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АКЦЕНТИ

М

інприроди 16 листопада 2018 року оприлюднило
Концепцію реалізації державної політики у сфері
промислового забруднення. Концепція спрямована
на впровадження інтегрованого дозволу згідно з
Директивою 75/2010/ЄС.

Проект концепції супроводжується низкою аналітичних та допоміжних матеріалів, включаючи так звану політичну пропозицію. В
цілому, концепцією передбачено удосконалення дозвільної системи у сфері охорони довкілля шляхом імплементації положень
Директиви 2010/75/ЄС. Це передбачає диференційований за
трьома групами підприємств підхід: інтегрований дозвіл, уніфікований дозвіл та реєстрація шляхом подання декларації.
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листопада 2018 р. уряд України схвалив Концепцію
створення загальнодержавної автоматизованої системи
«Відкрите довкілля» (Розпорядження № 825-р). Метою
створення загальнодержавної автоматизованої системи
«Відкрите довкілля» є управління екологічною інформацією у
сфері охорони довкілля відповідно до європейських стандартів,
зокрема забезпечення дотримання екологічних прав громадян і
забезпечення надання вільного доступу до екологічної інформації про стан довкілля, екологічні ризики/загрози для безпечної
життєдіяльності, екологічну перспективу із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж.
Реалізація Концепції запланована на 2018-2020 роки.
Система «Відкрите довкілля» передбачає створення п’яти компо-

Наразі концепція передбачає доволі високий рівень централізації
нової системи та, по суті, національну адаптацію найкращих доступних технологій та методів управління (які Мінприроди планує
розробляти та затверджувати). Цілком незрозумілим є зв’язок із
національними заходами щодо скорочення викидів від великих
спалювальних установок, що також є невід’ємною частиною Директиви 75/2010/ЄС.
Впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері
промислового забруднення здійснюватиметься до 2028 року.
Громадське обговорення проекту триватиме до 16 грудня 2018
року.

послуг і державних екологічних реєстрів, (4) аналітичної підсистеми та (5) модулю інтеграції, взаємодії та обміну екологічною інформацією.
Розроблення та прийняття Концепції передбачено Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(п. 1693). Варто зазначити, що схвалена Концепція є заходом,
спрямованим на імплементацію Угоди про асоціацію та Директиви 2003/4/ЄC, який по-суті визначає не тільки напрями адаптації
національного законодавства, але й окреслює систему організаційних заходів щодо практичного впровадження європейських
стандартів з екологічної інформації.

ЦИФРА
ТИЖНЯ
нентів – (1)
системи управлінської діяльності та документообігу,
(2) гео-порталу екологічних даних, (3) порталу адміністративних

ЦИФРА МІСЯЦЯ

У
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разів ПАТ АК «Київводоканал»
збільшив скиди стічних
забруднених вод у 2017 році
в порівнянні з попереднім роком
Згідно з даними топ-100
підприємств-забруднювачів,
оприлюднених Мінприроди

БЛІЦ-АНАЛІТИКА

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ:
ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ТЕХНОГЕННІ ЗАГРОЗИ
Ми продовжуємо серію бліц-аналітик щодо громадської думки в Україні про основні природоохоронні елементи Угоди про асоціацію.
Ця серія аналітичних матеріалів розроблена на основі дослідження ставлення громадян України до довкілля, яке проводилось нашим
центром у 2018 році, за підтримки ЄС, Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія».
Угода про асоціацію передбачає необхідність імплементації низки директив та регламентів ЄС у сфері охорони довкілля. В цілому,
71% мешканців України вважає, що законодавство ЄС є необхідним для охорони довкілля в Україні.

Д

одаток XXX до Угоди про асоціацію містить розділ
«Промислове забруднення та техногенні загрози»,
який передбачає імплементацію двох директив ЄС у
цій сфері: Директива 2012/18/ЄС про контроль великих аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами (на заміну
Директиві 96/82/ЄС) та Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень).
Для українців слово «довкілля» асоціюється у першу чергу зі
забрудненням довкілля в містах та селищах (31,9%), а забруднення повітря, морів
та річок – серед топ-екологічних проблем на думку громадян України. Сільськогосподарське забруднення особливо
турбує мешканців Півдня, Сходу та Центру України.

дуже важливою вважають реформу у цій сфері мешканці Півночі (22,3%) та Центру (25,5%) України.
Наразі Уряд України зосереджений на впровадженні Директиви
№ 2010/75/ЄС про промислові викиди. Нещодавно Мінприроди
України було оприлюднено Концепцію реалізації державної
політики у сфері промислового забруднення, яка пропонує три
варіанти посилення контролю з боку держави за обсягами
промислового забруднення.

66,7% громадян вважає, що великі компанії та виробництва недостатньо роблять
для охорони довкілля, і лише 1,9% мешканців довіряють бізнесу з екологічних
питань.
На думку мешканців України промислове
забруднення та техногенні катастрофи є
лише п’ятою за пріоритетністю екологічною реформою для України. За це висловились 30,5% опитаних громадян. Не
Власні дані, 2018

ЦИТАТА МІСЯЦЯ
«Мене не влаштовують закони про «євробляхи»…
Я попереджав багато разів, до чого може призвести масове
ввезення на територію України морально і фізично втомлених
авто з ЄС »
Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України
щодо прийняття закону про «євробляхи»

ПОДІЯ МІСЯЦЯ

21 листопада 2018 року
Уряд ухвалив зміни до Постанови №1120, відповідно до яких
суб’єкти господарювання зможуть самостійно обирати, де утилізовувати непридатні для використання та заборонені до застосування
хімічні засоби захисту рослин – в Україні чи за її межами

