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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

П 
итання необхідності оновлення Додатків ХХХ та ХХХІ до 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС вже давно є 
актуальним. З моменту проведення переговорів щодо 
Угоди про асоціацію пройшло багато часу: з’явились 

нові редакції директив та регламентів, нові acquis communautaire 
у сфері довкілля та клімату, а частина важливих екологічних пи-
тань “випала” ще під час переговорного процесу.  

30 – 31 жовтня 2019 р. у м. Києві відбулось п’яте засідання Класте-
ра 3 Підкомітету з питань економічного та іншого галузевого 
співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС. У рамках 
засідання сторони обговорили поточний стан справ та перспек-
тиви двостороннього співробітництва між Україною та ЄС у сфе-
рах енергетики (включаючи ядерні питання), транспорту, екології 
та зміни клімату, цивільного захисту, а також питання оновлення 
Додатків XXX та XXXI до Угоди. А вже 5 листопада у Брюсселі від-
будеться п’яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, на якому, 
серед іншого, окремий блок буде присвячений моніторингу вико-
нання Угоди про асоціацію та оновленню додатків до Угоди.  

 
Важливо, щоб окрім оновлення Додатку ХХХ останніми редакція-

ми директив, були включені три додаткові сфери (“Шумове забру-

днення”, “Хімічні речовини”, “Добробут тварин”) та низка інших 

директив, як-от щодо екологічної відповідальності, зменшення 

впливу деяких пластикових товарів на довкілля та ін. Має бути 

переглянутий і Додаток ХХХІ, який стосується кліматичної політи-

ки. Подальша кліматична політика має базуватись на основних 

принципах та цілях Паризької угоди і включати питання очікува-

ного національно визначеного внеску, реалізації стратегії низько-

вуглецевого розвитку, адаптації до зміни клімату, інтеграції кліма-

тичної політики в інші політики. Необхідно включити  до додатків 

окремі положення щодо вдосконалення механізмів імплемента-

ції, зокрема актуалізації актів, покладання повноважень на Раду 

асоціації щодо встановлення особливостей впровадження окре-

мих директив та регламентів, контроль та нагляд за дотриманням 

імплементованого законодавства ЄС.  

Н 
априкінці жовтня в Україні вибухнула публічна дискусія 
щодо якості атмосферного повітря у великих містах.  

Представники екологічних ініціатив, які впроваджують 
систему громадського моніторингу стану атмосферно-

го повітря, заявили про значне забруднення повітря пилом та 
іншими забруднювачами в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших міс-
тах України. У відповідь, державні органи почали оприлюднювати 
суперечливу інформацію, намагаючись спростувати дані екологі-
чних активістів. Це спровокувало гарячу дискусію щодо якості 
державного моніторингу за станом повітря. 

Проте наразі ключове питання залишається поза увагою: нагаль-

на потреба впровадити управління якістю атмосферного повітря 

у населених пунктах.  

Угода про асоціацію між Україною та ЄС вимагає імплементації 

відповідної директиви про якість атмосферного повітря, яка пе-

редбачає як моніторинг, так і управління якістю повітря (через 

прийняття та реалізацію планів управління якістю повітря на 

конкретних ділянках).  

Поспіхом прийнята постанова уряду в серпні 2019 року не вико-

нується, головним чином через відсутність стратегії та реального 

плану вирішення проблеми, у тому числі фінансове забезпечення 

моніторингу.  

ЦИФРА МІСЯЦЯ 
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становила частка відходів, утворе-

них в процесі кар'єрного  видобут-

ку залізної руди, шламів та хвостів 

їх збагачення  у загальному обсязі 

утворених відходів у 2018 році  

(за даними Держстату України) 

https://www.facebook.com/goeei.ua/posts/2429861180475721?__xts__%5B0%5D=68.ARBXnwVpnTJNFswNySm1uOR9fLNYWHAfacvMMzJFVMzrdNdyThZ8eowDQYeoAwr-88HqZbuC9NfU9P8zy3LQNYyqeQiAZ-vou1YnpF7DayLdTKRYRFd-dFfCm5HmVmEtzQElvXBWOtsRISCZGNXutLc68Gs-HEYb7ZWSaSBa6p6cxSoK
https://www.facebook.com/goeei.ua/posts/2429861180475721?__xts__%5B0%5D=68.ARBXnwVpnTJNFswNySm1uOR9fLNYWHAfacvMMzJFVMzrdNdyThZ8eowDQYeoAwr-88HqZbuC9NfU9P8zy3LQNYyqeQiAZ-vou1YnpF7DayLdTKRYRFd-dFfCm5HmVmEtzQElvXBWOtsRISCZGNXutLc68Gs-HEYb7ZWSaSBa6p6cxSoK
https://www.facebook.com/goeei.ua/posts/2429861180475721?__xts__%5B0%5D=68.ARBXnwVpnTJNFswNySm1uOR9fLNYWHAfacvMMzJFVMzrdNdyThZ8eowDQYeoAwr-88HqZbuC9NfU9P8zy3LQNYyqeQiAZ-vou1YnpF7DayLdTKRYRFd-dFfCm5HmVmEtzQElvXBWOtsRISCZGNXutLc68Gs-HEYb7ZWSaSBa6p6cxSoK
https://eu-ua.org/novyny/zasidannya-komitetu-asociaciyi-ukrayina-yes-posylyt-dynamiku-vidnosyn-z-yevrosoyuzom-dmytro
https://eu-ua.org/novyny/zasidannya-komitetu-asociaciyi-ukrayina-yes-posylyt-dynamiku-vidnosyn-z-yevrosoyuzom-dmytro
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/22/7229779/
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/10/22/7229779/
https://menr.gov.ua/news/33806.html?fbclid=IwAR3cQisLu-eSpYtjCww1mNPMHF0CB3Qf4TWcDeY9zHOgaF7z5MWW0LrzJ0U
mailto:office@rac.org.ua
http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad


БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

 

“Є загальна згода, що кліматичний та енергетичний плани дій мають 

бути узгодженими  між собою процесами. » 

Ірина Ставчук, заступниця Міністра енергетики та захисту довкілля 

ВІДХОДИ У ЗАКОНОДАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ 

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

29 жовтня 2019 року  

Верховна Рада прийняла закон, спрямований на забезпечен-

ня безперешкодного та безоплатного доступу громадян до 

узбережжя водних об’єктів для загального водокористування 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

У 
 ВРУ IX-го скликання активізувалася законодавча діяль-
ність з питань поводження з відходами. Третину з усіх 
законопроектів (39%), щодо яких головним визначено 
Комітет з питань екологічної політики та природокори-

стування, становлять проекти, які стосуються питань поводжен-
ня з відходами.* За предметом правового регулювання законо-
проекти охоплюють поводження з відходами загалом, а також з 
окремими видами відходів чи відходами певної продукції/
товарів. Значна частина є проектами нових цілісних законів, а 
не лише внесенням змін до чинних законів. 

Проте засади здійснення такої роботи викликають чимало за-
уважень. У першу чергу, це стосується зареєстрованих та вклю-
чених у порядок денний парламенту законопроектів щодо 
точкових питань. До усіх них Головне науково-експертне управ-
ління висловило низку зауважень та рекомендувало повернути 
на доопрацювання. Законопроекти, які ж мають комплексний 
чи рамковий характер, досі не включені у порядок денний. 
Такий підхід закладає на самих початках законодавчого проце-
су системну неузгодженість, що може призвести до розбалансу-
вання системи регулювання відходів законами та виникнення у 
подальшому юридичних колізій. Такі тенденції уже були наявні 
в роботі ВРУ VIII-го скликання, законодавча діяльність якої так і 
не завершилася прийняттям ані рамкового закону, ані спеціаль-
них законів у сфері управління відходами. 

Розвиток законодавчої діяльності у сфері поводження з відхо-
дами може відбуватися за декількома сценаріями, які, у тій чи 

іншій мірі, забезпечуватимуть системне врегулювання питання. 
Наприклад: 

– прийняття окремих законів про відходи. Тобто залишення 
статус-кво ситуації, коли приймаються розрізнені закони. Суттє-
вим недоліком цього сценарію є те, що він не усуває розбалан-
сованості законів, потребує перегляду уже ухвалених законів та 
здійснення подальшої їх систематизації; 

– прийняття кодифікованого закону про відходи, який би, серед 
іншого, містив загальну та особливу частини. Перша запрова-
джувала б засади поводження з усіма відходами, друга розгля-
дала б особливості поводження з конкретними видами відхо-
дів. Наразі такий законопроект не зареєстровано у парламенті, 
а його розроблення не є серед пріоритетів зацікавлених суб’єк-
тів законодавчої діяльності. Тому шанси впровадження цього 
сценарію є примарними; 

– прийняття рамкового закону про відходи, а в подальшому 
«дочірніх» законів. Цей сценарій потребує посилення процеду-
ри розгляду законопроектів – пакетний розгляд законопроек-
тів про відходи, з яких первинно розглядаються рамкові/
комплексні/системні проекти, а опісля – спеціальні. 

*17 жовтня за результатами розгляду Проекту Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань 

поводження з радіоактивними відходами (№ 0913 від 29.08.2019)  

№ Дата Коротка назва 

2051 04.09.2019 про пластикові пакети 

2066 05.09.2019 про небезпечні відходи 

2115 10.09.2019 зміни у сфері поводження з відходами 

2051-1 18.09.2019 про пластикові пакети (альтернативний) 

2207 03.10.2019 про побутові та інші відходи 

2207-1 16.10.2019 про управління відходами (альтернативний) 

2207-2 17.10.2019 про відходи (альтернативний) 

2350 30.10.2019 про відходи електричного та електронного обладнання 

2352 30.10.2019 про батареї і акумулятори 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66539
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66673
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66689
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66784
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66892
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66998
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67094
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67116
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67234
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67236

