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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

У 
рядовий офіс координації європейської та євроатланти-

чної інтеграції 19 лютого 2019 р. оприлюднив Звіт про 

виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євро-

пейським Союзом за 2018 рік. Згідно зі звітом у 2018 році 

виконано загалом 52% запланованих євроінтеграційних заходів, 

а у сфері навколишнього природного середовища і цивільного 

захисту – 22%. Порівняно зі звітом за 2017 рік у 2018 році просте-

жується нарощення темпів імплементації Угоди (в 2017 р. прозві-

товано про 41% виконання Угоди), але прогрес виконання зобо-

в’язань у сфері охорони довкілля є одним із найнижчих, ще й 

зменшився (у 2017р. – 27%).  

Одним з ключових питань при аналізі цього документа є відсут-

ність пояснення методології, якою користується урядова структу-

ра в підрахунку відсотків. Виходячи із змісту звіту здається, що 

автори ототожнюють Угоду про асоціацію і План заходів виконан-

ня Угоди. Проте виконання останнього є необхідною, але недос-

татньою умовою для належного і повноцінного виконання Угоди.  

Також неоднозначними є самі цифри, що наведені у звіті. Напри-

клад, одним із здобутків у сфері довкілля у 2018 році є прийняття 

Закону «Про стратегічну екологічну оцінку». Водночас його прий-

няття не зафіксоване як актив ВРУ – згідно зі звітом прогрес вико-

нання угоди парламентом становить 0%.  

Виконання Угоди про асоціацію на практиці має означати впрова-

дження в українське законодавство норм і стандартів європейсь-

кого права. У сфері охорони довкілля це вимоги 26 директив і 3 

регламентів. Якби оцінювалося виконання Угоди, як виходить з 

назви урядового звіту, результати були б іншими. За оцінками 

експертів, із 164 зобов’язань, зафіксованих у Додатку ХХХ, лише 

12 виконані, а розгляд 65 ще не розпочався.  

П 
озачергова Нарада сторін Конвенції Еспо відбулась 5-7 

лютого 2019 року в м. Женева (Швейцарія). Ця спеціа-

льна сесія була скликана з метою прийняття рішень 

щодо дотримання конвенції окремими державами, у 

тому числі Україною. 

На попередній Нараді сторін в 2017 р. (Мінськ, Білорусь) держави 

не змогли прийняти ключовий документ – рішення з питань до-

тримання конвенції – через розбіжності позицій у справах щодо 

Білорусі та Великобританії. За пропозицією України проект рі-

шення був доопрацьований у новому форматі: замість одного 

рішення (яке б стосувалось усіх питань та країни) на розгляд по-

зачергової Наради сторін у 2019 році було представлено низку 

окремих рішень. Два з них стосуються України: щодо будівництва 

каналу Дунай-Чорне море та продовження строків експлуатації 

РАЕС 1,2. Усі рішення були прийняті, при чому щодо каналу Дунай

-Чорне море – з поправками від України.  

Рішення щодо продовження строків експлуатації Рівненської АЕС 

1,2 не є новим: це – продовження справи, головне рішення у якій 

було прийняте ще у 2014 році за скаргою громадської організації 

«Екоклуб» (Рівне). Рішення щодо продовження строків експлуата-

ції РАЕС 1,2 стало важливим у загальноєвропейському контексті, 

оскільки дало старт процесу вироблення загальних рекоменда-

цій щодо застосування Конвенції Еспо до рішень щодо продов-

ження строків експлуатації АЕС. 

ЦИФРА МІСЯЦЯ 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

«Ми не можемо більше оправдувати прогалини в екологічній політиці  

пострадянським минулим і жити тими стандартами. Маємо рухатися далі і 

відповідати сучасним викликам. Сьогодні нас почув парламент, підтрима-

вши новий екологічний курс України. […] Закладені завдання в новій 

стратегії спрямовані не лише на подолання наслідків екологічних  

проблем в Україні, а й на усунення першопричин їх виникнення.» 

Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України  

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ:  

РОЛЬ ЄС  

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

20 лютого 2019 року  

Уряд схвалив Національний план управління відходами до 2030 року 

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.  

 

Власні дані, 2018 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

В  цілому, 71% мешканців України вважає, що законодавство 

ЄС є необхідним для охорони довкілля в Україні. 

Довіра. 13,5% громадян довіряють Європейському Союзу, 

коли йдеться про довкілля (Уряду України – 4,6%). Це не надто 

високий рівень довіри (найбільше українці довіряють науков-

цям – 28,7%). На Півдні України лише 6,3% довіряють ЄС. У віко-

вому розрізі, рівень довіри до ЄС практично не відрізняється, 

за виключенням групи 65+, яка демонструє суттєво нижчий 

рівень довіри (9,6%). 

Контроль. 68,7% мешканців України вважає, що Європей-

ський Союз повинен контролювати, як Україна впроваджує 

європейські стандарти. 19,2% опитаних зазначили, що охорона 

довкілля має здійснюватися спільно з ЄС. 

Допомога. 70,4% респондентів вважає, що ЄС повинен до-

помагати Україні покращувати екологічні стандарти. 52,4% 

мешканців вважає, що ЄС наразі докладає недостатньо зусиль 

для охорони довкілля. 

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

