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АКЦЕНТИ

12

лютого 2021 р. відбулось перше засідання робочої групи з розроблення проєкту Стратегії охорони біорізноманіття до 2030 року під головуванням заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуць-

кого.

За повідомленням Міндовкілля, цілями майбутньої стратегії є
забезпечити моніторинг стану біорізноманіття в Україні, як основи
для прийняття виважених управлінських рішень; впровадити концепцію екосистемних послуг; сформувати комплексний підхід до
збереження видів; виконати міжнародні зобов’язання в галузі

24

лютого 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив пакет проєктів Законів України щодо вдосконалення механізму стратегічної екологічної оцінки (СЕО) в Україні.

Одним з них пропонується впровадити єдиний реєстр стратегічної
екологічної оцінки. Вочевидь, така пропозиція зроблена за аналогією з оцінкою впливу на довкілля, де такий реєстр був частиною
механізму із самого початку. Введення реєстру може позитивно
вплинути на прозорість процесу СЕО, зокрема доступність всіх

біорізноманіття. Таким чином, Стратегія повинна відповідати вимогам Конвенції про охорону біологічного різноманіття та Європейському зеленому курсу.
В Україні у попередні роки не було спеціальної стратегії з охорони
біологічного різноманіття. Її роль виконували Національна стратегія державної екологічної політики до 2030 року та інші програмні
документи у цій сфері (наприклад, Загальнодержавна програма
формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки).

матеріалів. Особливістю СЕО є її децентралізація, тобто СЕО здійснюється великою кількістю суб’єктів владних повноважень, у тому
числі органами місцевого самоврядування, що ускладнює повноцінний доступ до її матеріалів.
Окрім того, Уряд пропонує вповноважити Державну екологічну
інспекцію здійснювати нагляд за дотриманням законодавства у цій
сфері та посилити адміністративну відповідальність за його порушення.

ЦИФРА МІСЯЦЯ

67
тисяч

хімічних речовин охопив скринінговий моніторинг басейну
Дніпра, з яких 161 було виявлено у пробах
Джерело: Міндовкілля, 2021

БЛІЦ-АНАЛІТИКА

ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ І ДОВКІЛЛЯ: ЗВІТ ІПВГ
УКРАЇНИ ЗА 2019 РІК

У

лютому 2021 року було опубліковано шостий
звіт ІПВГ України за 2019 рік. Звіт за 2019 рік
стосується видобування природного газу і нафти
та їх транспортування, видобування вугілля, руд
заліза, титану, руд марганцю, вогнетривких та тугоплавких глин, кварцового піску та будівельного каміння.
Внесок видобувних галузей у ВВП України склав 222,37
млрд грн або 5,59% від ВВП України у 2019 році. Проте,
найцікавішою інформацією з екологічної точки зору є
питання впливу видобувних галузей на навколишнє середовище. Звіт містить статистичну інформацію щодо обсягу відходів, утворених видобувною галуззю. Найбільший обсяг утворених відходів припадав на галузь видобування руд металів - 339,5 млн. тон. Серед підзвітних галузей, галузь видобування руд металів також найбільше
генерує викидів діоксиду вуглецю, в той час як найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря припадає на галузь видобування кам’яного та
бурого вугілля - 725,3 тис. тон та 308,0 тис. тон відповідно. Звіт включає також дані Держстату щодо сумарних
обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових
газів, згенерованих деякими підзвітними підприємствами.
Вже традиційно звіт містить інформацію щодо сплати
екологічного податку видобувним сектором: сумарні
надходження від підзвітних підприємств склали 981,3
млн. грн (з них найбільше від розміщення відходів –
603,1 млн. грн). За даними Держстату, протягом 2019
року сумарні витрати на охорону навколишнього природного середовища галузями добувної промисловості склали 9,4 млрд. грн, з яких найбільша частка припадала на
галузь добування металевих руд – 8,8 млрд. грн, або
93,78% від сумарного обсягу. Загальний обсяг капітальних
інвестицій добувної промисловості на цілі охорони навколишнього середовища склали 2,5 млрд. грн, а обсяг поточних витрат – 7,2 млрд. грн. Звіт також включає інформа-

цію щодо сплати екологічного податку кожним підзвітним підприємством.
Звіт містить розділ щодо нормативно-правового регулювання в сфері впливу видобувних галузей на довкілля,
що, серед іншого включає інформацію щодо:



Правового регулювання відносин;



Права надрокористувачів та зобов’язання щодо охорони довкілля;



Системи органів, на які покладені функції щодо забезпечення дотримання законодавства у природокористування та захисту навколишнього середовища;



Управління та моніторингу впливу видобувної галузі
на довкілля.

З одного боку, це гарний початок процесу включення
інформації з екологічних питань до звіту ІПВГ за новим
стандартом, з іншого боку – роботи в цьому напрямку ще
багато. Серед основних рекомендацій, викладених в аналітичному документі “Екологічний компонент ІПВГ: міжнародний досвід та рекомендації для України” (підготовлений Ресурсно-аналітичним центром
“Суспільство і довкілля” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”) – забезпечення належного діалогу
усіх зацікавлених сторін, розширення об’єму та змісту
включення інформації з екологічних питань (відходи,
парникові гази, використання води, забруднення атмосферного повітря тощо), посилення міжвідомчої співпраці,
верифікація інформації щодо кожного підзвітного підприємства, розширення можливостей отримання інформації
з екологічних питань, яка має важливе значення для місцевого населення і громад тощо.

ЦИТАТА МІСЯЦЯ

«Скринінг речовин-забрудників басейну Дніпра дає нам повну картину, в якому стані перебуває головна водна
артерія країни. У воді знайдені пестициди, фармацевтичні препарати та важкі метали, концентрації яких часто
перевищують екологічні стандарти якості ЄС»
Роман Абрамовський,
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів

ПОДІЯ МІСЯЦЯ
25 лютого 2021 р.
відбулась презентація результатів скринінгового моніторингу басейну Дніпра.

