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Немає  сенсу  проводити  парламентські  слухання  для  визначення
пріоритетів  екологічної  політики  лише  на  наступні  п’ять  років.  Указ
Президента  України  від  30.09.19  №  722/2019  "Про  Цілі  сталого  розвитку
України на період до 2030 року" та  проголошені  ООН 25 вересня 2015 р.
глобальні цілі сталого розвитку оперують часовими рамками до 2030 року.
Крім того, помилковим є означення проблеми суто "екологічною політикою
парламенту",  бо  вона  стосується  загальнодержавної  (національної)
екологічної політики України. 

В  реалізації  екологічної  політики  мають  брати  участь  насамперед
Кабінет Міністрів України, усі міністерства та відомства економічного блоку,
науковці НАН України та МОН України. 

На  підставі  цього,  високо  оцінюючи  Указ  Президента  України  від
30.09.19 № 722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030
року"  та  Постанову  Верховної  Ради  України від  18.09.19  № 103-IX  "Про
проведення  парламентських  слухань  на  тему:  "Пріоритети  екологічної
політики  Верховної  Ради  України  на  наступні  п’ять  років" з  фахової
точки  зору,  необхідно  відкоригувати  мету  та  завдання  парламентських
слухань  та  прийняти  нову Постанову  Верховної  Ради  України під  назвою
"Пріоритети національної  екологічної  політики  України  на  період  до
2030  року", а  також, в  разі  необхідності,  перенести  дату  парламентських
слухань з 27 листопада на 18 грудня 2019 р.

Для  кваліфікованої  підготовки  парламентських  слухань  з  цієї
загальнонаціональної та глобальної проблеми слід залучити до обговорення
інформаційно-аналітичних  матеріалів  та  підготовки  проекту  Рекомендацій
парламентських  слухань  зарубіжних  фахівців  зі  сталого  розвитку, захисту
довкілля  і  міжнародного  екологічного  права:  Браян  Чех  (США),  Мішель
Прієр  (Франція),  Саверіо  ді  Бенедетто  (Італія),  П'єр  Ібіш,  Бастіан  Кайзер,
Вальтер Ліл (Німеччина) та ін.

На підставі багаторічних наукових досліджень мусимо констатувати, що
екологічна економіка,  як  раціональний спосіб  виробництва і  споживання
(п.1.12 Указу) та  екологізація освіти як засіб формування нової людини з
еколого-економічним  мисленням  (п.1.4  Указу),  мають  стати  головними
інструментами  досягнення  окреслених  Указом  Президента  Цілей  сталого



розвитку України. Цього вимагають також ратифіковані Україною документи
ООН та рекомендації Світового товариства екологічної економіки.

Для  обґрунтування  вищезазначених  положень  організаторам
парламентських  слухань  пропонуються  наступні  інформаційно-аналітичні
матеріали.

1. "Економіка  та  екологія: два колеса  одного воза".  Відкритий лист Юрія
Туниці до Прем’єр-міністра України Леоніда Кучми ("Робітнича газета"
від 10 грудня 1992 року).

2. "Економіка  та  екологія:  два  колеса  одного  воза".  На  лист  вченого
відповідає Прем’єр-міністр ("Робітнича газета" від 12 лютого 1993 р.).

3. "Успіх  –  у  балансі екологічної  та економічної  систем".  Вісник
Національної  академії  наук України, 2003. –  №  12. Редакційна стаття з
викладом сутності Постанови Президії НАН України від 8.10.2003 № 243
"Про наукові засади екологічної економіки".

4. Засадничі  принципи екологічної  економіки (автор Юрій Туниця, 2003 з
доопрацюванням 2006, 2012, 2017, 2019).

5. Рішення колегії МОН від 27.11.2015 р. № 10/5-4 "Про екологізацію вищої
освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку".

6. Kyiv Communique on the Environmental Impact and Economic Sustainability
of Nord Stream 2 and Other Sub-Marine Natural Gas Pipelines. 

7. Київське комюніке (щодо протидії будівництву "Північного потоку-2").
8. Юрій  Туниця:  Північний  потік-2  –  типове  явище природоруйнівної

економіки ("Голос України" від 13 серпня 2019, № 152).
9. "Україна  врятує  світ?"  (Журнал  "Socialook  International",  2007,  №  2).

Редакційна стаття про сутність ідеї глобального економіко-правового акта
екологічної безпеки і сталого розвитку – Екологічної Конституції Землі,
яка  проголошувалась  в  ООН  трьома  президентами  України  та  двома
міністрами (МЗС та Мінприроди).

10. Звернення астронавтів і космонавтів світу "Збережемо життя на Землі!",
підготовлене першим космонавтом України Леонідом Каденюком.

11. "Екологічний  імператив  як  об’єднавча  ідеологічна  платформа  всіх
політичних партій України" (Газета "День" від 19 червня 2012, № 104).

12. Постанова  Загальних  зборів  Відділення  економіки  НАН  України  "Про
концепцію  комплексної  еколого-економічної  та  правової  експертизи
проекту  газопроводу  "Північний  потік-2"  у  контексті  глобальної
безпеки"від 25 квітня 2018 року № 3.
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