися до уваги в контексті заходів зі збереження історико-культурної спадщини та розвитку туризму, адже природні ландшафти є частиною не лише
природної спадщини, а й історико-культурного надбання, бо є складовою того середовища, яке також впливало на розвиток культури і місцевих традицій.
В Дунайському регіоні особливу цінність мають багаті
етнокультурні традиції, місцеві звички, традиційний вигляд помешкань, етнічна гастрономія, що збереглись в
зонах компактного проживання представників різних
етнічних груп. Це створює можливості для розвитку етнічного, сільського і гастрономічного, зокрема, винного туризму, який останніми роками набув великої популярності і розвивається швидкими темпами в багатьох
країнах Європи.
Розвиток цих видів туризму вимагає, перш за все, створення відповідної законодавчої та інституційної бази, забезпечення можливості офіційної дегустації, споживання, купівлі вина безпосередньо у сільського виробника.
Необхідне просування туристичних продуктів етнічного,
сільського і гастрономічного туризму на внутрішньому і
міжнародному туристичному ринку, впровадження системи добровільної категоризації сільських садиб, тощо.
5. Дунайська стратегія спрямована на послідовну
декарбонізацію виробництва енергії та посилення європейського енергетичного ринку, забезпечення пріоритетів екологічної безпеки. У центрі Дунайської стратегії застосування відновлювальних джерел енергії: використання сонячної енергії, біомаси, вітроенергетики. В
умовах українського Придунав’я цей перелік може бути
доповнений геотермальною енергією. Простим та ефективним рішенням є теплова модернізація будов. Досвід
Європи показує, що інвестиції в енергозбереження є досить привабливими для приватного бізнесу й одними з
найбільш економічно ефективних засобів досягнення
сталого розвитку енергетики.
Доцільно застосовувати механізми енергетичного менеджменту, зокрема, енергоаудит та розглянути
енергозбереження не тільки у контексті забезпечення енергобезпеки, але й сумісно з факторами, що сприяють боротьбі з бідністю, розвитку зеленого туризму,
рішенню екологічних завдань та забезпечують створення нових робочих міст. Для незалежного розвитку
відновлювальних джерел енергетики необхідно створення простих технологій, просування яких могло б застосовувати місцеву робочу силу. Ефективна енергетична політика вимагатиме запровадження широкого спектру фінансових та правових механізмів: енергетичних
перформанс-контрактів, кредитування, лізингу, впро-
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вадження зелених тарифів, із суворим дотримання екологічного законодавства, тощо.
6. Практично кожна сфера діяльності, зазначена в розділах Плану дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону передбачає певні заходи щодо захисту та
уникнення шкоди довкіллю. Відновлення та збереження якості водних ресурсів передбачає заходи щодо видалення фосфатів з миючих засобів, покращення екологічної співпраці на суббасейновому рівні Дунаю, більш
широку імплементацію Плану управління басейном ріки
Дунай; запобігання гідроморфологічним змінам; запобігання забрудненню небезпечними речовинами; зменшення потрапляння в ріку біогенних речовин в Дунай.
Водоохоронна діяльність має бути спрямована на мінімізацію водозабору шляхом оптимізації антропогенного водообігу, особливо в індустріальних, іригаційних,
агропромислових, урбаністичних комплексах. Окремим
напрямом в українському Позиційному документі щодо
Дунайської стратегії слід зазначити стабілізацію первинних джерел води у басейні Дунаю за умов глобальних
змін клімату. Єдиним природним механізмом для цього
є ліси, які, водночас з акумулюванням, здійснюють функцію «демпфера» по декількох ключових ланках природного водообігу, зокрема у формуванні повеней. Необхідні заходи щодо розв’язання проблеми захисту населених пунктів, територій від наслідків паводків: створення
цілісної системи протипаводкового захисту, відновлення природних ландшафтів; використання передового європейського досвіду з басейнового управління паводковим стоком і його регулювання на водозбірній площі;
впровадження геоінформаційних технологій та електронних картографічних систем. Серед завдань — створення необхідної для цього інфраструктури і залучення відповідних інвестувань, і країнами-членами, і сусідами ЄС.
Це обмін кращим досвідом і технологіями, зокрема щодо
поводження зі стоками великих міст у Дунайському басейні, створення буферних зон для запобігання нітратним, фосфатним та іншим забрудненням і сприяння покращенню поводження з відходами у сільських зонах.
Подальшими кроками мають стати розробка менеджмент-планів для Пруту, Сірету і дельти Дунаю. Ці плани мають базуватися на сучасних інформаційних технологіях забезпечення усіх аспектів управління водними
ресурсами: від екологічного моніторингу та адекватних
відповідей на кліматичні зміни до застосування ГІС та
відповідних баз даних для широкого кола завдань сталого соціально-економічного і просторового розвитку
та конкретних екологічних проектів.
7. Збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття в басейні Дунаю має стати одним з головних завдань державної політики України, а
активна участь у впровадженні Дунайської стратегії та
Плану дій до неї — одним з пріоритетів транскордонного співробітництва.

Висновки

Необхідною є створення системи ефективного керування природними територіями, цінних водно-болотних
угідь, зокрема озер, лісів, степу. Необхідно зменшити
поширення інвазивних чужорідних видів.
У басейні Дунаю збереглися найбільші в Європі (за
межами Росії) території незайманих і реліктових лісів. Ці
ліси забезпечують неоціненні продукти й блага екосистем, однак багато з них мають невизначений або низький природоохоронний статус і вирубуються. Для збереження пралісів в першу чергу необхідно провести оцінку поточного стану реліктових лісів у регіоні, розробити
і впровадити заходи із їхнього збереження, у тому числі у напрямку підвищення громадської свідомості. Важливим для збереження видів рослин і тварин, що зникають, є покращення співпраці між вже існуючими та створення нових генетичних банків.
Важливим кроком до збереження біологічного різноманіття і ландшафтів в Дунайському регіоні є розвиток зеленої інфраструктури для відновлення зв’язків між
різними біогеографічними регіонами і місцями існування. Комплексний підхід до збереження біологічного різноманіття і ландшафтів Дунайського регіону передбачає
створення системи транснаціонального просторового
планування на рівні функціональних географічних зон
(басейнів річок, гірських хребтів, тощо), що буде сприяти збереженню екосистем і природних ресурсів, поліпшенню якості життя місцевого населення та сталому розвитку регіону.
8. Має бути розроблено Екологічну стратегію розбудови інформаційного суспільства, яка б визначала основні
параметри нового типу суспільства, пріоритети розвитку, конкретні цілі та механізми їхнього забезпечення.
Покращення координації застосування структурних,
національних і регіональних фондів для стимульованого
розгортання досліджень і розробок у науково-технічних
сферах, які є специфічними для Дунайського регіону (сталі рішення у транспортній сфері, попередження і управління ризиками, водні аспекти, зміни клімату, лісництво,
екоефективність, відновлювальна енергія, зелені технології, інформаційні і комунікаційні технології, тощо).
Потребує й дальшого розвитку галузева нормативноправова база, що регламентує розвиток інформаційного
суспільства в Україні у напрямі врахування вимог розвитку електронної демократії. Зокрема, актуальною є потреба визначення правових гарантій одержання громадянами відповідей на їхні екологічно обумовлені запити
до державних органів, здійснені в електронній формі,
активне та пасивне поширення екологічно важливої інформації з використанням ГІС технологій.
9. Стале споживання та виробництво є наскрізною темою ідеології сталого розвитку. Спеціальний фокус сталого споживання — економічна діяльність щодо вибору,
використання та видалення товарів і послуг та щодо того,
як вона може бути змінена таким чином, щоб включити

соціальні та економічні вигоди. Розробці превентивних
стратегій розв’язання екологічних проблем сьогодні приділяється значна увага в усьому світі. У контексті цього
виділяють дві взаємодоповнюючі превентивні промислові стратегії: чистого виробництва (Cleaner production)
і стратегія екоефективності (Eco-efficiency Strategy). Реалізація цих стратегій передбачає наявність аналітичних систем збору та опрацювання інформації про стан
довкілля, створення механізму врахування екологічних
чинників у процесі економічного розвитку.
Найбільш привабливим для розвитку Дунайського регіону є застосування створення кластерів у сфері сільського господарства, транспортних систем та охорони
і оздоровлення людини та навколишнього середовища.
Організація в Дунайському регіоні масштабного екологічного кластеру органічного сільського господарства припускає залучення великих і середніх сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, особистих
господарств населення. Для таких агропідприємств необхідні принципово відмінні схеми впровадження екологічно орієнтованих систем сільського господарства.
10. Провідними проектами в сфері інвестицій в людські ресурси може бути підтримка сталих освітніх реформ та покращення мережевої взаємодії між школами у Дунайському регіоні. Водночас вимагає поглиблення співпраця між ключовими гравцями на ринках праці
(приватними, державними та венчурними), в освітній та
дослідницькій політиці щодо ідентифікації необхідних
знань, підготовки та конкурентоспроможності регіону,
що має бути забезпечений за рахунок розвитку креативності та підприємницької ініціативи населення.
11. Актуальним завданням для розвитку Придунав’я
є посилення підприємництва в сільській місцевості, підтримка інновації та кооперації в сільськогосподарському виробництві, а також необхідності більшої диверсифікації сільських господарств.
Необхідний комплекс заходів зі створення власної
системи сертифікації органічних господарств, надання
консультативної підтримки місцевим сільгоспвиробникам регіону з проведення інспекції та сертифікації органічної продукції, надання фінансової підтримки органічним сільгоспвиробникам через систему державних
дотацій та пільгових кредитів, створення оптових ринків органічної сільгосппродукції для покращення умов
збуту продукції органічних сільгоспвиробників та прискорення наповнення внутрішнього ринку органічною
сільгосппродукцією власного виробництва, організації та проведення навчальних заходів з органічного виробництва сільськогосподарських продуктів та ознайомлення із основними стандартами сертифікації органічної продукції.
Розвиток органічного сільгоспвиробництва в українській частині Дунайського регіону безпосередньо сприятиме захисту навколишнього середовища, адже воно
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веде до раціонального використання водних ресурсів
і зменшення забруднення поверхневих і ґрунтових вод
внаслідок сільськогосподарської діяльності.
12. Необхідними є кроки щодо розбудови дійового і
сучасного механізму регіонального та місцевого розвитку в Україні в цілому і в областях, які входять до Дунайського регіону. Ця діяльність може бути певним чином
пов’язана з посиленням ролі Координаційного центру
з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону. В чотирьох областях України, що відносяться до Дунайського регіону, вже сформувався досить
потужний інституційний та експертний потенціал, який
певною мірою вже працює на більш активне залучення
України до реалізації Дунайської стратегії, дещо навіть
випереджаючи кроки, що робляться в цьому напрямку
на урядовому рівні.
13. Принцип верховенства права залишається невід’ємною частиною демократії, а відтак і складовою
будь-якої європейської держави, що є визнаним водночас і на національному рівні, і на міжнародному. Україні
необхідно активізуватись у якомога повній імплементації ратифікованих міжнародних екологічних та політичних угод, аби усвідомлювати необхідність їхніх положень для України, для утвердження нашої держави
як європейської на міжнародній арені. Участь України в
процесах реалізації Дунайської стратегії можлива лише
за умови поступового але безперервного розвитку громадянського суспільства та правових інститутів, що реалізують принцип верховенства права на всіх рівнях та
всіх векторах розвитку суспільства.
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1. Вступ
Останнім часом Дунайський регіон суттєво змінився.
У 2004 та 2007 роках мали місце дві хвилі розширення
ЄС, в результаті чого цей найбільш інтернаціональний
річковий басейн у світі тепер, в основному, належить
до простору Європейського Союзу (ЄС). З’явилися нові
можливості вирішувати виклики цього регіону та використовувати потенціал, особливо для посилення зусиль
в напрямку сталого подолання економічної кризи. Існує
простір для покращення соціально-економічного розвитку, конкуренції, екологічного менеджменту ефективного розвитку в сенсі використання ресурсів і модернізації засобів безпеки та транспортних коридорів. Дунай
може відкрити ЄС для його найближчих сусідів, Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної
Азії. Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону може зробити внесок у реалізацію цілей ЄС, зміцнюючи основні стратегічні ініціативи ЄС, особливо стратегію Європа 2020.
Дунайський регіон — це функціональні терени, які
визначаються басейном річки. Органи співпраці такі,
як Дунайська комісія та Міжнародна комісія з охорони

ріки Дунай займаються конкретними питаннями. Стратегія передбачає розширення цього підходу з метою інтегрованої реалізації пріоритетів. В географічному плані стратегія охоплює перш за все (але не виключно) такі
держави: в межах ЄС — Німеччина (Баден-Вюртенберг,
Баварія), Австрія, Словацька республіка, Чеська республіка, Угорщина, Словенія, Румунія та Болгарія; і з країн з поза меж ЄС — Хорватія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Молдова та Україна (регіони вздовж
Дунаю). Стратегія відкрита також для інших партнерів в
регіоні. Оскільки Дунай тече у Чорне море, стратегія має
бути сумісною з перспективами Чорного моря. Оскільки ця територія налічує 100 мільйонів населення і покриває п’яту частину території ЄС, вона є життєво важливою для Європи.
У регіоні існує потреба пов’язати людей, їхні ідеї
та потреби. Транспортні розв’язки потрібно модернізувати та покращити доступ до інформації. Енергія
може бути дешевшою та безпечнішою завдяки кращим зв’язкам та альтернативним джерелам. Розвиток
може бути збалансованим з охороною довкілля в рамках підходу, що базується на принципах сталого розвитку, і відповідно до екологічного законодавства ЄС
acquis communautaire. Спільна робота потрібна для
того, щоб мінімізувати ризики та лиха, такі як повені,
засухи та промислові аварії. Розвиваючи перспективи
серйозних досліджень та інновацій, регіон може стати
лідером у торгівлі та підприємництві ЄС. Можна подолати диспропорції у сфері освіти та працевлаштуванні. Регіон може стати безпечнішим, в якому належним
чином розв’язуються конфлікти і проблеми, та позбуваються маргіналізації та злочинності.
До 2020 року усі мешканці регіону повинні відчути
кращі перспективи в плані здобуття вищої освіти, працевлаштування та процвітання у своєму рідному краю.
Завдяки Стратегії він може стати справді регіоном 21
століття, безпечним, який впевнено дивиться у майбутнє, один з найпривабливіших у Європі.
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Для досягнення таких цілей Європейська Рада закликала Комісію підготувати цю Стратегію 203. Це пов’язано
також з позитивним сприйняттям Стратегії ЄС для регіону Балтійського моря, яка зараз реалізується. Заклик
розробити Дунайську стратегію, який базується на досвіді Балтійської стратегії, підкреслює інтегрований підхід до сталого розвитку. Потрібно ідентифікувати синергії та необхідні компроміси, наприклад, у сфері найновіших зелених технологій, працюючи над узгодженням
політик та фінансування для покращення впливу на місцях та долаючи фрагментарність. Комісія, яка працює
в багатьох стратегічних напрямках, може сприяти такому підходу, про що йдеться у (1) цьому повідомленні до інших інституцій ЄС і (2) відповідному Плані дій.
Комісія переконана, що дуже важливо ставити цілі, зосереджувати зусилля і виставляти пріоритети. Їх потрібно
далі розвинути разом з усіма зацікавленими сторонами
відразу після прийняття цього Повідомлення та остаточно узгодити перед засіданням Європейської Ради у червні
2011 року. Ці цілі стосуватимуться країн-членів; країнинечлени повинні прагнути до них, зважаючи на свої конкретні обставини. Ретельний моніторинг цілей буде здійснюватися у контексті звітування, що координує Комісія.

2. Виклики та можливості
Ця пропозиція є наслідком широких консультацій із
зацікавленими сторонами. Уряди держав, включаючи
також уряди країн-нечленів, були залучені через «Національні контактні пункти». Були мобілізовані експерти
відповідних служб Комісії та Європейського інвестиційного банку та інших регіональних органів (наприклад,
Ради регіонального співробітництва). Проводилися консультації із зацікавленими сторонами в режимі он-лайн
і під час п’яти основних конференцій. Ключові повідомлення такі: (1) це бажана ініціатива для посилення інтеграції регіону до ЄС; (2) країни-члени та треті країни
(включаючи країни-кандидати та потенційні кандидати) на найвищому політичному рівні висловили готовність долучитися до ініціативи; (3) Комісія виступає ключовим елементом у сприянні цьому процесу; (4) існуючі
ресурси можна використовувати значно краще для цілей Стратегії і (5) Стратегія повинна принести конкретні покращення для Регіону та його населення.
2.1. Виклики
Історично Дунайський регіон особливо зазнавав
впливу буремних подій, які включали конфлікти, пере203 Рада Європи звернулася до Європейської комісії з офіцій-

ним проханням координувати Європейську стратегію розвитку Дунайського регіону, заявляючи у своїх висновках від
19 червня 2009 року таке «Вона (...) запрошує Комісію презентувати Європейську стратегію розвитку Дунайського регіону до кінця 2010 року».
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селення людей та недемократичні режими. Проте падіння «залізної стіни» та розширення ЄС створюють можливості для кращого майбутнього. Зокрема, це означає
звернути увагу на основні виклики:
Мобільність: сама річка Дунай є основним коридором
Транс’європейської транспортної мережі. Проте вона використовується значно менше, аніж дозволяє її повний
потенціал. Вантажі, які перевозяться Дунаєм, становлять
лише 10–20 % тих, що перевозяться річкою Рейн. Оскільки внутрішній водний транспорт має важливі переваги і
в плані екології, і в плані ефективності, то його потенціал
має використовуватися у сталий спосіб. Існує особлива
потреба у більшій багатомодальності, кращих зв’язках між
басейнами річок, модернізації та розширенні інфраструктури на транспортних вузлах, таких як внутрішні порти.
Енергія: ціни на енергію відносно високі у Дунайському регіоні. Фрагментарність ринків призводить до
підвищення цін та зниження конкуренції. Залежність від
лише декількох джерел збільшує вразливість, як це показують періодичні зимові кризи. Більше різноманіття
джерел завдяки взаємним зв’язкам та справжнім регіональним ринкам збільшить енергетичну безпеку. Ключовим питанням тут є підвищення ефективності, включаючи енергозбереження та залучення відновлюваних
джерел енергії.
Довкілля: Дунайський регіон є основним міжнародним гідрологічним басейном та екологічним коридором. Він вимагає регіонального підходу до збереження довкілля, просторового планування та водного менеджменту. Забруднення не знає національних кордонів.
Основні проблеми такі, як неочищені стоки, змивання
добрив та ґрунту роблять Дунай надзвичайно забрудненим. До уваги також потрібно взяти вплив на довкілля транспортних вузлів, розвитку туризму та нових підприємств з виробництва енергії.
Ризики: великі повені, засухи та випадки промислового забруднення стаються занадто часто. Запобігання,
підготовка та ефективне реагування вимагають високого рівня співпраці та взаємного інформування.
Соціально-економічний елемент: Регіон характеризується значною неоднорідністю. Тут є і дуже успішні, і надзвичайно бідні регіони ЄС. Зокрема, не достатніми є контакти та співпраця, особливо у фінансовому
та інституційному планах. Підприємства недостатньо
використовують міжнародний вимір маркетингу, інновацій та досліджень. Частка високо освічених людей у
Дунайському регіоні є нижчою, аніж в середньому для
ЄС-27, і ця різниця є значною. Найбільш кваліфіковані
працівники часто виїжджають.
Безпека, організована злочинність: у цій сфері все
ще існують серйозні проблеми. Проблеми торгівлі людьми та контрабанди товарів стоять особливо гостро у декількох країнах. Корупція підриває довіру громадян та
перешкоджає розвиткові.
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Ці виклики найкраще вирішувати разом, визначаючи
пріоритети, узгоджуючи та здійснюючи певні заходи. Наприклад, ініціатори інвестиційних проектів та захисники довкілля повинні знаходити інноваційні розв’язання,
вирішуючи разом найважчі питання задля благополуччя цілого регіону.
2.2. Можливості
Дунайський регіон також має багато можливостей. У
ньому багато куточків, які вирізняються винятковою красою природи. Він має багату історію, спадщину та культуру. Існує величезний потенціал для розвитку, особливо у країнах, які зазнали найбільшого впливу перехідних
періодів, починаючи з 1989 року. Тут є творчі ідеї та кваліфікована робоча сила. Наприклад, цей регіон
− з’єднує Європу та схід. Наявні транспортні та торгові зв’язки потрібно розвивати (Наприклад, через
транспортну мережу TRACEКA, яка поєднує ЄС через
регіон Чорного моря з Кавказом та Центральною
Азією);
− має потужну освітню систему, в якій діє багато
університетів. Проте якість освіти є різною. Освіта та
професійна підготовка повинні відповідати потребам
ринку праці, і потрібно сприяти мобільності студентів
в межах регіону;
− характеризується вражаючим культурним, етнічним
та природнім різноманіттям. Тут знаходяться глобальні міста та місця, що становлять цінну спадщину, включаючи наявність більше столиць, аніж у будь
якому іншому річковому басейні. Це вимагає сучасних туристичних пропозицій та інфраструктури, що
принесе користь і господарям, і гостям;
− може краще використовувати джерела відновлюваної енергетики, чи це водна енергія, енергія біомаси, вітрова чи термальна енергія. Існує також значний потенціал для енергоефективності шляхом кращого управління енергетичними потребами і через
модернізацію будівель та логістики. Кроки у цьому напрямку сприятимуть переходу до економіки з нижчим рівнем викидів вуглекислого газу;
− характеризується багатими природними багатствами: унікальні флора і фауна, цінні ресурси води та виняткові краєвиди (наприклад, дельта Дунаю, Карпати). Їх потрібно зберігати і відновлювати.
Для того, щоб максимально використати ці можливості, потрібні також посилена співпраця, планування, спільне інвестування та розвиток основних зв’язків.

3. План дій
Інтегрований план дій становить центральну частину запропонованої Стратегії. У ньому наголошується на
таких питаннях: кращі та продуманіші зв’язки задля мобільності, торгівлі та енергетики; екологічні заходи та

управління ризиками, співпраця у питаннях безпеки.
Корисною буде співпраця у сфері інновацій, туризму, інформаційного суспільства, інституційної спроможності
та маргіналізованих спільнот.
Стратегія пропонує План дій, який вимагає серйозної заангажованості країн та зацікавлених сторін. Комісія буде регулярно контролювати поступ у цій справі. В
результаті заходи і проекти будуть оновлюватися або
замінятися у випадку їхнього закінчення, що дозволить
зробити цей план «постійно діючим». Тут наголошується
на інтегрованому підході, що базується на певній території. Добрі зв’язки між міськими та сільськими територіями, відповідний доступ до інфраструктури та послуг,
відповідні умови життя сприятимуть територіальній когезії, що є чіткою метою ЄС.
Консультації виявили багато пропозицій щодо дій. Комісія у партнерстві з країнами-членами, регіонами та іншими зацікавленими сторонами вибрала ті, які:
− демонструють швидкі та явні переваги для населення регіону;
− мають вплив на макро-регіон (чи на значну його частину). Тому проекти повинні сприяти сталому розвитку і покривати кілька регіонів та країн;
− є цілісними та передбачають взаємну підтримку і взаємовигідні рішення;
− є реалістичними (технічно можливі для реалізації та
з реальним фінансуванням).
Представлені проекти є прикладами проектів, які потрібно розвивати. Вони служать ілюструванню, а не визначенню пріоритетності. Були запропоновані і багато
інших проектів — План дій є індикативною базою, яка
змінюється відповідно до поступу в діяльності.
Чотири стовпи відображають основні питання. Кожен з них включає пріоритетні сфери, чіткі сфери діяльності. Вони такі:
1. Покращення комунікацій в Дунайському регіоні:
− Покращити мобільність та багатомодальність.
(а) Внутрішні водні шляхи.
(б) Дороги, залізничні та авіаційні комунікації.
− Сприяти сталій енергетиці.
− Розвивати культурні, туристичні та особистісні
зв’язки.
2. Охорона довкілля у Дунайському регіоні:
− Відновити та підтримувати якість вод.
− Управляти екологічними ризиками.
− Зберігати біорізноманіття, ландшафти, якість повітря та ґрунтів.
3. Сприяння процвітанню у Дунайському регіоні:
− Розвивати інтелектуальне суспільство шляхом досліджень, освіти та інформаційних технологій.
− Підтримувати конкурентність підприємств, включаючи кластерний розвиток.
− Інвестувати у людей та їхню кваліфікованість.
4. Зміцнення Дунайського регіону:
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− Посилювати інституційну спроможність та співпрацю .
− Працювати спільно над забезпеченням безпеки та
розв’язанням питань організованої злочинності.

3.1. Покращення комунікацій у Дунайському регіоні

ливий для управління польотами, а також для збільшення потенціалу регіональних аеропортів.
Енергетика
Періодичні кризи підкреслюють вразливість цього
регіону. Якість інфрастурктури, надійність джерел, організація ринків, несталий попит, енергоефективність та
використання відновлюваних джерел енергії є часто проблемними питаннями. Важливо модернізувати та розширити енергетичні мережі, особливо в сенсі взаємозв’язків,
реалізовуючи Європейську енергетичну програму і зміцнюючи Транс’європейську енергетичну мережу. Необхідний обмін досвідом, особливо щодо малих мереж,
успішних міст та екоіновацій.

Добрі комунікації — внутрішні, а також з іншими європейськими та світовими регіонами — є ключовим
питанням для Дунайського регіону. Жодна частина не
повинна залишитися на периферії. Транспорт та енергетична інфраструктура мають багато прогалин та недоліків через недостатню спроможність, якість чи погане
обслуговування. Потрібні також кращі зв’язки між людьми, особливо у сфері культури та туризму.
Ефективні покращення вимагають скоординованого планування, фінансування та реалізації. Ринкові недоліки, що виникають під впливом зовнішніх факторів,
Культура і туризм
гостро виявляються через недостатні транскордонні
Характеризуючись спільною історією та традиціями,
інвестиції. Потрібно визначити великі проекти зі спіль- культурою та мистецтвом, що відображає різноманіття
ним фінансуванням та перевагами та ефективно їх реа- спільнот у регіоні, а також непересічну природну спадлізовувати. Що більше користувачів, то ефективнішими щину, регіон володіє привабливим потенціалом. Дельстають інвестиції, оскільки збільшення масштабів озна- та Дунаю належить до об’єктів світової спадщини і має
чає значну економію.
спортивні та інші рекреаційні можливості. Спільний та
сталий підхід до покращення та пропагування цих можливостей повинен зробити Дунайський регіон європейОСНОВНІ ПИТАННЯ
ським та світовим «брендом».
До прикладу, цілі могли б бути такі:
Транспорт
Басейн річки має значний потенціал для сталого вну- − Збільшити об’єми транспортування вантажів на 20 %
трішнього судноплавства, центральну позицію в якому
до 2020 року у порівнянні з 2010 роком.
займає ріка. Для його реалізації потрібне вдосконален- − Усунути існуючі навігаційні «завуження» на ріці для
ня управління, обладнання та наявність кваліфікованих
того, щоб до 2015 року уможливити судноплавство
працівників. Потрібно покращити фізичну спроможність
суден типу VIb протягом усього року 204.
− Покращити час проїзду конкуренційних пасажирДунаю та його приток, і усунути існуючі «завуження», щоб
забезпечити належний рівень судноплавства та реаліських перевезень між основними містами.
− Реалізувати чотири залізничні коридори для вантажзацію програми NAIADES та відповідного екологічного
законодавства, що базується на «Спільній заяві щодо
них перевезень, що перетинають Дунайський регіон
внутрішньої навігації та екологічного сталого розвияк заплановано на 3 чи 5 років.
тку у басейні річки Дунай». Потрібно підтримувати інРозвиток ефективних багатомодальних терміналів
новаційні технології відповідно до потреб ринку. Кра- у портах Дунаю, щоб зв’язати до 2020 року внутрішні
ща підготовка та можливості кар’єрного росту повинні водні шляхи із залізничним та дорожнім транспортом .
подолати недостачу молодшого персоналу (перевізниДосягнення національних цілей на основі цілей проків, капітанів і т. і.).
грами зі зміни клімату та енергетики Європа 2020.
Дорожня, залізнична та авіаційна інфраструктура є
часто неефективною, або ж взагалі відсутня, особливо 3.2. Охорона довкілля у Дунайському регіоні
що стосується транскордонних комунікацій. Необхідна
негайна реалізація пріоритетних проектів Транс’європейської транспортної мережі та Коридорів залізничних вантажних перевезень відповідно до Розпорядження (ЄК) № 913/2010. Майбутня Угода про транспортну
спільноту передбачає кращу інтеграцію регіону Західних
Балкан. Надзвичайно важливими є багатомодальність та
взаємофункціональність, використання потенціалу ріки
як основний елемент у сучасній логістиці. Потрібні також комунікації у напрямку північ-південь. Дунайський
функціональний блок повітряного простору (FAB) важ-
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Екологічні ресурси є спільними в транскордонному
контексті і лежать поза площиною національних інтересів. Це особливо стосується Дунайського регіону, до
якого входять гірські райони, такі як Карпати, Балкани
і частина Альп. Регіон також характеризується унікаль204 Міжнародна класифікація Європейських внутрішніх водних шляхів (UNECE/TRANS/120/Rev.4, p. 28/29) у Європейській угоді про основні внутрішні водотоки міжнародного
значення визначає параметри моторних суден та тяглових
засобів. У цьому тексті категорія VIb винятково стосується
тяглових засобів та моторних суден із зануренням до 2,5 м.
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ною підводною та наземною флорою і фауною, включа- та відновлюючи функції екосистем та поєднуючи ареючи декілька європейських місць, де живуть пелікани, али. Цілі природо-заповідних територій, таких як Привовки, ведмеді та ласки. Ці райони зазнають все більшо- рода 2000, можна досягнути, лише приділяючи належго антропогенного впливу. У цій сфері надзвичайно важ- ну увагу екологічним вимогам цілого регіону. Питання
ливою є співпраця, бо у протилежному випадку зусил- ґрунтів, ерозії орних земель, забруднення вод, а також
ля в одному місці нівелюються бездіяльністю в іншому забруднення територій та утилізація відходів отримали
місці. Потрібно зміцнювати існуючі структури співпраці. належну увагу в Стратегії.
Тут, до прикладу, цілі можуть бути такі:
−
Досягнути екологічні цілі, визначені у Плані управОСНОВНІ ПИТАННЯ
ління басейном річки Дунай.
− Знизити рівень харчових речовин у Дунаї, щоб доВода
Цей регіон — це найбільш інтернаціональний річкозволити відновлення екосистем Чорного моря до
вий басейн світу, в якому є багато приток, озер та водних
умов 1960 року.
джерел. Відповідно до вимог Рамкової водної директи- − Доповнити та прийняти План управління дельтою Дуви, ключовим питанням є забезпечення належної якоснаю до 2013 року.
ті води. Необхідне стале управління водними ресурса- − Реалізувати плани управління ризиками повені на
ми для спільного зменшення забруднення органічними,
ріці Дунай до 2015 року — згідно Директиви про похарчовими та небезпечними речовинами. У Плані управвені — і включити до них плани суттєвого зниження
ління річковим басейном, прийнятому у 2009 році усіма
ризику повеней до 2021 року, враховуючи потенційний вплив зміни клімату.
дунайськими державами, визначаються конкретні цілі
− Скласти ефективні плани управління для усіх місць,
та заходи, які є основою подальших дій.
що входять до переліку Природа 2000.
− До 2020 року запевнити розмноження популяцій дуРизики
Мешканці регіону повинні бути захищені від природнайського осетра та інших видів риб, що тут традиційних лих, таких як повені та промислові аварії, які мають
но розмножуються, протистоячи інвазійним видам.
− До 2020 року зменшити на 25 % території, що зазназначний негативний транснаціональний вплив (як це
мало місце у 2010 році), шляхом спільної реалізації прели впливу ерозій, що перевищують 10 тон на гектар.
вентивних заходів управління ризиками, як вимагається,
наприклад, директивою щодо повеней, директивою Се- 3.3. Сприяння процвітанню Дунайського регіону
весо, директивами про відходи у видобувній промислоУ сенсі економічних та соціальних факторів регіон
вості та екологічну відповідальність. Якщо певна діяль- характеризується певними крайнощами. В регіоні існість здійснюється в ізоляції, то проблема лише перемі- нують вражаючі відмінності, бо тут є найбільш конкущається в інше місце і створюється загроза для сусідніх рентноспроможні, і найбідніші регіони, є найкваліфікорегіонів. Важливим питанням є також збільшення часто- ваніші та найменш освічені люди, найвищі та найнижчі
ти засух, а також адаптація до зміни клімату. Регіональна стандарти життя. Стратегія підсилює стратегію Європа
співпраця повинна сприяти розвитку екологічно спри- 2020, створюючи можливості поєднання ринків, багаятливої інфраструктури, застосуванню довгострокових тих на капітал, з ринками, багатими на робочу силу, та
рішень, що базуються на принципі екосистем, та виро- технологічно розвинені ринки з нерозвиненими ринбленню висновків на основі попередніх подій.
ками, особливо через розширення суспільства знань
з чітко вираженим інтеграційним підходом. Це повинно принести користь перш за все маргіналізованим
Біорізноманіття, ґрунти
Втрата природних ареалів спричиняє тиск на фло- спільнотам (особливо ромам, більшість з яких живе у
ру і фауну і впливає на загальну якість екологічного цьому регіоні).
здоров’я. Фрагментація екосистем, інтенсифікація використання земель та неконтрольований урбаністичОСНОВНІ ПИТАННЯ
ний розвиток є основними елементами тиску. Ціль ЄС
до 2020 року щодо біорізноманіття 205 потрібно досягОсвіта та кваліфікація
нути, зупиняючи втрату біорізноманіття та екосистем,
Потрібні інвестиції у людський потенціал для забезпечення сталого розвитку та зростання регіону, пріоритети ставитимуться на знання та інтеграцію. Розви205 Висновки Екологічної ради (15 травня 2010 року). Щоб зу- ток успіху певних частин регіону відкриє доступ до попинити втрату біорізноманіття та погіршення функцій екосистем у ЄС до 2020 року, потрібно відновити їх наскільки дальшої освіти та можливості модернізувати навчання
це можливо, сприяючи зусиллям ЄС в напрямку відвернен- та соціальну підтримку.
ня глобальної втрати біорізноманіття.
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Дослідження та інновації
Цільова підтримка дослідницької інфраструктури стимулюватиме вдосконалення та поглиблення мережування між надавачами знань, компаніями та тими, хто приймає рішення. Регіон повинен краще використовувати
національні та регіональні фонди та отримати усі можливі
переваги від європейського дослідницького простору. Існуючі двохсторонні угоди повинні забезпечувати багатосторонню координацію. Регіони, що розвиваються, і знаходяться вздовж нижньої частини ріки, можуть отримати переваги від провідних, світового класу, інноваційних
регіонів, які знаходяться вздовж верхньої частини ріки.
Підприємства
У Дунайському регіоні знаходяться регіони, які є лідерами в бізнесі, проте є і такі регіони, що залишилися
далеко позаду. Потрібно, щоб останні отримали користь
завдяки кращому поєднанню інновацій та інституцій, що
підтримують бізнес. Кластери та зв’язки між центрами досконалості, які об’єднують їх в освітні та дослідницькі мережі, дозволять розширити конкурентність підприємств,
що знаходяться у верхній частині ріки, на цілий регіон.
Ринок праці
Дуже важливо досягнути вищого рівня працевлаштування. Людям потрібні можливості біля місць їхнього
проживання, а також потрібна мобільність. Регіон повинен запропонувати гідне майбутнє найобдарованішим
та найбільш підприємницьким особам через співпрацю у сфері розробки планів та стратегій, заходів та обміну інформацією.
Маргіналізовані спільноти
У Дунайському регіоні проживає одна третя населення ЄС, яка знаходиться на межі бідності, багато з них
належать до маргіналізованих груп. Ромські спільноти,
80 % з яких живуть у регіоні, особливо страждають від
соціальної та економічної ізоляції, сегрегації простору
та незадовільних умов життя. Намагання уникнути цих
проблем має вплив на весь ЄС, проте причини потрібно почати усувати перш за все у регіоні.
Тут, до прикладу, цілі можуть бути такі:
− До 2020 року інвестувати 3 % ВВП у дослідження та
розвиток.
− До 2013 року забезпечити усім мешканцям регіону
доступ до Інтернету.
− На 50 % збільшити кількість патентів, отриманих у
регіоні.
− Збільшити на 40% частку населення ЄС віком 30–34
з вищою чи еквівалентною освітою.
3.4. Зміцнення Дунайського регіону
Драматичні зміни, що відбувалися, починаючи з
1989 року, трансформували суспільство. Це питання по-
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требує особливої уваги, оскільки Дунайський регіон включає країни-члени ЄС, які приєдналися до ЄС у різні періоди, а також країни, які прагнули отримати членство, та інші
треті країни. Більшість з них мають однакові проблеми, але
різні ресурси. Ефективне реагування на спільні виклики у
сфері безпеки та боротьби з організованою злочинністю
вимагає координації на усіх рівнях. Обмін добрими адміністративними практиками важливий для того, щоб зробити регіон безпечнішим та зміцнити інтеграцію до ЄС.
ОСНОВНІ ПИТАННЯ

Інституційний потенціал і співпраця
Потрібно покращити структури та потенціал для прийняття рішень у приватному та державному секторах,
включаючи належне планування та міжнародну співпрацю, за підтримки макро-регіонального підходу. Важливим є оптимальне використання ресурсів.
Безпека
Корупція, організована злочинність викликають все
більше занепокоєння. Такі питання як контрабанда товарів, торгівля людьми та транскордонний чорний ринок вимагають зміцнення верховенства права в окремих
юрисдикціях, а також поміж ними. Необхідний кращий
обмін інформацією у процесі розслідувань і ефективна
організація спільних дій.
Цілі, до прикладу, можуть бути такі:
− Виставити до 2012 року орієнтири для електронного врядування та зменшення надмірної бюрократії.
− До 2015 року встановити термін отримання дозволів на початок підприємницької діяльності максимально 4 тижні.
− До 2015 року налагодити ефективний обмін інформацією між відповідними органами контролю над
дотриманням права з метою покращення безпеки
та розв’язання проблеми організованої злочинності у 14 країнах.
− До 2015 року налагодити ефективну співпрацю між
відповідними органами контролю над дотриманням
права.

4. Реалізація та управління
Для розв’язання цих питань потрібна добра основа
для співпраці.
Основа для тривалої співпраці
Метою стратегії є забезпечити краще використання
наявних ресурсів, узгоджуючи зусилля, особливо політики та фінансування. Дії повинні доповнювати одна
одну, а всі зацікавлені сторони повинні взяти на себе
певні зобов’язання. З огляду на це, Декларація Бухарест-
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ського саміту щодо Дунаю 206 є важливим зобов’язанням.
Комісія може надати допомогу, підтримуючи дії, але поФінансування
трібна заангажованість та практичне залучення усіх орРеалізація Стратегії полягатиме в мобілізації та узгоганів на національному, регіональному та інших рівнях. дженні існуючого фінансування з її цілями у відповідносСпільна діяльність з міжнародними і транскордонними ті до її загальних рамок. Дійсно, значні ресурси є доступорганізаціями в усьому регіоні сприятиме синергії і до- ні завдяки численним програмам ЄС (наприклад, 100
зволить уникнути дублювання дій. Розширений терито- мільярдів від Структурного фонду на 2007–2013 роки, а
ріальний вимір дозволить прийняти інтегрований під- також значні кошти в рамках програм Iнструменту сприхід і сприятиме кращій координації секторальних полі- яння до вступу в ЄС та ІЄСП). Можна переглянути процетик. Необхідно цілковито зосередитися на результатах. дури відбору проектів, щоб підтримати визначені цілі. Існують й інші можливості отримати фінансування, як, наприклад, Інвестиційна база для Західних Балкан, а також
Координація
Тут необхідна реалізація низки заходів.
міжнародні фінансові інституції (наприклад, програма EIB
Комісія відповідатиме за координацію на рівні полі- з бюджетом 30 мільярдів доларів на 2007–2009 роки, яка
тики, їй допомагатиме Група високого рівня з представ- підтримує навігацію та боротьбу із забрудненням). Потрібників усіх країн-членів. Представники країн-нечленів по- но звернути увагу на поєднання грантів та позик. Доступвинні запрошуватися до Групи у міру потреби.
ними є ресурси на національному, регіональному та місКомісія консультуватиметься з Групою щодо змін до цевому рівнях. Ключовим питанням є оцінка та поєднання
Стратегії та Плану дій, звітів та питань моніторингу. Гру- коштів, особливо державних та приватних нижче рівня ЄС.
па займатиметься визначенням напрямків політики та
пріоритетів.
Звітування та оцінка
Координація кожного пріоритетного напрямку буде
Комісія координує звітування та оцінку у партнерзавданням країн-членів (разом з країнами-нечленами стві з координаторами пріоритетних напрямків та іншичи регіонами, за винятком тих питань, які ЄС розв’язує ми зацікавленими сторонами. Координатори визначана державному рівні, як, наприклад, безпека, організо- тимуть прогрес в плані покращень, які принесуть дії та
вана злочинність), які консультуватимуться з Комісією проекти, та досягнення цілей, а також регулярно надаі відповідними органами ЄС та регіональними органа- ватимуть інформацію про свою роботу. На основі цьоми. Реалізацію гарантуватимуть «Координатори пріори- го Комісія складає звіти, в яких висвітлюється прогрес
тетних напрямків», які можуть продемонструвати заан- в реалізації Плану дій.
гажованість, компетентність і сприйняття в масштабах
Комісія також організовує щорічний Форум для обгоусього Дунайського регіону (наприклад, шляхом узго- ворення діяльності, консультацій щодо змін в діях та роздження планів і цілей, індикаторів та часових рамок, і робки нових підходів. У Форумі беруть участь представзабезпечуючи широкі контакти між тими, хто пропагує ники країн, інституцій ЄС та зацікавлені сторони (особлипроекти, програмами, та джерелами фінансування, на- во міжурядові органи, приватний та громадський сектор).
даючи технічну підтримку та поради). Ця діяльність матиме транснаціональний, міжсекторальний та міжінстиНе передбачається нове фінансування від ЄС,
нове законодавство ЄС, нові структури ЄС
туційний характер.
Національні контактні пункти допомагатимуть КоміКомісія підготувала стратегію з розумінням того, що
сії здійснювати координаційну роль. Допомога перед- вона не передбачає особливого ставлення до регіону ні
бачатиме координування у кожній країні, визначення в бюджетному, ні в правовому сенсі. Зокрема:
відповідних контактів, і перш за все просування прак- 1. Стратегія не передбачає нового фінансування від
тичних аспектів діяльності.
ЄС. Можуть залучатися додаткові міжнародні, національні, регіональні чи приватні кошти, проте наголос
ставиться на кращому використанні наявних коштів.
Реалізація
Відповідальність за реалізацію діяльності лежить на
2. Стратегія не вимагає жодних змін законодавства ЄС,
усіх рівнях: державному, регіональному та місцевому.
оскільки законодавство ЄС стосується усіх 27 країнДії, що окреслюють цілі, які потрібно досягнути, повинні
членів ЄС, а не певного макрорегіону. За умови відтрансформуватися у конкретні проекти (деталізовані, в
повідних узгоджень можуть вноситися зміни на наяких є керівник проекту, часові рамки та фінансуванціональному та інших рівнях для досягнення коння). Вони повинні, зберігаючи незалежність прийняття
кретних цілей.
3. Стратегія не передбачає створення додаткових струкрішень в рамках програми, активно підтримуватись у
тур. Реалізація здійснюється через існуючі органи, які
процесі подання заявок.
повинні максимально доповнювати один одного. Не
206 Бухарест, 8 листопада 2010 року.
передбачається загального впливу на ресурси Комісії.

117

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону

5. Зв’язок з політикою ЄС

6. Висновки

Для зміцнення інтеграції усього регіону Стратегія
прагне зміцнити політики ЄС та реалізацію законодавства у цій сфері. Стратегія передбачає політичну підтримку теперішнім ініціативам та збільшує їхню видимість. Зокрема, частиною Плану дій є певні дії, заплановані в рамках існуючих органів. Окрім того,
− Програма Європа 2020 є основним виявом заангажованості ЄС у створення нових місць праці, а також
розумне, збалансоване, інтеграційне зростання, яке
Стратегія укріпить. Стратегія Європа 2020 має п’ять
основних цілей: сприяння працевлаштуванню, покращення умов для інновацій, дослідження та розвиток,
виконання цілей у сфері зміни клімату та енергетики;
підвищення освітнього рівня, та сприяння соціальній
інтеграції, зокрема шляхом подолання бідності та вирішення проблеми старіння суспільства. Стратегія, подаючи візію Дунайського регіону на 2020 рік, прагне
до тих самих цілей. Вона підтримує сталий розвиток,
намагаючись зменшити споживання енергії, збільшити використання відновлюваної енергії, модернізувати транспортний сектор, зробивши його сприятливішим для довкілля та ефективнішим, сприяти
«зеленому» туризму. Вона допомагає усунути перешкоди на внутрішньому ринку і покращує умови для
підприємництва.
− Відповідність законодавству та політикам ЄС є основоположним елементом Стратегії. Вона розглядає недоліки в реалізації, практичні та організаційні труднощі, які ведуть до відсутності результату. Вона підтримує кращу реалізацію правових зобов’язань ЄС,
особливо стосовно Єдиного ринку та охорони довкілля. Вона також робить свій внесок у політики:
транспортну (Транс’європейська транспортна мережа, яка зараз переглядається, а також майбутні
транспортні політики для країн), енергетичну мережу (Транс’європейська енергетична мережа), стратегію для Єдиного ринку (Акт про Єдиний ринок) та
Цифрового порядку денного. Стратегія сприяє реалізації стратегії ЄС щодо збереження біорізноманіття на період після 2010 року (бачення до 2050 року
та ціль на 2020 рік). Будучи воротами до сусідніх європейських держав і далі до Азії, регіон є ключовим в
плані підтримки інших зовнішніх політик ЄС відповідно до Європейської політики добросусідства та її регіональних ініціатив (наприклад, Східне партнерство).

Стратегія створює сталу основу для інтеграції політики та цілісного розвитку Дунайського регіону. Вона визначає пріоритетні напрямки дій для того, щоб зробити
його регіоном ЄС 21-го століття. Стратегія повинна супроводжуватися достатньою інформацією та пропагуванням, щоб сприяти обізнаності з її цілями.
Комісія звертається до Ради з проханням проаналізувати та затвердити це повідомлення та відповідний
План дій.
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