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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

24-26 серпня 2020 р. відбулось дев’яте засідання робочої групи 
Конвенції Еспо та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку. 
Головним завданням делегатів було підготувати та погодити усі 
необхідні документи до чергової Наради сторін конвенції та прото-
колу, яка має відбутись у Вільнюсі наприкінці цього року. 

Найбільш важливими і складними були такі питання: 

 Погодження низки рішень щодо дотримання конвенції 

(протоколу) окремими державами; 

 Обговорення та усунення розбіжностей щодо керівних настанов 
зі застосування конвенції Еспо до продовження строків експлуа-
тації АЕС. 

Проєкти рішень щодо (не-)дотримання державами конвенції Еспо 
включають два рішення щодо України: з питання каналу Дунай-
Чорне море та щодо продовження строків експлуатації Рівненської 

АЕС. Україна традиційно захищала себе з обох питань, а от ЄС 
несподівано закликав Комітет з питань імплементації Конвенції 
Еспо підготувати більш жорстке рішення щодо каналу Дунай-
Чорне море.  

Очікуваною була відсутність взаємної згоди держав щодо проєкту 
керівництва з питань продовження строків АЕС: доволі критичні 
зауваження як громадськості, так і Комітету з питань імплемента-
ції. Активну позицію зайняла делегація України, яка не погоджу-
ється з дискримінаційним застосуванням конвенції лише до Украї-
ни та вимагає однаково застосовувати норми конвенції до всіх її 
сторін. Наразі проєкт відправлено на доопрацювання, проте шанси 
його прийняття на Нараді сторін є невеликими. 

У зв’язку з пандемією COVID-19 засідання відбувалось у змішаному 
режимі: більшість представників держав брали участь в он-лайн 
форматі. 

28 
 серпня 2020 року на веб-сторінці Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів України 
оприлюднено для обговорення проєкт Закону 
“Про приєднання України до Мінаматської конве-

нції про ртуть”. Експерти та громадськість неодноразово наголо-
шували на необхідності долучення до цього міжнародного догово-
ру, проєкт закону про приєднання вже проходив громадське обго-
ворення у 2018 році, проте так і не був прийнятий. Приєднання до 
конвенції є й серед рекомендацій, прийнятих під час парламентсь-
ких слухань “Пріоритети екологічної політики Верховної Ради Укра-
їни на наступні п’ять років”.  

Відповідно до Конвенції строк поетапного припинення викорис-
тання продукції, що містить ртуть, - з 2020 року, та строк поетапної 
зупинки виробничих процесів, у яких використовується ртуть або 
сполуки ртуті, - з 2018 року. Законопроєктом передбачено винятки 

для України: 

 щодо визначення терміну припинення виробництва ацетальде-

гіду, в якому ртуть або сполуки ртуті використовуються в якості 
каталізатора, - з 2021 року, 

 щодо визначення терміну припинення виробництва, імпорту 

або експорту продукції, що містить ртуть, яка наведена  в части-
ні І Додатка А до Конвенції, - з 2021 року. 

Нагадаємо, що Мінаматська конвенція – міжнародний договір, 
основною метою якого є захист людей і довкілля від антропоген-
них викидів та вивільнень ртуті та її сполук. Конвенція була підпи-
сана 10 жовтня 2013 року, а набула чинності з 16 серпня 2017 року. 
Сподіваємось, що Україна дуже скоро також стане стороною цього 
важливого міжнародно-правового акту.  

ЦИФРА МІСЯЦЯ 
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4  із 60Лише екологічних адміністративних послуг надаються 

онлайн  
(за інформацією Романа Абрамовського, Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України) 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

“Залучення України до реалізації Європейського зеленого курсу є одним з моїх пріоритетів. Ми вже є частиною 

цього процесу в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Серед пріоритетних секторів у цьому напрямку ми розглядаємо 

підвищення енерго- та ресурсоефективності економіки, реформу вугільного сектору та справедливу трансформацію 

вугледобувних регіонів, розвиток відновлювальної та водневої енергетики, розбудову національної системи 

торгівлі квотами на викиди парникових газів, розвиток сталого сільського господарства, зокрема, виробництво 

органічної продукції, діджиталізацію економіки, екологізацію транспорту, співпрацю у наукових та інноваційних 

проєктах, стимулювання трансферу технологій”  

Ольга Стефанішина, Віцепрем’єрка з євроінтеграційної та євроатлантичної інтеграції  

(Джерло: Євроінтеграційний портал) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА: СПРОБА 2.0  

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

Державну екологічну інспекцію вирішили розмістити у Кривому Розі 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

О 
днією з ключових подій 2019 року у сфері екологічної 
політики та права стало ухвалення Парламентом 
України Основних засад (стратегію) державної еколо-
гічної політики України на період до 2030 року (далі – 

Екологічна стратегія). Для їх реалізації КМУ мав розробити та 
затвердити Національний план дій з охорони навколишнього 
природного середовища (не пізніше жовтня 2019 року). Проте 
уряд не прийняв необхідного нормативно-правового акту, хоча 
здійснював спроби для виконання свого зобов’язання. Так, у 
травні 2019 року з метою залучення громадськості до формуван-

ня національного плану оприлюднено структуру та попередній 
проєкт документу, а у вересні проєкт документу для проведення 
консультацій із громадськістю (далі – Проєкт-2019). 

Чергова спроба зроблена 25 серпня 2020 року, коли для прове-
дення консультацій із громадськістю Міністерство захисту до-
вкілля та природних ресурсів України оприлюднило проєкт Наці-
онального плану дій з охорони навколишнього природного 
середовища на 2020-2025 роки (далі – Проєкт-2020). Проєктом 
документу передбачено виконання 266 заходів, спрямованих на 
реалізацію цілей та завдань Екологічної стратегії.  

Не зважаючи на проведену роботу, Проєктом-2020 охоплені не 
усі завдання Екологічної стратегії. Поза увагою залишені такі 
завдання, як: забезпечення участі громадськості у прийнятті 
управлінських рішень у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища та природокористування (Ціль 1); забезпечен-
ня збереження, відновлення та збалансованого використання 
рослинного світу України (Ціль 2); розвиток галузевих стратегій 
щодо забезпечення охорони та захисту природи (Ціль 3); упрова-
дження сталої системи управління відходами та небезпечними 
хімічними речовинами (Ціль 4). Не визначено (відсутні) заходи 
для завдання «забезпечення науково-інформаційної та іннова-
ційної підтримки процесу прийняття управлінських рі-
шень» (Ціль 5). У той же час у Проєкт-2020 введено нове завдан-
ня (для Цілі 4), яке не передбачене Екологічною стратегією, зок-
рема: запобігання поширення радіонуклідів в навколишнє при-
родне середовище. 

Залишається відкритою низка ключових питань, які впливати-
муть як на виконання Екологічної стратегії, так й ефективну реа-
лізацію самого національного плану. А саме:  

 проведення стратегічної екологічної оцінки. З повідомлення та 

доданих документів не простежується, що така була проведена 
чи планується щодо Проєкту-2020; 

 індикатори виконання. Проєкт-2020 для кожного заходу вста-
новлює індикатори виконання, проте жоден з них не містить 
кількісних характеристик, що у подальшому не дозволить прос-
тежити прогрес виконання відповідних заходів; 

 фінансування заходів. Проєкт-2020 не передбачає джерел 

фінансування, за рахунок яких впроваджуватимуться заходи. У 
пояснювальній записці зазначається, що не потребує додатко-
вих фінансових витрат з державного бюджету. Відсутність вка-
зівки на джерела фінансування та розміри останнього, ставить 
під сумнів вчасне та ефективне впровадження заходів нацпла-
ну. 

Екологічна стратегія Проєкт-2019 Проєкт-2020 

цілі завдання (кількість) заходи (кількість) заходи (кількість) 

Ціль 1 7 завдань 48 29 

Ціль 2 19 завдань 128 105 

Ціль 3 17 завдань 107 66 

Ціль 4 13 завдань 45 37 

Ціль 5 12 завдань 41 29 

загальна кількість 369 266 
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