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АКЦЕНТИ
ДОВКІЛЛЯ – НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

24 листопада 2017 р. у Брюсселі відбувся саміт Східного партнерства, що завершився прийняттям
Спільної декларації. Включення екологічних питань у документ загальнополітичного характеру означає підвищення важливості питань сталого розвитку, охорони довкілля та загроз від зміни клімату в
порядку денному держав-членів ЄС та країн Східного Партнерства. Зокрема, в Декларації мова йде
про:
1)

Підтримку реалізації цілей Порядку денного ООН для сталого розвитку до 2030 р. та Паризької
кліматичної угоди.

2)

Сприяння інклюзивному сталому зростанню, переходу до екологічно чистої, ефективнішої та
сталої економіки, а також пом’якшенню наслідків та покращення адаптації до зміни клімату.

3)

Імплементацію міжнародних угод та впровадження всеохоплюючих реформ у сферах довкілля
та зміни клімату, яка залишається серед ключових завдань.

4)

Визнання важливості Плану “20 досягнень до 2020 року”. Необхідними ключовими кроками у
сфері довкілля визначаються розробка планів управління басейнами річок, визначення екологічних ризиків для Чорного моря, розробка законодавства для СЕО та ОВД, покращення доступу
до екологічних даних та сприяння сталому використанню живих ресурсів моря.

Ключовий момент таких декларацій – необхідність практичної реалізації. Нагадаємо, що 18 жовтня
2017 року Міністерство екології і природних ресурсів України презентувало Дорожню карту щодо
імплементації положень Люксембурзької декларації щодо належного екологічного врядування
в Україні.
Обговорити у
ОПРИЛЮДНЕНО ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО «ПРО ОЗОНОРУЙНІВНІ РЕЧОВИНИ ТА ФТОРОВАНІ ПАРНИКОВІ
ГАЗИ»
Мінприроди оприлюднило проект закону, який впроваджує нові засади регулювання виробництва,
імпорту, експорту, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами та товарами, що їх містять або можуть містити, використання яких впливає
на озоновий шар та на рівень глобального потепління.
Уже з 1 січня 2018 року пропонується заборонити імпорт та розміщення на ринку товарів та обладнання, що містять або працюють з використанням озоноруйнівних речовин (окрім винятків, які встановлює Кабмін) та поетапне введення заборони на використання контрольованих речовин до 1 січня
2021 року. Хоча Угода про асоціацію передбачає введення повної заборони на гідрохлорфторвуглеці
до 2015 року, припинення їх споживання Україною передбачено до 1 січня 2020 року (у відповідності
до Монреальського протоколу). Наразі їх споживання в Україні різко скоротилось з 93 тон у 2013 році до 16 тон у 2016 році (що відповідає відповідним зобов’язанням за Монреальським протоколом).
Проектом також передбачено заборону виробництва так званих контрольованих речовин
(озоноруйнівні речовини та/або фторовані парникові гази), аукціони для отримання дозволу на імпорт таких речовин, створення Єдиного електронного реєстру операторів контрольованих речовин.
Обговорити у
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КОМПЛЕКСНІ ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ
21 листопада 2017 р. Президент України підписав Указ «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природнозаповідного фонду» №381/2017. Цим Указом Президент України дав низку доручень Кабміну та іншим
органам державної влади щодо питань, пов’язаних із лісовим та водним господарством, системою
державного природоохоронного контролю та моніторингу у сфері довкілля, розвитком природнозаповідної справи.
Указ наразі отримав обережні відгуки в середовищі громадських та експертних організацій. У першу
чергу президент здивував такою несподіваною увагою до цих секторів. Вочевидь, це можна пояснити бажанням президента не залишатись осторонь ключових запланованих реформ у сфері охорони
довкілля та природокористування, зокрема лісового господарства. Окрім того, своїм указом президент висловив позицію щодо суті низки реформ, що є важливим сигналом для попередження ситуацій, коли прийняті, наприклад, Верховною Радою закони потрапляють під вето президента або довгий час очікують його підпису.
Так, з указу випливає важливість елементу прозорості у здійсненні реформ (розширення повноважень громадських інспекторів, відкритість інформації про видані спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, зокрема лісорубні квитки та лісові квитки, а також інформації про зміну цільового призначення земельних ділянок лісового фонду). Серед інших меседжів – створення державного
фонду розвитку лісового господарства та державного фонду розвитку водного господарства, делегування органам місцевого самоврядування окремих повноважень з державного нагляду
(контролю) за додержанням законодавства у сфері охорони довкілля, створення єдиної державної
системи електронного обліку деревини, у тому числі підтвердження походження деревини, прийняття програми «Ліси України – 2030».
Обговорити у
УРЯД СХВАЛИВ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ВЕЛИКИХ СПАЛЮВАЛЬНИХ
УСТАНОВОК
8 листопада 2017 р. Уряд своїм розпорядженням схвалив Національний план скорочення викидів від
великих спалювальних установок (НПСВ) та визначив Міністерство енергетики координатором його
виконання. До 1 грудня 2017 р. Міненерго має подати до КМУ проект плану заходів з впровадження
НПСВ на 2018 рік. Попереднім своїм рішенням у вересні 2017 р. КМУ зобов’язав Мінприроди внести
зміни до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із таких установок
протягом 3 місяців після затвердження НПСВ.
НПСВ прийнятий на виконання зобов’язань України за Енергетичним Співтовариством (директиви ЄС
2001/80/ЄС) та має на меті поступове скорочення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу від
великих спалювальних установок (номінальною тепловою потужністю 50 МВт і більше) до 31 грудня
2033 року. НПСВ представляє наміри України, як члена Енергетичного співтовариства, суттєво скоротити викиди від існуючих великих спалювальних установок. Таких установок наразі в Україні функціонує 223, 90 з яких включені до НПСВ для скорочення викидів, 135 мають бути виведені з експлуатації
і лише 3 вже відповідатимуть вимогам щодо викидів з січня 2018 року. План передбачає щорічне подання на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства звітів про виконання Національного
плану скорочення викидів (забезпечує Міненерговугілля).

Один з найбільших операторів спалювальних установок в Україні - ДТЕК – схвально прокоментував
прийняття плану, проте висловив стурбованість відсутністю одного з ключових елементів у НПСВ –
джерел його фінансування.
Обговорити у
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