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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

І 
мплементація Директиви 91/676/ЄС про захист вод від 
забруднення, спричиненого нітратами з сільськогоспо-
дарських джерел (так звана Нітратна директива), пе-
редбачена Додатком ХХХ Угоди про асоціацію між Ук-
раїною та ЄС. І 

 хоча строк її впровадження, визначений Угодою (3 і 4 роки 
в залежності від положень акту), вже протермінований, 
роботи попереду  багато. Необхідно ще виконати такі осно-
вні завдання – прийняти Методику визначення зон, вразли-
вих до нітратних сполук, та Кодекс кращих сільськогоспо-
дарських практик.  

Доопрацювання саме цих документів і буде серед основ-
них завдань Міжвідомчої робочої групи, створеної спільно 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів і 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства. Саме ці два міністерства є відповідальними 
за впровадження директиви, а імплементація актів ЄС, які 
потребують міжсекторальної взаємодії є найскладнішою.  

Проекти і Кодексу, і Методики були підготовлені ще експе-
ртами проекту “Підтримка України в апроксимації напра-
цьованого законодавства ЄС у сфері навколишнього сере-
довища”, а зараз доступні для коментування експертами та 
громадськістю. Сподіваємось, що діяльність робочої групи 
матиме позитивні практичні наслідки і така серйозна про-
блема, як нітратне забруднення води, яке несе серйозні 
ризики для здоров’я, буде вирішена за допомогою євро-
пейських підходів та стандартів.  

16 
 липня 2020 року відбулося перше устано-
вче засідання робочої групи з розробки 
Державної стратегії управління лісами до 
2035 року. За словами Богдана Боруховсь-

кого (першого заступника Міністра захисту довкілля та при-
родних ресурсів України) до середини вересня планується 
напрацювати узагальнену та узгоджену стратегію. 

Згідно із проєктом Структури Державної стратегії управлін-
ня лісами до 2035 року документ серед іншого включатиме 
місію, візію та ключові індикатори державної політики уп-
равління лісами, а також шляхи реалізації стратегії, очікува-
ні результати, моніторинг та оцінку ефективності її впрова-
дження. Він визначатиме стратегічні цілі, фактично напря-

ми реформування державної політики управління лісами, 
зокрема: забезпечення екологічної стійкості; забезпечення 
вагомого внеску лісів в розвиток економіки; рекреація та 
відкрите суспільство; дослідження та освіта; ефективне 
управління лісами. Складовою цієї стратегії має стати Наці-
ональна система захисту природних ландшафтів від по-
жеж. 

Очікується, що новий програмний документ приділить рів-
ноцінну увагу вирішенню екологічних проблем у лісовій 
сфері (у т. ч. збереженню біорізноманіття), адаптації до 
зміни клімату та впровадженню європейських стандартів 
управління лісами.  

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

будинків було підтоплено у Західній Україні внаслідок паводку у червні 2020 року 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

«В процесі визначення нової цілі по скороченню викидів парникових газів для нас важливо, 

щоб кліматична політика стала стимулюючим фактором для посилення енергоефективності в 

будівлях і промисловості, розвитку низьковуглецевих технологій в транспорті, трансформації 

сектору енергетики, збереженні і відновленні лісів та інших екосистем»  

Роман Абрамовський, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України 

23 
 липня 2020 р. у Комітеті Верховної 

Ради України з питань екологічної полі-

тики та природокористування відбувся 

круглий стіл щодо створення націона-

льної системи торгівлі квотами на викиди парникових 

газів. Двогодинну дискусію модерувала народний депу-

тат України Леся Василенко. 

Як відомо, Україна в рамках Угоди про асоціацію з ЄС 

взяла на себе зобов’язання щодо створення системи тор-

гівлі викидами (СТВ) парникових газів у відповідності до 

Директиви 2003/87/ЄС. Тобто, створити аналогічну до 

європейської національну СТВ. 

Мінекології, яке представляла заступник міністра Ірина 

Ставчук, вважає, що створення СТВ можливе після отри-

мання достовірних даних про викиди парникових газів. У 

свою чергу, це можливо лише після практичного впрова-

дження закону про моніторинг, звітність та верифікацію 

викидів, який був прийнятий минулого року Верховною 

Радою. На її думку, створення СТВ можна очікувати у 

2025 році, а її реальний запуск, вочевидь, у наступні роки 

після створення. 

Серед основних проблемних питань на шляху створення 

СТВ – це (не-)амбітність національних цілей зі скорочення 

викидів парникових газів. Іншими словами, якщо націо-

нальні цілі передбачають збільшення реальних обсягів 

викидів, СТВ не може бути ефективною, оскільки вона 

потребує «браку» квот, який не може виникнути в умовах 

збільшення самих квот.  

Під час круглого столу значна увага приділялась також 

іншим інструментам скорочення викидів парникових 

газів, зокрема податку на викиди СО2. Представники 

проекту GIZ вчергове продемонстрували свої розрахунки 

щодо негативного впливу збільшення ставки екологічно-

го податку за викиди СО2 на більшість аспектів діяльності 

підприємств, а на галузевому та макроекономічному 

рівні, на їх думку, чистий ефект від підняття ставки СО2 з 

0,41 грн. до 10 грн. становитиме мінус 3,68 млрд грн. 

Окрім того, серед нових викликів, які пов’язані зі створен-

ням СТВ в Україні, є Європейський зелений курс 

(European Green Deal) та можливе запровадження меха-

нізму карбонового коригування імпорту до ЄС. Про це, 

зокрема, говорив Олексій Рябчин. В цьому контексті, 

позиція центру «Суспільство і довкілля» полягає у тому, 

що впровадження СТВ в Україні слід розглядати як мож-

ливу основу для дій, спрямованих на попередження нега-

тивних наслідків запровадження механізму карбонового 

регулювання імпорту в ЄС. Якщо практична можливість 

цього буде підтверджена відповідними аналітичними 

дослідженнями та взята на озброєння Урядом в рамках 

переговорів з ЄС щодо залучення до Європейського зеле-

ного курсу в цілому та можливого перегляду УА, то пар-

ламент і уряд повинні забезпечити тісну співпрацю щодо 

форми та змісту СТВ в Україні. 

НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ТОРГІВЛІ ВИКИДАМИ  

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

21 липня 2020 року  

Верховна Рада прийняла у першому читанні проєкт закону про управління відходами 


