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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

Т 
урбулентність в екологічному державному управ-
лінні України – створення єдиного міністерства, що 
об’єднало питання енергетики та довкілля, відсут-
ність профільного міністра – стала причиною зупин-

ки реформ в екологічної сфері та системних заходів із захи-
сту довкілля. Тому від нового очільника Міністерства захис-
ту довкілля та природних ресурсів – Абрамовського Р.Р., 
призначеного парламентом 19 червня 2020 р., – очікують, 
що питання охорони довкілля знову з’явиться на політично-
му порядку денному України. 

У своїх публічних виступах (1, 2, 3) міністр окреслив пріори-
тетні напрями діяльності Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів, серед яких боротьба з промисловим 
забрудненням, реформа системи управління відходами та 
ефективний екологічний контроль. Одним із важливих 
напрямів є запобігання зміні клімату та адаптація до неї. 
Передбачається прийняття другого національно-
визначеного внеску до Паризької угоди, запровадження 

системи моніторингу, звітності і верифікації викидів парни-
кових газів у промисловості. 

Планується прийняття Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища на 2020-2025 ро-
ки, розробка стратегії та плану дій щодо збереження та 
відтворення природного біорізноманіття, порятунок зника-
ючих біом, розробка та адвокація прийняття законів Украї-
ни «Про запобігання, зменшення та контроль промислово-
го забруднення», «Про ринок деревини в Україні», нового 
Кодексу про надра тощо. 

Більшість окреслених заходів є «домашнім завданням», які 
Україна мала виконати ще раніше, на виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Саме вони мають бути пріо-
ритетними найближчим часом, беручи до уваги останні 
тенденції в ЄС, а саме прийняття та динамічний розвиток 
ініціатив у рамках Європейського зеленого курсу.  

У 
 червні урядом було проведено кілька обговорень 
із підготовки другого національно-визначеного 
внеску України до Паризької угоди.  

У ході обговорень представлено аналіз трьох сце-
наріїв 2-го національно-визначеного внеску за результата-
ми моделювання. Моделювання та розробка сценаріїв 
були здійснені в рамках проекту міжнародної технічної 
допомоги, що впроваджується ЄБРР. Найбільші дискусії 
викликали саме результати моделювання, з яким не пого-
джуються деякі учасники Робочої групи з питань захисту 
довкілля та зміни клімату Експертної ради Міністерства 
енергетики. Ярослав Демченков, заступник Міністра енер-
гетики України з питань європейської інтеграції, наголосив, 
що Україна дотримується зобов’язань у рамках Угоди про 
асоціацію з ЄС та бере до уваги європейську ініціативу 

«Green Deal». У свою чергу,  заступниця Міністра захисту 
довкілля та природних ресурсів Ірина Ставчук зазначила, 
що лише після обговорення і прийняття політичного рішен-
ня щодо прийнятності відповідних політик можна буде 
переходити до формулювання пропозиції другого внеску 
України в Паризьку угоду. 

Зміна клімату – безумовний пріоритет ЄС в рамках Євро-
пейського зеленого курсу. Для України це означає необхід-
ність чітко сформулювати кліматичну політику, а саме амбі-
тні кліматичні цілі в рамках зобов’язань за Паризькою уго-
дою, відповідну енергетичну стратегію, врахування зміни 
клімату в усіх секторальних політиках. Детальніше про це 
нещодавно писали експерти в рамках дослідження 
«Європейський зелений курс: можливості та виклики для 
України».  
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

«Здоров‘я та довголіття в першу чергу залежать від якості повітря та води. Жоден комерційний 

чи суспільний інтерес не має входити в конфлікт з правом людей на чисте довкілля»  

Роман Абрамовський, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України 

Є 
вропейський зелений курс – амбітна програма 
дій Європейського Союзу, метою якої є клімати-
чно нейтральна Європа до 2050 року. Попри те, 
що новий курс є внутрішньою політикою ЄС, 

його ціль спрямована не лише на держави-члени ЄС. 
Саме в цьому контексті Україна може стати частиною 
загальноєвропейських трендів та докласти максимум 
зусиль для “озеленення” низки секторальних сфер, щоб 
скористатися можливостями та уникнути загроз, які вини-
кають в контексті Європейського зеленого курсу. 

Зміна клімату – безумовний пріоритет ЄС. Для України це 
означає необхідність чітко сформулювати кліматичну 
політику, а саме амбітні кліматичні цілі в рамках зобов’я-
зань за Паризькою угодою, відповідну енергетичну стра-
тегію, врахування зміни клімату в усіх секторальних політ-
ках. Можливості в контексті Європейського зеленого кур-
су приховані в низькій поточній енергоефективності та 
високій карбоноємності економіки України, що викликані 
як високою зношеністю основних фондів, так і значною 
часткою викопних палив в енергобалансі. За умови ство-
рення дієвого міжнародного та/чи двостороннього меха-
нізму це дозволить залучити значні обсяги “зеленого” 
фінансування.  

Призначення нового Віце-прем’єр міністра з питань євро-
атлантичної та європейської інтеграції, створення окре-
мого Міністерства захисту довкілля та природних ресур-
сів створюють гарний момент для вироблення політичних 
та правових рамок долучення та співпраці України в рам-
ках Європейського зеленого курсу. Перш за все, мова йде 
про необхідність сформулювати пріоритети уряду Украї-
ни, враховуючи основні можливості та загрози Європей-
ського зеленого курсу. Другим кроком має бути вже двос-

тороння робота – розробка та затвердження Дорожньої 
карти для України в рамках Європейського зеленого кур-
су (за прикладом Дорожньої карти для Балканських кра-
їн).  

Важливим напрямком роботи для того, щоб максималь-
но скористатись можливостями та перевагами Європей-
ського зеленого курсу, є підтримка подальшої європейсь-
кої інтеграції України, що створить синергію з реалізацією 
Угоди про асоціацію та забезпечить синхронізацію з від-
повідними політиками ЄС. Відповідно, основним пріори-
тетом на даному етапі має бути виконання “домашнього 
завдання” за Угодою про асоціацію, Енергетичним співто-
вариством та Паризькою угодою.  

Не менше важливим є фінансове питання, адже впрова-
дження та синхронізація з пріоритетами Європейського 
зеленого курсу, потребуватиме залучення додаткових 
ресурсів. У цьому контексті йдеться про активну участь 
уряду України у формуванні нових пріоритетів та бюдже-
тів програм співробітництва ЄС, використання та просу-
вання нових можливостей для фінансування та залучення 
зелених інвестицій у сферах енергоефективності, декар-
бонізації, циркулярної економіки та охорони природи.  

Матеріал підготовлено на основі аналітичного документа 

“Європейський зелений курс: можливості та загрози для 

України”, підготовленого в рамках проекту за фінансової 

підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.  
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Україна приєдналася до Європейської системи онлайн висвітлення даних про якість атмосферного повітря 


