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Про надання інформації

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло
запит на інформацію від 11 грудня 2020 року щодо стану озонового шару та
повідомляє.
Україна приєдналась до Віденської конвенції про охорону озонового шару у
1986 році, а у 1988 році ратифікувала Монреальський протокол про речовини,
що руйнують озоновий шар, та 4 поправки до нього (Лондонську,
Копенгагенську, Монреальську та Пекінську), тим самим взяла на себе
зобов’язання провадити державну політику та вживати заходів, спрямованих на
скорочення негативного антропогенного впливу на озоновий шар, зокрема,
поступово зменшувати використання озоноруйнівних речовин.
За підтримки Всесвітнього екологічного траст-фонду було реалізовано
Проєкт вилучення речовин, що руйнують озоновий шар. У рамках цього проєкту
найбільші підприємства України, які використовували озоноруйнівні речовини у
виробничих процесах, отримали обладнання та устаткування, що дозволило
вилучити з обігу близько 990 тонн озоноруйнівних речовин. Реалізація проєкту
та посилення державного регулювання створило передумови для припинення
використання галонів та хлорфторвуглеців, які мають найбільший
озоноруйнівний потенціал.
Також в країні реалізовувалась Програма припинення виробництва та
використання озоноруйнівних речовин на 2004 – 2030 роки, яка була
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 256. На
підставі постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 704 «Про
скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм» вищезгадана
постанова втратила чинність. Принагідно інформуємо, що згідно з вимогами
Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар Україна з
2020 року має забезпечити споживання нульової кількості озоноруйнівних
речовин, за виключенням незначної кількості в обсязі, що не перевищує 0,5 %
базової лінії, для сервісних цілей.

На сьогодні фінансування заходів, спрямованих на забезпечення виведення
з обігу та переходу на альтернативні замінники озоноруйнівним речовинам,
здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги. Країни з перехідною
економікою, які не відносяться до країн статті 5 Монреальського протоколу про
речовини, що руйнують озоновий шар, зокрема Україна, мають право на
фінансування з Глобального екологічного фонду для підтримки спроможності
забезпечувати виконання міжнародних зобов’язань. Так, у 2013 – 2020 роках
реалізовувався проєкт ГЕФ/ПРООН «Початкова реалізація прискореного
вилучення з обігу гідрохлорфторвуглеців (ГХФВ) у регіоні країн з перехідною
економікою (КПЕ)», в рамках якого здійснювалась підтримка інституційної
спроможності та впровадження пілотних проєктів для бізнесу за рахунок коштів
Глобального екологічного фонду.
Для надання інформації про стан озонового шару над Україною
Міндовкілля направило лист Державній службі України з надзвичайних
ситуацій, а також Українському гідрометеорологічному інституту Державної
служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України,
які забезпечують проведення спостережень та здійснення відповідної оцінки.
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