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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

К 
абінет Міністрів України 19 вересня 2018 р. затвердив 

Порядок здійснення державного моніторингу вод 

(постанова № 758), який набуває чинності з 1 січня 

2019 р. Ключовими особливостями нового порядку 

моніторингу вод є: 

  мета моніторингу — забезпечення інформацією про реаль-

ний стан водних об’єктів та прийняття на її основі рішень 

щодо використання, охорони вод та відтворення водних 

ресурсів, 

  об’єкти моніторингу — масиви поверхневих та підземних 

вод і морські води в межах територіального моря та виключ-

ної морської економічної зони України, 

  суб’єкти моніторингу — структуровано державні органи, що 

здійснюють моніторинг вод, загальну координацію та органі-

зацію моніторингу здійснюватиме Мінприроди, 

  показники моніторингу — оновлено та розширено систему 

показників моніторингу. Біологічні, фізико-хімічні, хімічні та 

гідроморфологічні показники щодо конкретних об’єктів моні-

торингу визначенні у додатках 1-3 до Порядку, 

  процедури моніторингу — водяться чотири процедури моні-

торингу вод (діагностична та операційна процедури моніто-

рингу масивів поверхневих та підземних вод, дослідницька 

процедура моніторингу масивів поверхневих вод та процеду-

ра моніторингу морських вод. 

Зобов’язання щодо запровадження програм моніторингу стану 

води в межах кожного району басейну ріки Україна взяла на себе 

згідно зі ст. 8 Рамкової водної директиви № 2000/60/ЄС 

(Додаток ХХХ до Угоди про асоціацію). 

У 
 20 містах України 30 вересня 2018 р. пройшов марш за 

права тварин, до якого приєднались тисячі людей. Орга-

нізатором виступила UAnimals,  зоозахисна ініціатива, 

що пропагує гуманне ставлення до тварин і виступає за 

заборону експлуатації звірів у сфері розваг. Лише в одному  

м. Києві марш зібрав близько 6000 учасників. 

Цього року акція висувала 8 конкретних вимог, серед яких забо-

рона використання тварин у цирках і дельфінаріях; заборона 

хутряних ферм та притравочних станцій; заборона контактних 

зоопарків та експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг; 

відмова від використання живих тварин для експериментів та ін.; 

розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що 

постраждали від людини та її діяльності; створення зоополіції та 

запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за 

жорстоке поводження з тваринами; заборона евтаназії, як методу 

регулювання чисельності безпритульних тварин в Україні; вне-

сення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться 

на межі зникнення, до Червоної книги України. 

Одночасно, кампанія ХутрOFF зареєструвала петицію до Верхов-

ної Ради України про заборону виробництва хутра в Україні, яка 

вже набрала понад 27 тисяч підписів (за необхідних 25 тис.). 

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” 

 87
 

(За результатами всеукраїнського опитування про ставлення громадян України до довкілля, 

що проводилося на замовлення Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля»)  

мешканців України  

вважають, що можуть  

особисто відігравати роль  

в охороні довкілля 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zdijsnennya-derzhavnogo-monitoringu-vod
https://www.facebook.com/UAnimals.official/photos/a.947343501987536/1764894236899121/?type=3&theater
https://www.facebook.com/UAnimals.official/photos/a.947343501987536/1764894236899121/?type=3&theater
https://sites.google.com/view/hutrooff/
https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/3855
mailto:office@rac.org.ua
http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad


БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

«Люди починають розуміти, що прибирання сміттєзвалища в  

їхньому місті чи селі не може залежати виключно від урядовця з 

Києва. Як і не може приїхати європеєць і прибирати те, що кожен з 

них насмітив біля свого парку чи річки.  

Водночас, я так само розумію, що більшість з нас поки що замало 

робить для збереження довкілля у повсякденному житті. Все ще 

зберігається прірва між екологічними цінностями, деклараціями 

про наміри та щоденними діями для убезпечення довкілля.»  

Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України 

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ:  

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ 

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

21 вересня 2018 року  

Сформовано першу басейнову раду в Україні -  

басейнову раду Сіверського Дінця та нижнього Дону  

У 
года про асоціацію передбачає необхідність імплемен-

тації низки директив та регламентів ЄС у сфері охоро-

ни довкілля. В цілому, 71% мешканців України вважає, 

що законодавство ЄС є необхідним для охорони до-

вкілля в Україні. 

Додаток XXX до Угоди про асоціацію містить розділ «Управління 

відходами та ресурсами», який передбачає імплементацію 

трьох директив ЄС у  сфері управління відходами, у тому числі 

Директиву 2008/98/ЄС про відходи.  

На думку мешканців України саме ця сфера є найбільш пріори-

тетною для України. За це висловились 48,8% опитаних грома-

дян. Особливо важливою вважають реформу у цій сфері мешка-

нці Заходу (59,0%), Півночі (44,3%), Сходу (47,5%) та Центру 

(52,1%) України.  

Окрім того, така думка громадян відповідає і їх баченню основ-

них екологічних проблем України. Зростання кількості відходів 

є на другому місці серед найгостріших екологічних проблем на 

думку громадян (37,4% опитаних) і топ-проблемою у західному 

та північному регіонах України.  

Водночас, лише 35,7% мешканців України сортує більшу части-

ну побутового сміття для утилізації, хоча 60,2% вважає, що саме 

ця повсякденна практика допоможе зберегти довкілля в Украї-

ні. Лише 17,7% мешканців України уникають купівлі товарів з 

надмірним упакуванням і 29,1% уникають купівлі одноразових 

пластикових виробів. Практично половина (48,2%) наших гро-

мадян не скорочують споживання одноразових пластикових 

пакетів. 

Управління відходами є серед пріоритетів Уряду України в 

останні роки, хоча наразі більшість зусиль спрямовані на фор-

мування нової політики у сфері управління відходів шляхом 

прийняття відповідних стратегій та планів, які відображають 

основні європейські принципи та підходи у цій сфері. 

 

 

Ми починаємо 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». 

Власні дані, 2018 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

http://www.rac.org.ua/priorities/political-processes-and-the-environment/citizens-attitudes-towards-the-environment/citizens-environmental-portrait-2018

