
Трофименко Н.С.
Міністерство екології та природних ресурсів 
України

Визначення національних завдань і 
показників на основі ЦCР і їх 
включення в екологічну політику в 
Україні



Проект Закону України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2030 року» прийнято в
першому читанні Верховною Радою України
Готується до другого читання



Угода про асоціацію Україна 
- ЄС

Виклики і стан довкілля Цілі сталого розвитку (ЦСР)

Стратегія державної екологічної 
політики України на період до 

2030 року

Експерти, 
науковці

громадськість Органи 
влади

Міжднародні
партнери



ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА СТАН ДОВКІЛЛЯ

Неефективна система державного нагляду 
та  контролю у сфері охорони  
довкілля

?Негативний вплив 
відходів  на  довкілля і 

здоров'я людей

Незадовільний 
стан  довкілля:
вода  повітря  
грунти
біорізноманіття  
ПЗФ

людство  вичерпало майже всі 
ресурси, які планета може 
відновити за рік

Неефективне та 
непрозоре  
використання надр

Нагальність заходів  
запобігання зміні 
клімату  та адаптації до 
неї



ЦІЛЬ 
№5

Належне екологічне 
урядування

ЦІЛЬ 
№3

Екологічні 
вимоги  в усі 
сфери

Сталий розвиток  
Збалансоване 
використання  природних 
ресурсів

ЦІЛЬ 
№2

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
ЦІЛЬ №1
Екологічна 
свідомість  
Екологічні цінності  
Екологічна освіта

ЦІЛЬ 
№4

Зниження екологічних  
ризиків та безпечне 
довкілля



Ціль 11 «Сталий розвиток міст і громад»

ЦСР  (завдання) Стратегія  (завдання)

11.5. Зменшити негативний вплив 
забруднюючих речовин, в т.ч. на 
навколишнє середовище міст, зокрема 
шляхом використання інноваційних 
технологій
11.6. Забезпечити розробку і 
реалізацію стратегій місцевого 
розвитку

Ціль 3.
- розвиток галузевих стратегій по: 
поліпшення якості повітря;
зменшення промислового забруднення і 
ризиків промислових аварій;
- стимулювання впровадження суб'єктами 
господарювання більш екологічно чистого, 
ресурсоеффектівного виробництва і 
екологічних інновацій, заходів з 
підвищення енергоефективності та 
використання відновлюваних джерел 
енергії;
Ціль 4.
зниження рівня забруднення тмосферного
повітря і вод



•

Ціль 13 «Пом`якшення наслідків зміни клімату»

ЦСР (завдання) Стратегія  (завдання)
13.1. Обмежити викиди парникових 
газів в економіці

Ціль 3.
- Розвиток галузевих стратегій по
запобіганню зміни клімату та адаптації
до них;
- Розірвати пряму залежність
економічного росту від збільшення
використання природних ресурсів і
енергії та рівня забруднення довкілля;
- упровадження в Україні сталого
низьковуглецевого розвитку всіх
галузей економіки;



Показники ЦСР та Стратегії

Стратегія ЦСР
1. Частка відновлювальних джерел енергії 
(включаючи гідрогенеруючих потужностями і 
термальною енергією),%

7.3.1. Частка енергії, виробленої з 
відновлюваних джерел, в загальному 
кінцевому споживанні енергії, %

2. Водоємність ВВП 6.4.1. Водоємність ВВП

3. Енергоємність ВВП 7.4.1. Єнергоємність ВВП

4. Ресурсоємність ВВП 12.1.1. Ресурсоємність ВВП 

5. Частка сільського населення, що має доступ 
до покращених умов санітарії,%

6.2.1. Частка сільського населення, що має 
доступ до покращених умов санітарії,%

6. Частка міського населення, що має доступ до 
централізованих систем водовідведення,%

6.2.2. Частка міського населення, що має 
доступ до централізованих систем 
водовідведення,%

7. Скиди забруднених стічних вод у водні 
об'єкти,% загального обсягу скидів

6.3.2. Частка скидів забруднених стічних
вод у водні об'єкти в загальному обсязі
скидів,%



Показники ЦСР та Стратегії

Стратегія ЦСР
8. Річкові басейни, для яких затверджені плани 
управління, одиниць

6.5.1. Кількість річкових басейнів, для 
яких затверджені плани управління, 
одиниць

9. Скиди забруднених стічних вод в морського 
середовища,%

14.1.1. Частка скидів забруднених стічних 
вод у загальному обсязі скидів в морського 
середовища,%

10. Площа земель природно-заповідного фонду, 
тис.га

15.1 1. Площа земель природно-
заповідного фонду, тис.га

11. Площа земель природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення,% території
країни

11.3.3. Площа земель природно-
заповідного фонду загальнодержавного 
значення,% території країни

12. Площа земель природно-заповідного 
фонду,% території країни

15.1.2. Частка площі територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду в загальній 
території країни, %

13. Площа територій національної екологічної 
мережі,% території країни

15.1.3. Частка площі територій 
національної екологічної мережі в 
загальній території країни,%

14. Лісистість території країни,% 15.2.1. Лісистість території країни,%



Показники ЦСР та Стратегії
Стратегія ЦСР

15. Питома вага площі сільськогосподарських угідь 
екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ), в 
загальній території країни%

15.3.6. Частка площі сільськогосподарських угідь 
екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ) у 
загальній території країни,%

16. Громади, в яких затверджені і впроваджуються 
стратегії розвитку та плани заходів щодо їх реалізації, 
розроблені за участю громадськості,%

11.2.1. Частка регіонів, які затвердили і впроваджують 
регіональні стратегії розвитку та плани заходів по їх 
реалізації, розроблені за участю громадськості,%

17. Викиди парникових газів,,% до рівня
1990 року

13.1.1. Обсяг викидів парникових газів,% до рівня 1990 
року

18. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від стаціонарних джерел умовно приведені до 
оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності 
основних забруднювачів,% рівня 2015 року

11.5.2. Сумарний обсяг викидів в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, 
умовно приведений до оксиду вуглецю з урахуванням 
відносної агресивності основних забруднювачів,% до 
рівня 2015 року

19. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря від пересувних джерел умовно приведені до 
оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності 
основних забруднювачів,% рівня 2015 року

11.5.3. Сумарний обсяг викидів в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин від пересувних джерел, умовно 
приведений до оксиду вуглецю з урахуванням відносної 
агресивності основних забруднювачів,% до рівня 2015 
року

20. Міста України, де середньодобові концентрації 
основних забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі перевищують середньодобові гранично 
допустимі концентрації, одиниць

11.5.4. Кількість міст, в яких середньодобові 
концентрації основних забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі перевищують середньодобові 
гранично допустимі концентрації, одиниць



Висновки

Із 30 показників, за якими буде оцінюватися реалізація
Стратегії державної екологічної політики України на період
до 2030 року - 20 показників повністю відповідають
показникам ЦСР.



Дякую за увагу!
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