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АКЦЕНТИ

О

станнім часом спостерігається пожвавлення в
розробленні правової бази у сфері поводження
з тваринами. Так, у квітні 2020 року Мінекоенерго оприлюднило низку проєктів підзаконних
нормативно-правових актів, зокрема: видачі дозволів на
спеціальне використання об’єктів тваринного світу, утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані
неволі або в напіввільних умовах, створення регіональних
центрів порятунку та реабілітації диких тварин тощо.

Нагадаємо, що 11 березня 2020 р. у парламенті зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у
сфері мисливського господарства та полювання та запобігання незаконному полюванню (№ 3200), а 17 березня –
альтернативний до нього законопроєкт (№ 3200-1). Остан-

8 квітня 2020 року Мінекоенерго оприлюднило проєкт постанови КМУ, яким пропонується низка змін до Технічного
регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.
Головною метою змін є гармонізація національного законодавства із вимогами Директиви 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива. Хоча
відповідна справа ECS-05/13S в Енергетичному Співтоваристві щодо України була закрита минулого року, низка пиЦИФРА
ТИЖНЯ вдосконалення.
тань потребували

ній викликав обурення екологічної громадськості України.
28 квітня члени Робочої групи 5 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Робочої
групи 3 Української платформи Форуму громадянського
суспільства Східного Партнерства звернулися до Комітету з
питань екологічної політики та природокористування і Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу
із заявою щодо неприйнятності розгляду та прийняття законопроєкту, адже запропоновані зміни грубо порушують
засади охорони тваринного світу та правові основи охорони природно-заповідного фонду України, а також вимоги
пташиної та оселищної директив ЄС, які Україна має впровадити у відповідності до Додатка ХХХ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Серед іншого, проєктом постанови вдосконалюється термінологія (автомобільний бензин, дизельне паливо, важкий
мазут, газойль, суднове паливо, суднове дизельне паливо,
судновий газойль), посилюються вимоги до вмісту сірки
(до 1,0 % за масою у важких мазутах та до 0,1 % за масою у
суднових газойлях).

ЦИФРА МІСЯЦЯ

На

96%

скорочено

видатки держбюджету на здійснення природоохоронних заходів у держбюджеті у
2020 році
(Закон України про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік №553-IX)

БЛІЦ-АНАЛІТИКА

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПАНДЕМІЇ COVID-19
Низка важливих міжнародних партнерів України висловили свою позицію щодо екологічного виміру пандемії
COVID-19. Відповідні заяви, головним чином, стосуються
впливу карантинних обмежень на стан довкілля
(короткострокова перспектива) та моделі виходу з кризи
(довгострокова перспектива).
Усі міжнародні організації відзначають, що заходи з підтримки економіки хоч і будуть тимчасовими, вони матимуть довгострокові наслідки. Саме тому важливо враховувати пріоритети екологічно сталого розвитку під час
розробки таких заходів.

Патрісія Еспіноза, Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, у своєму нещодавньому зверненні зазначила, що зміна клімату та COVID-19 «не одне й
те саме, але спільне для них – це єднання людства заради спільної мети та блага». Вона закликала уряди усіх
країн максимально екологізувати свої плани щодо фінансової підтримки економіки. На її думку, пандемія відкриває «вікно надії та можливостей», щоб економіка 21 століття була більш зеленою, чистою, здоровою та опірною
до загроз.
Європейський Союз та низка держав-членів (включаючи
Францію та Німеччину) заявили про підтримку плану
«зеленого відновлення» від наслідків пандемії. В основі
такого відновлення має бути Європейський зелений курс
– нещодавно проголошена стратегія та план дій ЄС на
шляху до повної кліматичної нейтральності континенту.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко сформулювала це як «стрибок уперед», а не назад до старих
моделей розвитку.
Спільний план відновлення ЄС «Більш опірна, стала та

справедлива Європа» покладає два питання в основу
плану відновлення: зелений перехід та цифрову трансформацію.
Такий же зелений шлях – декорбанізації економіки –
вважають важливим елементом заходів із відновлення
економіки й економісти Світового Банку. На їх думку,
взаємовигідними сферам для стимулювання інвестицій
мають стати енергоефектвиність, охорона природи, відновлювана енергетика та сталий транспорт.
Організація економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) оприлюднила окрему аналітичну записку, присвячену екологічним діям урядів у боротьбі з COVID-19. Серед запропонованих ОЕСР ключових рекомендацій урядам щодо їх негайних, короткострокових, секторальних
та макроекономічних заходів у відповідь на пандемію
COVID-19:
- Систематично оцінювати можливі неумисні екологічні
наслідки нових податкових та фіскальних заходів;
- Не знижувати екологічні стандарти під час боротьби із
пандемією;
- Ставити екологічні умови під час надання допомоги
окремим секторам економіки;
- Забезпечити покращення екологічного здоров'я населення в цілому як складову опірності новим епідеміям;
- Чітко комунікувати вигоди від покращення екологічного
здоров'я загалом.
На жаль, надаючи макроекономічну допомогу Україні в
час кризи, ЄС наразі не ставить екологічні умови її використання, проте цілком ймовірно вони будуть у майбутньому. Екологічні міркування наразі й не піднімаються
урядом України, хоча про це просять профільні асоціації.

ЦИТАТА МІСЯЦЯ
«В Україні складна гідрологічна ситуація, яка вимагає ухвалення непопулярних рішень»
Михайло Хорєв , т.в.о голови Державодагентства України, 29.04.2020
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