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№ 02 - 11 від 18 листопада 2019 року     
Міністру енергетики та захисту довкілля України 

Оржелю О. А.  

 

Щодо розробки проекту "Протоколу про сталу енергетику" до  

Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат 
 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

 
Шановний Олексію Анатолійовичу ! 

 

Як Вам відомо, Україна є стороною Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат, ухваленої у Києві 2003 року (Карпатська конвенція). Шанс на позиціонування 

України в якості регіонального лідера у Карпатському регіоні є принципово важливим для 

нашої держави. Сьогодні майже усі країни–сторони Конвенції є членами Європейського 

Союзу. Для України, яка не може ближчим часом розраховувати на повноцінне членство в 

Євросоюзі, використання можливостей співпраці зі своїми сусідами у Карпатському регіоні у 

форматі інших багатосторонніх міжнародних угод відкриває додатковий шлях наближення до 

Європейського співтовариства.  

Оскільки Карпатська конвенція має рамковий характер, порядок її виконання 

деталізується у спеціальних протоколах до неї. За 15 років членства в конвенції Україною 

ратифіковано чотири таких протоколи: про збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття, про стале управління лісами, про сталий туризм та транспорт. Тож вони, як і 

сама конвенція, вже є частиною національного законодавства. Чекають на ратифікацію ще два 

протоколи: про сталий розвиток сільського господарства та про охорону культурної спадщини 

Карпат. 

Але досі не розпочато роботу над створенням протоколу про сталу енергетику. Тоді як 

цілі розвитку енергетики інколи вступають у протиріччя з іншими цілями, особливо 

актуальними для Карпатського краю, наприклад - з розвитком природно-заповідної справи та 

туризму. Зрозуміло, що сталим може вважатися лише такий розвиток енергетики, при якому 

шкода для довкілля і природної спадщини Карпат буде зведена до мінімуму. Наразі критерії 

сталості для енергетики достатньою мірою не розроблені та законодавчо не встановлені. В 

результаті такі проекти, як будівництво вітропарку на полонині Боржава, або спорудження 

ГЕС на річках Карпатського регіону викликають неоднозначні оцінки, провокують соціальну 

напругу та мають великий публічний резонанс. 

Але в той же час, розвиток енергетики на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ): 

Сонця, вітру, біомаси за моделлю децентралізованої, наближеної до споживача генерації може 

надати потужний імпульс для розвитку гірських територій, особливо для віддалених громад 

та господарств. Сьогодні вони потерпають внаслідок економічної депресії, монополізму в 

енергетиці , високих тарифів на традиційні енергоносії та електроенергію.  

З огляду на це ЕГО "Зелений Світ" вважає актуальним для України та Міністерства 

іціціювати діяльність із розробки та затвердження чергового протоколу до Рамкової конвенції 

про охорону та сталий розвиток Карпат - "Протоколу про сталу енергетику".  

 



Цю пропозицію було вперше подано представником ЕГО "Зелений Світ" 15 червня 

поточного року на Міжнародному форумі Центральної та Східної Європи "VIA CARPATIA" у 

рамках панельної дискусії  "Екологія Карпат, міжнародна співпраця..." При обговоренні 

даного питання був присутній п. Віктор Клід, керівник Департаменту екомережі та природно-

заповідного фонду Мінприроди. Пропозицію було публічно підтримано ним.  

 

З огляду на це, на підставі ст. 5, 16, 34, 38, 40 Конституції України, », ст. 9 – 11 закону 

«Про охорону навколишнього природного середовища»,  ст. 1, 5 закону  «Про звернення 

громадян», ст. 7 - 8 Оргуської конвенції прошу Міністерство енергетики та захисту довкілля 

України: 

1. Розглянути пропозицію ЕГО "Зелений Світ" - іціціювати діяльність із розробки та 

затвердження чергового протоколу до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат - "Протоколу про сталу енергетику".  

 

Письмову відповідь на це звернення прошу надати відповідно до вимог ст. 20 Закону 

України «Про звернення громадян», на зазначену вище поштову або електронну адресу. 

 

  

З повагою,  

виконавчий директор ЕГО «Зелений Світ» 

член Науково-технічної ради НПП "Дністровський каньйон" 

член Громадської ради НПП "Гуцульщина" 

Олександр Степаненко   

                                                                    
                                                                                                                                          


