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Ресурсно-аналітичний 
центр «Суспільство і до-
вкілля» – неприбуткова 
громадська аналітична 
організація, створена у 
2006 році для проведення 
незалежних досліджень та 
навчально-інформаційних 
заходів в Україні та регіоні 
Східної Європи, Кавказу та 
Центральної Азії.
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тики.
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Робочі програми

Фінансові результати

Проекти, реалізовані у 2019

   Європейські інтеграційні процеси у сфері довкілля

    Права людини і довкілля

   Соціально-трудові виклики

   Витрати — 1 170 225 грн.

    Доходи — 1 170 225 грн.

    Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі 
щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до Угоди про асоціа-
цію, Діксі груп, ЄС

    Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії, в рамках проекту 
«Громадська синергія», Міжнародний фонд «Відродження», ЄС

     Атомна адвокація – Прозоре керівництво щодо імплементації міжнародних угод у 
ядерній сфері, Ойкобюро, Федеральне міністерство сталості і туризму Австрії

    Моніторинг виборів Президента України у 2019 році (зелений порядок денний),  
ПРООН в Україні

    Моніторинг виборів до ВРУ у 2019 році (зелений порядок денний), ПРООН в Україні

   Співпраця з Школою права УКУ в рамках меморандуму про співпрацю
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Суспільство і довкілля

2019

2030

КРОК

28 лютого 2019 року Верховна 
Рада України прийняла 
Стратегію державної 
екологічної політики України на 
період до 2030 року

Метою державної екологічної політики є досягнення 

доброго стану довкілля шляхом запровадження еко-

системного підходу до всіх напрямів соціально-еконо-

мічного розвитку України з метою забезпечення консти-

туційного права кожного громадянина України на чисте 

та безпечне довкілля, впровадження збалансованого 

природокористування і збереження 

та відновлення природних екосистем.
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Низка показників оцінки реалізації державної екологічної політики відображає наші 
пропозиції, у тому числі розроблені на основі індикаторів моніторингу зеленого 
зростання за адаптованою нами методологією ОЕСР. Такі показники включають: 
скидання забруднених стічних вод, обсяг викидів парникових газів, добрий еколо-
гічний стан водних об’єктів, площа ПЗФ, місце в екологічному рейтингу країн світу 
(Environmental Performance Index). В цілому, затвердження конкретних показників є 
важливим досягненням для національної системи планування екологічної політики.

Що робили ми?

У 2019 році.

11 
випусків 
огляду

Ми слідкуємо 
за розвитком 
екологічної 

політики в Україні,
на основі постійного 

моніторингу щомісяця готуємо 
Огляди екологічної політики 
і права і розповсюджуємо 

серед цільової 
аудиторії. 

№ 10 (листопад) 2019 року 

ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

19  листопада 2019 року Кабінет Міністрів України на 
своєму першому “євроінтеграційному” засіданні 
відкрив публічний доступ до Пульсу Угоди. Пульс 
Угоди – це онлайн-система моніторингу реалізації 

Плану заходів виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Система створена декілька років тому, на її основі уряд вимірю-
вав прогрес виконання Угоди в різних сферах, проте відрита вона 
була лише для урядовців. 

Відкриття системи – важливий крок до прозорості та створює 
нові можливості для моніторингу виконання Угоди громадськіс-
тю, адже Пульс Угоди пропонує відстежувати прогрес виконання 

Плану заходів у режимі реального часу щодо суб’єкта, відповіда-
льного за виконання того чи іншого завдання. 

У сфері “Навколишнє природне середовище і цивільний захист” 
прогрес за весь період виконання Угоди складає 41%, а за дев’ять 
місяців 2019 року – 24%. Співвідношення виконаних завдань 
урядом та парламентом – 42 і 33% відповідно. Детальний аналіз 
завдань та індикаторів показує, що є сфери, які критично потре-
бують уваги, як-от управління відходами, промислове забруднен-
ня, повітря.  

П ід час презентації пріоритетів міністерства 25 листопа-
да 2019 р. Олексій Оржель, Міністр енергетики та захис-
ту довкілля, серед п’яти досягнень уряду назвав два у 
сфері довкілля: підготовку проекту закону щодо врегу-

лювання видобутку бурштину та відкритий он-лайн доступ до 
інформації про природні ресурси, зокрема ліси («ліс у смартфо-
ні»). Обидва досягнення, щоправда, ще у процесі виконання. 
 
Серед пріоритетних «зелених» питань на 2020 рік міністр назвав 
відновлювані джерела енергії; енергоефективність; підготовку та 
затвердження візії «зеленого» енергетичного переходу до 2050 
року; зміну клімату (прийняття інтегрованого плану клімату та 
енергетики до 2030 року; оновлення національного визначеного 
внеску до Паризької угоди, підготовка динамічної рамкової стра-
тегії з адаптації до зміни клімату, проведення оцінки ризиків від 
зміни клімату в секторах економіки, прийняття законодавства 
щодо обліку парникових газів та озоноруйнівних речовин); онов-
лення мережі моніторингу якості повітря; реформу екологічної 

інспекції; посилення прозорості процедури оцінку впливу на 
довкілля; управління відходами (прийняття рамкового закону у 
сфері управління відходами, стимулювання будівництва сміттєпе-
реробних заводів, боротьба з нелегальними сміттєзвалищами, 
заборона одноразового пластику).    
 
Так, у сфері енергоефективності планується реформування еко-
логічного податку на СО2,  введення його на всі види палива (з 
поверненням забруднювачу для фінансування заходів з енергое-
фективності). У сфері ВДЕ серед пріоритетів – вирішення питання 
гарантованого покупця для ВДЕ, у тому числі шляхом перегляду 
зеленого тарифу (оскільки тарифи на думку міністра завищені). 

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

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 
© Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” 
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міст та прибережних територій в Ук-
раїні може бути втрачено внаслідок 
зміни клімату 
(з виступу О.Оржеля, Міністра енергетики та 
захисту довкілля, 27.11.2019) 

№ 9 (жовтень) 2019 року 

ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

П итання необхідності оновлення Додатків ХХХ та ХХХІ до 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже давно є 
актуальним. З моменту проведення переговорів щодо 
Угоди про асоціацію пройшло багато часу: з’явились 

нові редакції директив та регламентів, нові acquis communautaire 
у сфері довкілля та клімату, а частина важливих екологічних пи-
тань “випала” ще під час переговорного процесу.  

30 – 31 жовтня 2019 р. у м. Києві відбулось п’яте засідання Класте-
ра 3 Підкомітету з питань економічного та іншого галузевого 
співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС. У рамках 
засідання сторони обговорили поточний стан справ та перспек-
тиви двостороннього співробітництва між Україною та ЄС у сфе-
рах енергетики (включаючи ядерні питання), транспорту, екології 
та зміни клімату, цивільного захисту, а також питання оновлення 
Додатків XXX та XXXI до Угоди. А вже 5 листопада у Брюсселі від-
будеться п’яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, на якому, 
серед іншого, окремий блок буде присвячений моніторингу вико-
нання Угоди про асоціацію та оновленню додатків до Угоди.  

 
Важливо, щоб окрім оновлення Додатку ХХХ останніми редакція-
ми директив, були включені три додаткові сфери (“Шумове забру-
днення”, “Хімічні речовини”, “Добробут тварин”) та низка інших 
директив, як-от щодо екологічної відповідальності, зменшення 
впливу деяких пластикових товарів на довкілля та ін. Має бути 
переглянутий і Додаток ХХХІ, який стосується кліматичної політи-
ки. Подальша кліматична політика має базуватись на основних 
принципах та цілях Паризької угоди і включати питання очікува-
ного національно визначеного внеску, реалізації стратегії низько-
вуглецевого розвитку, адаптації до зміни клімату, інтеграції кліма-
тичної політики в інші політики. Необхідно включити  до додатків 
окремі положення щодо вдосконалення механізмів імплемента-
ції, зокрема актуалізації актів, покладання повноважень на Раду 
асоціації щодо встановлення особливостей впровадження окре-
мих директив та регламентів, контроль та нагляд за дотриманням 
імплементованого законодавства ЄС.  

Н априкінці жовтня в Україні вибухнула публічна дискусія 
щодо якості атмосферного повітря у великих містах.  

Представники екологічних ініціатив, які впроваджують 
систему громадського моніторингу стану атмосферно-

го повітря, заявили про значне забруднення повітря пилом та 
іншими забруднювачами в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших міс-
тах України. У відповідь, державні органи почали оприлюднювати 
суперечливу інформацію, намагаючись спростувати дані екологі-
чних активістів. Це спровокувало гарячу дискусію щодо якості 
державного моніторингу за станом повітря. 

Проте наразі ключове питання залишається поза увагою: нагаль-
на потреба впровадити управління якістю атмосферного повітря 
у населених пунктах.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС вимагає імплементації 
відповідної директиви про якість атмосферного повітря, яка пе-
редбачає як моніторинг, так і управління якістю повітря (через 
прийняття та реалізацію планів управління якістю повітря на 
конкретних ділянках).  

Поспіхом прийнята постанова уряду в серпні 2019 року не вико-
нується, головним чином через відсутність стратегії та реального 
плану вирішення проблеми, у тому числі фінансове забезпечення 
моніторингу.  

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

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 
© Ресурсно-аналітичний огляд “Суспільство і довкілля” 
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становила частка відходів, утворе-
них в процесі кар'єрного  видобут-
ку залізної руди, шламів та хвостів 
їх збагачення  у загальному обсязі 
утворених відходів у 2018 році  
(за даними Держстату України) 

№ 7 (липень-серпень) 2019 

ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

14 серпня 2019 р. уряд прийняв рішення про ліквідацію Держав-
ної екологічної інспекції та створення натомість Державної при-
родоохоронної служби України.  

В цілому, таке рішення відповідає баченню профільного міністер-
ства щодо реформи державного контролю та моніторингу. Ство-
рення Державної природоохоронної служби передбачалось 
Концепцією  реформування системи державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища, яку було прийнято ще у 2017 році. Водночас, у 2018 році з 
незрозумілих причин уряд запропонував Верховній Раді створи-
ти службу законом, хоча створення центральних виконавчих 
органів влади є виключною компетенцією Уряду. 

Наразі Державна екологічна інспекція продовжує виконувати 
свої функції. Проте, питання функцій нагляду і контролю у сфері 
охорони навколишнього природного середовища (включаючи 
відповідальну інституцію та її підпорядкування) може бути перег-
лянуте новим урядом на чолі з прем’єр-міністром О.Гончаруком. 

29  серпня 2019 року Верховна Рада України затве-
рдила новий склад Кабінету Міністрів України. Із 
призначенням Олексія Оржеля Міністром енер-
гетики і захисту довкілля стало зрозуміло, що 
довкілля та енергетика будуть тепер “під одним 

дахом”.  

2 вересня було оприлюднено Постанову КМУ №829 “Деякі питан-
ня оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, 
відповідно до якої Міністерство екології та природних ресурсів 
перейменовано на Міністерство енергетики та захисту довкілля, а 
Міністерство енергетики та вугільної промисловості реорганізо-
вано шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту 
довкілля. Тим не менше, навіть за такого сценарію об’єднання, 

екологічні питання можуть не отримати тої пріоритетності, на яку 
очікували від нової влади.  

Під час першої прес-конференції, яка була присвячена представ-
ленню пріоритетів роботи оновленого міністерства, Міністр енер-
гетики і захисту довкілля запевнив, що екологія є не меншим 
пріоритетом у порівнянні з енергетикою. Проте озвучені питання 
зеленого порядку денного мають тісний взаємозв’язок із питан-
нями енергетики – енергоефективність, відходи, відновлювана 
енергетика, екологічні податки. Низка важливих природооохо-
ронних питань згадана не була, як і не висвітлено питання, чи 
міністерство надалі буде проводити реформи на виконання еко-
логічної та кліматичної складової Угоди про асоціацію. Анонсова-
на можливість ревізії рішень попередників може мати як позити-
вні, так і негативні наслідки для питань охорони довкілля.  
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ТИСЯЧ зайців упольовано мислив-
цями в Україні у 2017 році  
(за даними Державного кадастру 
тваринного світу України за 2018 рік) 

№ 5 (травень) 2019 року 

ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

М оніторинг довкілля в Україні здійснюють 11 держав-
них відомств, більшість з яких не підпорядковують-
ся Мінприроди. 31 травня 2019 року Міністерство 
екології та природних ресурсів  спільно із 

«Фундацією «Відкрите суспільство» презентувало геоінформацій-
ну систему «Відкрите довкілля», яка дасть змогу отримувати всю 
необхідну екологічну інформацію на одному порталі. Єдина плат-
форма екологічної інформації сприятиме вільному доступу гро-
мадян та експертів до актуальної і достовірної інформації про 
стан довкілля та має стати основою для прийняття ефективних 
управлінських рішень у сфері охорони довкілля. 

Систему запущено в тестовому режимі. На даному етапі вона 
містить три інтерактивні карти: «Вода», «Повітря» та «Екофінанси». 
Уся інформація надається у форматі відкритих даних. Більше того, 
портал надає можливість сформувати користувачу власну, необ-
хідну йому вибірку екологічного моніторингу, обираючи дані за 

регіонами, роками та забруднюючими речовинами, побудувати 
на їх основі первісні діаграми та завантажити у потрібному фор-
маті.  

Щодо планів розбудови порталу, вони досить амбітні. Зокрема, 
має бути оновлено модуль «Повітря», з’являться модулі «Ліси», 
«Біорізноманіття», «Ґрунти». Також розробники анонсують, що 
портал надаватиме інформацію не лише державного моніторингу 
довкілля, але також й організацій, які здійснюють громадський 
моніторинг. 

Нагадаємо, що впровадження інформаційної системи, яка об’єд-
нає в одну електронну базу екологічні дані різних центральних 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
передбачено Концепцією створення Загальнодержавної автома-
тизованої системи «Відкрите довкілля», одним із п’яти компонен-
тів якої має бути функціонування геопорталу. 

2  травня 2019 р. Мінприроди оприлюднило проект роз-
порядження КМУ «Про схвалення Національної стратегії 
щодо поводження з інвазійними чужорідними видами 
флори і фауни на період до 2030 року». 

Проектом пропонується затвердити стратегію для запобігання 
проникненню, знищенню, контролю та пом’якшення (мінімізації) 
несприятливого впливу інвазійних чужорідних видів на природні 
екосистеми, господарську діяльність та здоров’я людини. Реаліза-
ція стратегії передбачатиме два етапи, а також розробку націона-
льного і місцевого планів дій.  

У пояснювальній записці до проекту стратегії зазначається, що 
практично вся територія України в тій чи іншій мірі зазнає впливу 
інвазійних чужорідних видів. Ця проблема є актуальною з точки 
зору соціальних, економічних та екологічних інтересів, включаю-
чи торгівлю, охорону здоров'я, сільське, лісове і водне господарс-
тво. 

В Європейському Союзі діє відповідний регламент 1143/2014, 
яким, зокрема, закріплено перелік інвазійним чужорідних видів 
флори та фауни. Створення такого переліку передбачене і запро-
понованою Мінприроди стратегією. 

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

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 
© Ресурсно-аналітичний огляд “Суспільство і довкілля” 

на  64,3%

за даними Національного кадастру викидів парникових газів за 1990– 2017 рр. 

Україна зменшила 
викиди парникових газів 
у 2016 році в порівнянні  
з базовим 1990 роком  

№ 4 (квітень) 2019 року 

ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

19 квітня Мінекології презентувало проект рамкового закону про 
управління відходами, який має стати відправною точкою для 
впровадження європейських підходів і стандартів у цій сфері. На 
його основі будуть розроблені окремі секторальні закони, які 
визначатимуть правові, організаційні та економічні засади управ-
ління для кожного потоку відходів. Законопроект вже направле-
ний до секретаріату Кабінету Міністрів.  

Законопроект, розроблений в рамках виконання Угоди про асоці-
ацію із ЄС і Національної стратегії управління відходами до 2030 
року. Він встановлює головні напрями державного регулювання у 
сфері управління відходами. Зокрема, запроваджує принципи та 
положення щодо ієрархії управління відходами (спрямованої на 
максимальне подовження їх життєвого циклу), розширеної відпо-
відальності виробника та обов’язків споживачів, системи довго-
термінового планування управління, повноважень центральних 
та місцевих органів влади. Законопроект вводить нову європей-
ську номенклатуру відходів, визначає умови отримання ліцензій-

но-дозвільних документів та посилює відповідальність за ненале-
жне поводження із відходами.   

Низка стейкхолдерів, насамперед громадськість та профільні 
асоціації, висловили зауваження до його тексту. Вони стосуються, 
зокрема, ризиків адміністративного навантаження, декларатив-
ності положень, відсутності цільових критеріїв, невизначеності 
повноважень перехідного періоду тощо.    

В Україні, за даними Держстату у 2017 році лише 27% відходів - 
утилізовано, а 46% - видалено у спеціально відведені місці. Щодо 
побутових відходів, то за даними Мінрегіонбуду у 2018 році лише 
2% таких відходів було спалено, а 4,2% - потрапило на заготівель-
ні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. Нато-
мість у 2016 році 53,5% усіх відходів у Європейському Союзі були 
повторно використані. 

 

П резидент України 11 квітня 2019 р. ухвалив одинадцять 
указів, якими збільшив територію природно-
заповідного фонду (ПЗФ) на понад 80 000 га, що стано-
вить 0,13% від загальної площі держави. Завдяки тако-

му розширенню площа ПЗФ склала 6,73% від загальної площі 
держави. Розширення територій ПЗФ відбулося шляхом ство-
рення 3 нових національних природних парків («Бойківщина», 
«Нобельський», «Кам’янська Січ») та 3 нових заказників 
(гідрологічного заказника «Приморський», ландшафтних заказни-
ків «Жолоби» та «Базавлуцький»), збільшення площ існуючих 6 
національних природних парків та уточнення площі НПП 
«Нижньодністровський». 17 квітня 2019 р. президент ухвалив 
указ, яким змінив межі національного природного парку 
«Дністровський каньйон», додатково включивши в його терито-
рію 901,1 га. 

Таким чином квітень 2019 р. позначився ухваленням безпрецеде-
нтної кількості указів зі збільшення територій ПЗФ. Нагадаємо, що 
рік тому – 26 квітня 2018 р. – указом Президента України створе-
но Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповід-
ник, завдяки чому одномоментно площа ПЗФ збільшилася на 
226 964,7 га. 

Згідно із Законом України «Про Основні засади (стратегію) держа-
вної екологічної політики України на період до 2030 р.» площа 
земель ПЗФ в Україні на 2020 р. має становити 10,4% від загальної 
території країни. Попри поступ, досягнутий у квітні 2019 р., існує 
потреба на державному рівні посилити зусилля щодо вчасного 
досягнення цього показника. 
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На  83,9
 

тис. га  
збільшилася площа  
ПЗФ України  
у квітні 2019р. 

№ 2 (лютий) 2019 року 

ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

У рядовий офіс координації європейської та євроатланти-
чної інтеграції 19 лютого 2019 р. оприлюднив Звіт про 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом за 2018 рік. Згідно зі звітом у 2018 році 

виконано загалом 52% запланованих євроінтеграційних заходів, 
а у сфері навколишнього природного середовища і цивільного 
захисту – 22%. Порівняно зі звітом за 2017 рік у 2018 році просте-
жується нарощення темпів імплементації Угоди (в 2017 р. прозві-
товано про 41% виконання Угоди), але прогрес виконання зобо-
в’язань у сфері охорони довкілля є одним із найнижчих, ще й 
зменшився (у 2017р. – 27%).  

Одним з ключових питань при аналізі цього документа є відсут-
ність пояснення методології, якою користується урядова структу-
ра в підрахунку відсотків. Виходячи із змісту звіту здається, що 
автори ототожнюють Угоду про асоціацію і План заходів виконан-

ня Угоди. Проте виконання останнього є необхідною, але недос-
татньою умовою для належного і повноцінного виконання Угоди.  

Також неоднозначними є самі цифри, що наведені у звіті. Напри-
клад, одним із здобутків у сфері довкілля у 2018 році є прийняття 
Закону «Про стратегічну екологічну оцінку». Водночас його прий-
няття не зафіксоване як актив ВРУ – згідно зі звітом прогрес вико-
нання угоди парламентом становить 0%.  

Виконання Угоди про асоціацію на практиці має означати впрова-
дження в українське законодавство норм і стандартів європейсь-
кого права. У сфері охорони довкілля це вимоги 26 директив і 3 
регламентів. Якби оцінювалося виконання Угоди, як виходить з 
назви урядового звіту, результати були б іншими. За оцінками 
експертів, із 164 зобов’язань, зафіксованих у Додатку ХХХ, лише 
12 виконані, а розгляд 65 ще не розпочався.  

П озачергова Нарада сторін Конвенції Еспо відбулась 5-7 
лютого 2019 року в м. Женева (Швейцарія). Ця спеціа-
льна сесія була скликана з метою прийняття рішень 
щодо дотримання конвенції окремими державами, у 
тому числі Україною. 

На попередній Нараді сторін в 2017 р. (Мінськ, Білорусь) держави 
не змогли прийняти ключовий документ – рішення з питань до-
тримання конвенції – через розбіжності позицій у справах щодо 
Білорусі та Великобританії. За пропозицією України проект рі-
шення був доопрацьований у новому форматі: замість одного 
рішення (яке б стосувалось усіх питань та країни) на розгляд по-
зачергової Наради сторін у 2019 році було представлено низку 

окремих рішень. Два з них стосуються України: щодо будівництва 
каналу Дунай-Чорне море та продовження строків експлуатації 
РАЕС 1,2. Усі рішення були прийняті, при чому щодо каналу Дунай
-Чорне море – з поправками від України.  

Рішення щодо продовження строків експлуатації Рівненської АЕС 
1,2 не є новим: це – продовження справи, головне рішення у якій 
було прийняте ще у 2014 році за скаргою громадської організації 
«Екоклуб» (Рівне). Рішення щодо продовження строків експлуата-
ції РАЕС 1,2 стало важливим у загальноєвропейському контексті, 
оскільки дало старт процесу вироблення загальних рекоменда-
цій щодо застосування Конвенції Еспо до рішень щодо продов-
ження строків експлуатації АЕС. 
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Рахунок на користь  
Екостратегії 2030  
під час голосування  
в сесійній залі ВРУ  
28 лютого 2019 р.  

№ 1 (січень) 2019 року 

ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

У  2019 році Україна повинна повністю наблизити націона-
льне законодавство до вимог Директиви № 2008/50/ЄС 
про якість атмосферного повітря та чисте повітря для 
Європи. Тому на часі є оприлюднення та проведення 

громадського обговорення проекту урядової постанови, якою 
затверджується низка нормативно-правових актів щодо моніто-
рингу якості атмосферного повітря, прийнятих на впровадження 
вимог Директиви № 2008/50/ЄС. 

Загалом вітаючи цю нормотворчу ініціативу, звертаємо увагу на її 
ключові проблеми. За колом питань Проект порядку здійснення 
державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря 
(далі – Проект) встановлює вимоги не лише щодо здійснення 
державного моніторингу, але й врегульовує питання державного 
управління в галузі охорони атмосферного повітря, зокрема 
передбачає створення та окреслює повноваження органів управ-
ління якістю атмосферного повітря. Моніторинг та управління є 

різними явищами, тому комплексне приведення чинного законо-
давства до вимог директиви мало відбутися на рівні Закону Украї-
ни «Про охорону атмосферного повітря». 

У той же час, окремим питанням моніторингу не приділена нале-
жна увага, наприклад, вимірюванню в пунктах спостереження в 
сільській місцевості. Залишаються відкритим питання і до перелі-
ку зон та агломерацій на території України. Перелік зон є фактич-
ним відтворенням адміністративно-територіального поділу Украї-
ни лише на рівні областей, а перелік агломерацій обмежений 
лише містами з кількістю населення більше 250 000 осіб. Директи-
ва № 2008/50/ЄС під «агломерацією» вважає зони, включаючи 
передмістя, із населенням більше 250 000 чоловік, а також перед-
бачає включення до цього поняття зон із меншою чисельністю, 
але з врахуванням їх щільності населення. Тому пропонований 
перелік агломерацій не є повним. 

Н аші щоденні звички мають значний вплив на довкілля, 
тож будьмо відповідальними – так можна переформу-
лювати головний посил комунікаційної кампанії “Твої 
вчинки важать більше”, яку розпочали Міністерство 

екології та природних ресурсів України спільно із Міністерством 
інформаційної політики та Проектом ЄС Association4U. Кампанія 
спрямована на підтримку Екостратегії 2030, а саме досягнення 
цілі 1 «Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад 
сталого споживання і виробництва». 

На разі створено та презентовано три анімаційні ролики присвя-
чені ощадливому використанню води, сортуванню відходів та 
зменшенню використання одноразового пластику, що демон-
струватимуться як соціальна реклама на загальнонаціональних та 

регіональних телеканалах, у кінотеатрах, потягах “Інтерсіті” та в 
мережі інтернет. 

З одного боку, рекомендації, які дають автори роликів, надзви-
чайно прості і не потребують особливих зусиль, з іншого, запит, 
сформований буденними звичками критичної маси громадян, 
сприятиме розвитку більшої кількості екологічних послуг та ін-
фраструктури в межах цілої країни. І на підтримку проведення 
такої інформаційної кампанії наведемо кілька цифр нашого соціо-
логічного опитування: більше 80% українців вважають, що всесві-
тньої екологічної катастрофи не уникнути без зміни ставлення до 
природи, більше 52% визнають, що роблять недостатньо для 
довкілля і при цьому кожен четвертий відносить екопросвіту до 
найбільш ефективних способів вирішення екологічних проблем. 

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

МАЛЕНЬКИМИ КРОКАМИ ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ 

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 
© Ресурсно-аналітичний огляд “Суспільство і довкілля” 

 1600
щигликів намагалися  
контрабандно вивезти  
з України до Йорданії 
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Суспільство і довкілля

64% передвиборних програм 

мають зелені питання, що на 25% 
більше ніж на президентських 

виборах 2014 року

Порядок денний виборів 
Президента та депутатів 
ВРУ отримав більше зелених 
питань, порівняно 
з попередніми виборами

Найбільш «зеленими» на виборах 
до парламенту 2019 року виявились 

Рівненська, Львівська та Івано-
Франківська області.

КРОК

2019
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Моніторинг зеленої складової під час виборів Президента 
України та на виборах до Верховної Ради України Ресурс-
но-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» проводив 
у тісній співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні, а 
саме в рамках проекту «Підтримка Парламенту України з 
питань сталої енергетики та охорони довкілля».

За результатами моніторингу виборів Президента Украї-
ни ми підготували аналітичну записку «Зелений порядок 
денний майбутнього Президента України», яка містить ос-
новні висновки та тенденції зеленого порядку денного на 
виборах. Основні результати були презентовані та обго-
ворені на заході «Зелений порядок денний під час виборів 
2019: місія можлива?»

Що робили ми?

«Зелений 
порядок ден-

ний під час ви-
борів 2019: місія 

можлива?

Тісна 
співпраця 

з Програмою 
розвитку ООН 

в Україні, в рамках проекту 
«Підтримка Парламенту 
України з питань сталої 
енергетики та охорони 

довкілля».

Основні результати та тенденції формування зеленого 
порядку денного на виборах до Верховної Ради України 
у 2019 році були представлені в аналітичній записці «Зелений порядок денний на ви-
борах у ВРУ 2019». Під час заходу «Зелений порядок денний для України: інтеграція 
пріоритетів від виборів до сесійної зали» відбулось обговорення точок дотику різних 
політичних сил, що прийшли у парламент, з метою формування спільного екологічно-
го порядку денного. 
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73% - становила частка відходів, утворених в проце-

сі кар’єрного видобутку залізної руди, шламів та хвостів 

їх збагачення у загальному обсязі утворених відходів у 

2018 році 

(за даними Держстату України)

20 лютого 2019 року Уряд 
затвердив Національний план 
управління відходами  
до 2030 року

КРОК

2019

КРОК 3

2030
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20 червня 2019 року відбувся Форуму успішних 
практик у сфері охорони довкілля. Головна мета 
форуму – обмін кращим досвідом та налагодження 
співпраці між різними стейкхолдерами, які впро-
ваджують чи планують впроваджувати ініціативи, 
спрямовані на практичне застосування Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС у сфері довкілля та 
зміни клімату в Україні.

Форум зібрав близько 160 учасників з різних куточ-
ків України.

Під час Форуму відбулась панельна дискусія високо-
го рівня за участі представників Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України, Представництва 
ЄС в Україні, Верховної Ради України, експертів. Конкретні екологічні ініціативи були представлені  під час чоти-

рьох сесій: 

   Відходи; 

   Інтеграція екологічних питань в інші сфери 
політики; 

   Зміна клімату; 

    Атмосферне повітря, вода і промислове за-
бруднення.

Найбільша кількість практик, презентованих під 
час заходу, стосувалась питання відходів. І це за 
умов, що відповідного законодавства, спрямова-
ного на імплементацію директив та регламентів 
ЄС, ще не прийнято в Україні.

Що робили ми?

20 червня 2019 року 
відбувся Форум 

успішних практик у 
сфері охорони  

довкілля  
Форум зібрав близько 160 
учасників з різних куточків 

України

73% - становила частка відходів, утворених в проце-

сі кар’єрного видобутку залізної руди, шламів та хвостів 

їх збагачення у загальному обсязі утворених відходів у 

2018 році 

(за даними Держстату України)

КРОК 3

Відгуки  
учасників Форуму:

«Успіхи інших завжди 
надихають, адже 
вони демонструють, 
що немає нічого 
неможливого» (Су-
хіна Олена, Інститут 
економіки природо-
користування та ста-
лого розвитку НАН 
України)

«Дякую … за неймо-
вірну можливість 
посілкуватись із 
найбільш відомими 
активістками, які 
займаються темою 
сміття. Ці люди є 
драйверами креатив-
них проектів, вміють 
їх масштабувати, 
вміють залучасти ба-
гато людей і кажуть, 
що треба, щоб акти-
вістів було більше в 
регіонах, а не лише 
в Києві…» ( Акуленко 
Люба, Український 
центр європейської 

політики)

«Чудовий 
Форум 
успішних 
практик, 
щоб от-
римати 
натхнен-
ня на рік 

для ініціа-

тив, спрямованих на 
практичне застосу-
вання Угоди про асо-
ціацію між Україною 
та ЄС у сфері довкіл-
ля». (Шевченко Леся, 
Фундація «Відкрите 
суспільство»)

«Навіть міністр Остап 
Семерак зауважив, 
що форум екологічно 
організований: всі 
роздавальні матері-
али з переробленого 
паперу, скляні пляш-
ки та багаторазові 
стаканчики. Якби 
на рівні державних 
закупівель вдалося 
додати вимогу «еко-
логічності» товарів, 
це б знизило їх ціну 
і сприяло поширен-
ню.» (Єременко Ілля, 
Екоклуб (Рівне)).

Найбільша  
кількість прак-

тик стосувалась 
питання  
відходів.



10 КРОК 4 Суспільство і довкілля

10 кроків до чистого довкілля / Річний звіт 2019 

У 2019 році розпочався процес 

оновлення Додатків ХХХ 
(охорона довкілля) 

та ХХХІ (кліматична 
політика) до Угоди 

про асоціацію між 

Україною та ЄС.

Уряд та парламент 
продовжують 
євроінтеграційний 
курс України

КРОК

2019

Відкрито Пульс Угоди 

«Зараз у нас є Угода про асоціацію – найбільша, 

безпрецедентна за глибиною і за масштабом 

угода між ЄС та третьою країною. Так, вона не 

каже нічого про членство, але якщо нам з вами 

вистачить сил та здорового глузду її виконати, 

то я думаю, що ми наблизимося до членства 

так близько, наскільки це взагалі можливо. Але 

зупинятися на асоціації ми не плануємо.» 

/Кулеба Дмитро, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної 

інтеграції, з інтерв’ю Європейській правді/
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Відкрито Пульс Угоди 

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» 
бере активну участь в роботі Української сторони Плат-
форми громадянського суспільства Україна-ЄС. 

Голова правління організації є координаторкою РГ 5 
«Енергетика, транспорт, довкілля і зміна клімату».  У 2019 
році вона брала участь у двох спільних українсько-євро-
пейських засіданнях платформи, виступала під час кон-
ференції «Регіональний вимір європейської інтеграції»,  
презентувала доповідь щодо імплементації транспорт-
ної складової Угоди про асоціацію. 

Що робили ми?

Голова 
правління 

організації є 
координаторкою 

РГ 5 «Енергетика, 
транспорт, довкілля 

і зміна клімату».

Ресурсно-
аналітичний центр 

«Суспільство 
і довкілля» 

бере активну участь в роботі 
Української сторони Платфор-

ми громадянського суспіль-
ства Україна-ЄС.
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Суспільство і довкілля

22 травня 2019 року Уряд 
схвалив Концепцію державної 
політики у сфері промислового 
забруднення

КРОК
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Важливо, щоб громадяни знали про те, яку користь дає саме їм імплементація Угоди 
про асоціацію. Тому Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» підготу-
вав брошури із серії «Що дає нам Угода про асоціацію?», а саме:

 Попередження промислового забруднення

 Управління відходами та ресурсами 

 Якість води та управління водними ресурсами

 Управління довкіллям

 Охорона природи

 Протидія зміні клімату та захист озонового шару

 Якість атмосферного повітря

 Поводження з ГМО

Що робили ми?

8 брошур
«Що дає нам 

Угоду про 
асоціацію?».

В рамках проекту
«Від Угоду про асо-
ціацію до успішних 
практик: охорона 

довкілля в дії».

Брошури активно використовуються під час тренінгів, семінарів, для роботи з грома-
дянами на місцях. 

Ресурсно-аналітичний центр 
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Управління довкіллям

Ресурсно-аналітичний центр
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Охорона 
природи

Ресурсно-аналітичний центр 
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Безпека поводження з ГМО

Ресурсно-аналітичний центр
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Попередження промислового 
забруднення

Ресурсно-аналітичний центр 
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Протидія зміні 
клімату  

та захист 
озонового шару

Ресурсно-аналітичний центр 
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Управління відходами  
та ресурсами

Ресурсно-аналітичний центр
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Якість атмосферного 
повітря

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Ресурсно-аналітичний центр 
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Якість води  
та управління водними ресурсами
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Суспільство і довкілля

30 вересня 2019 року 
Президент видав Указ про Цілі 
сталого розвитку України на 
період до 2030 року

Це важливий крок для закріплення на 
політичному рівні цілей сталого розвитку, проте 
в указі відсутні практичні інструменти для 
реалізації цілей. В Україні ще багато роботи в 
цьому напрямку, зокрема щодо питання сталого 
розвитку та торгівлі. 

КРОК

2019

2030



15КРОК 6

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» є членом Дорадчої групи з тор-
гівлі та сталого розвитку.  У 2019 році ми брали активну участь у засіданнях Дорадчої 
групи як в Києві, так і в Брюсселі, а також у Форумі громадянського суспільства, що 
відбувся в Брюсселі у листопаді 2019 р.

Що робили ми?

У 2019 році 
ми брали активну 
участь у засідан-

нях Дорадчої 
групи як 

в Києві, так і в 
Брюсселі.

Ресурсно-
аналітичний центр 

«Суспільство 
і довкілля» 

є членом Дорадчої групи 
з торгівлі та сталого 

розвитку.
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Суспільство і довкілля

Питання клімату – особливе на 

політичному порядку денному, бе-

ручи до уваги критичну ситуацію 

із зміною клімату, потужні кліма-

тичні рухи у світі, амбітні цілі  

та нездатність  

домовитись. 

12 грудня 2019 року Верховна Рада України 
ухвалила Закон України "Про засади 
моніторингу, звітності та верифікації  
викидів парникових газів" та Закон  
«Про озоноруйнівні речовини  
та фторовані парникові гази»

Результатом об’єднання мініс-

терств з енергетики та охорони 

довкілля в Україні мала б стати 

потужня кліматична політика. 

Проте, чи стане це поштовхом 

для амбітніших кліматичних 

змін – питання часу. 

КРОК

2019



зміни клімату. Ми 
пропонуємо включи-
ти три нові сфери: 
шумове забруднен-
ня, благополуччя 
тварин та хімічні 
речовини. 

Для усунення ос-
новних проблем з 
імплементацією ми 
пропонуємо (а) пе-
редбачити механізм 
актуалізації додат-
ків (автоматичний 
або періодичний), 
(б) включити окремі 
положення щодо 
вирішення клю-

З метою актуалі-
зації додатків ми 
пропонуємо: (а) по-
рівняльну таблицю 
відповідних актів 
законодавства ЄС, 
включених до До-
датку ХХХ, з новими 
редакціями цих 
актів, (б) таблицю 
актів, які можуть 
бути додатково 
включені до Додат-
ку ХХХ, та (в) онов-
лені положення До-
датку ХХХI з огляду 
на нові реалії у сфері 

17КРОК 7

У травні 2019 року ми підготували позиційний документ 
«Актуалізація та доповнення Додатків ХХХ та ХХХІ Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС».

Що робили ми?

Цей позиційний документ 
має на меті дати  

рекомендації  
зацікавленим сторонам 

щодо
оновлення Додатків ХХХ та 
ХХХI до Угоди про асоціацію 

між Україною та Європей-
ським Союзом.

У травні  
2019 року ми  

підготували пози-
ційний документ  

«Актуалізація та доповнення 
Додатків ХХХ та ХХХІ Угоди 
про асоціацію між Україною  

та ЄС».
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директиви безпосередньо передбачає спів-фінансування створення об’єктів NATURA 2000 з 
боку Європейського Союзу.  

 
Додаток ХХХ має бути доповнений особливим положенням, який би як мінімум 

підтверджував можливість приєднання України до програм фінансування мережі NATURA 
2000, у тому числі LIFE. Розширення мережі NATURA 2000 на Україну неможливе без спів-
фінансування цих заходів з боку ЄС. Імплементація ж директив без створення NATURA 2000 
немає сенсу (Бернська конвенція та Смарагдова мережа не створюють реальних умов для 
функціонування таких об'єктів в Україні і не потребують імплементації директив). Таке 
положення могло б встановлювати також загальні рамки щодо надання фінансової та технічної 
допомоги Україні в процесі імплементації екологічного законодавства ЄС. 
 

 
 
За додатковою інформацією звертайтесь: 
 
п. Наталія АНДРУСЕВИЧ 
Голова правління 
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» 
nataliya.andrusevych@rac.org.ua  
 

 
Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” – неприбуткова громадська 
аналітична організація.  
Наша місія: Довкілля 3D - актуальна аналітика задля якісних змін у суспільстві.  
Наша візія: Довкілля і людина є в центрі державної політики. 
www.rac.org.ua  
 

 
Фото: Joel Samson, Fox life (2015). 

 

Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” 
Львів – травень 2019 

 
 
 
 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ДОПОВНЕННЯ 
ДОДАТКІВ ХХХ ТА ХХХІ  

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

(ДОВКІЛЛЯ ТА ЗМІНА КЛІМАТУ) 
 

Позиційний документ 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОНОВЛЕННЯ ДОДАТКІВ ХХХ ТА ХХХІ 

 

2.1. Пропозиції щодо актуалізації директив та регламентів, які містяться у Додатку ХХХ 

 
Директиви та регламенти ЄС, що включені до Додатку ХХХ Угоди про асоціацію, зазнали 

змін та доповнень (а у деяких випадках – повної заміни чи нової редакції) з часу проведення 
переговорів про Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Нижче подана таблиця (Таблиця 1) 
відображає зміни, які необхідно внести до Додатку ХХХ з метою відображення останніх1 
редакцій чи нових актів, які прийняті на заміну актів ЄС, які вже включені до Додатку ХХХ. 

 
 
 
Таблиця 1. Пропозиції щодо актуалізації директив та регламентів Додатку ХХХ 
 

№ Директива/регламент у Додатку ХХХ Пропозиції щодо нової редакції 
 

 Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики 
 

1 Директива № 2011/92/ЄС про оцінку 
впливу окремих державних і приватних 
проектів на навколишнє середовище 
(кодифікація) 

Директива № 2011/92/ЄС про оцінку 
впливу окремих державних і приватних 
проектів на навколишнє середовище 
(кодифікація), із змінами і 
доповненнями, внесеними Директивою 
№ 2014/52/ЄС 
 

2 Директива № 2001/42/ЄC про оцінку 
впливу окремих планів та програм на 
навколишнє середовище 
 

Без змін 

3 Директива № 2003/4/ЄC про доступ 
громадськості до екологічної інформації 
та про скасування Директиви № 
90/313/ЄЕС 
 

Без змін 

4 Директива № 2003/35/ЄC про 
забезпечення участі громадськості у 
підготовці окремих планів та програм, 
що стосуються навколишнього 
середовища, та внесення змін і 
доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС 
та 96/61/ЄС про участь громадськості та 
доступ до правосуддя 

Директива № 2003/35/ЄC про 
забезпечення участі громадськості у 
підготовці окремих планів та програм, що 
стосуються навколишнього середовища, 
та внесення змін і доповнень до 
Директив №№ 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС 
про участь громадськості та доступ до 
правосуддя, із змінами і доповненнями, 
внесеними Директивою № 2011/92/ЄС 
та Директивою № 2016/2284/ЄС 
 
 
 
 

                                                             
1 Станом на 28 травня 2019 року. 

чових системних 
проблем імплемен-
тації (особливості 
регламентів, вра-
хування практики 
Суду Європейського 
Союзу тощо) та (в) 
включити положен-
ня щодо співфінан-
сування створення 
мережі NATURA 
2000. 
 

Наші пропозиції 
щодо вирішення 
ключових систем-
них проблем 
імплементації 
зосереджені на про-
блемах, пов’язаних 
з не-членством 
України в ЄС. Ми 
пропонуємо три по-
літико-правові мо-
делі вирішення цих 
проблем і за своїм 
змістом наші пропо-
зиції є політичними 
варіантами (policy 
options). 
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10 кроків до чистого довкілля / Річний звіт 2019 

Суспільство і довкілля

Активно відбувається 
процес диджиталізації у 
сфері довкілля. 

У тестовому режимі запущено 
систему «Відкрите довкілля»

КРОК

2019
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Теж намагаємось бути відкритими і прозорими.

Ми регулярно публікуємо усю інформацію про себе і про діяльність, а з кінця 2018 
року почала працювати Наглядова рада Ресурсно-аналітичного центру «Суспіль-
ство і довкілля» – дорадчий орган організації. 

Що робили ми?

Теж 
намагаємось 

бути відкритими 
і прозорими.

Ми регулярно 
публікуємо усю 

інформацію про себе 
і про діяльність,

а з кінця 2018 року почала 
працювати Наглядова рада 

Ресурсно-аналітичного 
центру «Суспільство і до-
вкілля» – дорадчий орган 

організації.

Знайомтесь із нашою Наглядовою радою:

Світлана Голікова, 
директор компанії 
«Трансенергоконсалтинг»

Руслана Рудніцька,
доцент, Львівський 
регіональний інститут 
державного управління

Іван Городиський, 
директор Школи 
права Українського 
католицького 
університету, адвокат

Андрій Скіпальський,  
Генеральний 
директор Директорату 
громадського здоров’я 
МОЗ України
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10 кроків до чистого довкілля / Річний звіт 2019 

У зв’язку із критичною ситуацією із за-

брудненням повітря у великих промис-

лових містах, у 2019 році особливого 

значення набув громадський моніторинг 

якості атмосферного повітря. 

14 серпня 2019 року Уряд 
прийняв Постанову «Деякі 
питання здійснення державного 
моніторингу в галузі охорони 
атмосферного повітря» 

КРОК

2019
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Спільно із «Діксі груп» та партнерами в рамках коаліції «Енергетичні реформи» ми 
продовжували здійснювати постійний моніторинг просування України у виконанні 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у сферах енергетики та довкілля. Впро-
довж 2019 року було підготовлено 12 місячних і 1 річний моніторинговий звіт, а ре-
зультати проміжних квартальних досягнень та проблем представлялися експертами 
під час публічних заходів.

Що робили ми?

Впродовж 
2019 року було 
підготовлено 
12 місячних і 

1 річний моніто-
ринговий звіт.

В рамках коаліції 
«Енергетичні ре-

форми» ми продов-
жували здійснюва-
ти постійний моні-
торинг просування 
України у виконанні Угоди про 
асоціацію з Європейським Со-
юзом у сферах енергетики та 

довкілля.

довж 2019 року було підготовлено 12 місячних і 1 річний моніторинговий звіт, а ре-
зультати проміжних квартальних досягнень та проблем представлялися експертами 

В рамках коаліції В рамках коаліції 

форми» ми продов-

Спільно із «Діксі груп» та партнерами в рамках коаліції «Енергетичні реформи» ми 
продовжували здійснювати постійний моніторинг просування України у виконанні 
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10 кроків до чистого довкілля / Річний звіт 2019 

Суспільство і довкілля

Європейський зелений курс – 
комплекс заходів ЄС для сталого 
зеленого переходу Європи 
до кліматично-нейтрального 
континенту до 2050 року 

Уряд України заявив про 
наміри України долучитись 
до Європейського зеленого 
курсу.

У грудні 2019 року Європейська 
Комісія презентувала 
Європейський зелений курс.

КРОК

2019

2050
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Дуже важливо «йти в ногу» з Європейським Союзом щодо 
питань екологічної та кліматичної політики і права, адже 
ця сфера в ЄС постійно вдосконалюється та розвивається. 

У 2019 році  ми висвітлювали актуальні події у сфері еко-
логічної та кліматичної політики і права ЄС у дайджестах 
«Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд еко-
логічної та кліматичної політики і права ЄС». 

Наш центр є членом та активно співпрацює з Європей-
ським екологічним бюро та Офісом зв’язку аналітичних 
центрів у Брюсселі. 

Що робили ми?

Наш центр є членом 
та активно співпра-
цює з Європейським 

екологічним бюро 
та Офісом зв’язку 

аналітичних центрів 
у Брюсселі.

  

ДОВКІЛЛЯ І КЛІМАТ: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики та права ЄС 

Шановні друзі! Пропонуємо вашій увазі випуск «Довкілля і клімат: інформаційно-
аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС» за квітень 2019 року. 

У квітні Європейська Комісія опублікувала Комюніке щодо імплементації екологічної 
політики в державах-членах ЄС та звіт про імплементацію Директиви про батарейки. 
Рада ЄС сформувала висновки щодо впровадження Лісової стратегії та сталого розвит-
ку в ЄС.  

На законодавчому порядку денному європейських інституцій були питання реформу-
вання Спільної аграрної політики, збереження рибних запасів у Середземному морі. 
Опубліковано звіт, яким візуалізовано систему реєстрації хімічних речовин в ЄС. На під-
тримку чистого повітря для європейців відбувся щорічний пробіг. 

Європейська Комісія оприлюднила четвертий звіт про функціонування Енергетичного 
Союзу, в якому визначені його подальші кроки, зокрема у кліматичній сфері. Усунені 
прогалини у правовому регулюванні газової сфери – вимоги законодавства ЄС поши-
рено і на газопроводи з країн, не-членів ЄС. Європейські інституції схвалили стандарти 
стосовно викидів СО2 від легкових автомобілів, а прийняття стандартів викидів від ван-
тажівок вийшло на завершальну пряму. Опубліковані нові дані про викиди СО2 від лег-
кових автомобілів та методичний документ про найкращі наявні практики з видобутку 
вуглеводнів. 

У рубриці «Кращі екологічні практики» знайомимо читачів з ініціативою Європейської 
Комісії, котра запровадила щорічну нагороду «Європейська зелена столиця», якої удо-
стоюються міста, що впроваджують у життя високі та амбітні екологічні стандарти. 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  
"отримувати EUpdates" на адресу office@rac.org.ua  

інформаційно-аналітичний огляд екологічної  
та кліматичної політики і права ЄС 
 

Європейські орієнтири - зеленим реформам 

У ВИПУСКУВИПУСКУ 

квітень 2019 

Цей огляд підготовлено в рамках проекту "Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона довкілля в дії" за фінансової підтримки Євро-
пейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Українсь-
кої сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного 
центру «Суспільство і довкілля» і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». 

У 2019 році  
ми висвітлювали 
актуальні події 
у дайджестах 

«Довкілля і клімат: інформацій-
но-аналітичний огляд екологічної 

та кліматичної політики 
і права ЄС».



Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»
Поштова адреса: вул. Ак. Сахарова, 42, офіс 509 

79026, м. Львів, Україна
Телефон/факс: +38 032 242 22 84

Електронна пошта: offi ce@rac.org.ua
Веб-сторінка: www.rac.org.ua

Ресурсно-аналітичного центру 
”СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ”


