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АКЦЕНТИ

М

іністерство екології та природних ресурсів оприлюднило проект структури Національного плану дій з
охорони навколишнього природного середовища
на 2020-2025 роки.

Розробка національного плану дій викликана підготовкою до
реалізації Стратегії державної екологічної політики України на
період до 2030 року, яку було прийнято на початку цього року.
Стратегія буде введена в дію з 1 січня 2020 року та передбачатиме два етапи реалізації: 2020-2025 та 2025-2030 роки. Ефектив-

П

ід час чергового засідання Робочої групи сторін Оргуської конвенції, яке відбулося 26-28 червня 2019 р. у
м. Женева, учасники обговорили проблему захисту
екологічних активістів.

Своїм баченням з цієї важливої проблеми поділились голова
Комітету з дотримання Оргуської конвенції Й.Ебессон, Спеціальний доповідач ООН з питань захисників прав людини М.Фрос,
перший секретар спеціального представництва Норвегії при
ООН Ш.Лобо та старший аналітик Ресурсно-аналітичного центру
«Суспільство і довкілля» А.Андрусевич. Як представник громадянського суспільства, А.Андрусевич запропонував створити в рамках конвенції спеціальний механізм швидкого реагування на

ність її реалізації на першому етапі – до якого й готується національний план дій – буде вимірюватись на основі відповідних індикаторів, передбачених Стратегією. Так, очікується збільшення частки відновлюваних джерел енергії до 12%, збільшення площі природно-заповідного фонду до 12,5% від загальної площі держави
(наразі – близько 6,7%).
Очікується, що розробка національного плану дій на 2020-2025
роки буде супроводжуватись стратегічною екологічною оцінкою
та громадським обговоренням.

переслідування екологічних активістів, оскільки загальний механізм дотримання не може виконувати таку роль та сприяти швидкому реагуванню на повідомлення про переслідування.
Переслідування екологічних активістів є серйозною проблемою у
багатьох країнах світу, а форми переслідування можуть бути різними: від фізичного насильства та вбивства до цькування в медіа
та переслідування у судах. Лише у 2017 році в світі було вбито 207
екологічних активістів (за даними Глобал Вітнес).

ЦИФРА ТИЖНЯ

ЦИФРА МІСЯЦЯ

11

температурних
рекордів зафіксовано
в Києві впродовж
червня 2019 року

за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського .

БЛІЦ-АНАЛІТИКА

М

іністерство енергетики та вугільної промисловості України оприлюднило проект розпорядження
Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у
додатки 1-4 до Національного плану скорочення
викидів від великих спалювальних установок”. По-суті, Міненерго планує послабити план, ще навіть не розпочавши його
практичну реалізацію, а виконання плану знову відкладається
на невизначений термін.
У пояснювальній записці йдеться про те, що Національний план
необхідно адаптувати до нової моделі функціонування ринку
електроенергії відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”, що вступає в дію з 1 липня 2019 року. В обґрунтуванні до внесення змін вказуються і фінансові аспекти цього
питання – “Такі зміни є необхідними з огляду на … потреби великих капіталовкладень з боку генеруючих компаній, що враховуючи невизначеність джерел фінансування Національного плану за
нової моделі ринку призведе до втрати конкурентних переваг в
умовах вільного ринку електроенергії…”
Проектом розпорядження передбачається внесення змін до:

 Плану заходів для скорочення викидів забруднюючих речовин від вугільних великих спалювальних установок, включених до Національного плану (Додаток 3).
Документ потребує проведення стратегічної екологічної оцінки.
Нагадаємо, що Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок був схвалений восени 2017
року, проте його реалізація фактично так і не відбувалась. У
2018 році уряд прийняв план заходів на його виконання на
2018 рік, відповідно до якого мали бути розроблені проекти
актів про утворення Організаційного комітету з питань впровадження плану, про затвердження плану заходів щодо реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та виведення з
експлуатації великих спалювальних установок, мала бути утворена тимчасова робота група з розроблення механізму впровадження Нацплану, та ін. Тим не менше, Міненерго не оприлюднило жодної інформації щодо реалізації цього плану, а у відповідь на запит повідомило лише про утворення Організаційного
комітету та створення тимчасової групи.

 додатку 3 Національного плану в частині надання операторам спалювальних установок можливості змінювати тип
технологій скорочення викидів;

 додатків 1 – 4 Національного плану в частині актуалізації
назв підприємств, років введення в експлуатацію та загальної номінальної теплової потужності на 31 грудня 2012 року
(МВт);

ЦИТАТА МІСЯЦЯ

«Зараз немає жодного розділу Глави Угоди про асоціацію
«Охорона довкілля», де б не було прогресу
[з боку України] »
Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України
в рамках Форуму успішних практик у сфері охорони довкілля

ПОДІЯ МІСЯЦЯ

Україна вперше увійшла до складу Комітету по відбору
та огляду Глобального екологічного Фонду (SRC GEF)

