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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

К 
абінет Міністрів України Розпорядженням №428-р від  

13 червня 2018 року затвердив План заходів на 2018 рік 

щодо впровадження Національного плану скорочення 

викидів від великих спалювальних установок (НПСВ). 

Нагадаємо, НПСВ, що розрахований на 16 років і містить чіткий 

перелік природоохоронних заходів, які мають забезпечити посту-

пове скорочення викидів, був схвалений урядом 8 листопада 

2017 року. До участі у ньому на добровільній основі долучилися 

90 великих спалювальних установок із 223, існуючих в Україні.  

План заходів на 2018 рік містить заходи, ключове завдання яких – 

сформувати засади для ефективного впровадження НПСВ, а саме: 

1. Робота з операторами для подальшого практичного впрова-

дження НПСВ. Навесні спільними зусиллями мали бути б  

визначені основні потреби щодо реконструкції, модернізації 

та технічного переоснащення великих спалювальних устано-

вок, а до кінця літа – окреслені пріоритети для реалізації 

таких проектів. 

2. Забезпечення фінансової спроможності. До кінця серпня 

уряд очікує завершити визначення комплексу потенційних 

джерел та інструментів фінансового забезпечення впрова-

дження НПСВ.  

3. Інституційно-організаційна діяльність. Восени мають бути 

розроблені проекти актів щодо утворення Організаційного 

комітету з питань впровадження НПСВ, а також про затвер-

дження плану заходів на 2019-2033 роки щодо реконструкції, 

модернізації та технічного переоснащення об’єктів, які вхо-

дять до НПСВ. 

4. Розроблення фінансового та технологічного підґрунтя для 

функціонування системи моніторингу, звірки та контролю 

щодо викидів забруднюючих речовин від великих спалюва-

льних установок. 

К 
абінет Міністрів України своєю Постановою №478 від  

13 червня 2018 року створив Раду з питань торгівлі та 

сталого розвитку, затвердив її склад та положення. Рада 

є тимчасовим консультативно-дорадчим органом КМУ, 

що утворюється з метою започаткування роботи дорадчої групи з 

питань сталого розвитку та відбору кандидатів до групи експер-

тів відповідно до статті 299 Угоди про асоціацію. 

Дорадча група з питань сталого розвитку вже мала б бути створе-

на давно, адже дорадча група від європейської сторони вже гото-

ва працювати, а на минулорічному форумі громадських організа-

цій замість української дорадчої групи Україну представляла ad-

hoc делегація. Зараз з’явився шанс на просування цього питання, 

проте, наразі не зрозуміло, наскільки оперативно зможе Рада з 

питань торгівлі та сталого розвитку (що складається з 26 членів!) 

запустити роботу дорадчої групи.  

До Ради увійшли, окрім представників державних органів, пред-

ставники громадських організацій, профспілок, організацій робо-

тодавців. Тому, можна сподіватись, що таке широке представниц-

тво в Раді зможе забезпечити широке представництво усіх заціка-

влених сторін і в самій дорадчій групі. 

Окрім цього, новостворена Рада також може подавати КМУ про-

позиції щодо виконання глави 13 Угоди про асоціацію “Торгівля 

та сталий розвиток”, що розширює сферу її компетенції за межі 

суто інституційних питань.  

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

180 
особин диких тварин було незаконно вивезено  

за межі України в 2014-2017 роках 

(Ввсиль Полуйко, з посиланням на дані Держспоживслужби) 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом 

“отримувати weeklyupdates” на адресу office@rac.org.ua 

Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

«Суспільство хоче не просто побачити й зрозуміти переваги  

євроінтеграції, а й мати можливість ними скористатися.»  

Іванна Климпуш-Цинцадзе , Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та  

євроатлантичної інтеграції України, під час регіональної презентації інформаційної  

кампанії «Євроінтеграція: сила можливостей» в Ужгороді.  

М 
инулого тижня в Палаці націй у Женеві відбулось 

спеціальне святкування 20-річчя підписання Оргу-

ської конвенції (Конвенція про доступ до інформа-

ції, участь громадськості у процесі прийняття рі-

шень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкіл-

ля, підписана 25 червня 1998 р. в м.Оргус, Данія). 

Глобальні питання 

Учасники святкового засідання (на фото) ділились спогадами 

про минуле та баченням майбутнього конвенції. Зокрема, Анд-

рій Андрусевич (старший аналітик Ресурсно-аналітичного цент-

ру «Суспільство і довкілля») поділився своїм баченням викликів 

зовнішнього (глобального) середовища, в якому зараз функціо-

нує Оргуська конвенція. Перше – це зростаюча загроза переслі-

дувань екологічних активістів – питання, на яке сьогодні Оргу-

ська конвенція не має відповіді. Люди, які повірили в конвен-

цію, не можуть сподіватись на її захист у разі потреби. Друге – 

це звуження демократичного простору. Глобальна проблема, 

яка має конкретне вираження на європейському континенті, 

зокрема й для Оргуської конвенції. Прямі, цілеспрямовані об-

меження роботи громадського сектору – вже проблема, яка 

існує не лише поза простором ЄС. Третє – зростаюча культура 

політики пост-правди має безпосередній вплив на екологічну 

сферу, яка часто залежна від наукових фактів (наприклад, зміна 

клімату), та вплив новітніх технологій, які увійшли у вжиток 

після прийняття Оргуської конвенції (соціальні мережі, блок 

чейн, відкриті дані). 

Україна і Оргуська конвенція: за стінками бульбашки 

Сьогодні є ціла низка організацій, урядових та не дуже, де слова 

«Оргуська конвенція» викликають належні асоціації з питання-

ми доступу до екологічної інформації, участі громадськості у 

процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя. Серед 

таких груп інколи виникає суб’єктивне відчуття перенасичення 

темою впровадження Конвенції, яке триває ось уже майже 20 

років для України (Україна ратифікувала Конвенцію 6 липня 

1999 року). Невже немає інших тем? Перш ніж відповідати на це 

питання, слід відповісти на інше: «Невже ця тема вже вичерпана 

і усі питання вирішені?» 

За нашими спостереженнями звичайні громадяни, державні 

службовці та політики не знайомі з Оргуською конвенцією. 20 

років її впровадження залишалось у вузькому колі зацікавлених 

сторін, але настав час вийти з цієї «бульбашки». Слушною наго-

дою є впровадження процедури оцінки впливу на довкілля та 

стратегічної екологічної оцінки. Ці два інструменти – реальний 

шлях до широкої аудиторії, яка лише починає детально знайо-

митись з «демократією екологічної участі». Оргуська конвенція 

повинна бути не лише головним болем Мінприроди, але й по-

рядком денним всіх гілок і рівнів влади в Україні. У цьому ма-

буть полягає головне завдання на наступні 20 років. 

З трьох складових Оргуської конвенції наразі помітний прогрес 

Україна досягла лише з першої: доступу до екологічної інфор-

мації. Досягнутий прогрес, слід зазначити, головним чином 

завдячує прийняттю загального законодавства щодо доступу 

до публічної інформації, а не є результатом секторальних зу-

силь з доступу до екологічної інформації. Дві інші складові і далі 

надто далекі від звичайних громадян. Наразі можна вже гово-

рити про випробувальний період оцінки впливу на довкілля, а 

от участь у прийнятті стратегічних рішень цілком залежить від 

політичного лідерства, а не встановлених практик. Зрозуміло, 

що доступ до правосуддя з екологічних питань не може бути 

вирішений окремо від посилення незалежної судової системи. 

Наразі, прикувати себе ланцюгом до колії є швидшим та ефек-

тивнішим способом захисту своїх екологічних прав, а отриман-

ня судового рішення на свою користь не гарантує його вико-

нання.  

20 РОКІВ ОРГУСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

5 червня 2018 року  

презентовано Національний план управління відходами 
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