Адміністрація Президента України
вул. Банкова, 11
м. Київ, 01220

Звернення
Шановний пане Президенте!
Висловлюємо Вам свою повагу та вітаємо із прийняттям Верховною
Радою України закону “Про оцінку вплину на довкілля”.
Президент України, як Гарант Конституції, повинен стати на сторону
цивілізованого ведення бізнесу, на сторону захисту конституційного права
громадян України на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Розвиток
економіки не може відбуватися за рахунок здоров’я українців та обмежених
природніх ресурсів. Принципи сталого розвитку передбачають збалансоване
поєднання економічної, екологічної та соціальної складових, і Україна у своїх
євроінтеграційних прагненнях повинна реалізовувати всесвітньо визнані
принципи сталого розвитку і не дозволяти нечеснму бізнесу отримувати
прибутки за рахунок здоров’я українців.
Президент України зобов’язаний підписати Закон України “Про оцінку
впливу на довкілля” як такий, що запроваджує чесні правила гри для бізнесу та
гарантує екологічну безпеку народу України.
Це вкрай важливо через те, що довкілля України є небезпечне для життя.
Всі важливі для нашої діяльності ресурси ми беремо із довкілля. Це повітря,
яким ми дихаємо, вода, з якої ми складаємось на 70% (а кров на 90 %) і без
якої наше життя є не можливим, це ґрунт, на якому вирощуємо
сільськогосподарську продукцію, це природні ландшафти, які дарують нам
відпочинок. Від якості усіх цих ресурсів довкілля залежить стан нашого здоров'я
і як довго і якісно ми будемо жити.
Не контрольоване, не збалансоване використання природних ресурсів
ставить під загрозу стабільність економічного розвитку. Адже виснаження
природних ресурсів у будь-який час може стати причиною занепаду
економічного розвитку країни.
Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” є способом врівноваження
потреб у здоровому довкіллі людей та потреб економіки.
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Забруднення атмосферного повітря відбувається в основному внаслідок
спалювання кам’яного вугілля, відходів (у тому числі горіння сміттєзвалищ),
розпилювання пестицидів, діяльності великих тваринницьких ферм, діяльності
металургійних і коксохімічних комбінатів та цементних заводів, які зосередженні
по всій України.
Ґрунти в Україні забруднені. Це зумовлено викидами і скидами
промислових підприємств, використанням пестицидів і добрив, які, попадаючи в
ґрунт, здатні накопичуватись, створюючи нові сполуки хімічних елементів
(метаболіти). Ґрунт накопичує радіоактивні речовини, важкі метали, органічні
сполуки, які не озброєним оком та за запахом не можливо виявити. Ці речовини
через воду та вирощену сільськогосподарську продукцію потрапляють в
організм людини, накопичуються, викликають отруєння, небезпечні хвороби.
Інформація щодо стану відкритих водойм взагалі відсутня. Де ми
купаємось, ловимо рибу, звідки напувається худоба, яка в подальшому дає нам
молоко та м’ясо? Вода, якою ми поливаємо фрукти та овочі, які потім
споживаємо? Вода, яка була використана для гідроелектростанцій, пройшла
цикли охолоджень в атомних електростанціях, чи придатна вона до
споживання?
Свиноферми та птахоферми, найбільше нищать наше довкілля,
здоров’я, домівки та наше майбутнє! Інтенсивний і неконтрольований розвиток
тваринництва в Україні створив реальну загрозу екологічної катастрофи в
місцях функціонування таких об’єктів, а для жителів сіл по всій Україні приніс
хвороби, сморід та забруднення. Власники тваринницьких ферм ігнорують
думку місцевого населення, не дотримуються технологій вирощування тварин
та економлять на всіх можливих заходах мінімізації викидів в навколишнє
середовище та попередження негативного впливу на здоров’я. Гній та гноївка
забруднюють джерела питної води (криниці, потічки, ріки), поля і городи. Їдкі
випари і запах спричиняють у місцевих мешканців проблеми дихальних шляхів,
алергійчні реакції та низку супровідних захворювань. Ні контролюючі органи
державної влади, ні органи місцевого самоврядування не хочуть, та і не мають
важелів вплинути на таких бізнесменів, тому люди залишаються сам на сам зі
своїми проблемами.
Для тваринницької галузі та бізнесу загалом на сьогодні встановлені
дуже ліберальні правила роботи, що дозволяють їм максимально дешево і
безлімітно використовувати природні ресурси (воду, землю) та за мінімальних
видатків отримувати надприбутки. Проте якою ціною? Ціною здоров’я селян,
ціною сплюндрованих річок, загноєних ґрунтів, виснажених водоносних
горизонтів та знищеної дорожньої інфраструктури.
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Тваринницький і не тільки бізнес в Європі та світі живе за чіткими
нормами та правилами гри і не має права ігнорувати думку та інтереси
місцевого населення, не має права виснажувати природні ресурси задля своїх
надприбутків. Встановити чіткі правила гри для бізнесу нас закликає Європа
через Угоду про асоціацію. Зокрема, Україні слід запровадити міжнародно
визнаний інструмент оцінки впливу на довкілля для таких видів діяльності, що
можуть мати серйозний вплив на двокілля (як-то свиноферми), проте цьому
чиниться шалений опір аграрним та іншим бізнесом, що інтегрувався у всі гілки
законодавчої та виконавчої влади.
Враховуючи наведене вище просимо Вас захистити право громадян України,
тих хто довірив вам та обрав Президентом України, на безпечне для життя і
здоров’я довкілля та підписати Закон України “Про оцінку впдиву на довкілля”
та запустити процес ресурсо незалежної економіки.
Захистіть право на безпечне для життя і здоров’я довкілля!

З повагою,

Директор Міжнародної
благодійної організації
«Екологія-Право-Людина»

Олена Кравченко

Голова Координаційної ради
Всеукраїнської екологічної
громадської організації «МАМА86»

Ганна ГолубовськаОнісімова

Голова Національного
екологічного центру України

Ярослав Мовчан

Голова Громадської організації
«Бюро екологічних
розслідувань»

Дмитро
Скрильніков

Голова Ради Екологічної групи
«Печеніги»

Сергій Шапаренко
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Голова Міжнародної благодійної
організації «Зелене досьє»

Тамара Малькова

Координатор з
природоохоронної роботи
Всесвітнього фонду природи
(WWF) в Україні

Богдан Проць

Виконавчий директор ЕГО
„Зелений Світ”

Олександр
Степаненко

Голова Ради Екологічного клубу
"Край"

Галина Проців

Директор Західного центру
Українського відділення
Всесвітньої лабораторії

Петро Грицишин

Президент Львівської міської
громадської організації
«Екотерра»

Наталія Чоловська

Голова правління Громадської
організації «Екологічні
ініціативи»

Василь Пашко

Голова громадської організації

Завадович
Олександр

“Регіональний фонд “Знесіння”
Голова громадської організації
Еколого географічного фонду

Юрій Зінько
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