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АКЦЕНТИ

У

квітні було оприлюднено План пріоритетних дій Уряду на
2021 рік, який КМУ прийняв 24 березня 2021 року. Які ж
плани на цей рік у сфері охорони довкілля, зміни клімату
та Європейського зеленого курсу?

План дій містить 797 кроків у різних сферах, які заплановано здійснити у 2021 р., визначає відповідальних за виконання тих чи інших
завдань, терміни, індикатори виконання та очікувані результати.

вання енергії та програми термомодернізації будівель, розробка
Стратегії розвитку водневої енергетики тощо.
У сфері зміни клімату важливо виділити плани щодо розробки
Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, подання другого національно визначеного внеску України, створення та
підтримка функціонування Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Одним з кроків у напрямку євроінтеграції визначається участь
України в ініціативі «Європейський зелений курс», зокрема через
проведення консультацій з ЄС та започаткування структурного
діалогу, проведення засідання міжвідомчої робочої групи. Пріоритетні сфери ЄЗК включено до секторальних політик, найбільше – у
секторі енергетики та енергоефективності. Зокрема, розробка
Національного плану дій з енергоефективності до 2030 року, Державної цільової економічної програми з енергоефективності та
розвитку ВДЕ, розробка Інтегрованого плану з енергетики і клімату, розробка вимог до будівель із майже нульовим рівнем спожи-

У сфері довкілля плануються зміни щодо екоподатку, розробка
низки законів (щодо хімічної безпеки, у сфері управління відходами, про екологічних аудит), імплементація Нітратної директиви,
низка заходів щодо охорони природи та лісів, у сфері національного надрокористування. Також заплановано затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища
на 2021-2025 роки.

В останній час питання хімічної безпеки України та її правового
забезпечення набули нової актуальності. Недосконалість нормативно-правового та організаційного забезпечення систем управління
хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами стали
предметом розгляду Рішення РБНО «Про заходи щодо підвищення
рівня хімічної безпеки на території України», введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року. Одним із заходів, покладеним на КМУ, є внесення у тримісячний строк на розгляд ВРУ проекту закону щодо хімічної безпеки та управління хімічними речовинами (підпункт 3 п.2 Рішення).

вання двох видів суспільних відносин – відносин, пов’язаних із
забезпечення хімічної безпеки, та відносин з управління хімічною
продукцією. У свою чергу у законопроєкті запропоновано комплекс заходів на врегулювання цих відносин.

28 квітня Міндовкілля України оприлюднило для проведення консультацій проєкт Закону України «Про хімічну безпеку та поводження з хімічними речовинами». Закон спрямований на регулю-

ЦИФРА МІСЯЦЯ

91,8%

Як бачимо, планів дуже багато. Але важливо мати такий перелік,
щоб розуміти, куди будемо рухатись, що буде на порядку денному. А також, щоб оцінити в кінці року, що було зроблено, а що так і
залишилось пунктом у «плані пріоритетних дій».

Незважаючи на комплексний характер законопроєкту, для впровадження ефективного механізму хімічної безпеки ще потрібно буде
розробити й ухвалити низку підзаконних нормативно-правових
актів (наприклад, щодо розроблення та затвердження регіональних планів управління хімічною безпекою та ін.), утворити нові
органи (за аналогією ECHA, яка функціонує в ЄС), впровадити інформаційно-організаційні заходи (зокрема, інформаційної системи у сфері хімічної безпеки).

Переважна більшість опитаних в Україні (91,8%) не знають
про діяльність неурядових організацій або об’єднань, які
займаються питаннями охорони навколишнього середовища у їхньому населеному пункті. Лише 3,3% респондентів
знають про такі організації.
Джерело: Екологічні тренди в Україні: погляд громадян

БЛІЦ-АНАЛІТИКА

ВЕСНА КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

К

вітень 2021 року був насичений низкою
подій у сфері кліматичної політики: від презентації проекту другого національно визначеного внеску України за Паризькою угодою
до кліматичного саміту лідерів за ініціативи Президента
США Джо Байдена.
Презентація проекту другого національно визначеного
внеску України (НВВ-2) викликала жваві дискусії як всередині уряду, так і серед інших зацікавлених сторін, включаючи бізнес, громадські організації, представництва
(посольства) іноземних держав, міжнародні організації. В
цілому, проект НВВ-2 пропонує скорочення викидів парникових газів на 65% по відношенню до 1990 року, що
означає зменшення викидів на кілька відсотків у порівнянні із поточним станом.
Зокрема, на думку Енергетичного Співтовариства проект
НВВ-2 не є достатньо амбітним та не спирається на національний план з енергетики та клімату (останній ще не був
прийнятий взагалі). Бізнес-асоціації критикують як саме
моделювання, що лежить в основі проекту НВВ-2, так і
амбітність цілі, а також відсутність механізмів фінансування такого скорочення, зокрема в енергетичній сфері. Під
час численних обговорень було висунуто також ідею щодо «коридору» цілей, за прикладом США.
Водночас, значна частина громадських організацій та
професійних об’єднань, у тому числі енергетичних, екологічних та у сфері відновлюваної енергетики, підтримали проект НВВ-2 або вважають його не достатньо амбітним.

Президент США Джо Байден оголосив під час кліматичного саміту лідерів держав, про намір США скоротити свої
викиди на 50-52% до 2030 року (до рівня 2005 року). У
фактичних обсягах це означає скорочення нето-викидів
на 3,29-3,42 млрд. тон СО2е. Іншими словами, «коридор»
цілі складає близько 132 тисячі тон СО2е. Для України ж
«коридор» у 2% (у порівнянні із 1990 роком) у фактичних
обсягах означає усього 17,5 тисяч тон нето-викидів СО2е,
що навряд чи може бути важливим з точки зору похибки
прогнозування та моделювання викидів парникових газів
національною економікою до 2030 року.
Кліматичний віртуальний саміт лідерів держав, проведений за ініціативи президента США 22-23 квітня 2021 року,
означає рішуче повернення США до міжнародної кліматичної політики. Саме це – намагання США зайняти лідерські позиції у міжнародній кліматичній політиці – експерти вважають головним результатом цього саміту.
Важливим елементом сучасної кліматичної цієї політики
є її економічна сторона, зокрема очікувані бар’єри для
міжнародної торгівлі, як от європейський CBAM. В Україні
нещодавно було створено окрему робочу групу з цього
питання під головуванням Віце-прем’єрки з європейської
та євроатлантичної інтеграції О. Стефанішиної.
Квітнева активність публічних обговорень свідчить про те,
що кліматичні питання не лише потрапили на національний та міжнародні порядки денні найвищого рівня, але у
значні мірі визначатимуть ці порядки денні у найближчі
десятиліття.

ЦИТАТА МІСЯЦЯ

«Я переконаний у тому, що наша країна має стати кліматичним лідером на пострадянському просторі та в
Чорноморському регіоні і має для цього всі можливості. Ми маємо виконати домашню роботу з впровадження
принципу верховенства права, захисту інвестицій та сконцентруватися на довкільних питаннях. Треба підготувати
тверді передумови для масштабного залучення зелених інвестицій. Впевнений, вони не змусять себе чекати!»
Роман Абрамовський
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України
Розмова з Джоном Керрі
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Річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції

