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УКРАЇНА ГОТУЄ НОВИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС 

На початку жовтня стало відомо про намір Уряду затвердити новий План заходів з виконання Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС.  

Новий план замінить усі попередні плани, включаючи плани імплементацій кожної директиви. За по-

відомленням Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС), згі-

дно із задумом Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції план заходів 

стане основою для функціонування он-лайн системи «Пульс Угоди», що буде демонструвати резуль-

тати моніторингу на основі даних про виконання плану заходів. 

УС ПГС розкритикувала як непрозорий підхід до розробки нового плану, так і саму якість проекту 

плану заходів. Зокрема, УС ПГС звернула увагу профільного віце-прем’єра на те, що нові заходи про-

понуються без оцінки виконання попередніх, відсутність механізму консультацій з УС ПГС чи громад-

ськістю загалом з питань виконання Угоди про асоціацію, відсутністю індикаторів виконання. 

Громадськості запропонували протягом лише кількох днів надати свої пропозиції та зауваження, а 

узгодження з міністерствами наразі також триває. 

 

 

У ЖЕНЕВІ ЗНОВУ РОЗГЛЯДАЮТЬ ЯДЕРНІ ПРОЕКТИ УКРАЇНИ 

За результатами останнього засідання Комітету з питань імплементації Конвенції Еспо (про транско-

рдонну оцінку впливу на довкілля) Мінприроди України повідомило, що його представник став засту-

пником голови Комітету. 

Водночас, для України актуальними є й інші результати засідання. По-перше, Україна проінформува-

ла про підготовку восьми підзаконних актів для реалізації нещодавно прийнятого закону «Про оцін-

ку впливу на довкілля». Комітет звернув увагу на те, що надзвичайно важливо забезпечити, щоб такі 

підзаконні акти відповідали вимогам Конвенції Еспо. По-друге, зважаючи на постійне недотримання 

конвенції Україною і малий прогрес щодо вирішення питання каналу Дунай-Чорне море, Комітет ви-

рішив розробити для України план заходів з виконання конвенції. По-третє, Комітет обговорив пи-

тання щодо продовження строків експлуатації 1 та 2 блоків Рівненської АЕС. Україна розпочала попе-

редні консультації з Австрією навесні 2017 року, проте Комітет вирішив звернутись до України з до-

датковими пропозиціями, зокрема оповістити інші зацікавлені країни (Білорусь, Угорщину, Польщу, 

Молдову, Румунію та Словаччину), підготувати документацію з оцінки впливу на довкілля, провести 

громадське обговорення тощо. Нарешті, Комітет знову відкрив раніше закриту справу щодо добу-

дови ХАЕС 3-4, зважаючи на інформацію від Польщі, яку українська сторона запросила до продов-

ження консультацій.  

Окрім того, 23 жовтня 2017 року набрала чинності друга поправка до Конвенції Еспо, якою, зокрема, 

вводяться міжнародно-правові положення щодо функціонування Комітету та механізму розгляду 

імплементації в цілому. 

АКЦЕНТИ 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua  

Обговорення «акцентів» : https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine 

Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad 
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http://www.unece.org/env/eia/implementation/eia_ic_info_10.html
http://www.unece.org/env/eia/about/amendment2.html
https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine/posts/1494863237266396
https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine/posts/1494859320600121


 2 

 

ЕНЕРГЕТИЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО: ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ УКРАЇНИ 

Україна бере активну участь у роботі Енергетичного Співтовариства, що передбачає як міжнародні, 

так і «домашні» завдання з питань довкілля та зміни клімату. Останні кроки та досягнення в цьому 

напрямку ми підсумували нижче. 

 5 вересня 2017 року при Енергетичному Співтоваристві створено Робочу групу з питань клімату 

(Energy Community Climate Action Group).  Співголовою цієї групи став Міністр екології та при-

родних ресурсів України Остап Семерак та колишній кліматичний Комісар Європейської Комісії 

Конні Хедегорд.  Це нова політична платформа для регіону, де держави-учасники Співтоварис-

тва спільно з ЄС - Європейською Комісією та державами-членами - працюватимуть над вироб-

ленням і впровадженням енергетичної та кліматичний політики. На інавгураційній нараді Група 

схвалила свою програму роботи, в якій окреслено заходи, що забезпечують включення зобо-

в'язань, пов'язаних із кліматом у різні сектори та спрощують обов'язки звітності щодо викори-

стання поновлюваних джерел енергії, енергоефективності та викидів парникових газів. Група 

також погодилася зосередити увагу на підготовці до майбутніх зустрічей Конференції Сторін 

(КС) РКЗК ООН, яка проходитиме в листопаді 2017 року. 

 У свою чергу, 27 вересня 2017 року Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак пре-

зентував першу редакцію проекту Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. 

Попередні прогнози експертів, відображені в проекті Стратегії, свідчать, що викиди парнико-

вих газів  до 2050 року можуть скоротитись на 60-75% від рівня викидів у 1990 році. Крім того, 

частка  відновлювальної енергетики  в структурі  електрогенерації  може зрости до 35% у 2050 

році. Частка вугільних ТЕС скоротиться до 25%, а частка АЕС зменшиться приблизно на 28%. 

Стратегія була розроблена в рамках проекту з USAID, проте наразі проект тексту ще не опри-

люднено.  

 24 липня 2017 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства закрив справу щодо України з 

питання імплементації директиви про оцінку впливу на довкілля у зв’язку з прийняттям відпові-

дного закону парламентом. Таке рішення можна вважати поспішним, оскільки наразі в Україні 

діє стара система, а підзаконних актів, які б уможливили реалізацію закону, ще не прийнято.  

 

Ви можете також ознайомитись з результатами аналізу та екологічних зобов’язань України та 

моніторингу прогресу в їх виконанні протягом 2014-2016 років, що здійснювався громадською коаліці-

єю «Енергетичні реформи» в рамках проекту «Покращення імплементації зобов’язань України в рам-

ках Енергетичного співтовариства через посилення ролі громадськості», що здійснюється ГО «Діксі 

Груп» спільно з Ресурсно-аналітичним центром «Суспільство і довкілля» за фінансової підтримки Єв-

ропейського Союзу, а також Міжнародного фонду «Відродження»: 

Сайт коаліції «Енергетичні реформи» http://enref.org/  

Екологічний вимір співпраці з Енергетичним Співтовариством: http://www.rac.org.ua/priorytety/

energetychne-spivtovarystvo  
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