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Екологічна політика та право 
№ 12(2017)  

21 вересня 2017 року  

НОВА ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

12 вересня 2017р. О.Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України, презентував проект 

нової екологічної стратегії для України. 

Нова стратегія до 2030 року спирається на основі виклики щодо стану довкілля, Угоду про асоціацію 

з ЄС та концепцію сталого розвитку. Стратегія ставить 5 цілей: (1) формування в суспільстві екологіч-

них цінностей і засад сталого споживання та виробництва, (2) забезпечення сталого розвитку приро-

дно-ресурсного потенціалу України, (3) забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прий-

няття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, (4) зниження екологічних ризиків для 

екосистем та здоров'я населення до соціально прийнятного рівня та (5) удосконалення та розвиток 

державної системи природоохоронного управління. 

Стратегія містить 35 показників оцінки реалізації нової екологічної політики, кожен з яких є не лише 

індикатором моніторингу її виконання, але й визначає цільові значення на 2020, 2025 та 2030 роки. У 

своїй презентації міністр першим серед них зазначив Індекс екологічної ефективності (Environmental 

Performance Index), що свідчить про бажання та готовність займати чільні місця у глобальних проце-

сах збереження довкілля та досягнення сталого розвитку. 

Проект вже розміщено на веб-сайті Мінприроди для громадського обговорення, яке триватиме до  

4 жовтня 2017 року. 

 

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ  

7 вересня 2017 року Уряд оприлюднив текст нової енергетичної стратегії України, затвердженої ще 

18 серпня цього року. 

 «Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкуренто-

спроможність» є документом, який окреслює стратегічні орієнтири розвитку паливно-енергетичного 

комплексу України на період до 2035 року. Стратегія спрямована на вирішення проблем енергетич-

ної безпеки в умовах нагальної потреби забезпечення суверенітету держави за обставин зовнішньої 

агресії із застосуванням як новітніх видів озброєнь (у тому числі інформаційних та гібридних методів 

ведення війни), так і невійськових впливів. 

Стратегія містить потужний екологічний компонент, головним чином пов’язаний із зобов’язаннями 

за Енергетичним Співтовариством та зміною клімату. Кожен з трьох етапів стратегії передбачає за-

вдання та заходи з екологічних питань та збільшення частки відновлюваних джерел енергії. Зокре-

ма, слід зазначити, що кінцева мета щодо скорочення викидів вуглекислого газу встановлена на рів-

ні 50% (до рівня 1990). Першочерговими виглядають заходи із розробки та впровадження 

(фінансування) Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.  

Слід зауважити, що прийнята редакція енергетичної стратегії, на відміну від попередніх редакцій, не 

містить згадок про конкретні об’єкти енергетичної інфраструктури, які плануються до будівництва. 

Це може виправдати відсутність стратегічної екологічної оцінки, хоч її проведення покращило б 

зміст стратегії. 

АКЦЕНТИ 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua  

Обговорення «акцентів» : https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine 

Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad 

© Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” 

Інформаційно-аналітичний огляд  

Обговорити у 

Обговорити у 

https://menr.gov.ua/files/docs/prezentaziya_11_09_2017.pptx
https://menr.gov.ua/projects/109/
http://195.78.68.67/minugol/doccatalog/document?id=245234103
https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine/posts/1466531010099619
https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine/posts/1466529523433101
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ЯК ІМПЛЕМЕНТУВАТИМЕТЬСЯ УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ У 2017-2019 РОКАХ:  

НОВІ ПЛАНИ ВІД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Як ми вже зазначали у нашому попередньому огляді, з 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію почи-

нає працювати в повному режимі. Важливим є забезпечення планування і виконання тих положень 

Угоди, які не застосовувались раніше. Оновлення потребували і низка інших заходів на виконання 

Угоди про асоціацію, й урядовий план заходів виглядав не лише невиконаним, а й застарілим. 

Ще 21 червня 2017 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №503-р затвердив оновле-

ний План заходів з імплементації розділу V “Економічне та галузеве співробітництва” Угоди про асо-

ціацію, що, серед іншого, включає й реалізацію Глави 6 “Навколишнє середовище”. Яких ж дій від 

уряду нам сподіватись найближчим часом, щоб екологічна складова Угоди виконувалась вчасно та 

ефективно? 

У сфері адаптації акцент зроблений на виконанні планів імплементації кожної конкретної директи-

ви чи регламенту. Індикаторами виконання цього завдання мають стати позитивні висновки Комі-

тету асоціації. 

Важливим є включення положення щодо оновлення додатків XXX та XXXI до розділу V Угоди. Інди-

катором виконання є схвалення Комітетом асоціації актуального змісту додатків. Хоча сам план за-

ходів не деталізує, що саме має бути змінена в додатках. Проте, очевидно, додаток ХХХ, що мітить 

перелік директив та регламентів, до яких має бути наближене українське законодавство, може бути 

розширений тими нормативними актами ЄС, які не увійшли в першу редакцію додатку, проте, є акту-

альними для України. Додаток XXXI, що стосується політики у сфері зміни клімату, повинен бути оно-

влений з огляду на ті зміни, які відбулись у сфері, включаючи, перш за все, підписання та ратифікацію 

Паризької угоди.  

У сфері цивільного захисту варто відзначити плани щодо налагодження співпраці в рамках асоційо-

ваного партнерства в рамках інструменту співробітництва “Механізм цивільного захисту ЄС”. Індика-

тором виконання такого завдання має стати укладення із Стороною ЄС документа про основи асоці-

йованого партнерства в рамках вказаного інструменту.  

На 2017 рік передбачено прийняття оновленої Стратегії державної екологічної політики, що включа-

тиме цільові показники та індикатори. Першим кроком в цьому напрямку вже стала презентація про-

екту стратегії Міністром екології 12 вересня 2017 року, оприлюднення документу та запрошення гро-

мадськості подавати свої коментарі та зауваження. Щодо галузевих стратегій, то на 2017-2018 роки 

передбачено розробку та прийняття галузевих стратегій щодо якості повітря; якості води та уп-

равління водними ресурсами, включаючи морське середовище; управління відходами та ресурса-

ми; захисту природи; промислового забруднення та промислових аварій; хімічних речовин. 

План, серед іншого, передбачає впровадження інституту оцінки впливу на довкілля та стратегічної 

екологічної оцінки, а в тематичних сферах увага приділяється питанням вмісту сірки в паливі, впро-

вадженню інтегрованого дозволу, збереженню природних оселищ та видів природної флори і фау-

ни, Національному плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. У сфері клімату 

передбачено схвалити Стратегію низьковуглецевого розвитку та адаптації до зміни клімату на пері-

од до 2030 року.  
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