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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

М 
оніторинг довкілля в Україні здійснюють 11 держав-

них відомств, більшість з яких не підпорядковують-

ся Мінприроди. 31 травня 2019 року Міністерство 

екології та природних ресурсів  спільно із 

«Фундацією «Відкрите суспільство» презентувало геоінформацій-

ну систему «Відкрите довкілля», яка дасть змогу отримувати всю 

необхідну екологічну інформацію на одному порталі. Єдина плат-

форма екологічної інформації сприятиме вільному доступу гро-

мадян та експертів до актуальної і достовірної інформації про 

стан довкілля та має стати основою для прийняття ефективних 

управлінських рішень у сфері охорони довкілля. 

Систему запущено в тестовому режимі. На даному етапі вона 

містить три інтерактивні карти: «Вода», «Повітря» та «Екофінанси». 

Уся інформація надається у форматі відкритих даних. Більше того, 

портал надає можливість сформувати користувачу власну, необ-

хідну йому вибірку екологічного моніторингу, обираючи дані за 

регіонами, роками та забруднюючими речовинами, побудувати 

на їх основі первісні діаграми та завантажити у потрібному фор-

маті.  

Щодо планів розбудови порталу, вони досить амбітні. Зокрема, 

має бути оновлено модуль «Повітря», з’являться модулі «Ліси», 

«Біорізноманіття», «Ґрунти». Також розробники анонсують, що 

портал надаватиме інформацію не лише державного моніторингу 

довкілля, але також й організацій, які здійснюють громадський 

моніторинг. 

Нагадаємо, що впровадження інформаційної системи, яка об’єд-

нає в одну електронну базу екологічні дані різних центральних 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

передбачено Концепцією створення Загальнодержавної автома-

тизованої системи «Відкрите довкілля», одним із п’яти компонен-

тів якої має бути функціонування геопорталу. 

2 
 травня 2019 р. Мінприроди оприлюднило проект роз-

порядження КМУ «Про схвалення Національної стратегії 

щодо поводження з інвазійними чужорідними видами 

флори і фауни на період до 2030 року». 

Проектом пропонується затвердити стратегію для запобігання 

проникненню, знищенню, контролю та пом’якшення (мінімізації) 

несприятливого впливу інвазійних чужорідних видів на природні 

екосистеми, господарську діяльність та здоров’я людини. Реаліза-

ція стратегії передбачатиме два етапи, а також розробку націона-

льного і місцевого планів дій.  

У пояснювальній записці до проекту стратегії зазначається, що 

практично вся територія України в тій чи іншій мірі зазнає впливу 

інвазійних чужорідних видів. Ця проблема є актуальною з точки 

зору соціальних, економічних та екологічних інтересів, включаю-

чи торгівлю, охорону здоров'я, сільське, лісове і водне господарс-

тво. 

В Європейському Союзі діє відповідний регламент 1143/2014, 

яким, зокрема, закріплено перелік інвазійним чужорідних видів 

флори та фауни. Створення такого переліку передбачене і запро-

понованою Мінприроди стратегією. 

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом 
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на  64,3%

за даними Національного кадастру викидів парникових газів за 1990– 2017 рр. 

Україна зменшила 

викиди парникових газів 

у 2016 році в порівнянні  

з базовим 1990 роком  
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

«Ефективно імплементувати європейське законодавство  

можна лише зробивши його пріоритетом внутрішньої  

політики, частиною внутрішньої політики» 

Микола Кузьо, Заступник Міністра екології та природних ресурсів України  

в рамках Школи екологічної журналістики  

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС: ЧАС ДЛЯ ЗМІН 

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

22 травня 2019 року  

Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у 

сфері промислового забруднення на найближчі 10 років   

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

У 
года про асоціацію між Україною та ЄС, в тому числі у 

сфері охорони довкілля та зміни клімату, є потужним 

інструментом для реформ. Станом на сьогодні деякі 

положення Угоди вже впроваджені і працюють на 

практиці, інші – ще в процесі очікування.  

Тим не менше, є як мінімум три причини, чому Додатки ХХХ та 

ХХХІ Угоди мають бути переглянуті та один успішний приклад 

оновлення додатку у сфері енергетики. По-перше, низку дирек-

тив і регламентів, зазначених у Додатку ХХХ, Європейський 

Союз оновив, доповнив, а окремі з них прийняв у новій редак-

ції. Кліматична політика теж зазнала кардинальних змін, беручи 

до уваги появу нового міжнародно-правового інструмента – 

Паризької угоди про зміну клімату. По-друге, низка важливих 

директив і регламентів у сфері довкілля не потрапила в Угоду 

про асоціацію на етапі переговорів, й повинна бути включена 

до переліку правових актів, що потребують імплементації в 

Україні. По-третє, існує низка викликів в імплементації Угоди, 

які пов’язані з правовою природою права ЄС і тим, що Україна 

не є державою-членом ЄС чи країною-кандидатом.  

Що можна запропонувати? 

1) Замінити перелік Додатку ХХХ Угоди останніми редакціями 

чи новими актами, які прийняті на заміну актів ЄС, які вже 

включені до Додатку ХХХ. Наприклад, Директива № 

1999/32/ЄC про зменшення вмісту сірки у деяких видах 

рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви 

№ 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регла-

ментом (ЄС) № 1882/2003 та Директивою № 2005/33/ЄС має 

бути замінена Директивою № 2016/802/ЄС про зменшення 

вмісту сірки у деяких видах рідкого палива (кодифікація). 

2) Включити до Додатку ХХХ три додаткові сфери “Шумове 

забруднення”, “Хімічні речовини”, “Благополуччя тварин”, 

що включатимуть відповідні директиви ЄС, а також низку 

інших важливих правових актів ЄС, як-от: Директива про 

екологічну відповідальність, Директива про відходи елект-

ричного та електронного обладнання, Директива щодо 

зменшення впливу деяких пластикових товарів на довкілля, 

Директива щодо утримання тварин у зоопарках, Регламент 

про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних 

речовин та препаратів (REACH) та інші.  

3) Подальша кліматична політика щодо якої передбачається 

співпраця України та ЄС відповідно до Угоди про асоціацію 

має базуватись на основних принципах та цілях Паризької 

угоди і включати питання очікуваного національно-

визначеного внеску України, реалізації стратегії низьковуг-

лецевого розвитку, адаптації до зміни клімату, інтеграції 

кліматичної політики в інші політики. 

4) Включити окремі положення щодо вдосконалення механіз-

мів імплементації, зокрема щодо актуалізації актів, покла-

дання повноважень на Раду асоціації щодо встановлення 

особливостей імплементації окремих директив та регламе-

нтів, контроль та нагляд за дотриманням імплементованого 

законодавства ЄС. 

Детальніше читайте в позиційному документі Ресурсно-

аналітичного центру “Суспільство і довкілля”:  http://

www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-

integratsiyi/aktualizatsiya-ta-dopovnennya-dodatkiv-khkhkh-ta-

khkhkhi-ugody-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrayinoyu-ta-es  
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