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В Україні з офіційним візитом перебуває Комісар Європейського Союзу з 

питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічус.  

В рамках візиту 23.06.2022 Голова Комітету, народний депутат України 

Бондаренко О.В. разом з Комісаром ЄС В. Сінкевічусом і Міністром захисту 

довкілля та природних ресурсів Стрільцем Р.О. відвідали сучасну лабораторію 

моніторингу вод у Вишгороді, обладнану за кошти Уряду України та 

Європейського Союзу для дослідження якості води у річці Дніпро та його 

притоках.   

24.06.2022 з Комісаром ЄС В. Сінкевічусом зустрівся Голова Верховної 

Ради України Стефанчук Р.О. «Ми все усвідомлюємо та абсолютно адекватно 

ставимося. Будемо напрацьовувати всі необхідні напрями, які потрібні для 

України на шляху до повноцінного членства в ЄС», – зазначив Голова Верховної 

Ради України і подякував за запрошення для України приєднатися до 

кліматичної та екологічної програми ЄС «LIFE». 

«Україна може розраховувати на повноцінну підтримку» – зауважив зі 

свого боку Комісар ЄС В. Сінкевічус та наголосив на постійному зв’язку з 

Головою Комітету з питань екологічної політики та природокористування і 

Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України стосовно поточних 

питань і планів на майбутнє. 

Також 24.06.2022, в рамках візиту, перший день України як кандидата на 

вступ до ЄС відзначився підписанням Угоди про приєднання України до 

програми ЄС «LIFE» – програми дій щодо довкілля та клімату.  

Програма «LIFE» відкриває нові можливості для фінансування довкілевої 

сфери та допоможе усунути колосальний вплив війни та масштабні наслідки 

збройної агресії для навколишнього природного середовища, зокрема, 

зруйновані міста, металобрухт і відходи руйнації, заміновані поля та ліси, 

забруднення повітря, води та ґрунту. Неприйняття вчасних заходів може мати 

негативні наслідки для здоров'я не одного українського покоління. 

Для України програма «LIFE» є надійним інструментом, який допоможе 

зберегти наше біорізноманіття в умовах воєнного стану, відновити екосистеми, 

не допустити забруднення води та ґрунтів. Бюджет програми на 2021-2027 роки 



складає близько 5,4 млрд євро. Відтепер Україна зможе подавати свої довкілеві 

проекти та претендувати на частину цих коштів. 

За 30 років функціонування програма «LIFE» співфінансувала понад 5600 

природоохоронних проектів у ЄС та за його межами. Наприклад, 

природоохоронні проекти у Латвії, Словаччині, Італії, Нідерландах та Німеччині, 

які сприяли відновленню природних екосистем. У Франції в рамках проекту 

запровадили заходи щодо покращення якості води в регіоні Пеї-де-ла-Луар.  

Також 24.06.2022 Голова Комітету Бондаренко О.В. разом з Комісаром ЄС 

В. Сінкевічусом взяв участь у проведенні круглого столу у Верховній Раді 

України стосовно обговорення подальших спільних дії в рамках програми 

«LIFE»  

З входженням до сім’ї «LIFE» Україна матиме можливість також 

використати частину цих коштів для розвитку нашої довкілевої сфери, закрити 

ті потреби, на які раніше власні бюджетні кошти Україна ніколи не витрачала, 

щоб зберегти під час війни наше біорізноманіття, відновити екосистеми, не 

допустити забруднення води та ґрунтів.  

Війна в Україні триває, але це не привід відкладати все на потім. Голова 

Комітету, народний депутат України Бондаренко О.В. подякував Комісарові 

Європейського Союзу з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства 

Віргініюсу Сінкевічусу за його принципову позицію щодо України та підтримку. 

«Очікую розвитку добросусідських відносин у спільному європейському 

майбутньому під мирним небом», - сказав він. 

 


