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АКЦЕНТИ 

За інформацією Держстату, у 2020 році викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднен-
ня (автомобільного транспорту) були найбільшими за останні 5 
років. 

У порівнянні з 2019 роком, викиди забруднюючих речовин зросли 
на 8% і склали 1,8 млн. тонн або 43 кг/особу. З них найбільше скла-
ли викиди оксиду вуглецю (76%), діоксиду азоту (11%) та органіч-
них сполук (10%). 

Водночас, регіональний розподіл викидів свідчить, що у деяких 
областях викиди від автомобільного транспорту минулого року 
зменшились у порівнянні з 2019 роком. Так, незначне зменшення 
продемонстрували Закарпатська, Одеська, Рівненська, Тернопіль-
ська та Чернівецька область. Найбільше зростання – у Дніпропет-
ровській та Харківській областях (18,6% та 14,3% відповідно). 

У 
 грудні 2020 року Комітет з питань екологічної політики та 
природокористування Верховної Ради України провів 
комітетські слухання щодо участі України в Європейсько-
му зеленому курсі. За результатами слухань у березні 
2021 року прийняті Рекомендації.  

Рекомендації адресовані КМУ та відповідним міністерствам з 
метою розробки “Зеленого курсу України” та прийняття і впрова-
дження політики і законодавства, які були б синхронізовані з Євро-
пейським зеленим курсом. У рішенні Комітету зазначено, що “Для 
України ЄЗК – це ще один крок до європейської та євроатлантичної 
інтеграції. З цією метою парламент, уряд, бізнес, громадськість та 
науковці мають об’єднати зусилля для розроблення основних рис 
українського зеленого курсу, узгодженого та синхронізованого з 
європейським підходом”. 

Кабінету Міністрів України рекомендовано попрацювати над роз-
робкою державної політики і законодавства для забезпечення 

зеленого переходу, зокрема розробити і представити ВРУ Загаль-
нодержавну програму “Зелений курс України” на основі другого 
НВВ та план заходів щодо участі України в ЄЗК.  

Багато уваги в рекомендаціях приділено механізму карбонового 
коригування імпорту (CBAM), зокрема в контексті активізації робо-
ти з мінімізації впливу CBAM на українських експортерів. Міністер-
ство захисту довкілля та природних ресурсів має докласти зусиль 
для розробки необхідного законодавства у сфері зміни клімату, 
включаючи адаптацію. У фокусі Міністерства енергетики має бути 
розробка Інтегрованого плану з енергетики та клімату до 2030 
року та план заходів щодо виробництва і використання водню. 
Особливої уваги заслуговує питання трансформації вугільних регіо-
нів.  

Сподіваємось, що такі рекомендації будуть поштовхом для систем-
ної роботи з питань Європейського  зеленого курсу, особливо в тих 
сферах, які пропонують найбільше можливостей для України.  
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БЛІЦ-АНАЛІТИКА 

«Масштаби та суспільна небезпека екологічної злочинності вимагають від правоохоронних та інших державних 

органів роботи на 200 відсотків своїх можливостей. Посилення боротьби з правопорушеннями у сфері охорони 

довкілля повинно бути одним із основних пріоритетів кримінальної політики »   

Володимир Зеленський, 

 Президент України 

Відеозвернення для спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів  

111-ИЙ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

ПОДІЯ МІСЯЦЯ 

17 березня 2021 р.  
в Офісі Генерального прокурора відбулася спільна нарада з питань дотримання вимог законодавства у сфері 

охорони довкілля  

ЦИТАТА МІСЯЦЯ 

23 
 березня 2021 року Указом Президента України 
№111/2021 було введено в дію рішення Ради 
національної безпеки і оборони України «Про 
виклики і загрози національній безпеці України 

в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтраліза-
ції». Це рішення містить низку завдань для Кабінету Міністрів 
України та місцевих органів виконавчої влади (обласні та район-
ні державні адміністрації). 

У періодичній системі хімічних елементів атомний номер 111 
має рентгеній – надзвичайно радіоактивний елемент, вперше 
синтезований у 1994 році, який не має стабільних ізотопів. Нара-
зі, було синтезовано усього кілька атомів цього перехідного 
металу, а тому він не має жодного застосування на практиці. 
Така ж «доля» мабуть спіткає і це рішення РНБО, проте це не 
означає, що його можна проігнорувати. Навпаки, з цього рішен-
ня можна зробити кілька цікавих висновків. 

Перше, що заслуговує уваги у рішенні – це тема і її змістовне 
охоплення. Окреме рішення РНБО з екологічних питань свідчить 
про те, що РНБО та президент не залишають поза своїм 
«управлінням» жодної, навіть такої маловажливої для виборців 
та ЗМІ сфери. Широке ж охоплення екологічної тематики у рі-
шенні (від відходів і водних ресурсів до природно-заповідного 
фонду та біобезпеки) свідчить про намагання по-суті формувати 
державну політику у сфері охорони довкілля, водних ресурсів, 
управління зоною відчуження, екологічної біологічної і генетич-
ної безпеки. А це – прямі повноваження та завдання Міністерст-
ва захисту довкілля та природних ресурсів України. Іншими сло-
вами, рішення РНБО виходить далеко за межі питань безпеки та 
оборони, навіть в екологічній сфері. 

Другий висновок, що напрошується після ознайомлення з рішен-
ням РНБО – більшість питань та завдань, що містяться у ньому, 
вже й так є на порядку денному парламенту, уряду, окремих 
міністерств і місцевої виконавчої влади. Наприклад, це стосуєть-
ся і розробки Національного плану дій з охорони навколишнього 
середовища на 2021-2025 рр. (вимога закону), і поліпшення 
екологічного стану річки Інгулець, і підготовки щорічних допові-
дей про стан навколишнього середовища, і морської стратегії 
тощо. Це означає, що РНБО не готувала окремого аналізу еколо-
гічних проблем та не напрацьовувала рішення щодо їх вирішен-
ня.  

Включення у рішення поточних питань та ініціатив швидше за 

все свідчить про бажання закріпити позицію РНБО та президента 
щодо них. Так, пункт про підготовку доповіді про стан навколиш-
нього середовища вочевидь знімає питання про актуальність чи 
необхідність її підготовки, що останнім звучало від деяких поса-
довців: доповідь має бути підготовлена. Завдання уряду щодо 
«супроводу» законопроекту про управління відходами №2207-
1д свідчить про те, що в цілому цей законопроект підтримується 
президентом.  

А от не-включення окремих поточних ініціатив та планів уряду та 
парламенту свідчить про відсутність їх підтримки з боку прези-
дента. Так, у рішенні відсутнє посилання на доопрацьований 
урядовий законопроект «Про запобігання, зменшення та конт-
роль забруднення, що виникає в результаті промислової діяль-
ності», що, мабуть, означає відсутність підтримки президента. 
Завдання опрацювати питання «визначення пріоритетів форму-
вання національної екологічної мережі у Генеральній схемі пла-
нування території України» фактично свідчить про відсутність 
підтримки проекту закону «Про території Смарагдової мережі». 

У рішенні РНБО є кілька завдань, які важливі з точки зору нада-
ної пріоритетності науково-технічній складовій в оцінці та пошу-
ку рішень щодо окремих екологічних проблем. Так, указом пе-
редбачено: 

 проведення суцільних ґрунтових обстежень земель 

України,  

 запровадження сучасних методів очищення 

(демінералізації) шахтних вод,   

 затвердження методичних рекомендацій з оцінки ризи-

ку для здоров’я населення від забруднення атмосферно-
го повітря,  

 утворення інформаційного центру для збирання, оброб-

лення, аналізу та поширення інформації про управління 
відходами, 

 затвердження концепції державної науково-технічної 

програми у сфері зміни клімату. 

У підсумку, рішення РНБО – це перелік політичних пріоритетів 
президента у сфері охорони довкілля та екологічні KPI для чин-
ного уряду.  
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