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ЦИФРА ТИЖНЯ 

АКЦЕНТИ 

23 
 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України 
затвердив Порядок прийняття рішення про здійс-
нення транскордонної оцінки впливу на довкілля 
(Постанова КМУ № 877). 

Цим Порядком уряд детально врегулював один з аспектів прове-
дення транскордонної оцінки впливу на довкілля: механізм прий-
няття рішення щодо (не-)проведення транскордонної оцінки впли-
ву на довкілля за процедурою держави походження (стосовно 
планованої діяльності, яка здійснюватиметься на території Украї-
ни).  

Зокрема, тепер рішення про проведення транскордонної оцінки 
впливу затверджуватиметься Міндовкілля після його схвалення 
Міжвідомчою координаційною радою з питань реалізації в Україні 
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транс-
кордонному контексті. Таке попереднє схвалення не передбачене 

Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» та може значно 
затягнути процес його прийняття.  

Порядку бракує, на жаль, узгодженої термінології та ясності. Так, п. 
8 Порядку передбачено три дні для «прийняття рішення» з боку 
Міндовкілля про проведення транскордонної оцінки впливу на 
довкілля, проте сам термін «прийняття»  у п.8 незрозумілий в 
контексті використання понять «схвалення» та «затвердження» у 
попередніх пунктів та назві самого Порядку. Станом на 05.10.2020 
року Порядок не набув чинності (очікує оприлюднення). 

В цілому, прийняття цього порядку вочевидь спрямоване на поси-
лення переговорної позиції уряду під час Наради сторін Конвенції 
Еспо, яка має відбутись на початку грудня цього року. Очікується, 
що Нарада сторін прийме два негативні рішення щодо України, а 
ЄС вимагає посилення передбачених ними санкцій. 

22 
 вересня Міністерство захисту довкілля та приро-
дних ресурсів України запросило громадськість та 
інших зацікавлених осіб долучитися до робочої 
групи з напрацювання національної стратегії 
адаптації до зміни клімату України на період до 

2030 року. 

Про доцільність прийняття стратегії адаптації, її координації зі 
стратегіями і планами розвитку секторів економіки та регіональни-
ми стратегіями розвитку уряд України ще зазначив наприкінці 2016 
року (Концепція реалізації державної політики у сфері зміни кліма-
ту на період до 2030 року, схвалена Розпорядженням КМУ від 
07.12.2016 № 932-р).  

Через рік він підтвердив необхідність схвалення стратегії у Плані 

заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у 
сфері зміни клімату на період до 2030 року (Розпорядження КМУ 
від 06.12.2017 № 878-р). Документом було встановлено і строк 
виконання заходу – 2020 рік. 

Водночас у вересні 2020 року Указом Президента України 
(№ 392/2020) введено в дію Рішення РНБО України від 14.09.2020 
«Про Стратегію національної безпеки України», яким КМУ зобов’я-
зано у шестимісячний строк розробити та затвердити Стратегію 
екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату. У зв’язку з чим 
постає питання, чи мова йде про прийняття різних документів, чи 
одного і того ж документу, посиленого безпековою складовою, 
але уже з перенесеним строком прийняття.  

 

ЦИФРА МІСЯЦЯ 
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

«Не зважаючи на всі складнощі, Україна прагне залишатися надійним партнером у виконанні проєктів, які 

спрямовані на збереження та  відновлення компонентів біорізноманіття». 

  

Роман Абрамовський, 

 Міністр захисту довкілля та природних ресурсів, виступ на Саміті ООН з біорізноманіття, 30 вересня 2020 року  

 

МІСТА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС 

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

Володимир Зеленський зобов’язав уряд прийняти  
Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату  

протягом 6 місяців (Указ Президента України № 392/2020 від 14.09.2020) 

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

Т ема Європейського зеленого курсу (ЄЗК) стала сьогодні трен-
довою: ЄС приймає свої стратегічні та тактичні документи на 
його впровадження, уряд України готує пропозиції як Україні 
долучитись до цього процесу, бізнес обговорює ризики від впро-
вадження карбонового коригування вуглецю на кордоні. Окрім 
загальноєвропейського та глобального рівня, амбітних цілей та 
завдань, в Європейському зеленому курсі можна знайти дуже 
прикладні інструменти та механізми. Вони можуть бути корисни-
ми для звичайних громадян, а їх впровадження на місцевому 
рівні може дати набагато кращі результати, якщо їх використову-
вати вже зараз і не чекати міжурядових домовленостей.  

Є низка компонентів ЄЗК, які є особливо важливими в контексті 
міст, а саме: адаптація до зміни клімату, розвиток та перехід на 
відновлювані джерела енергії, енергоефективність, стала і розу-
мна мобільність, стале харчування, біорізноманіття, нульове 
забруднення, поводження з відходами. Синхронізація з цілями 
ЄЗК та дії на місцевому рівні, щоб їх досягнути, матимуть позити-
вний вплив на стан довкілля та добробут мешканців, зокрема це 
сприятиме розвитку зеленого бізнесу та інвестиціям в екологічні 
товари і послуги, енергоефективності та оновленню будинків, 
шкіл, лікарень, інших комунальних будівель, чистішому повітрю 
в містах, створенню зелених зон для відпочинку та збереженню 
біорізноманіттю, використанню екологічно чистого та комфорт-
ного громадського транспорту, підтримці місцевих виробників й 
органічної продукції, тощо.  

Один із акцентів ЄЗК – озеленення міських зон, а основних ін-
струментів для досягнення є розробка амбітних планів міського 
озеленення. Такі плани мають включати заходи щодо створення 
міських лісів, парків, садів, міських живоплотів, зелених дахів, 
тощо. Ще один приклад – розробка смарт-систем для управління 
трафіком і рішення “Мобільність як послуга”, що допоможе 
містам зменшити шкідливі викиди від транспорту та зробити 
проживання в містах максимально комфортним для мешканців. 

Країни ЄС мають безліч прикладів, як за допомогою маленьких 
природоорієнтованих рішень в містах можна досягати важливих 
цілей щодо зменшення забруднення, збереження біорізноманіт-
тя, покращення якості життя. Українські міста також роблять 
спроби в цьому напрямку, і вже зараз можна навести багато 

ініціатив на рівні міст, громад, які сприяють “зеленому курсу” 
міст і містечок. Це може бути і План сталої міської мобільності 
Львова, і міський сад на даху у Івано-Франківську, і впроваджен-
ня системи роздільного збору відходів у Полтаві, тощо.  

Власне зараз дуже гарний час, щоб звернути увагу на можливі 
рішення в контексті ЄЗК в кожному обласному центрі чи зовсім 
маленькому містечку. З одного боку, уряд робить кроки для 
долучення ЄЗК на рівні Україна-ЄС, з іншого боку – відбувається 
передвиборча кампанія перед місцевими виборами 2020 року і 
кандидати в депутати до обласних та міських рад, кандидати в 
мери міст можуть включати конкретні природоорієнтовані рі-
шення, спрямовані на “озеленення” міст до своїх програм.  

Більше інформації та ідей можна дізнатись у нещодавно презен-
тованому посібнику: Вісім ідей для зелених міст України (авт. 
кол.: С. Романко, Н. Андрусевич. – Київ: 350.org, 2020. – 56 с.). 

 

https://www.rac.org.ua/uploads/content/589/files/egdcities.pdf

