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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

В 
ерховна Рада пропонує проводити громадські 
слухання в рамках оцінки впливу на довкілля он-
лайн. Це передбачено проєктом закону України 
про внесення змін до Закону України "Про оцінку 

впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поши-
ренню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3438). 

Обмеження щодо форм громадського обговорення може 
бути виправдане за певних умов, зокрема трискладового 
тесту щодо втручання у права людини: втручання має бути 
законним, переслідувати легітимну мету, має бути необхід-
ним у демократичному суспільстві (зокрема, пропорційним 
меті). Проект закону, очевидно, переслідує легітимну мету 

(охорона громадського здоров’я). Водночас, два інші еле-
менти навряд чи дотримані. Щодо законності, зміст зако-
нопроекту залишає надто невизначеними строки застосу-
вання обмежень: до «повного» скасування карантину Уря-
дом. Таке «повне» скасування може на практиці ніколи не 
настати. Щодо пропорційності, вважаємо, що обмеження 
мали б компенсуватись додатковими заходами, зокрема 
довшим строком громадського обговорення, додатковими 
методами інформування громадськості. Окрім того, в умо-
вах застосування адаптивного карантину, обмеження гро-
мадських слухань на всій території України не є пропорцій-
ним меті.  

У 
 грудні 2019 року парламент прийняв Закон Украї-
ни «Про засади моніторингу, звітності та верифіка-
ції викидів парникових газів», який вводиться в 
дію з 1 січня 2021 року. Закон має рамковий хара-

ктер та прямо передбачає ухвалення низки підзаконних 
нормативно-правових для подальшої реалізації своїх поло-
жень. 

Першим кроком у цьому процесі стали електронні консуль-
тації з громадськістю щодо проєктів урядових постанов, які 
конкретизують основні вимоги Закону, розпочаті 25 травня 
2020 року: 

– Про затвердження переліку видів діяльності, на які поши-
рюються моніторинг, звітність та верифікація викидів пар-

никових газів, 

– Про затвердження порядку здійснення моніторингу та 
звітності щодо викидів парникових газів, 

– Про затвердження порядку верифікації звіту оператора 
про викиди парникових газів. 

Водночас Закон потребує впровадження подальших нор-

мотворчих кроків, зокрема затвердження ряду типових 

форм (стандартного та спрощеного плану моніторингу, 

звіту оператора, звіту про вдосконалення), порядку держа-

вної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, 

звітності та верифікації викидів парникових газів та порядку 

ведення цього реєстру.  

ЦИФРА МІСЯЦЯ 

склали стягнуті до бюджету  збитки, завданні порушенням природоохоронного законодавства 
за останні 6 місяців 

44,68 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом 

“отримувати weeklyupdates” на адресу office@rac.org.ua 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

«Уряд також уважно відстежує ініціативи, які Єврокомісія оприлюднює у рамках Європейської 

зеленої угоди, й намагається долучатися до відповідних консультацій та ініціатив. Європейська 

зелена угода — це не тільки енергетика чи екологія. Це також безпечний і чистий транспорт, 

свіже повітря, стале сільське господарство. Це трансформація промисловості і зміна способу 

нашого повсякденного життя.»  

Микола Точицький, представник України при ЄС (Дзеркало тижня, 19.05.2020)  

27 
 травня 2020 року Уряд представив Про-
граму стимулювання економіки для 
подолання наслідків COVID-19 на 2020-
2022 роки. Хоча текст програми наразі 

не оприлюднено, Уряд надав для обговорення аналітичні 
матеріали щодо програми. 

Усі країни активно обговорюють заходи щодо відновлен-
ня від наслідків пандемії, зокрема Європейський Союз. 
Європейська Комісія наголосила, що відновлення має 
бути спрямоване на більш стійку, зелену та цифрову Єв-
ропу, рішення, які не тільки корисні для економіки, але й 
для довкілля. Це означає незмінність «зеленого» курсу та 
дотримання графіку впровадження важливих компонен-
тів Європейського зеленого курсу. Такий підхід підтрима-
ла і низка держав-членів ЄС, включаючи Німеччину та 
Францію. Нагадаємо, у грудні 2019 року Європейська 
Комісія прийняла Європейський зелений курс (European 
Green Deal) – комплекс заходів, який визначає політику 
ЄС на найближчі роки у таких сферах як клімат, енергети-
ка, біорізноманіття, промислова політика, торгівля тощо. 
Основна мета цього курсу – сталий зелений перехід Євро-
пи до кліматично-нейтрального континенту до 2050 року.  

Україна також висловила намір приєднатись до Європей-
ського зеленого курсу. У січні 2020 року Дмитро Кулеба 
(тоді - Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції України) заявив, що «Україна має 
стати невід’ємною частиною Європейського зеленого 
курсу не лише аби спільно з ЄС боротися із наслідками 
змін клімату, але й у рамках стратегії економічного розви-
тку, задля підвищення безпеки та створення нових мож-
ливостей для українського бізнесу».  

Тому ми проаналізували аналітичні матеріали програми 
відновлення країни з точки зору інтеграції екологічних та 
кліматичних цілей.  

Програма пропонує три блоки заходів:  

 короткострокові ініціативи (безпечне функціону-
вання економіки та захист внутрішнього виробни-
ка),  

 секторальні заходи (промисловість, АПК, енерге-
тика, транспорт та інфраструктура, інформаційно-
комунікаційні технології та сфера послуг) та  

 підтримка за функціональними напрямами (МСБ; 
міжнародна торгівля, інвестиції та інновації; ство-
рення робочих місць та ринку праці; розумне ре-
гулювання економічної діяльності). 

Відсутність у програмі будь-яких екологічних чи кліматич-
них заходів вражає. «Сталість» у документі розуміється як 
стабільність, а не екологічність сфери. По суті, програма 
не містить згадки про заходи, пов’язані із довкіллям, зе-
леним відновленням чи ще чимось, що хоча б віддалено 
можна назвати «зеленим» (окрім промисловості). 

В енергетичній сфері «сталий» розвиток передбачає збі-
льшення видобутку енергоресурсів (очевидно газу та 
вугілля) і не містить жодного слова про декарбонізацію 
енергетики.  

Найбільш насичена і водночас антиекологічна є сфера 
підтримки промисловості. Одразу два запропоновані 
заходи пов’язані із довкіллям: «недопущення встанов-
лення завищених національних цілей щодо скорочення 
СО2» та «покращення системи обліку викидів та активіза-
ція розробки системи торгівлі квотами». Перший, на дум-
ку Уряду, матиме високий ефект та легко реалізувати. 
Другий – легко реалізувати (!), але матиме низький 
ефект.   

Очікувалось, що Україна обере план, який буде синх-

ронний із намірами ЄС, проте виявилось, що ми йдемо 

зустрічним, тобто протилежним курсом.  

ПРОГРАМА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ – ЗУСТРІЧНИМ КУРСОМ З ЄС  

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

27 травня 2020 року  

Кабінет Міністрів України роз'єднав міністерство енергетики та захисту довкілля 

https://dt.ua/international/dodatkoviy-dvigun-yevrointegraciyi-348192_.html?fbclid=IwAR0_eCMZ2MuqGmD1Q5OZwLW4ywt-goudM3kPxY3qMFSAXo9dg6laU7PH0Ww
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-predstaviv-programu-stimulyuvannya-ekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-covid-19
https://www.kmu.gov.ua/news/programa-stimulyuvannya-ekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-covid-19-ekonomichne-vidnovlennya?fbclid=IwAR0_eCMZ2MuqGmD1Q5OZwLW4ywt-goudM3kPxY3qMFSAXo9dg6laU7PH0Ww
https://www.kmu.gov.ua/news/programa-stimulyuvannya-ekonomiki-dlya-podolannya-naslidkiv-covid-19-ekonomichne-vidnovlennya?fbclid=IwAR0_eCMZ2MuqGmD1Q5OZwLW4ywt-goudM3kPxY3qMFSAXo9dg6laU7PH0Ww
https://www.rac.org.ua/priorytety/ekologichnyy-vymir-evropeyskoyi-integratsiyi/evropeyskyy-zelenyy-kurs-mozhlyvosti-ta-zagrozy-dlya-ukrayiny-analitychnyy-dokument-2020
http://ecoprostir.com/2020/01/29/yevropejskyj-zelenyj-kurs-ye-chastynoyu-reform-i-zrostannya-ukrayiny-dmytro-kuleba/

