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Анотація
Доповідь охоплює питання виконання екологічної складової Угоди про асоціацію,  
зок рема Глави 6 «Навколишнє середовище» й Додатку XXX до цієї глави, що містить 
перелік директив та регламентів, які Україна повинна імплементувати в певні часові 
рамки. В доповіді розкривається стан виконання екологічних зобов’язань за Угодою, 
основні виклики на шляху імплементації. На основі висновків подані рекомендації 
про те, як можна зробити реалізацію Угоди в частині охорони довкілля більш ефек-
тивною та практичною.

Доповідь представлена на засіданні Платформи громадянського суспільства 
Україна-ЄС 18 травня 2017 року. Підготовка та обговорення доповіді підтримані 
проектом «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграцій-
них реформах за допомогою Української сторони Платформи громадянського су-
спільства Україна —  ЄС та Української національної платформи Форуму громадян-
ського суспільства Східного Партнерства». Проект фінансується Європейським 
Союзом і Міжнародним фондом «Відрод ження» (МФВ) та реалізується Європей-
ською програмною ініціативою МФВ.
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Перелік скорочень

Держводагентство Державне агентство водних ресурсів

ВРД Водна рамкова директива

ВРУ Верховна Рада України

ГМО Генетично модифіковані організми

Держекобезпека Державна природоохоронна служба України

Держстат Державна служба статистики України

ДП Державне підприємство

ЄС Європейський Союз

ЗМІ Засоби масової інформації

ЗВТ Зона вільної торгівлі

КМУ Кабінет Міністрів України

МВФ Міжнародний фонд «Відродження»

Мінекономіки Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міненерговугілля Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Мінприроди Міністерство екології та природних ресурсів України

Мінрегіон Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України

НПД Національний план дій

НПСВ Національний план скорочення викидів від 

великих спалювальних установок

НУО Неурядові організації

ОВД Оцінка впливу на довкілля

ОТГ Об’єднана територіальна громада

р. Рік

рр. Роки
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РГ5 Робоча група 5 «Енергетика, транспорт, довкілля 

та зміна клімату» Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС

ПЗФ Природно-заповідний фонд

с/г Сільське господарство

СЕО Стратегічна екологічна оцінка

СНЕП Стратегія національної екологічної політики

ст. Стаття

СхП Східне партнерство

ТД Технічна допомога

ТПВ Тверді побутові відходи

УА Угода про асоціацію між Україною та ЄС

УС ПГС Україна-ЄС Українська сторона Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС

ФГС СхП Форум громадянського суспільства Східного партнерства

ЦОВВ Центральні органи виконавчої влади



Резюме

УА є потужним стимулом для реформування екологічної політики на сучасних заса-
дах, забезпечення її інтегрованого характеру та підвищення ефективності.

Глава 6 УА окреслює основні сфери співпраці для змін у системі екологічного 
врядування і є ключовою для розуміння стратегічної суті екологічних реформ. Зо-
бов’язання щодо розвитку «всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середови-
ща» лежить у площині двох документів —  Стратегії національної екологічної політи-
ки України та Національного плану дій на її виконання. Наразі Стратегія перебуває 
у стані оновлення, проте процес надто затягнувся і вимагає якнайшвидшого при-
йняття головного стратегічного документу у сфері довкілля.

Заплановані інституційні реформи поки що здійснюються фрагментарно —  на да-
ному етапі відбувається процес реформування Державної екологічної інспекції. Що 
стосується процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші сфери 
політики держави, то тут необхідні законодавчо закріплені зміни щодо стратегіч-
ного планування, оскільки наразі вимога інтеграції екологічної політики до галузе-
вих політик не є обов’язковою для врахування. Щодо розвитку галузевих стратегій, 
то було розроблено перший проект Національної стратегії поводження з відходами 
та планується розробка і прийняття Стратегії водної політики. Положення Додатку 
XXXІ, що стосуються зміни клімату, морально застаріли та не відповідають сучас-
ному стану законодавства та політики ЄС, міжнародним домовленостям та ініціа-
тивам у цій сфері, особливо беручи до уваги набрання чинності Паризькою угодою.

Імплементація Глави 6 УА наразі, головним чином, зосереджена на наближенні 
законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля відповідно до Додат-
ка ХХХ. Найбільше досягнення на даний момент —  розробка та затвердження пла-
нів імплементації кожної директиви та регламенту. Важливим елементом планів 
імплементації, поряд із коротким описом стану впровадження та метою і завдання-
ми плану, є перелік нормотворчих, інституційних, організаційних та координаційних 
заходів для імплементації. Проте, такі плани виконуються не ретельно, і більшість 
термінів виконання, встановлених його положеннями, вже пропущені.

Упродовж 2014–2016 рр. основна увага в процесі імплементації була зосередже-
на на сфері управління довкіллям та інтеграції екологічної політики в інші галузеві 
політики, зокрема щодо впровадження в Україні ОВД та СЕО, проте жодного необ-
хідного нормативно-правового акту за встановлений період так і не було прийнято. 
Найбільш успішною можна вважати сферу якості води та управління водними ресур-
сами у зв’язку із прийняттям необхідних законодавчих змін щодо впровадження ін-
тегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом. Ре-
форми у сфері відходів розпочались із розробки Національної стратегії поводження 
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з відходами, прийняття необхідного законодавства у цій сфері має стати наступним 
кроком.

Усі реформи, які проводяться з метою імплементації екологічної складової УА, 
мають регіональний контекст, особливо беручи до уваги процес децентралізації. 
Тому необхідно забезпечити залучення органів влади на місцях до вироблення по-
літики та законодавства з тих питань, щодо яких вони матимуть повноваження.

Імплементація екологічної складової УА має бути підпорядкована досягненню 
цілі реформування системи екологічного врядування з метою покращення стану 
та підвищення ступеня захисту довкілля України і переходу до сталого розвитку. 
Тому так важливо приділяти постійну увагу стратегічному рівню екологічних ре-
форм, а не тільки технічним питанням виконання додатків з директивами.

У процесі реалізації екологічної складової Угоди про асоціацію виникає низка 
викликів, які перешкоджають належній імплементації. Однією з причин незначно-
го прогресу в імплементації екологічної складової Угоди залишається низька прі-
оритетність питань довкілля в порядку денному Уряду та Парламенту. Особливо 
важливою є наявність стратегічного бачення щодо реформування екологічної сфе-
ри в цілому та її секторів зокрема. Усвідомлюючи масштабність наявних проблем 
та пов’язаних із ними реформаторських завдань, можна визнати «точкові» реформи 
доцільними щодо подолання найгостріших проблем. Проте такий підхід може при-
звести лише до фрагментарного реформування, що не матиме належного застосу-
вання в країні, через неврахування певних особливостей національної системи, ре-
форм в інших, дотичних сферах.

Питання інституційного забезпечення процесу імплементації УА важливе з огля-
ду наявності необхідних повноважень в тих чи інших відповідальних за імплемен-
тацію органів, належного розподілу повноважень між органами влади, їх співпраці 
та координації, а також наявність потрібних фінансових, людських та інших ресурсів. 
Процес імплементації Угоди, зокрема у сфері охорони довкілля, постійно зіштовху-
ється із різними інституційними викликами, які, при їх успішному подоланні, могли б 
пришвидшити процес імплементації та зробити його більш дієвим та ефективним.

Існують об’єктивні межі імплементації, тобто такі особливі умови, що усклад-
нюють впровадження норм і стандартів ЄС в Україні, оскільки Україна не є чле-
ном Європейського Союзу та наразі не має статусу кандидата на вступ до ЄС. Пе-
ред процесом апроксимації у сфері охорони довкілля стоїть низка викликів, які 
умовно можна поділити на інституційні (звітування щодо імплементації директив, 
контрольні функції Європейської Комісії та Суду Європейського Союзу щодо не-
дотримання законодавства ЄС, співпраця з державами-членами та ін.), такі, що ви-
пливають з правової природи законодавства ЄС (особливості застосування регла-
ментів ЄС, врахування рішень Суду Європейського права, формулювання окремих 
положень в актах ЄС), та виклики технічного характеру (якість перекладу, імплемен-
тація найновіших редакцій документів).
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Для покращення імплементації екологічної складової УА необхідно звернути 
увагу на посилення пріоритетності питань довкілля в урядовому та парламентсько-
му порядку денному, на зміцнення інституційної спроможної для належної реаліза-
ції, а також тематичні пріоритети та технічні особливості процесу.



Методологія

Доповідь стосується питань імплементації Глави 6 «Навколишнє середовище» Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС та Додатку XXX до цієї глави, що містить перелік 
директив та регламентів, які Україна повинна імплементувати в певні часові рамки. 
В рамках дослідження розкривається стан виконання екологічних зобов’язань за 
Угодою, основні виклики на шляху імплементації. На основі висновків зроб лені ре-
комендації про те, як можна зробити реалізацію Угоди в частині охорони дов кілля 
більш ефективною.

Аналіз проводився за період листопад 2014 року —  березень 2017 року, тобто 
з моменту набрання чинності тимчасового застосування Угоди, яке, серед іншого, 
стосувалось і розділу «Економічне та галузеве співробітництво».

Доповідь розкриває питання імплементації Угоди державними органами на націо-
нальному та регіональному рівні, а саме Урядом, Міністерством екології та природ-
них ресурсів України, іншими центральними органами виконавчої влади у контексті 
виконання ними екологічних зобов’язань (Мінрегіонбуд, Міненерговугілля, Мін’юст), 
Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Верховною 
Радою України, обласними державними адміністраціями.

Для проведення дослідження були використані відкриті та публічні джерела 
інформації, такі як звіти державних органів та європейських інституцій, норматив-
но-правові акти та їх проекти, документи та звіти громадських організацій та ана-
літичних центрів, офіційна статистична інформація, заяви та виступи державних 
службовців та політиків, а також звіти про виконання Угоди про асоціацію, отрима-
ні від Мінприроди України у відповідь на запити. Перелік джерел подається у До-
датку 6.

Дослідження проводилось протягом січня —  березня 2017 року.
Доповідь представлена у формі експертного аналізу, висновки та рекомендації під-
тверджені фактами та статистичною інформацією. Авторський колектив доповіді —  
Наталія Андрусевич, Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», коорди-
натор РГ5, Ганна Вронська, Фундація сталого розвитку України, Тетяна Годовська, ГО 
«Центр сучасних інновацій», Ганна Голубовська-Онісімова, ВЕГО «МАМА-86», Олег 
Перегони, ГО «Зелений фронт», Галина Проців, Екологічний клуб «Край», Анна Цвєт-
кова, ВЕГО «МАМА-86».

Доповідь була представлена під час асамблеї УС ПГС Україна-ЄС 23 березня 
2017 року та обговорена з учасниками Робочої групи 5 Платформи «Енергетика, 
транспорт, довкілля та зміна клімату». Детальніше про процес консультацій див. 
Додаток 5 до Доповіді.





Розділ 1

Основні виклики імплементації екологічної складової  
Угоди про асоціацію

Імплементація екологічної складової УА має бути підпорядкована досягненню цілі 
реформування системи екологічного врядування з метою покращення стану та під-
вищення захисту довкілля України і переходу до сталого розвитку. Тому так важли-
во приділяти постійну увагу стратегічному рівню екологічних реформ, а не тільки 
технічним питанням виконання додатків з директивами. В процесі реалізації еколо-
гічної складової Угоди про асоціацію, а також беручи до уваги екологічні проблеми, 
що існують в Україні (детально проаналізовані у Додатку 1 Доповіді), виникає низка 
викликів, які необхідно проаналізувати, щоб їх уникнути чи мінімізувати в подаль-
шій імплементації Угоди. Виклики стосуються:

1. Формулювання стратегічних підходів, а саме (а) визначення довгострокових 
цілей та завдань реформ екологічної політики та системи управління, 
(б) врахування потреби імплементації Угоди в екологічній частині під 
час стратегічного урядового та парламентського планування;

2. Інституційних питань, власне спроможності головної уповноваженої 
інституції —  Мінприроди, та ролі різних інших інституцій в процесі реалізації УА;

3. Процесу апроксимації, коли виникають труднощі 
правового та технічного характеру.

(1) Виклики щодо стратегічних підходів

(a) Однією з причин незначного прогресу в імплементації екологічної складової 
Угоди залишається непріоритетність питань довкілля в порядку денному Уряду та 
Парламенту. Незважаючи на серйозні екологічні проблеми та наскрізний характер 
екологічних питань, важливішими завжди виявляються економіка, фінанси, енерге-
тика, соціальні питання. Екологічні зобов’язання тільки один раз були в пакеті вимог 
ЄС від України. Проте, це було ще на етапі виконання Порядку денного Асоціації 
(вимога підготовки всеосяжної Стратегії екологічної політики у так званій Матриці 
Фюле 1), але з моменту підписання Угоди про асоціацію вимог щодо екологічних пи-
тань в жодних пакетах, як наприклад безвізовий, не було.

1 http://www .kmu .gov .ua/control/publish/article?art_id=243877832

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=243877832
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Такий підхід чітко простежується і при стратегічному плануванні на національно-
му рівні. Наприклад, в проекті Середньострокового плану дій Уряду до 2020 року 
(2017 р.) 2, питання довкілля не отримали «своєї» окремої цілі, а були включені в роз-
діли «Ефективне врядування» та «Безпека та оборона».

Особливо важливою є наявність стратегічного бачення щодо реформування еко-
логічної сфери в цілому та її секторів зокрема. Усвідомлюючи масштабність наявних 
проблем та пов’язаних із ними реформаторських завдань, можна визнати «точкові» 
реформи доцільними щодо подолання найгостріших проблем. Проте такий підхід 
може призвести лише до фрагментарного реформування, що не матиме належного 
застосування в країні, через неврахування певних особливостей національної сис-
теми, реформ в інших, дотичних сферах. Хорошим прикладом у цьому контексті, 
при належній імплементації, може стати сектор відходів, де спочатку розробля-
ється стратегія поводження з відходами, а вже наступним етапом буде розробка та 
прийняття конкретних нормативно-правових актів, необхідних для імплементації 
директив розділу «Управління відходами і ресурсами». Мінприроди розпочало ви-
користання підходу —  спочатку аналіз політики, пріоритизація, концепція, стратегія, 
а вже потім розробка і прийняття конкретних нормативно-правових актів. Водночас, 
критичним залишається становище з головним документом екологічної політики —  
Стратегією державної екологічної політики України, яка зазнає перманентного пе-
регляду з початку 2015 року, в результаті чого цілі та завдання чинної Стратегії іг-
норуються, а нові не приймаються.

Окрім цього, процес європейської інтеграції, включаючи виконання УА, повинен 
бути узгоджений із іншими реформами, які відбуваються в країні у тій чи іншій сфері. 
Тобто, імплементація положень Угоди повинна сприяти здійсненню прогресивних 
проєвропейських реформ. Реформи ж, у свою чергу, повинні відповідати найкращим 
європейським практикам та використовувати європейські норми і стандарти, зокре-
ма щодо належного врядування. Належне екологічне врядування вимагає перетво-
рення структури управління охороною довкілля у високоінтегровану та інклюзивну 
систему із залученням всіх заінтересованих сторін, яка прийматиме та впроваджу-
ватиме рішення високої якості на основі відкритої інформації. Позитивним кроком є 
розпочата Мінприроди робота з впорядкування процедур залучення громадськості 
до процесу прийняття стратегічних рішень.

Необхідно також звернути увагу на забезпечення імплементації усіх екологіч-
них положень УА, не лише процесу апроксимації законодавства. Статті Глави 6 є 
надзвичайно важливими з огляду реформування екологічного сектору, а питання 
довкілля, що включені до сфери зони вільної торгівлі, мають значення з огляду на 

2 http://www .kmu .gov .ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445
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необхідність впровадження певних екологічних стандартів та оцінки впливу торгів-
лі на сталий розвиток в Україні.

Не всі директиви та регламенти, які прийняті та працюють в ЄС, включені до 
переліку необхідних для імплементацію в України попри те, що питання, які вони 
регулюють є надзвичайно актуальними й для України. У цьому контексті можна 
відзначити Директиву про реєстрацію, оцінку, дозвіл і обмеження використання хі-
мікатів (REACH).

(б) Важливою є розробка національних документів, спрямованих на інституційне, 
організаційне, змістовне виконання УА. У цьому контексті важливим документом є 
Розпорядження КМУ 2014 року «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Укра-
їною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», яким визначається 
перелік заходів для імплементації. Проте, попри його періодичне оновлення, необ-
хідно суттєво переглянути цей план заходів з метою актуалізації, включення тих 
питань, які були пропущені (наприклад, в Плані відсутні заходи на виконання статей 
Глави 6 Угоди, а лише щодо конкретних директив), індикаторів виконання заходів, 
а також врахувати проблемні питання та перешкоди для імплементації.

Іншими важливими планувальними документами є плани імплементації кож-
ної конкретної директиви чи регламенту, які аналізують ситуацію із рівнем впро-
вадження тих чи інших положень, а також містять перелік нормотворчих, інститу-
ційних, організаційних та інших заходів, необхідних для імплементації. Такі плани 
стали хорошим початком для успішного процесу, проте терміни їх реалізації не до-
тримуються, деякі плани містять неточності, тому теж потребують актуалізації.

(2) Виклики щодо інституційних питань

Питання інституційного забезпечення процесу імплементації УА важливе з огляду 
наявності необхідних повноважень в тих чи інших відповідальних за імплемента-
цію органів, належного розподілу повноважень між органами влади, їх співпраці та 
координації, а також наявність потрібних фінансових, людських та інших ресурсів. 
Процес імплементації Угоди, зокрема у сфері охорони довкілля, постійно зіштовху-
ється із різними інституційними викликами, які, при їх успішному подоланні, могли б 
пришвидшити процес імплементації та зробити його більш дієвим та ефективним.

Основним відповідальним органом за імплементацію екологічної складової Уго-
ди є Мінприроди, яке є головним виконавцем більшості планів імплементації дирек-
тив та регламентів в екологічній сфері. Проте, важливо зазначити, що забезпечення 
інтегрованого підходу до екологічного управління є сферою відповідальності всьо-
го Уряду за ефективність екологічних реформ, і без цього профільне міністерство 
не зможе впровадити необхідні перетворення. Це, зокрема стосується визначення 
необхідних людських і фінансових ресурсів та механізму їх перегляду, оскільки хоча 
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Мінприроди відповідає за адаптацію та впровадження чи не найбільшої кількості 
директив та регламентів ЄС поміж усіх секторів Угоди, його ресурсна база поли-
шається недостатньою; необхідне зміцнення інституційного потенціалу і виділен-
ня такого пріоритету як першочергового для діалогу між сторонами, який постійно 
проводиться відповідно до ст. 366 Глави 6 Угоди.

Важливо також вказати на необхідність ефективної взаємодії Мінприроди з ін-
шими органами центральної влади, які зазначені як співвиконавці тої чи іншої дирек-
тиви. Окрім цього, в екологічному блоці є низка директив, за виконання яких відпо-
відають інші органи, проте наявність екологічного компоненту робить необхідним 
тісну співпрацю з Мінприроди для вчасної та ефективної імплементації.

Майданчиком для діалогу та співпраці різних органів влади має стати Урядовий 
офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Проте на Урядовий офіс по-
кладено ще один важливий обов’язок —  надання висновку щодо відповідності про-
екту акту зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі між-
народно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС). Тому Урядовий офіс 
повинен володіти достатньою експертизою з питань довкілля, щоб такі висновки не 
були лише формальністю, а справді забезпечували відповідність праву ЄС.

Важливим з політичної точки зору стало призначення окремого віце-прем’єр-мі-
ністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Особливо турбує питання компетенції парламенту щодо аналізу євроінтеграцій-
них проектів законів, які подаються депутатами. Хоча кожен законопроект отри-
мує висновки Головного науково-експертного управління та Головного юридичного 
управління, питання відповідності такого проекту акту відповідним директивам чи 
регламентам ЄС залишається відкритим.

(3) Виклики щодо процесу апроксимації

Існують об’єктивні межі імплементації, тобто такі особливі умови, що ускладнюють 
впровадження норм і стандартів ЄС в Україні, оскільки Україна не є членом Євро-
пейського Союзу та наразі не має статусу кандидата на вступ до ЄС. Тому процес 
імплементації в Україні об’єктивно відрізняється від такого процесу в державах-чле-
нах чи країнах-кандидатах.

Перед процесом апроксимації у сфері охорони довкілля стоїть низка викликів, 
які умовно можна поділити на інституційні, такі, що випливають з правової приро-
ди законодавства ЄС, та виклики технічного характеру.

Інституційні виклики пов’язані з особливостями механізму звітування дер-
жав-членів щодо імплементації директив, контрольної функції Європейської Комісії 
та Суду Європейського Союзу щодо недотримання державами-членами законодав-
ства ЄС, співпрацею з державами-членами та необхідністю здійснювати спільні дії, 
створенням спеціальних органів для допомоги в імплементації. Зокрема, директиви 



15Основні виклики імплементації екологічної складової Угоди про асоціацію

передбачають механізм звітування держав-членів Європейського Союзу до Євро-
пейської Комісії як щодо конкретних заходів, так і щодо імплементації директиви 
загалом. Механізму звітування про виконання Угоди про асоціацію —  замало. Окрім 
цього, низка директив передбачає створення в межах застосування директиви спе-
ціальних органів, що сприяють та допомагають в імплементації державам-членам 
ЄС. Україна не має можливості користуватися результатами роботи таких органів 
чи бути залученою до їх роботи. Процес імплементації в Україні позбавлений тра-
диційної контрольної функції з боку Комісії та процедури розгляду Суду Європей-
ського Союзу.

Виклики, пов’язані з правовою природою джерел права ЄС, стосуються особли-
востей застосування регламентів ЄС, врахування рішень Суду Європейського Сою-
зу як джерела права ЄС, включення міжнародних зобов’язань держав-членів ЄС та 
самого ЄС до відповідних директив та регламентів, формулювання окремих поло-
жень в актах ЄС. Зважаючи на правову природу регламенту як джерела європей-
ського права, його імплементація в Україні вимагає спеціальних (особливих) підхо-
дів, відмінних від імплементації директив. Часом положення директив стосуються 
лише держав-членів Європейського Союзу, їх безпосередня імплементація немож-
лива, особливо там, де йдеться про визначення цілей, сфері дії директиви чи повно-
важень/обов’язків України як держави. Неврахування практики Суду Європейського 
Союзу може призвести до формування «українського» права ЄС. Водночас, враху-
вання рішень Суду Європейського Союзу при імплементації acquis communautaire 
в Україні безпосередньо не передбачено ні двосторонніми угоди між Україною та 
ЄС, ні національним законодавством України (окрім окремих положень щодо ЗВТ).

Виклики технічного характеру стосуються питання якості перекладу актів Єв-
ропейського Союзу та необхідності забезпечити імплементацію в Україні останніх 
(найновіших) директив/ регламентів ЄС. Законодавство ЄС в усіх сферах є динаміч-
ним, а не сталим процесом. Для України не передбачено механізму імплементації 
найновіших редакцій актів та залучення України до дискусії щодо найактуальніших 
питань в тій чи іншій сфері. За таких умов Україна завжди «наздоганятиме» ЄС та 
не матиме належного рівня імплементації законодавства у тій чи іншій сфері. Лише 
точно перекладені терміни європейського законодавства чи знайдені адекватні за-
мінники, у випадку, якщо такого терміну в українській мові не існує, забезпечить 
ефективну реалізацію положень директив в Україні.
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Аналіз імплементації Глави 6  
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

УА є потужним стимулом для реформування екологічної політики на сучасних за-
садах, забезпечення її інтегрованого характеру та підвищення ефективності. Співп-
раця між Україною та ЄС у рамках УА відіграє визначальну роль для успіху рефор-
ми екологічного врядування, яка вимагає докорінних змін у підходах до планування 
політики, розробки та прийняття законодавства, трансформації природоохоронних 
інститутів та способу управління, адекватних ресурсів та підтвердження політичних 
зобов’язань, щоб зробити питання охорони довкілля та зміни клімату пріоритетни-
ми у порядку денному країни.

Глава 6 Угоди «Навколишнє природне середовище» (Див. Додаток 2 Допові-
ді) окреслює основні сфери співпраці для змін у системі екологічного врядування 
(Ст. 360–363, 365, 366) і є ключовою для розуміння стратегічної суті екологічних ре-
форм. З 1 листопада 2014 року розпочалося тимчасове застосування певних розді-
лів/статей Угоди, включаючи главу 6, за винятком ст. 361 (сфери співпраці), 362 (1) (с) 
(планування подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій), 
364 (співпраця у сфері цивільного захисту), 365 (а) (розвиток всеосяжної стратегії 
у сфері навколишнього середовища) та 365 (с) (розвиток та імплементація політики 
з питань зміни клімату) 3. Тим не менше, сподіваючись на те, що процес ратифікації 
завершиться в найближчому майбутньому, й УА набере чинності в повному обсязі, 
такі важливі питання як стратегічне планування у сфері довкілля та імплементація 
кліматичної політики не можуть залишатись без уваги на даному етапі реалізації 
Угоди.

Зокрема, ст. 361 (а) містить зобов’язання щодо розвитку «всеосяжної стратегії 
у сфері навколишнього середовища, яка включатиме заплановані інституційні ре-
форми задля забезпечення виконання і впровадження природоохоронного зако-
нодавства; розподіл повноважень природоохоронних органів на національному, 
регіональному та муніципальному рівнях; процедури прийняття рішень та їх ви-
конання; процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші сфери 
політики держави; визначення необхідних людських і фінансових ресурсів та меха-
нізм їх перегляду». Наразі стан головних документів екологічної політики —  Стратегії 

3	 Вербальна	нота	Генерального	Секретаріату	ЄС	щодо	тимчасового	застосування	Угоди.	//	
http://www .kmu .gov .ua/control/uk/publish/article?=1&art_id=247667894&cat_id=223223535

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?=1&art_id=247667894&cat_id=223223535
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національної екологічної політики України 4 та Національного плану дій 5, які мали б 
слугувати головними інструментами забезпечення відповідних перетворень —  зали-
шається невизначеним. Стратегією було затверджено (2010 р.) цілі державної еко-
логічної політики України на період до 2020 року. З метою актуалізації завдань та 
їхнього узгодження із міжнародними зобов’язаннями України (зокрема, з Угодою) 
було здійснено аналіз їхнього виконання 6 та внесено відповідні корективи у 2014–
2015 рр. Пройшовши низку відомчих погоджень та громадських обговорень, оби-
два документи із запропонованими змінами так і не були внесені на розгляд КМУ 
та ВРУ. У 2017 році Мінприроди знову провело оновлення змісту для приведення 
у відповідність до останніх змін міжнародної політики та національного законодав-
ства, проте, процес завершення консультацій, погодження та прийняття очевидно 
потребує значного прискорення.

Заплановані інституційні реформи поки що здійснюються фрагментарно. Наразі 
відбувається процес реформування Державної екологічної інспекції шляхом лікві-
дації останньої та створення нового органу —  Державної природоохоронної служ-
би України (Держекобезпека) 7 —  єдиного контролюючого органу у сфері довкілля 
(замість 7-ми) та передачу йому всіх контрольних функцій, врахування в його ком-
петенції вимог Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, а також здійснення 
функції екологічного моніторингу.

Питання розподілу повноважень природоохоронних органів на національному, 
регіональному та місцевому рівнях знаходиться в стані трансформації. Більшість 
сучасних проблем екологічного врядування —  від нормативно-правового забезпе-
чення до належної організації екологічного моніторингу, пов’язані із необґрунтова-
ними управлінськими реформами останнього десятиріччя. Зокрема, мова йде про 

4	 Закон	України	«Про	Основні	засади	(стратегію)	державної	екологічної	політики	України	на	
період	до	2020	року»	//	http://zakon3 .rada .gov .ua/laws/show/2818-17

5	 Розпорядження	Кабінету	Міністрів	України	«Про	затвердження	Національного	плану	дій	
з	охорони	навколишнього	природного	середовища	на	2011–2015	роки»	//	 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-р

6	 Оцінка	виконання	Стратегії	державної	екологічної	політики	України	на	період	до	2020	року	
та	Національного	плану	дій	з	охорони	навколишнього	природного	середовища	на	2011–
2015	роки	//	http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/3362-otsinka-vykonannia-
stratehii-derzhavnoi-ekolohichnoi-polityky-ukrainy-na-period-do-2020-roku-ta-natsionalnoho-planu-
dii-z-okhorony-navkolyshnoho-pryrodnoho-seredovyshcha-na-2011-2015-roky

7	 Концепція	реформування	системи	державного	природоохоронного	нагляду	(контролю)	//	
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5358-kontseptsiya-reformuvannia-systemy-
derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-u-sferi-okhorony-navkolyshnoho-seredovyshcha-v-ukraini

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-р
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/3362-otsinka-vykonannia-stratehii-derzhavnoi-eko
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/3362-otsinka-vykonannia-stratehii-derzhavnoi-eko
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/3362-otsinka-vykonannia-stratehii-derzhavnoi-eko
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5358-kontseptsiya-reformuvannia-systemy-derzhavno
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5358-kontseptsiya-reformuvannia-systemy-derzhavno
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ліквідацію територіальних органів Мінприроди 8 та передача їхніх повноважень об-
лдержадміністраціям, що призвело до розриву природоохоронних зв’язків центру 
і регіонів, послабивши як вплив Мінприроди на національному рівні, так і природо-
охоронців на місцях. На даному етапі реформування системи державного природо-
охоронного нагляду передбачає ліквідацію обласних управлінь екоінспекції і утво-
рення 10-ти міжрегіональних округів. Водночас, процес децентралізації та утворення 
ОТГ позбавлений екологічної компоненти, новоутворені органи місцевого управлін-
ня не володіють навичками екологічного планування та проектного менеджменту, 
а система координації з іншими рівнями системи охорони природи відсутня. Таким 
чином, наразі в країні відсутня єдина система впровадження державної екологічної 
політики.

Що стосується процедури прийняття рішень та їх виконання для належного еко-
логічного врядування, на особливу увагу заслуговує проблема ефективного залу-
чення громадськості, що потенційно є потужним механізмом інтеграції екологічної 
політики до галузевих політик та інструментом покращення якості державних рі-
шень. На жаль, такі діалоги поки що відбуваються несистемно і потребують кра-
щого структурування та координації з боку Мінприроди. На запит про інформацію 
щодо покращення цих процедур Мінприроди повідомило, що «в 2017 році міністер-
ство розпочало роботу з впорядкування процедур залучення громадськості до про-
цесу прийняття стратегічних рішень» за допомогою проекту ТД «Підтримка Укра-
їни в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища». Наразі 
звітність щодо впровадження УА в екологічній сфері не оприлюднена на сайті Мін-
природи, хоча надається представникам громадськості на виконання інформацій-
них запитів.

Що стосується процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші 
сфери політики держави, то тут необхідні законодавчо закріплені зміни щодо стра-
тегічного планування, оскільки наразі вимога інтеграції екологічної політики до га-
лузевих політик не є обов’язковою для врахування. Останні документи плануван-
ня 9 не передбачають включення екологічної складової до розділів щодо здійснення 
політики у галузях транспорту, енергетики, сільського господарства, туризму, еко-
номічного розвитку та національної безпеки. Основні механізми забезпечення інте-
грації екологічної політики —  проекти законів про СЕО та ОВД —  проходять затверд-
ження з великими перешкодами. Інтегроване екологічне врядування —  необхідна 

8	 Постанова	Кабінету	Міністрів	України	від	13.03.2013	№ 159	«Про	ліквідацію	територіальних	
органів	Міністерства	охорони	навколишнього	природного	середовища»	//	 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/159-2013-п

9	 Проект	Середньострокового	плану	дій	Уряду	до	2020	року	//	 
http://www .kmu .gov .ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/159-2013-п
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249634799&cat_id=244828445
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передумова для переходу до зеленої економіки і повинна забезпечувати участь, 
прозорість, підзвітність та кращу інтеграцію екологічної політики. Виклики інтегра-
ції екологічної політики в Україні, як і в інших 5 країнах СхП, залишаються незмін-
ними 10.

Що стосується розвитку галузевих стратегій до етапу підготовки законодавчих 
актів, то було розроблено перший проект Національної стратегії поводження з від-
ходами 11. Мінприроди анонсує, що у тримісячний строк після прийняття даної стра-
тегії буде розроблено нову редакцію ЗУ «Про відходи». Після прийняття ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегро-
ваних підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом», пріори-
тет полягає у формуванні довгострокової стратегії розвитку водного сектору. З цією 
метою планується започаткування Національного діалогу з питань водної політи-
ки, підготовку і прийняття Концепції реформування Держводагенства, а також на 
пізнішому етапі та за результатами Національного діалогу —  розробка і прийняття 
відповідної Стратегії водної політики. Що стосується інших тематик, за якими ма-
ють бути підготовлені Стратегії (покращення якості повітря; морське середовище; 
захист природи; промислове забруднення та промислові аварії), то проводиться ро-
бота над підготовкою складових для стратегій та пошуки партнерів для виконан-
ня робіт.

Значну допомогу у здійсненні екологічної реформи надають регіональні проек-
ти технічної допомоги за фінансування ЄС та країн-членів: EAP GREEN, SEIS, CLIMA 
EAST, EUWI II, Emerald Network, які спрямовуються на 6 країн СхП. Варто відзначи-
ти, що Мінприроди координує діяльність щодо цих проектів в Україні і займає про-
активну позицію у плануванні та впровадженні діяльності. Визначним етапом ре-
гіональної співпраці у рамках СхП стало прийняття Декларації з довкілля та зміни 
клімату Міністрами країн-членів ЄС та країн СхП. Україна бере активну участь у під-
готовці регіонального плану впровадження Декларації і мусить визначитися також 
із його національним виміром. Підготовка до Саміту СхП у листопаді 2017 р. потре-
буватиме національного внеску, оскільки в Ризі довкілля та зміна клімату стали од-
ним з політичних пріоритетів, а ЄС визначив попередні результати, яких планується 
досягти країнами СхП до цієї події.

10	 Оцінки	екологічного	врядування	в	6	країнах	Східного	Партнерства,	проведених	ФГС	//	 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/assessment-of-ep-eng--2.pdf

11 http://www.menr.gov.ua/garbage/5440-anatovana-struktura-natsionalnoi-stratehii-povodzhennia-z-
vidkhodamy-vynesena-na-hromadske-obhovorennia

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/assessment-of-ep-eng--2.pdf
http://www.menr.gov.ua/garbage/5440-anatovana-struktura-natsionalnoi-stratehii-povodzhennia-z-vidkho
http://www.menr.gov.ua/garbage/5440-anatovana-struktura-natsionalnoi-stratehii-povodzhennia-z-vidkho
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Набула чинності Паризька угода 12, зокрема в 2016 році вона була ратифікована 
й Україною 13. Імплементаційні рішення Паризької конференції сторін (СР 21) перед-
бачають здійснення до 2020 р. цілої низки «ранніх» заходів, спрямованих на фор-
мування новітнього міжнародного кліматичного права, зниження викидів парни-
кових газів та адаптації до зміни клімату, посилення національних внесків сторін, 
започаткування ранніх дієвих механізмів міждержавного співробітництва. Імпле-
ментація в Україні положень УА, зокрема її торговельної частини, а також Глави 1 
(Енергетика) та Глави 6 (Довкілля) створює передумови для формування Єдиного 
пан’європейського енергетичного та кліматичного простору, який буде охоплювати 
крім країн ЄС, ЄЄА також Україну та інші держави-члени Енергетичного Співтова-
риства 14. У пункті (с) ст. 365 передбачено, що напрямки співробітництва в питаннях 
зміни клімату конкретизуються у Додатку XXXI. Проте, його положення морально 
застаріли та не відповідають сучасному стану законодавства та політики ЄС, між-
народним домовленостям та ініціативам у цій сфері. Вказаний Додаток підлягає 
суттєвому доопрацюванню, необхідна нова його редакція.

12 http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

13 http://zakon3 .rada .gov .ua/laws/show/1469-19

14	 Вперше	ідея	такого	пан-Європейського	простору	була	запропонована	у	2005	році	вченими	
Центру	європейських	політичних	досліджень	(Centre	for	European	Policy	Studies	(CEPS),	Brussels).

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1469-19




Розділ 3

Аналіз процесу адаптації екологічного законодавства 
України до законодавства ЄС

Імплементація Глави 6 «Навколишнє середовище» УА наразі, головним чином, зо-
середжена на наближенні законодавства України до права ЄС у сфері охорони до-
вкілля відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди (Додаток 3 Доповіді). Сам додаток 
містить детальний перелік із 29 директив та регламентів у 8 основних сферах. Уго-
да також визначає графік імплементації кожного акту ЄС, що є серед зобов’язань 
відповідно до Угоди.

Процес адаптації знаходиться на стадії планування та, частково, розробки необ-
хідних нормативно-правових актів.

План заходів 15 на виконання УА зосередив свою увагу у сфері довкілля на питан-
нях наближення законодавства і передбачив «розроблення та подання на розгляд 
КМУ проектів нормативно-правових актів» для імплементації директив та регла-
ментів. З формальної точки зору, аналізуючи виконання Плану заходів у частині до-
вкілля, жоден захід у цій сфері не був виконаний, адже ті законопроекти, які були 
розроблені на виконання екологічного блоку УА та подані на розгляд ВРУ (ОВД, СЕО, 
басейнове управління), не були урядовими. У 2016 році були спроби Урядового офісу 
з питань європейської інтеграції внести зміни до Плану, проте, наразі План заходів 
залишається без необхідних доповнень.

Найбільше досягнення на даний момент —  розробка та затвердження планів 
імплементації кожної конкретної директиви та регламенту 16. Важливим елемен-
том планів імплементації, поряд із коротким описом стану впровадження та метою 
і завданнями плану, є перелік нормотворчих, інституційних, організаційних та ко-
ординаційних заходів для імплементації директиви/регламенту. Проте, такі плани 
не виконуються, і більшість термінів виконання, встановлених його положеннями, 
вже пропущені. Наприклад, щодо нормотворчих заходів у сфері ОВД, СЕО, доступу 
до екологічної інформації, участі громадськості, вмісту сірки у деяких видах рідкого 

15	 Розпорядженням	Кабінету	Міністрів	України	№ 847-р	від	17	вересня	2014	року	був	
затверджений	План	заходів	з	імплементації	Угоди	про	асоціацію	між	Україною	та	ЄС	на	2014–
2017	роки	//	http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-р

16	 Розпорядженням	№ 371-р	від	15	квітня	2015	року	Кабінет	Міністрів	України	схвалив	
плани	імплементації	20	актів	законодавства	ЄС,	а	Розпорядженням	№ 475-р	від	14	травня	
2015	року — 	план	імплементації	6	актів	законодавства	ЄС.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-р
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палива, відходів та ін. Окрім цього, експерти наголошують на необхідності оновлен-
ня планів, оскільки останні містять неточності, зокрема, щодо перекладу термінів, 
та не передбачають усіх необхідних заходів для виконання директиви/регламенту. 
Це, серед іншого стосується, сфер охорони природи та якості атмосферного повітря.

Упродовж 2014–2016 рр. основна увага в процесі імплементації була зосередже-
на на сфері управління довкіллям та інтеграції екологічної політики у інші галузеві 
політики, зокрема щодо впровадження в Україні ОВД та СЕО, проте жодного не-
обхідного нормативно-правового акту так і не було прийнято. Найбільш успішною 
можна вважати сферу якості води та управління водними ресурсами у зв’язку із 
прийняттям необхідних законодавчих змін щодо впровадження інтегрованих під-
ходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом. Реформи у сфе-
рі відходів розпочались із розробки Національної стратегії поводження з відхода-
ми, прийняття необхідного законодавства у цій сфері має стати наступним кроком. 
Детальна інформація щодо імплементації кожної директиви та регламенту, що пе-
редбачені Додатком ХХХ до УА, міститься у Додатку 4 «Прогрес в імплементації 
директив та регламентів (у формі таблиці)».

(а) Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики  
в інші галузеві політики

Основна діяльність щодо цієї сфери за період 2014–2016 рр. була зосереджена на 
впровадженні в Україні європейської моделі ОВД та СЕО, які б відповідали поло-
женням директив ЄС, через розробку та прийняття необхідних законопроектів 17. 
Впровадження ОВД і СЕО забезпечить, щоб проекти, плани і програми, які можуть 
мати значні наслідки для довкілля, проходили оцінку, та, відповідно сприятиме 
зменшенню негативного впливу на довкілля. Проте, незважаючи на проведену ро-
боту і Мінприроди, і парламенту, впровадження таких важливих інструментів еко-
логічної політики не стало реальністю у зв’язку із вето Президента України. Терміни, 
визначені УА для імплементації Директив 2011/92/ЄС та 2001/42/ЄС, вже пропуще-
ні, а питання порушення Україною своїх зобов’язань щодо впровадження ОВД у своє 
законодавство стало підставою для відкриття провадження Секретаріатом Енер-
гетичного Співтовариства 18. Відповідно до Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства (ст. 92) через тривале порушення зобов’язань Рада Міністрів може 

17	 Проект	Закону	України	«Про	оцінку	впливу	на	довкілля»	(№ 2009а-д)	//	 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58257,	 
Проект	Закону	України	«Про	стратегічну	екологічну	оцінку»	(№ 3259)	//	 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56730

18 https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_
Settlement/2016/13

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58257
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56730
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_Settlement/2016/1
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/Dispute_Settlement/2016/1
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призупинити право голосу, право відвідувати засідання чи право застосовувати ме-
ханізми, надані цим Договором.

Імплементація Директив 2003/4/ЄС та 2003/35/ЄС пов’язана з реалізацією по-
ложень Оргуської конвенції 19. Впровадження Директиви про доступ громадськості 
до екологічної інформації не потребує системних змін у законодавстві (визначення 
екологічної інформації, визначення публічного органу, щодо неможливості відмови 
у відповіді на запит, що стосується інформації про викиди у довкілля). Робоча гру-
па в рамках Мінприроди підготувала проект закону про внесення необхідних змін 
у законодавство, та його текст ще не оприлюднений. Практично повну імплемента-
цію Директиви про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів і 
програм, що стосуються довкілля, мав забезпечити Закон України «Про стратегічну 
екологічну оцінку», проте він був заветований Президентом України.

Питання імплементації директив цього блоку залишається на порядку денно-
му проведення першочергових екологічних реформ в Україні, оскільки розробка 
і прийняття важливих стратегічних документів в Україні й далі проводиться без 
процедур оцінки впливу на довкілля та участі громадськості. Зокрема, яскравим 
прикладом у цьому контексті є прийняття у 2016 р. КМУ Програми розвитку гідро-
енергетики до 2026 року 20, яка була прийнята також всупереч позиції Мінприроди 21.

(б) Якість атмосферного повітря

Імплементація директив цього блоку вплине на стандарти якості атмосферного по-
вітря та управління його якістю. Проте впровадження знаходиться на початковому 
етапі. На даний момент пропонується провести оптимізацію наявної системи моні-
торингу, перейти від міжвідомчого моніторингу до проведення комплексних оцінок, 
створити єдину мережу спостережень, створити умови для технічного переосна-
щення моніторингу, виконувати міжнародні зобов’язання з питань надання еколо-
гічної інформації 22. Відповідно до концепції така діяльність тісно пов’язана з впрова-
дженням ефективного моніторингу викидів і скидів, проте вона ще не затверджена, 
а лише пройшла стадію обговорення з громадськістю.

19	 Конвенція	про	доступ	до	інформації,	участь	громадськості	та	доступ	до	правосуддя,	 
з	питань,	що	стосуються	навколишнього	природного	середовища	//	 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_015

20	 Розпорядження	Кабінету	Міністрів	України	«Про	схвалення	Програми	розвитку	
гідроенергетики	на	період	до	2026	року»	//	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-р

21 http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5110-minpryrody-vyslovylo-svoiu-pozytsiiu-
shchodo-prohramy-rozvytku-hidroenerhetyky-na-period-do-2026-roku

22	 Концепція	реформування	державної	системи	моніторингу	довкілля	//	http://www .menr .gov .ua/
public/discussion/3988-proekt-kontseptsiyi-reformuvannia-derzhavnoi-systemy-monitorynhu-dovkillia

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_015
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/552-2016-р
http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5110-minpryrody-vyslovylo-svoiu-pozytsiiu-shchodo-pro
http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5110-minpryrody-vyslovylo-svoiu-pozytsiiu-shchodo-pro
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3988-proekt-kontseptsiyi-reformuvannia-derzhavnoi-systemy-m
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3988-proekt-kontseptsiyi-reformuvannia-derzhavnoi-systemy-m
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Найбільше зусиль було спрямовано на імплементацію Директиви 2008/50/ЄС 
про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. Були розробле-
ні методичні рекомендації до складання планів щодо якості атмосферного повітря 
для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує гранично допустимі кон-
центрації. Проте їх немає в публічному доступі. В імплементації директив щодо об-
меження викидів летких органічних сполук не спостерігається жодного прогресу, 
а неточності в офіційному перекладі директив лише ускладнять реалізацію цьому 
напрямку в майбутньому.

Щодо імплементації Директиви 98/70/ЄС про якість бензину і дизельного пали-
ва, то ліквідація ДП «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної 
промисловості “МАСМА”», головного виконавця більшої частини передбачених пла-
ном завдань, фактично зупинила подальші роботи з імплементації Директиви. Але 
26 січня 2017 р. процес реорганізації «МАСМи» скасовано Наказом Міненерговугіл-
ля 23, тому очікується продовження роботи над реалізацією положень Директиви.

Впровадження Директиви про зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого 
палива є проблемним, адже порушені терміни її імплементації привели до відкрит-
тя провадження Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Розроблений напри-
кінці 2016 року відповідний проект постанови про внесення змін до Технічного рег-
ламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних 
палив 24 для зменшення вмісту сірки міг би стати вирішенням проблемної ситуації, 
проте так і не був затверджений. Натомість, уряд прийняв постанову, якою до 31 
грудня 2017 р. дозволив виробництво та обіг котельного палива (мазуту) із вмістом 
сірки більш ніж 1% 25, що однозначно не сприятиме імплементації Директиви.

(в) Управління відходами та ресурсами

Реформування сфери управління відходами розпочалось із розробки комплексної 
стратегії 26 у цій сфері, а не з наближення до тих чи інших положень вторинного 

23 http://www.document.org.ua/pro-pripinennja-reorganizaciyi-derzhavnogo-pidpriemstva-nauk-
doc296815 .html

24	 Проект	постанови	Кабінету	Міністрів	України	«Про	внесення	змін	до	постанов	Кабінету	
Міністрів	України	від	1	червня	2011	року	№ 573	і	від	1	серпня	2013	року	№ 927»	//	 
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160191&cat_id=35082

25	 Постанова	Кабінету	Міністрів	України	«Про	внесення	змін	до	пункту	2	Технічного	регламенту	
щодо	вимог	до	автомобільних	бензинів,	дизельного,	суднових	та	котельних	палив»	//	 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-2016-п

26	 Технічна	редакція	проекту	Національної	стратегії	поводження	з	відходами	//	 
http://www .menr .gov .ua/garbage/5632-tekhnichna-redaktsiia-proektu-natsionalnoi-stratehii-
povodzhennia-z-vidkhodamy-dlia-podalshoho-hromadskoho-obhovorennia

http://www.document.org.ua/pro-pripinennja-reorganizaciyi-derzhavnogo-pidpriemstva-nauk-doc296815.ht
http://www.document.org.ua/pro-pripinennja-reorganizaciyi-derzhavnogo-pidpriemstva-nauk-doc296815.ht
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245160191&cat_id=35082
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-2016-п
http://www.menr.gov.ua/garbage/5632-tekhnichna-redaktsiia-proektu-natsionalnoi-stratehii-povodzhenni
http://www.menr.gov.ua/garbage/5632-tekhnichna-redaktsiia-proektu-natsionalnoi-stratehii-povodzhenni
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законодавства ЄС щодо відходів. Необхідність комплексного підходу до питання 
відходів викликана потребою подолання критичної екологічної ситуації, спричине-
ної відходами: їх утворенням, накопиченням, зберіганням і переробкою. Зокрема, 
найбільші ризики пов’язані з небезпечними відходами І-ІІІ класів небезпеки, непри-
датними пестицидами та агрохімікатами, токсичними відходами гірничих та нафто-
хімічних підприємств, енергетики і воєнно-промислового комплексу, медичними 
відходами, відходами с/г.

Запропонована модель стратегії передбачає загальні положення та регулюван-
ня за певними видами відходів, а саме: тверді побутові відходи, промислові відходи, 
будівельні відходи, небезпечні відходи, відходи сільського господарства, специфіч-
ні види відходів (відходи електричного та електронного обладнання). Спільними 
принципами для регулювання сфери поводження відходів, що відображена в стра-
тегії, визначено принцип «ієрархії» відходів: «забруднювач платить», «користувач 
платить» та «принцип доступності», фінансової автономності, включення приватно-
го сектору, сусідства, самодостатності, сталого розвитку, інтеграції.

Підготовка стратегії є головним кроком у напрямку адаптації політики та завдань 
щодо підвищення якості навколишнього середовища та покращення в охороні здо-
ров’я до підходів, закріплених в ЄС. Затверджена стратегія має стати основою для 
подальших реформ —  розроблення та прийняття нової редакції Закону України «Про 
відходи», деталізованого плану заходів, прийняття Національного переліку відхо-
дів 27, забезпечення розробки та впровадження регіональних стратегій.

(г) Якість води і управління водними ресурсами, включаючи морське середовище

У 2016 році був прийнятий закон 28 що стосується адаптації законодавства у цьому 
секторі та є кроком з апроксимації основних положень Директиви 2000/60/ЄС про 
встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики (ВРД ЄС). Він 
став першим євроінтеграційним законом для імплементації екологічної складової 
Угоди. Закон доповнив та доопрацював термінологію щодо інтегрованого та басей-
нового управління, включивши 17 термінів із 41 визначення ВРД, а також додавши 
ще 7 термінів водогосподарського значення, що не стосуються ВРД. Більша части-
на адаптованих термінів ВРД прямо перенесені зі ст. 2 «Визначення», але є й такі, 
що зазнали суттєвої адаптації. Наприклад: «екологічний стан масиву поверхневих 
вод —  інтегрований показник якості масиву поверхневих вод, що визначається за 

27	 Мінприроди	розробило	проект	постанови	КМУ	«Про	затвердження	національного	переліку	
відходів»	//	http://www.menr.gov.ua/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv

28	 Закон	України	від	04.10.2016	№ 1641-VIII	«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	
України	щодо	впровадження	інтегрованих	підходів	в	управління	водними	ресурсами	за	
басейновим	принципом»	//	http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1641-19

http://www.menr.gov.ua/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1641-19
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біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками» 
(відповідно Закону № 1641), тоді як у ВРД маємо: «Екологічний стан» —  це вираження 
якості структури і функціонування водних екосистем, пов’язаних з поверхневими во-
дами, відповідно до класифікації, наведеної у Додатку V Директиви. Закон затвер-
див принципи, структури та інструменти басейнового управління. Але у Законі не 
знайшли місце принципові речі: мета ВРД (досягнення щонайменше доброго стану 
водних об’єктів), визначення екологічних цілей, економічні принципи та фінансові 
інструменти впровадження басейнового підходу. Функції та підпорядкування Ба-
сейнових рад викликають критику. На даний момент відбувається розробка кон-
цепції реформування Водагентства та підготовка системи моніторингу води, також 
Мінприроди оприлюднило для обговорення з громадськістю анотовану структуру 
Морської стратегії України.

Враховуючи, що ВРД встановлює законодавчі норми прямої дії і містить всі по-
трібні додатки та пояснення, а процес адаптації її положень іде із значним впливом 
особливостей українського законодавства, яке переважну більшість положень роз-
робляє у підзаконних актах, положеннях та інших нормативно-правових актах, то 
процес адаптації затягнеться. Наразі проводиться робота над прийняттям необхід-
них підзаконних актів —  загалом понад 10 актів (порядки, методики, виділення су-
ббасейнів та ін.), а також над започаткуванням Національного діалогу, що будува-
тиметься на базі діючих робочих груп в різних державних органах.

(д) Охорона природи

У 2016 р. було прийнято низку нормативно-правових актів у сфері охорони при-
роди та природно-заповідного фонду, проте вони не забезпечують імплементації 
обох природоохоронних директив, як і включення 271 природоохоронного об’єкту 
України до Смарагдової мережі Європи (на виконання вимог Бернської конвенції) 29. 
План імплементації Директиви про захист диких птахів не містить заходів, спрямо-
ваних на забезпечення створення та функціонування спеціальних природоохорон-
них територій, як цього вимагає стаття 4.2 Директиви, імплементація якої необхід-
на і в рамках Енергетичного Співтовариства.

У грудні 2016 року Мінприроди видало наказ «Про додаткові заходи щодо збере-
ження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин» 30. Документ зобов’язує Карпат-
ський біосферний заповідник та національні природні парки, що належать до сфері 
управління Мінприроди, створити охоронні ділянки, необхідні для збереження місць 

29 http://www .kmu .gov .ua/control/uk/publish/article?art_id=249515281&cat_id=244277212

30 http://www.menr.gov.ua/normakty/60-9/acts/5664-nakaz-vid-29-12-2016-557

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249515281&cat_id=244277212
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зростання рослин та місць мешкання, розмноження, зимівлі рідкісних і зникаючих 
видів тварин, які охороняються Червоною книгою України та іншими конвенціями.

Робоча група, яка працює в рамках Мінприроди, з метою імплементації приро-
доохоронних директив, розробила проект концепції та проект Закону України «Про 
збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори [важливих для 
Європи]», текстів яких ще немає у публічному доступі.

(е) Промислове забруднення та техногенні загрози

У цій сфері основна увага зосереджена на імплементації Директиви 2010/75/ЄС про 
промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень), що має два 
основні компоненти —  скорочення викидів від великих спалювальних установок та 
впровадження інтегрованого дозволу. Щодо першого компоненту, то на порядку 
денному знаходиться проект Національного плану скорочення викидів від вели-
ких спалювальних установок 31, який був розроблений, обговорений з громадські-
стю та підтриманий Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, проте так і не 
затверджений урядом. В Україні пропонується ввести в дію НПСВ на період з 1 січ-
ня 2018 р. до 31 грудня 2033 р. (16 років). НПСВ розроблений з метою скорочення 
викидів діоксиду сірки (SO2), оксидів азоту (NOx) та речовин у вигляді суспендова-
них твердих частинок, не диференційованих за складом (пилу), від великих спалю-
вальних установок, загальна номінальна теплова потужність яких становить 50 МВт 
і більше, дозвіл на викиди для яких видано до 31 грудня 2015 р. В кінці терміну 
дії НПСВ всяка спалювальна установка повинна дотримуватися вимог Директиви 
2010/75/EU по викидах вище вказаних забруднюючих речовин. Паралельно з про-
цесом розробки НПСВ, підприємства гірничо-промислового комплексу анонсува-
ли розробку окремого Національного плану скорочення викидів для гірничо-ме-
талургійного комплексу 32, текст якого ще не доступний, тому важко сказати як він 
узгоджуватиметься із Національним планом скорочення викидів від великих спа-
лювальних установок.

Щодо другого компоненту, то Мінприроди мало до серпня 2016 р. розробити 
проект Закону України «Про інтегрований дозвіл», проте, наразі інформація про та-
кий проект відсутня. На виконання цієї Директиви позиціонується й прийняття За-
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регу-
люють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо 

31 http://mpe .kmu .gov .ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563

32 http://ukr.segodnya.ua/ukraine/promyshlennye-giganty-predlozhili-idei-po-sokrashcheniyu-
zagryaznyayushchih-vybrosov-v-atmosferu-731439.html

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563
http://ukr.segodnya.ua/ukraine/promyshlennye-giganty-predlozhili-idei-po-sokrashcheniyu-zagryaznyayu
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спеціального водокористування)» 33. Проте зазначеним законом пропонується спро-
стити процедуру видачі дозволів лише на спеціальне водокористування.

(є) Зміна клімату та захист озонового шару

У сфері зміни клімату важливою подією стала ратифікація Україною Паризької уго-
ди. Тепер будь-яка діяльність у цьому секторі має враховувати зобов’язання Укра-
їни за цим міжнародно-правовим актом, а також глобальні процеси у сфері зміни 
клімату. Першим кроком у цьому напрямку стало затвердження Концепції реаліза-
ції державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року 34, яка визначає 
підстави для розробки проектів нормативно-правових актів, стратегій та інших до-
кументів, які необхідні для реалізації різних складових державної політики у сфері 
зміни клімату. Метою Концепції є вдосконалення державної політики у сфері зміни 
клімату для досягнення сталого розвитку держави, створення правових та інститу-
ційних передумов для забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого 
розвитку за умови економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення 
добробуту громадян.

Презентована Мінприроди дорожня карта імплементації системи моніторин-
гу, звітності та верифікації викидів парникових газів і національної системи торгів-
лі викидами. 35 Дані механізми мають бути запроваджені на виконання Директиви 
2003/87/ЄС. Дорожня карта пропонує покроковий підхід для її впровадження. Від-
повідно до дорожньої карти, успішне запровадження та робота системи моніто-
рингу, звітності та верифікації є передумовою для подальшого впровадження наці-
ональної системи торгівлі викидами. Наразі, базуючись на Концепції національної 
кліматичної політики до 2030 року, Мінприроди оновлює план імплементації Ди-
рективи 2003/87/ЄС.

Що стосується регулювання питань фторованих парникових газів чи субстанцій, 
що руйнують озоновий шар, то необхідне законодавство, яке б передбачало вста-
новлення заборон на використання підконтрольних речовин, зокрема, гідрохлор-
фторвуглеців, заборону на ввезення в країну обладнання, яке працює з використан-
ням гідрохлорфторвуглеців, встановлення вимог щодо проведення моніторингу та 
перевірки витоків підконтрольних речовин, вимог щодо сертифікації компаній та 
персоналу, а також порядок поводження з фторованими парниковими газами ще не 

33 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820

34	 Розпорядження	КМУ	від	7	грудня	2016	року	№ 932-р	«Про	схвалення	Концепції	реалізації	
державної	політики	у	сфері	зміни	клімату	на	період	до	2030	року»	//	 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249573705

35 http://menr .gov .ua/press-center/news/123-news1/6113-ostap-semerak-v-ukraini-bude-
zaprovadzheno-ievropeisku-systemu-torhivli-kvotamy-na-vykydy-parnykovykh-haziv

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249573705
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прийнято. Мінприроди напрацювало проект Закону України «Про озоноруйнуючі ре-
човини та фторовані парникові гази», проте його текст наразі не доступний. Регулю-
вання питань захисту озонового шару наразі відбувається в рамках Монреальсько-
го протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, стороною якого є Україна.

(ж) Генетично модифіковані організми

Робота в межах цього сектору у контексті нормотворчості, головним чином, має 
зосереджуватись на доповненні термінологічної бази, приведення порядку прове-
дення державної санітарно-гігієнічної експертизи у відповідність до вимог законо-
давства ЄС, розробка порядку здійснення післяреєстраційного моніторингу, питан-
ня конфіденційності інформації. Основним досягненням у цій сфері стала розробка 
нової редакції Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, ви-
пробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» 36. 
Законопроект на даний момент перебуває на міжвідомчому погодженні. З метою 
громадського обговорення проект закону розміщено на веб-сайті Мінприроди.

Запропонований проект закону враховує вимоги щодо вивільнення в навколиш-
нє середовище та транскордонного переміщення ГМО, передбачені Директивою 
№ 2001/18/ЄС та Регламентом № 1946/2003, а також вносить зміни до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення і Закону України «Про перелік доку-
ментів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Базові зміни, що пропонуються новою редакцією стосуються доповнення визна-
чень окремих термінів чи впровадження нових —  щодо терміну ГМО, то доповнено 
методи зміни генетичного матеріалу, а також ті методи, які не призводять до ге-
нетичної модифікації, додано визначення «оцінки екологічного ризику», доповнено 
визначення «обігу ГМО». До основних принципів державної політики у галузі пово-
дження з ГМО додано «створення загальної системи сповіщення та інформації про 
транскордонні переміщення ГМО, сприяння забезпеченню адекватного рівня захи-
сту в області безпечного транспортування, обробки і використання ГМО, які можуть 
негативно впливати на збереження і стале використання біорізноманіття, беручи 
до уваги ризики для здоров’я людини». До регулювання проекту закону включені 
транскордонні переміщені ГМО, положення щодо регулювання поводження з ГМО 
у замкненій системі, доповнено повноваження у цій сфері КМУ та відповідних ЦОВВ.

36 http://www.menr.gov.ua/public/discussion/5769-proektu-zakonu-ukrainy-pro-derzhavnu-systemu-
biobezpeky-pry-stvorenni-vyprobuvanni-transportuvanni-ta-vykorystanni-henetychno-mod-
yfikovanykh-orhanizmiv

http://www.menr.gov.ua/public/discussion/5769-proektu-zakonu-ukrainy-pro-derzhavnu-systemu-biobezpek
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/5769-proektu-zakonu-ukrainy-pro-derzhavnu-systemu-biobezpek
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/5769-proektu-zakonu-ukrainy-pro-derzhavnu-systemu-biobezpek




Розділ 4

Процес імплементації Угоди про асоціацію  
на регіональному рівні

Усі реформи, які проводяться з метою імплементації екологічної складової Угоди 
про асоціацію, мають регіональний (субнаціональний) контекст. Україна зобов’язу-
ється поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, але без його 
реалізації та дотримання на регіональному рівні це законодавство може залиши-
тися документом у шухляді. Після розробки і прийняття відповідних актів у тій чи 
іншій сфері, місцева влада матиме повноваження, визначені нормативно-правовими 
чи підзаконними актами, які впливатимуть на реалізацію УА.

Беручи до уваги процес децентралізації, який зараз набирає обертів і матиме 
значний вплив в найближчі роки на перерозподіл владних повноважень, при роз-
робці нормативно-правових актів необхідно знати і враховувати думку органів міс-
цевої влади, особливо в контексті тих функцій, які їм доведеться виконувати.

Неспроможність системи державного управління належно забезпечити вико-
нання функцій та здійснення повноважень у сфері захисту довкілля є викликом, що 
проявляється на національному, регіональному та місцевому рівнях 37. На даний час 
на регіональному рівні, за умови відсутності єдиної вертикалі реалізації галузевої 
політики, реалізація державної екологічної політики покладена на місцеві державні 
адміністрації. Як на державному, так і на регіональному рівні немає належного ро-
зуміння екологічної інтеграції між сферами довкілля, економічного розвитку, інфра-
структури, військовою і соціальною сферами та ін. Місцеві державні адміністрації 
продовжують використовувати дефініцію програм соціально-економічного розвит-
ку, в яких відсутня довкіллєва складова. Хоча для функціонування об’єктів регіо-
нальної інфраструктури, економіки, енергетики та ін. використовують місцеві при-
родні ресурси, а небезпечні виробництва наносять шкоду довкіллю.

У процесі імплементації Угоди на регіональному рівні також потрібно врахову-
вати реформу Державної екологічної інспекції, яка зараз проводиться Мінприроди, 
адже повноваження будуть перерозподілені і будуть сформовані нові регіони (10 
замість 24) діяльності новоствореної Держекобезпеки. Концепція реформи, серед 
іншого, передбачає підвищення дієвості природоохоронного контролю в процесі 
децентралізації, шляхом передачі окремих функцій природоохоронного контролю 

37	 Доповідь	НУО	«Громадська	оцінка	національної	екологічної	політики»	за	2015	рік	/	
Ред. С. Шапаренка. — 	Київ:	ФОП	«Клименко»,	2016. — 	с.	24.
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місцевим громадам (засмічення землі, контроль за об’єктами ПЗФ місцевого значен-
ня, полювання, браконьєрство, поводження з відходами), а також організації діяль-
ності інституту громадських інспекторів з охорони довкілля (так званих «екологіч-
них шерифів») на базі місцевих громад.

Ще один важливий аспект процесу імплементації —  це інформування про успіхи 
з європейської інтеграції, які ще не стали основною темою обговорень, планів та ді-
яльності процесів імплементації УА на регіональному рівні. Можна зазначити низь-
кий рівень поінформованості місцевої влади про процес імплементації екологічної 
складової Угоди, оскільки наразі він зосереджений, головним чином, на адаптації 
законодавства України у тій чи іншій сфері до європейських норм і стандартів. Ор-
гани місцевої влади не залучені до розробки політики та законодавчих актів на на-
ціональному рівні для імплементації екологічної складової УА. Це може мати не-
гативний вплив на наступному етапі —  етапі практичної реалізації прийнятих норм 
і стандартів.

Встановлення процедури консультацій з органами влади, управління, контролю, 
господарювання з питань охорони навколишнього середовища та процедури кон-
сультацій з громадськістю відповідно Директива № 2011/92/ЄС так і не стали го-
ловними інструментами процесу імплементації на національному і регіональному 
рівні. А саме екологічна інформація і доступ до неї громадськості становить основу 
початку розгляду проектів регіональних програм, реконструкції чи будівництва, що 
можуть мати вплив на навколишнє середовище, і в т.ч. на здоров’я населення міс-
цевих громад.

Аналіз можливого впливу імплементації екологічної складової Угоди на місце-
вому рівні можна зробити, аналізуючи запропоновані реформи чи розроблені нор-
мативно-правові акти в тій чи іншій сфері. Наведемо декілька прикладів:

Запропонований механізм оцінки впливу на довкілля (відповідно до проекту За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля») передбачає нові додаткові функції 
і повноваження органів місцевого самоврядування. Зокрема, як замовники ОВД, ор-
гани місцевого самоврядування будуть зобов’язані інформувати про плановану ді-
яльність, підготовку звіту з ОВД, надання доступу до інформації, врахування заува-
жень громадськості на певних етапах ОВД, а також нести витрати щодо підготовки 
звіту з ОВД та витрати, пов’язані з громадським обговоренням.

Місцева складова стратегічної екологічної оцінки (відповідно до проекту Зако-
ну України «Про стратегічну екологічну оцінку») є значною та має кілька елементів. 
По-перше, багато місцевих програм, планів, стратегій підпадатимуть під сферу дії 
закону. По-друге, на органи місцевого самоврядування, як замовників відповідних 
програм, планів, стратегій покладено додаткові повноваження. По-третє, на місце-
ві державні адміністрації покладено низку спеціальних повноважень. СЕО підляга-
тимуть усі місцеві плани, програм, стратегії у сферах сільського господарства, лісо-
вого господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, 
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поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телеко-
мунікацій, туризму, містобудування або землеустрою, та виконання яких передба-
чатиме реалізацію видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійс-
нення процедури ОВД, або які вимагають оцінки з огляду на ймовірні наслідки для 
територій та об’єктів ПЗФ і екологічної мережі, за винятком тих, що стосуються 
створення або розширення територій та об’єктів ПЗФ.

Розпочата Мінприроди реформа державного контролю у сфері довкілля тісно 
поєднується із впровадженням ефективної системи моніторингу, що, безперечно, 
зачіпає питання моніторингу якості атмосферного повітря на місцях. Зокрема, це 
стосується створення інфраструктури для оцінки якості атмосферного повітря, мо-
ніторингу якості повітря, зокрема кількість пунктів заміру, розширення переліку по-
казників моніторингу та інше, а також запровадження автоматизованої системи мо-
ніторингу та фіксації правопорушень, щодо якості атмосферного повітря для зон 
і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину на ви-
конання Директиви 2008/50/ЄС.





Розділ 5

Пропозиції щодо покращення імплементації 
екологічної частини угоди про асоціацію

Імплементації екологічної складової УА набирає обертів —  є певні досягнення й пев-
ні перешкоди на шляху. Тим не менше, обидві сторони Угоди (і Україна, і ЄС) можуть 
вжити певних заходів, щоб пришвидшити цей процес і зробити його ефективнішим.

Пропозиції щодо стратегічних підходів

• Мінприроди оприлюднити терміни та процедури завершення 
консультацій, погодження та прийняття проекту оновленої Стратегії 
національної екологічної політики, а також сам проект документу.

• Мінприроди підготувати стратегічне бачення інституційної 
реформи державного екологічного управління з метою утворення 
єдиної системи впровадження державної екологічної політики, 
з урахуванням процесів децентралізації і винести на обговорення.

• В питанні імплементації екологічної складової Угоди належну увагу 
приділяти не лише питанням апроксимації законодавства, а й іншим 
статтям УА, що стосуються довкілля, зокрема, статей Глави 6, 
положень щодо виконання міжнародних екологічних конвенції, 
питань сталого розвитку в контексті зони вільної торгівлі.

• У стратегічних урядових документах чи парламентських 
планах питання імплементації екологічної складової Угоди про 
асоціацію має бути серед пріоритетів, беручи до уваги наскрізний 
характер екологічних питань, незначний прогрес в імплементації 
екологічних acquis communautaire, стан довкілля в Україні.

• У процесі імплементації УА більше уваги має бути приділено 
регіональному контексту, а саме, покращення інформування про виклики 
і переваги імплементації європейського законодавства та залучення 
органів місцевої влади до вироблення політики та врахування їх 
інтересів при розробці планів, програм, законодавства, спрямованого 
на реалізацію Угоди про асоціацію в частині охорони довкілля.
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Пропозиції щодо інституційних питань та співробітництва

• Відповідно до статті 366 забезпечити постійний діалог на засадах його 
відкритості, публічності та широких можливостей для участі громадськості.

• На веб-сторінці Мінприроди чи урядовому порталі оприлюднювати 
звіти Мінприроди про впровадження екологічної складової УА.

• Активізувати діяльність щодо налагодження постійного діалогу 
із заінтересованими сторонами, зокрема, громадськістю, стосовно 
стратегічних питань реформування екологічної політики.

• Розпочати діалог з громадськістю стосовно підготовки до 
Саміту Східного партнерства, а також національної складової 
Плану впровадження Люксембурзької декларації.

• Слід посилити інституційну спроможність належної реалізації екологічної 
складової УА, зокрема, через належну експертизу на відповідність 
праву ЄС нормативно-правових документів, що приймаються.

Пропозиції щодо тематичного виміру

• КМУ, Мінприроди та іншим відповідним ЦОВВ опрацювати 
варіанти законодавчого закріплення вимоги інтеграції 
екологічної політики до галузевих політик.

• Внести до порядку денного пропозиції щодо механізмів впровадження 
актуальних для України розділів та актів законодавства ЄС, які не увійшли 
до УА, зокрема щодо поводження з хімічними речовинами (Директива про 
реєстрацію, оцінку, дозвіл і обмеження використання хімікатів (REACH)).

• Двостороннє та багатостороннє співробітництво у сфері клімату 
повинно розпочатись паралельно із формуванням нового пакету 
нормативних рішень Наради сторін Паризької угоди. Без дієвої 
технічної та фінансової допомоги ЄС та країн G7 Україна не зможе 
ефективно впроваджувати належну кліматичну політику.

• Необхідно започаткувати поглиблений кліматичний діалог із ЄС в рамках 
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Він має бути 
багаторівневий, здійснюватися в різних формах та між зацікавленими 
сторонами, включаючи бізнес-асоціації, екологічні об’єднання громадян, 
науковців та експертів. Першочерговими кроками в цьому контексті має стати 
розробка Порядку денного кліматичного діалогу та формування пропозицій 
щодо Порядку денного консультацій з нової редакції Додатка ХХХІ.
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Пропозиції щодо апроксимації законодавства

• Плани імплементації acquis communautaire та розроблені і прийняті 
нормативно-правові акти повинні бути спрямовані на досягнення мети 
директив у тій чи іншій сфері, а не лише ретранслювати в українське 
законодавство певні положення директив. Оскільки директива не вимагає 
дослівного перенесення своїх положень у національне законодавство, при 
її імплементації потрібно враховувати особливості національної правової 
системи і вибирати саме ті механізми, які ефективно працюватимуть в країні.

• Необхідно вирішити проблеми, пов’язані з правовими особливостями 
впровадження в Україні європейських норм та стандартів, зокрема, 
передбачити особливий механізм впровадження положень регламенту 
в національне законодавство України, враховувати наявність 
новіших редакцій документу, передбачити спеціальний механізм 
звітування щодо кожної конкретної директиви/регламенту.

• Документи, прийняті на забезпечення належної імплементації 
УА, а саме План заходів та плани імплементації кожної конкретної 
директиви чи регламенту повинні бути актуалізовані з огляду на наявні 
виклики та вже отриманий досвід в процесі імплементації УА.





Додаток 1

Загальний огляд екологічної ситуації в Україні

Основні екологічні показники у 2015 році

• Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря —  4521.3 тис. т

• Забір води з природних об’єктів —  9699 млн м³

• Використано свіжої води (включаючи морську) —  7125 млн м³

• Втрати води при транспортуванні —  1139 млн м³

• Ліси та інші лісовкриті площі —  17,6%

• Утворено відходів —  312267.6 тис. т,  
з них від економічної діяльності —  306214.3 тис. т

• Утворено відходів на 1 особу —  7228.3 кг

• Утилізовано відходів —  92463.7 тис. т,  
у розрахунку на 1 особу —  2158.1 кг

• Заготівля деревини —  21924.2 тис. м³

• ПЗФ —  4082.8 тис. га

Беручи до уваги низку екологічних проблем, які гостро стоять в України, питання 
імплементації екологічної складової Угоди про асоціацію та проведення реформ 
у сфері охорони довкілля є вкрай актуальним.

(1) Проблема поводження з відходами

Однією з найактуальніших для України є проблема поводження з відходами. За да-
ними Держстату України, загальний обсяг накопиченого непотребу складає 12,5 
млрд. тон 38. Втім, офіційній статистиці важко вірити, оскільки великих масштабів 
набуло таке явище, як створення несанкціонованих звалищ, самовільне засмічення 
територій тощо. На сьогоднішній день із 30 тисяч сміттєзвалищ лише трохи більше 
6 тисяч —  паспортизовані об’єкти 39. 

38 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ns_rik/ns_u/opap_u2005.html

39 http://espreso.tv/news/2016/12/27/iz_30_tys_smittyezvalysch_v_ukrayini_pasportyzovani_lyshe_6_tys

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ns_rik/ns_u/opap_u2005.html
http://espreso.tv/news/2016/12/27/iz_30_tys_smittyezvalysch_v_ukrayini_pasportyzovani_lyshe_6_tys
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Переважна більшість цих відходів —  промислові, навіть сьогодні, коли економіка 
України переживає не найкращі часи, їх утворюється 300-440 мільйонів тон на рік. 
Основними виробниками відходів в Україні є підприємства гірничої промисловості, 
хімічної та металургійної, машинобудівної, паливно-енергетичного комплексу, бу-
дівельного та агропромислового виробництв 40. Переважна частина утворюваних за 
рік відходів мають ІV клас небезпеки. Втім, оскільки в державі переважна більшість 
полігонів для утримання відходів не відповідають вимогам екологічної безпеки, не-
гативний вплив цих речовин на довкілля щороку збільшується.

Окрему групу найбільш небезпечних відходів складають гербіциди та пести-
циди, які втратили маркування та зберігаються у жахливих умовах. Напередодні 
Євро-2012 значна кількість складів отруйних хімікатів була ліквідована у Харківській, 
Донецькій, Київській та Львівській областях, втім, після закінчення чемпіонату ця 
робота фактично припинилася. Загальна кількість таких хімікатів в Україні лише за 
офіційними даними оцінюється у 20 тисяч тон 41. Слід підкреслити, що при ліквідації 
конкретних місць зберігання таких речовин, обсяг небезпечних відходів, які підляга-
ють вивезенню на утилізацію, значно збільшується, інколи навіть в декілька десят-
ків разів, через те, що зараженою виявляється і тара, у якій зберігалися ці токсичні 

40 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/sg/ekolog/ukr/uv_u.zip

41 http://www .ieco .in .ua/index .php/uk/tekhnologiji/pestitsidi
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речовини, і будівельні матеріали та конструкції будівель, де вони були складовані, 
а також ґрунт, який контактував з ними.

В Україні на сьогодні існує лише один полігон для зберігання токсичних речо-
вин (окрім І класу небезпеки). Отже, левова частка таких відходів зберігаються на 
самих підприємствах, де використовуються. Жахливим є поводження з біологічни-
ми та медичними відходами, які становлять собою небезпеку і через ймовірність 
розповсюдження збудників хвороб, і через зараженість токсичними речовинами 42. 
Фактично, у більшості областей України немає спеціалізованих установ для повод-
ження з такими відходами, отже, є ризик їхнього потрапляння на звичайні полігони 
з усіма можливими наслідками.

Якщо у розвинутих країнах Європи переробка відходів складає 80-90 і більше 
відсотків від їх загальної кількості, в Україні цей відсоток сягає до 5,93% 43. На жаль, 
основна причина такого становища —  корупція. Керівники органів влади місцевого 
рівня давно навчилися заробляти на функціонуванні нелегальних сміттєзвалищ. Чи-
новники рангом вище не допускають відкритої, прозорої конкуренції інвестиційних 
пропозицій на цьому ринку, намагаючись будь-якою ціною проштовхнути афілійо-
вані їм структури.

42 http://pda .apteka .ua/article/333743

43 http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-
pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2015-rik/

● Спрямовано	на	сміттєзвалища	і	полігони
● Спрямовано	на	переробні	заводи
● Спрямовано	на	спалення

Поводження з побутовими відходами (2015 рік)
Джерело: Мінрегіонбуд

http://pda.apteka.ua/article/333743
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi
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Крім цього, існують і інші причини такого становища:

• відсутність технологій і традицій роздільного збору відходів у населення;

• на законодавчому рівні досі не врегульоване питання щодо утилізації упаковки;

• на місцевому рівні послугою вивозу сміття офіційно охоплено 
лише 77% населення держави, втім, у низці населених пунктів 
вивіз сміття проводиться нерегулярно та ненадійно;

• немає надійних запобіжників проти потрапляння промислових 
відходів на полігони побутових відходів, що створює додаткові 
перешкоди для подальшої рекультивації цих полігонів;

• немає надійної системи збору таких небезпечних елементів побутових 
відходів як батарейки та акумулятори, ртутні лампи, електронні 
відходи, відходи азбесту (який і досі застосовується в будівництві, 
незважаючи на доказані онкогенні властивості), відходи ртуті тощо 44.

На полігонах твердих побутових відходів України немає сталої системи видобутку 
або відведення полігонного газу, що призводить до постійних пожеж на цих об’єк-
тах. Майже щорічно великі полігони твердих побутових відходів, а також полігони, 
де відбувається накопичення промислових відходів, стають місцем значних за об-
сягом пожеж, під час яких у довкілля виділяється величезна кількість шкідливих та 
токсичних речовин, парникових газів, сажі тощо.

(2) Кадрова проблема, проблема свідомості

20 грудня 2001 року було прийнято «Концепцію екологічної освіти в Україні» 45. До 
цього часу елементи екологічних знань точково вкраплялися в курси біології та хімії, 
фізики та краєзнавства, «основ здоров’я» та «основ безпеки життєдіяльності». Ідея 
концепції —  зробити екологічну освіту та виховання неперервним на протязі життя 
людини. На жаль, суттєвих змін у підвищенні екологічної свідомості громади після 
створення цього документу, довго не помітно. Хоча притаманні лише ентузіастам на 
початку 90-х акції «Першоцвіт», «Збережи ялинку», «День птаства», тощо, сьогодні є 
загальношкільними, масштабними акціями, екологічні конкурси та олімпіади увійш-
ли до шкільного та вузівського життя, рівень обізнаності молоді на екологічній те-
матиці сьогодні є значно більшим, ніж 20 років тому. Предмет «екологія» з’явився 

44 http://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/vidhody.html

45 http://ua-info.biz/legal/basele/ua-xmtbit.htm

http://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/vidhody.html
http://ua-info.biz/legal/basele/ua-xmtbit.htm
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в українських школах лише 1 вересня 2013 року 46. Втім, пройде ще не один десяток 
років, доки люди, які розуміють важливість екологічної просвіти та освіти, прийдуть 
викладати цей предмет дітям, адже сьогодні викладання цієї дисципліни довірено 
тим вчителям, які під час навчання звикли відноситися до екологічних питань як до 
другорядних, вторинних, неважливих. Жоден з сьогоднішніх керівників України не 
мав під час шкільного навчання такого предмету, як екологія. А як показує аналіз 
віку цих осіб (політиків, депутатів, міністрів, керівників обласних державних адміні-
страцій тощо), більшість з них не мали такого предмету і під час навчання у вузах.

Більше того, ідеологія Радянського Союзу, в часи існування якого формувалося 
світосприйняття переважної більшості сьогоднішніх українських політичних, куль-
турних, наукових та бізнесових діячів, була неприйнятною до екологічних та при-
родоохоронних ідей. За підрахунками істориків науки, більше 50% екологів та при-
родоохоронців колишнього СРСР зазнали репресій, а значна частина з них —  взагалі 
була позбавлена життя у сталінські часи. Публікації у тодішніх ЗМІ подавали еколо-
гію як зайву, вторинну науку, яка відволікає народ від здобутків комунізму. Декілька 
поколінь були виховані у дусі зневаги до будь-яких врахувань природоохоронних ін-
тересів у своїй поточній діяльності. Від цього відношення не вдалося повністю звіль-
нити українську націю і сьогодні.

Неодноразово політичні та бізнесові діячі сучасної України виступали за те, що 
треба спочатку займатися економікою, а вже потім —  екологією та іншими питан-
нями. Неодноразово екологічні ініціативи не знаходили підтримки в Парламенті, 
важливі екологічні закони ветувалися Президентом України. Саме через відсутність 
у державі ефективної системи екологічної освіти та просвіти, маємо недостатню сві-
домість як пересічних громадян, так і політичних та інших еліт держави. Навіть обій-
мання особою посади Міністра екології України не гарантує, що ця особа принаймні 
отримала екологічну або дотичну освіту, хоч раз у житті перед призначенням ви-
ступила з якоюсь екологічною ініціативою. Навіть керівники екологічних установ на 
місцях, в областях та містах прямого державного підпорядкування, призначаються 
не з числа фахових екологів, а з числа осіб з певної політичної сили, це можуть бути 
колишні міліціонери, пожежники, депутати або посадовці.

В той же час в Україні працює ціла низка фахових наукових, науково-практичних, 
науково-навчальних установ екологічного та суміжного профілів. Їхні фахівці, співп-
рацюючи з колегами з усього світу, мають можливість сучасного вирішення майже 
будь-якої екологічної проблеми. Існують розробки, наприклад, які дозволяють знач-
но покращити стан справ у сфері поводження з відходами, очистки водоймищ, уне-
можливлення розповсюдження забруднень. Втім, результати наукових досліджень 

46 http://novyny.ostriv.in.ua/publication/code-584E995B7264B/list-8c72da5726

http://novyny.ostriv.in.ua/publication/code-584E995B7264B/list-8c72da5726


46 Додаток 1

залишаються незатребуваними, науковців та практиків-природоохоронців керівниц-
тво держави, втім, як і суспільство в цілому, майже не чує.

(3) Поводження з водними об’єктами

В Україні за часи радянської влади були майже повністю зруйновані природні еко-
системи водних об’єктів. Створено 1103 штучних водосховища, загальний об-
сяг яких перевищує 55315 млн. м³ води 47. Серед цих водосховищ є такі гігантські 
як Київське (922 км²), Канівське (581 км²), Печенізьке (86,2 км²) та інші. Також у ра-
дянські часи практикувалося самовільне будівництво т.з. господарчим способом 
ставків, зрошувальних та пожежних водоймищ, гребель, дамб та інших подібних 
споруд, осушення боліт, створення штучних каналів тощо. Все це призвело до заре-
гульованості більшості українських річок, зменшення обсягів води, яку вони несуть, 
зневоднення природних річок та озер. Штучні водоймища потребують постійного 
формування екологічного балансу (зариблення, проведення різноманітних віднов-
лювальних робіт, наповнення водою у разі обміління тощо). Втім, оцінки майбутніх 
ризиків, пов’язаних з подальшою експлуатацією цих об’єктів досі не зроблено. Біль-
ше того, існують плани будівництва нових штучних водоймищ, зокрема, будівниц-
тво чергової частини Дністровської ГАЕС, яке призведе до затоплення унікальних 
територій об’єктів природно-заповідного фонду: НПП «Галичський», «Дністровський 
каньйон», «Хотинський» та «Подільські Товтри» та інших 48.

Фактично, усі річки України, які протікають через населені пункти та «зустріча-
ються» з великими автотрасами є водоймищами-відстійниками для забруднень на-
селених пунктів. Станом на кінець 2015 року системою зливової каналізації в Укра-
їні були обладнані лише 7% із 99,4 тис. км. вулиць держави. Решта вулиць —  майже 
80 тис. км, що становить 80,4% від їх загальної протяжності, так і залишилася без 
зливової каналізації. Що ж до трас державного та місцевого значення —   ситуація 
там ще гірша. Лише 50% території міста Київ обладнано зливовими каналізаціями, 
в решті міст, селищ та сіл держави ситуація є набагато гіршою (наприклад, місто 
Харків обладнано такими пристроями лише на 40% від потреб). При цьому майже 
половина таких каналізацій (40%) в Україні не мають взагалі ніяких фільтрів, отже, 
всі забруднення, які потрапляють на вулиці міст, прямують просто у річки, забруд-
нюючи довкілля. 49

47 https://uk.wikipedia.org/wiki/Водосховища_України

48 http://pda .epravda .com .ua/rus/publications/id_616323/

49 http://economistua.com/yakisna-sistema-doschovoi-kanalizacii/

https://uk.wikipedia.org/wiki/Водосховища_України
http://pda.epravda.com.ua/rus/publications/id_616323/
http://economistua.com/yakisna-sistema-doschovoi-kanalizacii/
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Самовільне будівництво на берегах річок, озер та водоймищ, порушення правил 
спокою для водоохоронних зон (орання, забудова, використання для тваринництва 
тощо) також негативно впливають на стан водних артерій держави.

Ці, а також багато інших причин призводять до того, що за даними статистики 
щороку стан наземних водоймищ України суттєво погіршується. Щороку підпри-
ємства України офіційно скидають у водойми близько 300 млн кубометрів неочи-
щених стоків. 50 Скільки до цих кубометрів додається неофіційних викидів —  важко 
навіть уявити. Більшість заходів з «прочистки» річок здійснюється за рахунок еко-
логічних фондів різного рівня, втім, ці заходи не проходять ні процедуру ОВНС, ні 
громадські слухання. Посадовці та робітники, які їх розробляють та здійснюють, не 
мають екологічної освіти та розуміння цінності окремих складових річкових або 
озерних екосистем. Отже, чого більше від таких заходів, шкоди або користі, від-
крите питання.

Окремо слід розглянути забруднення водоймищ України сполуками свинцю. Це —  
застосування свинцевого шроту під час полювання на водно-болотних угіддях. За 
підрахунками деяких фахівців щороку у водойми України таким чином потрапляє 
декілька тон небезпечного металу. У більшості країн Європи свинцевий шрот суво-
ро заборонений для використання під час полювання, Україна зволікає з цією забо-
роною, незважаючи на власні обов’язки щодо декількох дотичних конвенцій 51.

Низький рівень роботи каналізаційних очисних споруд. Більшість очисних спо-
руд населених пунктів України збудовані 30-40 і більше років тому назад. Вони мо-
рально і матеріально застарілі, зношені, дуже часто —  неспроможні виконувати свої 
функції в повному обсязі. 4% мереж використали свій термін експлуатації, оскіль-
ки експлуатуються більше ніж 50 років, а 40% каналізаційних мереж, виконаних із 
сталевих та азбоцементних труб, є фізично зношеними і потребують повної заміни. 
Про зношений стан мереж свідчать показники їх високої аварійності. Показник ава-
рійності каналізаційних мереж в Україні становить в середньому 300 аварій на 100 
км на рік. Понад 90% насосного обладнання каналізаційних систем України сьогод-
ні потребує заміни 52.

50 https://ecology.unian.ua/naturalresources/1455473-zberegti-vodu-ukrajinski-vodoymi-poterpayut-vid-
zabrudnennya.html

51 https://www.slovoidilo.ua/2015/05/27/stattja/pravo/spysok-ridkisnyx-tvaryn-shyrshyj-shtrafy-
vyshhi.-chy-vdastsya-ukrayini-podolaty-brakonyerstvo

52 http://cleanwater.org.ua/tehnichnyj-stan-system-tsentralizovanoho-vodopostachannya-ta-
vodovidvedennya/

https://ecology.unian.ua/naturalresources/1455473-zberegti-vodu-ukrajinski-vodoymi-poterpayut-vid-zabrudnennya.html
https://ecology.unian.ua/naturalresources/1455473-zberegti-vodu-ukrajinski-vodoymi-poterpayut-vid-zabrudnennya.html
https://www.slovoidilo.ua/2015/05/27/stattja/pravo/spysok-ridkisnyx-tvaryn-shyrshyj-shtrafy-vyshhi.-chy-vdastsya-ukrayini-podolaty-brakonyerstvo
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(4) Природно-заповідний фонд України

У країнах Європи частка заповідних територій складає в середньому 15% їх площі. 
На жаль, навіть після висловлених керівництвом держави прагнень добитися по-
дібного показника, на сьогоднішній день вдалося збільшити його лише до 6,3% те-
риторії держави 53. Втім, більшість вітчизняних природоохоронних територій існує 
тільки на папері, в натурі ж на цих ділянках може не бути навіть вивіски, яка б попе-
реджала про природоохоронний статус цієї землі 54. У 2015 році в Україні з’явилися 
32 нові природоохоронні території, весь 2015 та 2016 роки відбувалася відчайдуш-
на боротьба за порятунок тієї природи, яка, здавалося б, мала бути захищеною дер-
жавою через існуючий природоохоронний статус. Значних зазіхань (судових, адмі-
ністративних, господарчих тощо) зазнали національні природні парки «Тузловські 
лимани», «Дворічанський», «Гуцульщина», ряд інших. Виявляється, що статус при-
родоохоронної території не захищає ту чи іншу ділянку унікальної природи від ви-
рубки лісів, промислового вилову риби (браконьєрами або артелями можновлад-
ців), полювання тощо. А якщо керівники цих природоохоронних установ починають 
боротися з такими явищами —  їх посади віддають людям, які взагалі не розуміють-
ся на охороні довкілля 55.

Україна взяла на себе відповідальність по створенню Екологічної мережі. Втім, 
значна кількість цих обов’язків є лише у деклараціях. Під час будівництва об’єктів на-
явність екокоридорів не враховується. Не застосовуються штрафні санкції за забудо-
ву екокоридорів, руйнування тамтешньої природи, незаконне захоплення земель 56.

(5) Порушення екологічного законодавства

Масового характеру і масштабності отримали в Україні такі порушення екологічного 
законодавства, як незаконний видобуток надр (видобуток бурштину, піску, вугілля, 
чорнозему, інших корисних копалин). Мова йде про десятки і сотні гектарів зруй-
нованих ландшафтів, знищеного поверхневого покриву землі, створення штучних 
заглиблень, які порушують і гідрологічний баланс території, і її екологічні власти-
вості. Масова (часто незаконна) вирубка дерев маскується лісовими посадовцями 

53 http://pzf.menr.gov.ua/пзф-україни/території-та-об’єкти-пзф-україни.html

54 https://uk.wikisource.org/wiki/Природно-заповідний_фонд_Київської_області/Проблеми_
заповідної_справи_та_ПЗФ_Київської_області

55 https://hromadskeradio.org/news/2016/12/14/nacpark-na-odeshchyni-mozhe-ocholyty-ekonomist-
yakyy-ne-znaye-ponyattya-ekosystema-video,	 
https://tsn.ua/ukrayina/na-harkivschini-brakonyeri-vlashtovuyut-safari-v-nacionalnomu-
parku-798493 .html

56 http://www.zfront.org/lyubotinskiy-kompleks-problem/
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під «суцільну санітарну вирубку», хоча, як з’ясовують пізніше фахівці фітосанітарної 
інспекції, ліс був здоровий, отже, рубалися дерева виключно з метою збагачення. 
Масова вирубка дерев в містах та населених пунктах. Відсутність ефективної пра-
воохоронної системи, руйнування роботи Екологічної інспекції України через при-
пинення оперативного реагування нею на факти екологічних злочинів та правопо-
рушень, відсутність ефективної взаємодії між органами екологічного контрою та 
правоохоронними органами призводить до того, що у державі майже не діє прин-
цип невідворотності покарання за екологічні злочини та правопорушення. В резуль-
таті безкарності учасників таких дій щодалі більшає, а масштаби —   зростають. Існу-
ють цілі населені пункти, в яких за протиправну антиекологічну діяльність взялося 
майже все доросле населення. Дотичним стимулом цього стають економічні про-
блеми та безробіття.

Великого резонансу у Європі зазнала проблема захисту диких та домашніх тва-
рин в Україні. Щодо диких тварин —   в цілому по державі дуже поширене браконьєр-
ство. Вимоги законодавства про заборону полювання на деякі види тварин, а та-
кож сезонні заборони на мисливство взагалі, порушуються масово і безкарно. Щодо 

Площа природно-заповідного фонду в загальній площі України і країн ЄС (%, 2015)
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синантропних видів, то їх чисельність в населених пунктах регулюється з особливою 
жорстокістю. Рекомендації ВООЗ щодо гуманізації регулювання чисельності тварин 
часто ігноруються. Методи боротьби зі сказом, які рекомендовані ВООЗ (метод пер-
оральної вакцинації і метод старіння популяцій домашніх безпритульних собак та 
котів), використовуються недостатньо. Впровадження цих методів наштовхується 
на протидію місцевих посадовців, які звикли до варварської практики, що зберег-
лася ще з радянських часів.

(6) Відсутність системного здійснення державної екологічної політики

Відсутність самостійних органів екологічного захисту в інституціях місцевого само-
врядування. Не в усіх райдержадміністраціях введені посади екологів, екологічних 
інспекторів, інспекторів рибоохорони, фахівців з екологічної безпеки, тощо. В ра-
йонних, міських та обласних радах існують депутатські комісії (здебільшого, хоча 
кожна область живе по-різному) «З екології, надзвичайних ситуацій та локалізації 
їх наслідків», інколи —  «З екології, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій». 
Таке поєднання практично автоматично гарантує перемогу інтересів рятувальних та 
пожежних служб над екологічними інтересами. Адже при роботі рятувальників де-
путат бачить конкретні результати (врятовані життя, погашені пожежі, тощо), а еко-
логи частіше мають справу з потенційними небезпеками, передбаченням можливих 
екологічних лих, тощо. У міських радах зазвичай діють «Комісії з екології, житло-
во-комунального господарства, зв’язку, транспорту та будівництва», які до розгляду 
екологічних питань доходять ще рідше, ніж їхні обласні колеги. Разом з тим, у євро-
пейських містах та державах екологічна політика є пріоритетною.

У місцевих органах влади відсутні самостійні дорадчі органи екологічного за-
хисту. При обласних, районних та міських адміністраціях створені дорадчі органи: 
«Комісії по техногенно-екологічній безпеці, надзвичайним ситуаціям та локалізації 
їх наслідків». І тут екологічні питання розглядаються як другорядні. Більшість скла-
дають представники силових відомств, фахівців-екологів в багатьох районах (див 
вище) взагалі нема.

Фактично державну політику в галузі контролю за мисливством здійснює гро-
мадська організація —  УТМР, яка є дуже упередженою в своїх інтересах, що призво-
дить до майже тотального винищення цілої низки видів тварин (вовк, лисиця, тощо).

Небажання та невміння органів екологічного управління та контролю реагувати 
навіть на найбільш резонансні порушення екологічного законодавства України. На-
віть у випадку, коли громада (або інший державний орган) надає посадовцям бага-
то чисельні фото- та відеоматеріали таких порушень, реакція на отримання такої 
інформації може бути нульовою.

Безлад в природоохоронній галузі. Всі природоохоронні території Украї-
ни оформлені по-різному. Заповідники, національні природні парки, регіональні 



51Загальний огляд екологічної ситуації в Україні

ландшафтні парки, біосферні заповідники мають різне підпорядкування, різні ста-
тути, тощо. В кожному окремому випадку по-різному вирішуються проблеми охо-
рони. Десь охоронці мають зброю, десь —  ні, десь в них є право застосовувати спец-
засоби, десь —   тільки наглядати за ситуацією. Десь поліція має функції допомоги 
охороні природоохоронних територій, десь —   її повноваження не діють на території 
заповідника. Десь полювання дозволяється на території заповідників та національ-
них парків, дозволяються навіть рубки головного користування. Що охороняють 
такі заповідники —  невідомо… Немає навіть тенденції до уніфікації природоохорон-
них територій.

Знищення територіальних органів Мінприроди і створення Департаментів еко-
логії у межах облдержадміністрацій фактично унеможливило справжнє виконан-
ня Україною обов’язків щодо низки міжнародних угод, зокрема, Конвенції Еспо, бо 
завдання Департаментів —  адвокація інтересів відповідних адміністрацій, а не між-
народна діяльність, Міністерство ж в цілому втратило можливість суттєво вплива-
ти на діяльність на місцях.

Яскравим прикладом неспроможності існуючих органів влади, що мають відно-
шення до захисту навколишнього природного середовища, правоохоронців, органів 
місцевого самоврядування організувати системну, скоординовану співпрацю є ситу-
ація, що склалася зі знищенням полезахисних лісосмуг. На теперішній час лісосму-
ги знаходяться на межі, а в окремих областях вже й за межею винищення. Нажаль, 
місцеве населення, знаходячись в лещатах зависоких цін на енергоносії та занизь-
кий рівень екологічної свідомості, дивиться на лісосмуги лише як на джерело без-
коштовного палива або будівельний матеріал.

(7) Війна на сході України

Війна на сході України суттєво погіршила екологічний стан в місцях бойових дій 
та у суміжних регіонах. Негативний вплив на довкілля мали самі бойові дії, адже 
під час кожного вибуху або пострілу у навколишнє середовище виділяється бага-
то токсичних та канцерогенних речовин: сполуки сірки, фосфору, важких металів 
тощо. Підрахувати кількість вибухових пристроїв, ракет та снарядів які були засто-
совані під час агресії Російської Федерації на території Донбасу наразі неможливо. 
Внаслідок військових дій та обстрілів російськими військовими населених пунктів 
значні обсяги територій зазнали забруднення паливом, металом, уламками техніки 
та електрообладнання. Великі території внаслідок війни залишилися замінованими.

На території Донецької та Луганської областей розташована велика кількість хі-
мічно небезпечних об’єктів, а також об’єктів зберігання небезпечних відходів, місць 
видобутку токсичних хімічних копалин. 

Горловський казенний хімічний завод накопичив за роки свого існування вели-
ку кількість наднебезпечних речовин: мононітрохлорбензолу, динаміту, тисячі тон 
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сполук сірки, фенолів, тощо 57. Щоправда, до початку агресії майже весь мононітро-
хлорбензол з цього підприємства вивезли, втім, на місці залишилися затарені в боч-
ки забруднені мононітрохлорбензолом матеріали та ґрунт. В якому стані зараз зна-
ходиться це підприємство нікому невідомо, але зрозуміло, що доки над ним не 
повернуто контроль України, загроза забруднення навколишнього середовища Єв-
ропи є досить великою. 

Те саме стосується таких хімічних підприємств як «Стірол», ртутні шахти з відпо-
відними териконами та відвалами, терикони вугільних шахт тощо, а також сховищ 
найнебезпечніших речовин. Зараз частина з них є в зруйнованому стані, а загроза 
руйнування інших є постійно дуже великою.

Не діє система захисту дикої природи, особливо тварин (а також міської фауни), 
браконьєрство набрало жахливих масштабів.

57 http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/smert_s_zapahom_mindalya_na_ruinah_imperii.html,	 
http://161.ru/text/news/830465-print.html

http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/smert_s_zapahom_mindalya_na_ruinah_imperii.html
http://161.ru/text/news/830465-print.html
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Глава 6 Угоди про асоціацію  
між Україною та ЄС

Глава 6 
Навколишнє середовище

Стаття 360

Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього 
середовища й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого роз-
витку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної діяль-
ності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокре-
ма, через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних ресурсів, 
підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної 
політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва 
завдяки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюється з урахуванням інте-
ресів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також беручи до уваги взаємо-
залежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього середовища, 
та багатосторонні угоди у цій сфері.

Стаття 361

Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості 
навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціо-
нальне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному 
рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишньо-
го середовища, inter alia, у таких сферах:

a) зміна клімату;

b) екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта 
й навчальна підготовка, доступ до інформації з питань 
навколишнього середовища та процесу прийняття рішень;

c) якість атмосферного повітря;

d) якість води та управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище;

e) управління відходами та ресурсами;
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f) охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного 
та ландшафтного різноманіття (екомережі);

g) промислове забруднення і промислові загрози;

h) хімічні речовини;

i) генетично-модифіковані організми, в тому числі у сільському господарстві;

j) шумове забруднення;

k) цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози;

l) міське середовище;

m) екологічні збори.

Стаття 362

1. Сторони, inter alia:

a) обмінюються інформацією та досвідом;

b) здійснюють спільну дослідну діяльність i обмінюються 
інформацією про екологічно чисті технології;

c) планують подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;

d) здійснюють спільну діяльність на регіональному та міжнародному 
рівнях, в тому числі згідно з багатосторонніми угодами у сфері охорони 
навколишнього середовища, ратифікованими Сторонами, та, у разі 
доцільності, спільну діяльність в рамках відповідних агентств.

2. Особливу увагу Сторони приділяють питанням, що мають транскордонний 
характер.

Стаття 363

Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до Додатка 
ХХХ до цієї Угоди.

Стаття 364

Співробітництво у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом імплементації ок-
ремих угод в цій галузі, укладених між Сторонами згідно з відповідними владними 
повноваженнями та компетенцією ЄС і його держав-членів та відповідно до право-
вих процедур кожної зі Сторін. Воно, зокрема, буде спрямоване на:



55Глава 6 Угоди про асоціацію

a) сприяння взаємній допомозі у випадках надзвичайних ситуацій;

b) цілодобовий обмін найостаннішими повідомленнями 
і оновленою інформацією про транскордонні надзвичайні 
ситуації, зокрема запити та пропозиції щодо допомоги;

c) оцінку впливу наслідків надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище;

d) залучення експертів до участі у специфічних технічних 
семінарах та симпозіумах з питань цивільного захисту;

e) залучення, у разі необхідності, спостерігачів під час проведення окремих 
навчань i тренінгів, що організовуються Україною та/або ЄС;

f) посилення існуючого співробітництва щодо найефективнішого 
використання наявних можливостей цивільного захисту.

Стаття 365

Співробітництво охоплює, inter alia, такі цілі:

a) розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища, яка 
включатиме заплановані інституційні реформи (з визначеними термінами) для 
забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства; 
розподіл повноважень природоохоронних органів на національному, 
регіональному та місцевому рівнях; процедури прийняття рішень та їх 
виконання; процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші 
сфери політики держави; визначення необхідних людських і фінансових 
ресурсів та механізм їх перегляду;

b) розвиток галузевих стратегій в галузях покращення якості повітря; якості 
води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; 
управління відходами та ресурсами; захист природи; промислове забруднення 
та промислові аварії; хімічні речовини, зокрема чітко визначені терміни 
і основні етапи імплементації, адміністративну відповідальність, а також 
фінансові стратегії залучення інвестицій в інфраструктуру й технології;

c) розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату, зокрема, як 
визначено у Додатку ХХХІ до цієї Угоди.

Стаття 366

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 6 Розділу V («Еконо-
мічне та галузеве співробітництво») цієї Угоди.
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Перелік директив та регламентів

Додаток XXX до Глави 6 «Навколишнє природне середовище»  
Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво»

І. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики:

1. Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних 
проектів на навколишнє середовище (кодифікація)

2. Директива № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на 
навколишнє середовище

3. Директива № 2003/4/ЄC про доступ громадськості до екологічної інформації 
та про скасування Директиви № 90/313/ЄЕС

4. Директива № 2003/35/ЄC про забезпечення участі громадськості у підготовці 
окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, 
та внесення змін і доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС 
про участь громадськості та доступ до правосуддя

ІІ. Якість атмосферного повітря:

1. Директива № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря 
для Європи

2. Директива № 2004/107/ЄC про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні 
ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі

3. Директива № 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення 
змін і доповнень до Директиви № 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 
№№ 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і Регламентом (ЄС) № 1882/2003

4. Директива № 1999/32/ЄC про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого 
палива та внесення змін і доповнень до Директиви № 93/12/ЄС зі змінами 
і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Директивою 
№ 2005/33/ЄС

5. Директива № 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС) 
зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій 
зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003
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6. Директива № 2004/42/ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук 
за рахунок використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та 
продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до 
Директиви № 1999/13/ЄС

ІІІ. Управління відходами та ресурсами:

1. Директива № 2008/98/ЄС про відходи

2. Директива № 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, 
внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003

3. Директива № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості 
та внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС

IV. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище:

1. Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства 
у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням 
№ 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС

2. Директива № 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення

3. Директива № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства 
у сфері екологічної політики щодо морського середовища

4. Директива № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та 
доповненнями, внесеними Директивою № 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) 
№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008

5. Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, 
зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 
і Регламентом (ЄС) 596/2009

6. Директиви № 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого 
нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, 
внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003

V. Охорона природи:

1. Директива № 2009/147/ЄС про захист диких птахів

2. Директива № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, 
дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами 
№№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003
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VI. Промислове забруднення та техногенні загрози:

1. Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання 
і контроль забруднень) (переглянута)

2. Директива № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, 
пов’язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і доповненнями, внесеними 
Директивою № 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003

VII. Зміна клімату та захист озонового шару:

1. Директива № 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами 
парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень 
до Директиви № 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними 
Директивою № 2004/101/ЄС

2. Регламент (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази

3. Регламент (ЄС) № 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар, 
зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) №№ 2038/2000, 
(ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, 
(ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899, та Рішеннями №№ 2003/160/ЄС, 
2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС

VIII. Генетично модифіковані організми:

Відповідний acquis ЄС, що стосуються ГМО, передбачені також у Главі 4 «Санітарні 
та фітосанітарні заходи» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею».

1. Директива № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня  
2001 року про вивільнення у навколишнє середовище генетично 
модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради № 90/220/
ЄЕС зі змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями № 2002/623/ЄС 
та № 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) № 1829/2003 та (ЄС) № 1830/2003 
та Директивою № 2008/27/ЄС

2. Регламент (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 
2003 року про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів

3. Директива № 2009/41/ЄС Європейського парламенту і Ради від 6 травня 
2009 року про використання генетично модифікованих мікроорганізмів 
у замкненій системі



Додаток 4

Прогрес в імплементації директив та регламентів

Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики

1 
Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних 

проектів на навколишнє середовище

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 3 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС» 

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (підготовка до другого чи-
тання після вето Президента) (2009а-д)

Практична реалізація
Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Причина гальмування чи фактор успіху
Зачіпає інтереси широкого кола зацікавлених осіб, немає достатньої політичної 
волі для просування про-екологічних ініціатив, запропонований законопроект над-
то складний та не враховує особливості національної системи, містить низку коруп-
ціогенних факторів. 

Особливості імплементації
Проект закону був прийнятий Верховною Радою восени 2016 року, проте заветова-
ний Президентом. Верховна Рада повернула законопроект на друге читання для вра-
хування пропозицій Президента. Імплементація директиви також є серед зобов’я-
зань України в рамках Енергетичного Співтовариства і дедлайни для її впровадження 
вже давно пропущені. Секретаріат Енергетичного Співтовариства відкрив прова-
дження проти України за невиконання зобов’язання імплементувати директиву. 
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2 
Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм 

на навколишнє середовище

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 3 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (6106)

Практична реалізація
Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Причина гальмування чи фактор успіху
Проект закону «Про стратегічну екологічну оцінку» позиціонувався як один пакет 
з ОВД

Особливості імплементації
Попередній проект закону «Про стратегічну екологічну оцінку» був прийнятий Вер-
ховною Радою восени 2016 року, проте заветований Президентом. Верховна Рада 
не змогла повернути його на доопрацювання, тому був зареєстрований новий за-
конопроект.
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3 
Директива 2003/4/ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 2 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
у частині доступу до екологічної інформації розроблений Мінприроди, проте його 
немає в публічному доступі

Практична реалізація
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 
2011 року

Особливості імплементації
За змістом імплементація Директиви не вимагає нагальних кроків, хоча формально 
терміни імплементації порушені. Виконання положень Директиви є важливим з ог-
ляду на необхідність реалізації положень Оргуської конвенції в частині доступу до 
екологічної інформації, особливо в контексті порушення Україною своїх зобов’язань.



62 Додаток 4

4 
Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці 

окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 2 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект закону «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 6106)

Практична реалізація
У рамках законодавства, прийнятого для реалізації Оргуської конвенції

Причина гальмування чи фактор успіху
Проект закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (№ 3259), який міг за-
безпечити майже повну імплементацію Директиви, був заветований Президентом 
України

Особливості імплементації
Імплементація пов’язана із реалізацією положень Оргуської конвенції в частині уча-
сті громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.
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Якість атмосферного повітря

5 
Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного 

повітря та чистіше повітря для Європи

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Розроблено проект Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформуван-
ня державної системи моніторингу довкілля», а також проект Порядку проведення 
моніторингу стану навколишнього природного середовища підприємствами, уста-
новами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погір-
шення його стану. Розроблено методичні рекомендації до складання планів щодо 
якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення переви-
щує гранично допустимі концентрації, проте їх немає в публічному доступі. 

Практична реалізація
Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Причина гальмування чи фактор успіху
Розпочата Мінприроди реформа державного контролю у сфері довкілля тісно по-
єднується із впровадженням ефективної системи моніторингу, проте на початковій 
стадії планування реформи важко сказати, чи враховуватиме вона основні вимоги 
відповідного європейського законодавства.

Особливості імплементації
Впровадження Директиви знаходиться на початковій стадії. Однак діяльність ро-
бочих груп, створених для імплементації Директиви, є непублічною, а низка анон-
сованих розроблених документів недоступні.
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6 
Директива 2004/107/ЄС про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні 

ароматичні вуглеводні у атмосферному повітря

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою 

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Розроблено проект Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформуван-
ня державної системи моніторингу довкілля», а також проект Порядку проведення 
моніторингу стану навколишнього природного середовища підприємствами, уста-
новами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погір-
шення його стану. Розроблено методичні рекомендації до складання планів щодо 
якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення переви-
щує гранично допустимі концентрації, проте їх немає в публічному доступі.

Практична реалізація
Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Особливості імплементації
Імплементація даної директиви тісно пов’язана із імплементацією Директиви 
2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи
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7 
Директива 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 3 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 8 квітня 2015 р. № 346-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект Постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанов Кабінету Мі-
ністрів України від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927»

Практична реалізація
В рамках Технічного регламенту в частині вимог до автомобільних бензинів, дизель-
ного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 серпня 2013 року № 927 з вимогами Директиви 98/70/ЄС. Підписання 
суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність на ринку нафтопродук-
тів, Правил професійної етики у конкуренції щодо чесності та прозорості роздріб-
ного ринку пального в Україні. Ними, зокрема, передбачено добровільне створення 
цими компаніями недержавної системи моніторингу якості й безпечності нафто-
продуктів

Причина гальмування чи фактор успіху
Ліквідація Державного підприємства «Науково-дослідний інститут нафтоперероб-
ної та нафтохімічної промисловості “МАСМА”», головного виконавця більшої части-
ни передбачених планом завдань, зокрема, стосовно розроблення гармонізованих 
національних стандартів, впровадження системи моніторингу якості і безпечності 
нафтопродуктів, забезпечення функціонування системи міжлабораторних порівнянь 
результатів випробування для підтвердження якості випробувань року, фактично 
зупинила подальші роботи з імплементації Директиви 98/70/ЄС в Україні. Проте, 
процес реорганізації МАСМи був скасований Наказом Міненерговугілля № 79 від 
26 січня 2017 р. Скасування ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів».
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8 
Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту 

сірки у деяких видах рідкого палива

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 6 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 4 березня 2015 р. № 164-р 
Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект Постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2011 року № 573 і від 1 серпня 2013 року № 927»

Практична реалізація
В рамках ЗУ «Про атмосферне повітря»

Причина гальмування чи фактор успіху
Уряд тимчасово, на 2017 рік, дозволив реалізацію пального з високим вмістом сірки 
(на балансі «ПрикарпатЗахідТрансу») для потреб силових відомств.

Особливості імплементації
За недотримання строків імплементації положень Директиви відкрито проваджен-
ня проти України в рамках Енергетичного Співтовариства. Розробка і прийняття про-
екту постанови про внесення змін до Технічного регламенту щодо вимог до авто-
мобільних бензинів, суднових і котельних палив відповідатиме вимогам Директиви 
1999/32/ЄС. Його прийняття може бути підставою для Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства щодо зупинки провадження за порушення Україною своїх зобов’я-
зань.
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9 
Директива 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), 

що виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів 
до сервісних станцій

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 9 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 8 квітня 2015 р. № 346-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері» 

Стадія імплементації
Планування імплементації

Практична реалізація
Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Причина гальмування чи фактор успіху
КМУ не ухвалено постанову «Про затвердження Технічного регламенту про вимоги 
до зберігання, транспортування та перевантаження палива, відповідного обладнан-
ня та сервісних станцій», а Мінприроди не затверджено рекомендацій з контролю-
вання роботи автозаправних станцій і не проведено інвентаризації нафтобаз, незва-
жаючи, що термін виконання цих заходів сплив ще в листопаді 2016 року.

Особливості імплементації
Подальше виконання робіт з імплементації Директиви 94/63/ЄС є неможливим без 
виправлення численних помилок в її офіційному перекладі.
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10 
Директива 2004/42/ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук 

за рахунок використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках 
та продукції полірування транспортних засобів

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 4 березня 2015 р. № 164-р 
Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Триває розробка проекту Технічного регламенту про обмеження викидів летючих 
органічних сполук шляхом використання органічних розчинників у певних фарбах 
і лаках та продукції полірування транспортних засобів.

Практична реалізація
Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Особливості імплементації
Діяльність робочих груп, створених для імплементації Директиви, є непублічною
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Управління відходами та ресурсами

11 
Директива 2008/98/ЄС про відходи

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка стратегії

Прийняті нормативно-правові акти
В межах діючого законодавства

Практична реалізація
В діяльності робочих груп, створених для імплементації Директиви та розробки 
нормативно-правових актів активно бере участь громадськість

Причина гальмування чи фактор успіху
Призупинено обговорення, відкликані законопроекти у зв’язку із розробкою Націо-
нальної стратегії проводження з відходами.



70 Додаток 4

12 
Директива 1999/31/ЄС про захоронення відходів

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 6 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка стратегії

Прийняті нормативно-правові акти
В межах діючого законодавства

Практична реалізація
В діяльності робочих груп, створених для імплементації Директиви та розробки 
нормативно-правових актів активно бере участь громадськість

13 
Директива про управління відходами видобувної промисловості 

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 8 квітня 2015 р. № 346-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством енергетики та вугільної промисловості 
планів імплементації деяких актів законодавства ЄС в енергетичній сфері» 

Стадія імплементації
Розробка стратегії

Прийняті нормативно-правові акти
В межах діючого законодавства

Практична реалізація
В діяльності робочих груп, створених для імплементації Директиви та розробки 
нормативно-правових актів активно бере участь громадськість
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Якість води та управління водними ресурсами, 

включаючи морське середовище

14 
Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства 

у сфері водної політики

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 10 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
ЗУ від 04.10.2016 № 1641-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за 
басейновим принципом

Практична реалізація
Триває розробка проектів підзаконних актів, необхідних для імплементації 

Причина гальмування чи фактор успіху
На виконання Закону розроблено та перебувають на міжвідомчому погодженні або 
у процесі юстування: проект постанови КМУ «Про Порядок затвердження планів 
управління басейнами»; проект наказу Мінприроди «Про затвердження Типового 
положення про басейнову раду»; проект Концепції реформування організаційної 
структури Держводагентства; проект наказу Мінприроди «Про виділення суббасей-
нів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів»; 
проект наказу Мінприроди «Про затвердження меж районів річкових басейнів, суб-
басейнів та водогосподарських ділянок». Проходило за різних положень, розпоря-
джень, методик: положення про Басейнову раду, про реформування організаційної 
структури. Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Особливості імплементації
Закон прийнятий ВРУ у другому читанні, 17 з 4 визначень ВРД, ПУРБ та БР увійшло 
у Закон, решта положень ВРД апроксимується на рівні підзаконних актів, що затри-
мує імплементацію
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15 
Директива 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення 

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 8 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
25 лютого 2015 року № 132 «Про схвалення розроблених Державною службою 
з надзвичайних ситуацій деяких планів імплементації законодавства ЄС

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів. Проведення аналізу наявних нормативно-пра-
вових актів у сфері техногенної та природної безпеки і розробити пропозиції щодо 
внесення до них змін з урахуванням положень Концепції управління ризиками ви-
никнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Прийняті нормативно-правові акти
Розпорядження КМУ від 25 березня 2015 р. № 419-р «Про затвердження плану за-
ходів щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних си-
туацій техногенного та природного характеру на 2015—2020 роки». Прийняття ЗУ 
від 04.10.2016 № 1641-VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за ба-
сейновим принципом

Практична реалізація
Виконується План заходів з реалізації Концепції; інформаційна робота, норматив-
но-правові акти щодо організації управління ризиками Методичне забезпечення та 
розробка навчального курсу 

Причина гальмування чи фактор успіху
Затримка прийняття закону ЗУ від 04.10.2016 № 1641-VIII щодо впровадження ін-
тегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом, та 
відповідних підзаконних актів щодо реформування оргструктури 

Особливості імплементації
Потрібна координація та взаємодія з впровадженням ВРД
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16 
Директива 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства 

у сфері екологічної політики щодо морського середовища 

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 7 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів: проекту Морської доктрини України (розроб-
лена Мінінфраструктури, проект програми моніторингу довкілля української части-
ни Чорного моря, методологія оцінки стану морського довкілля. Анотована концеп-
ція Морської стратегії

Прийняті нормативно-правові акти
Проект перебуває на міжвідомчому погодженні

Практична реалізація
Аналіз результатів дослідження з оцінки екологічного стану Чорного Моря, відпо-
відно до вимог Морської та Рамкової водної Директив ЄС. Розроблена орієнтовна 
структура майбутньої Стратегії.

Причина гальмування чи фактор успіху
Не розроблено я законопроекту про внесення змін до Закону України «Про затвер-
дження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовсько-
го та Чорного морів, замість того частина рамкових положень Морської Директиви 
включена до проекту Морської доктрини України, іде із запізненням календарного 
плану імплементації
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17 
Директива 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод 

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 8 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 4 березня 2015 р. № 162-
р «Про схвалення розроблених Міністерством регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства планів імплементації деяких актів законо-
давства ЄС»

Стадія імплементації
Підготовка нормативно-правових Актів України: проекту Закону України «Про водо-
відведення та очищення стічних вод населених пунктів»

Практична реалізація
Відсутня через затримку розробки законопроекту 

Причина гальмування чи фактор успіху
Немає достатньої політичної волі на рівні Мінрегіона

Особливості імплементації
Зроблена спроба включити положення щодо водовідведення в проекту Закону про 
внесення змін до ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання рег. № 4582
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18 
Директива 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 26 листопада 2014 р. 
№ 1141-р «Про схвалення розроблених Міністерством охорони здоров’я планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Підготовка нормативно правових актів: 

1. Проекту наказу МОЗ «Про внесення змін до Державних 
санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання людиною”» 

2. Проекту Закону про внесення змін до ЗУ «Про питну 
воду та питне водопостачання» рег. № 4582 

3. Проект нормативно-правового акту про удосконалення 
системи моніторингу питної води

Прийняті нормативно-правові акти
Розгляд Законопроекту: Постанова від 01.11.2016 № 1710-VIII. Про прийняття за ос-
нову проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про питну воду 
та питне водопостачання». Проект наказу МОЗ «Про внесення змін до Державних 
санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для спо-
живання людиною”» на погодженні із заінтересованими органами виконавчої влади 

Практична реалізація
Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Причина гальмування чи фактор успіху
Немає достатньої політичної волі і затримка розгляду на рівні ВРУ 



76 Додаток 4

19 
Директива 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами 

з сільськогосподарських джерел

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 4 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Організаційні заходи: проведення циклу тренінгів для представників компетент-
них органів України Забезпечення лабораторної бази для нітратного моніторингу і

Прийняті нормативно-правові акти
Розробка Законодавчих актів запланована на 2017 р

Практична реалізація
аналіз поточного стану нітратного забруднення вод з с/г джерел, та узгоджується 
єдиний підхід до визначення зон вразливих до накопичення нітратів. Виконуються 
заходи із розроблення проекту структури методики по визначенню зон вразливих 
до накопичення нітратів

Причина гальмування чи фактор успіху
Особливості національної між-відомчої системи моніторингу що потребує організа-
ційно-інституційних реформ і політичної волі на те, координації та взаємодії 

Особливості імплементації
Потрібна модернізація системи моніторингу та належне забезпечення лаборатор-
но-технічної бази та кадрами, фінансова підтримка потрібна
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Охорона природи

20 
Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 4 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
 Проект Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної фа-
уни і флори [важливих для Європи]», проте його немає у публічному доступі

Практична реалізація
В рамках існуючого природоохоронного законодавства

Причина гальмування чи фактор успіху
Наказ Міністра екології та природних ресурсів «Про додаткові заходи щодо збе-
реження рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин» спрямований на створення 
в Карпатському біосферному заповіднику охоронних ділянок, необхідних для збе-
реження місць зростання рослин та місць мешкання, розмноження, зимівлі рідкіс-
них і зникаючих видів тварин, в т.ч. птахів. Рішенням Постійного комітету Конвенції 
про охорону флори, фауни і природних середовищ існування 271 природоохорон-
ний об’єкт України включено до «Смарагдової мережі» Європи. Однак таким чином 
має місце створення інших від вимог директиви об’єктів.

Особливості імплементації
Ефективна імплементація директиви не можлива без заходів, спрямованих на ство-
рення і функціонування спеціальних природоохоронних територій. Така робота ви-
магає прийняття певних політичних, інституційних і законодавчих рішень і не може 
бути підмінена розробкою інших нормативно-правових актів чи створення інших 
об’єктів. Прийняття відповідних законопроектів та постанов сприятиме охороні ди-
ких птахів проте в цілому не відповідає основним вимогам Директиви про захист 
диких птахів. Вимога імплементації статті 4.2 Директиви (що вимагає створення 
СПТ) є серед зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства. Імплементація 
повинна проводитись у тісному зв’язку з Директивою про збереження природного 
середовища існування, дикої флори та фауни.



78 Додаток 4

21 
Директива 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування,  

дикої флори та фауни

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 4 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект Закону України «Про збереження природних оселищ та видів природної фа-
уни і флори [важливих для Європи]», проте його немає у публічному доступі. 

Практична реалізація
В рамках існуючого природоохоронного законодавства

Причина гальмування чи фактор успіху
Прийняті у 2016 році нормативно-правові акти у сфері охорони природи сприяти-
муть охороні природних середовищ існування, проте не забезпечать повної імпле-
ментації Директиви

Особливості імплементації
Імплементація повинна проводитись у тісному зв’язку з Директивою про захист ди-
ких птахів.
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Промислове забруднення та техногенні загрози

22 
Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання 

і контроль забруднень)

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Міненерговугілля розробило проект розпорядження для схвалення проекту Націо-
нального плану скорочення викидів схваленого Секретаріатом Енергетичного Спів-
товариства. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру 
щодо спеціального водокористування» (№ 1830-VIII від 7.02.2017)

Практична реалізація
Відсутня у зв’язку з неприйняттям необхідного законодавства

Причина гальмування чи фактор успіху
Підтримка Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо проекту Національ-
ного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок. Робота над 
впровадженням інтегрованого дозволу ведеться надто повільно.

Особливості імплементації
Імплементація директиви є серед зобов’язань перед Енергетичним Співтовари-
ством. Паралельно з процесом розробки Нацплану скорочення викидів від великих 
спалювальних установок, підприємства гірничо-металургійного комплексу розро-
бляють окремий Національний план скорочення викидів для гірничо-металургій-
ного комплексу, проте текст документу не доступний і не можливо сказати, яким 
чином він буде узгоджений з Національним планом скорочення викидів від великих 
спалювальних установок. 
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23 
Директива 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних 

з небезпечними речовинами

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 5 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 
контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни 
та скасовує Директиву 96/82/ЄС (у частині заходів із строком виконання до кінця 
2017 року), затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 лю-
того 2015 року № 132 «Про схвалення розроблених Державною службою з надзви-
чайних ситуацій деяких планів імплементації законодавства ЄС

Стадія імплементації
Етап планування імплементації

Практична реалізація
В рамках ЗУ «Про об’єкти підвищеної безпеки» і Постанови КМУ від 11 липня 2002 
№ 956 «Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної безпеки»
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Зміна клімату та захист озонового шару

24 
Директива 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових 

газів у рамках Співтовариства

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 2 років з дати набрання чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
На стадії планування

Прийняті нормативно-правові акти
Не прийнято

Практична реалізація
Відсутня

Причина гальмування чи фактор успіху
Уповільнена координація проектів МТД, перегляд послідовності впровадження Ди-
рективи

Особливості імплементації
Україна ратифікувала Паризьку угоду. Схвалено Концепцію реалізації державної по-
літики у сфері зміни клімату на період до 2030 року
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25 
Регламент 842/2006 про певні фторовані парникові гази

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 2 років з дати набуття чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект закону України «Про озоноруйнуючі речовини та фторовані парникові гази», 
проте не має в публічному доступі

Практична реалізація
Відсутня

Особливості імплементації
Доопрацьовується Мінприроди
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26 
Регламент 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 2 років з дати набуття чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Проект закону України «Про озоноруйнуючі речовини та фторовані парникові гази», 
проте не має в публічному доступі

Практична реалізація
Відсутня

Особливості імплементації
Доопрацьовується Мінприроди
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Генетично модифіковані організми

27 
Директива 2001/18/ЄС про вивільнення у навколишнє середовище генетично 

модифікованих організмів 

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 2 років з дати набуття чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Розроблено проект Закону України «Про державну систему біобезпеки про ство-
рення, випробування, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів»

Практична реалізація
Відсутня

Особливості імплементації
Перебуває на міжвідомчому узгодженні, доступний для коментування громадсь-
кістю
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28 
Регламент 1946/2003 про транскордонні перевезення 

генетично модифікованих організмів

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 2 років з дати набуття чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 15 квітня 2015 р. № 371-р 
«Про схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів 
імплементації деяких актів законодавства ЄС»

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Розроблено проект Закону України «Про державну систему біобезпеки про ство-
рення, випробування, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів»

Практична реалізація
Відсутня

Особливості імплементації
Перебуває на міжвідомчому узгодженні, доступний для коментування громадсь-
кістю
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29 
Директива 2009/41/ЄС про використання генетично модифікованих 

мікроорганізмів у замкненій системі

Кінцевий дедлайн для імплементації
Протягом 3 років з дати набуття чинності Угодою

Плани імплементації
План імплементації, затверджений Розпорядженням від 4 лютого 2015 р. № 74-р 
Про схвалення розробленого Міністерством освіти і науки плану імплементації Ди-
рективи 2009/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. про 
використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі

Стадія імплементації
Розробка нормативно-правових актів, необхідних для імплементації

Прийняті нормативно-правові акти
Розроблено проект Закону України «Про державну систему біобезпеки про ство-
рення, випробування, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів»

Практична реалізація
Відсутня

Особливості імплементації
Перебуває на міжвідомчому узгодженні, доступний для коментування громадсь-
кістю
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Консультації в процесі підготовки доповіді

23 березня 2017 року —  презентація проекту доповіді під час тематичного заходу по 
довкіллю в рамках асамблеї Української сторони Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС

3–10 квітня 2017 року —  документ доступний для коментування Робочою групою 5 
«Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату» УС ПГС

11–15 квітня 2017 року —  врахування зауважень авторами доповіді

18 квітня 2017 року —  відправлено на погодження УС ПГС



Додаток 6

Перелік джерел інформації,  
використаних для дослідження

1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України  
http://www.rada.gov.ua

2. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України  
http://www.kmu.gov.ua

3. Офіційна веб-сторінка Міністерства екології та природних ресурсів України  
http://www.menr.gov.ua

4. Офіційна веб-сторінка Міністерства енергетики та вугільної промисловості  
України http://mpe.kmu.gov.ua

5. Офіційна веб-сторінка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  
http://www.me.gov.ua

6. Офіційна веб-сторінка Міністерства юстиції України  
https://minjust.gov.ua

7. Офіційна веб-сторінка Державної служби статистики України  
http://www.ukrstat.gov.ua

8. Офіційна веб-сторінка Європейського Союзу  
http://europa.eu

9. Офіційна веб-сторінка Представництва ЄС в Україні  
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk

10. Офіційна веб-сторінка Секретаріату Енергетичного Співтовариства  
https://www.energy-community.org

11. Веб-сторінка УС ПГС Україна-ЄС  
http://eu-ua-csp.org.ua

12. Веб-сторінка коаліції «Енергетичні реформи»  
http://enref.org

13. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським  
Союзом (вересень 2014 року —  січень 2015 року)

http://www.rada.gov.ua
http://www.kmu.gov.ua
http://www.menr.gov.ua
http://mpe.kmu.gov.ua
http://www.me.gov.ua
https://minjust.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
http://europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://www.energy-community.org
http://eu-ua-csp.org.ua
http://enref.org
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14. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом (вересень 2014 року —  квітень 2015 року)

15. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом (січень —  жовтень 2015 року)

16. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом (за 2015 рік)

17. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом (за січень —  травень 2016 року)

18. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом (за 2016 рік)

19. Пам’ятна записка до засідання кластеру 3 (питання енергетики, транспорту, 
захисту навколишнього природного середовища та змін клімату)

20. Огляди з питань права ЄС та наближення законодавства

21. Проект Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року

22. Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Уряду України  
у 2016 році

23. Інформація щодо виконання зобов’язань, передбачених Угодою 
про асоціацію та впровадження законодавства ЄС (по секторам 
відповідно до Додатку XXX до Угоди про асоціацію)

24. Квартальні звіти за 2016 рік Міністерства екології та природних ресурсів 
України про виконання Угоди про асоціацію та Порядок денний асоціації

25. Доповідь НУО «Громадська оцінка національної екологічної політики 
за 2015 рік» // Під ред. С. Шапаренка. —  Київ: ФОП «Клименко», 2016.




