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Відновлення після пандемії має бути зеленим, ми не повинні повертатися назад до несталих практик. 
Європейський зелений курс та відновлення після COVID-19 є двома сторонами однієї медалі. 

Цей випуск – про зелене відновлення на глобальному та національному рівні. А також про зміни, які 
вже відбуваються у звичках та поведінці споживачів, – від вибору місцевих продуктів до відповідаль-
ності за забруднення одноразовим посудом світового океану.

«Нарцис Карпат» – це найбільш витриманий сир, який виро-
бляє Селиська сироварня. «Нарцис Карпат» – тому що зовсім 
поруч знаменита долина нарцисів. Ще є сир «Хуст» – тому що 
Хустський район Закарпаття. І «Селиський» – тому що виро-
бляється в Нижньому Селищі. Ці сири схожі на швейцарські, 
тому що виробляються за швейцарською технологією. Але це 
суто закарпатські продукти: місцеві корови, споживаючи 
місцеві гірські трави, дають місцеве молоко, з якого виробля-
ються місцеві молочні продукти. 

Власне, сири виробництва Селиської сироварні, як і м’ясні 
делікатеси місцевої ферми «Зелений гай» добре знають у 
різних куточках України. Їх замовляють поштою, купують у 
спеціалізованих магазинах, але все одно проблематично 
мати їх на столі щодня. І тому ми трохи заздримо закарпатцям, 
які можуть скуштувати все це просто вдома. 

Селиський ракаш – це крамниця локальних продуктів, яку торік 
відкрили в Нижньому Селищі. Саме слово ракаш русинсько-у-
країнський словник перекладає як «купа всього», тобто, в 
даному випадку – всього такого, що виробляється за традицій-
ними рецептами, саме тут. А нещодавно в Нижньому Селищі 
відкрили ще й дуже специфічний ресторан. «Ґелета» на місцево-
му діалекті означає – дерев’яна посудина для молока і молоч-
них продуктів. Slow Food ресторан, тобто ресторан повільного 
споживання їжі, пропонує страви з локальних продуктів: блюда 
з 5 видів грибів, суп із білих грибів, місцева риба, яловичина, 
мікрогрін, овочі, горіхи, молочні продукти, десерти. 

«Турінформ Закарпаття» розповідає, що крім цього унікального 
поєднання смаків натуральних продуктів, вирощених у радіусі 

Фермери майбутнього

Ґелета, ракаш і «нарцис»
150 км, «Ґелета» концептуально відрізняється від інших ресто-
ранів. Основна ідея «Ґелети» – підтримка малих виробників 
харчових продуктів, котрі зберігають традиційне сільське 
господарство в гірській місцевості. Засновники ресторану 
(сировари Петро та Інна Пригара і власник ферми «Зелений 
гай» Орест дель Соль) підтримують тенденцію та традицію, якої 
дотримувались наші дідусі та бабусі, коли вони вирощували та 
вживали виключно натуральну їжу, споживали локальні продук-
ти, купуючи один в одного ними ж вирощене. Більше того, під 
час вирощування й виготовлення не використовувались стиму-
лятори росту, пестициди, гербіциди та засоби захисту. 

Тобто, місцеві продукти ще й виконують просвітницьку функ-
цію, розповідаючи про традиції та культуру регіону, про 
можливості розвивати дружні до природи технології аграрного 
виробництва. 

І на десерт…

За час пандемії українці стали приділяти більше уваги здоровому харчуванню. В Україні збіль-
шився попит на місцеві продукти. За даними «Deloitte», 25% українців купують більше вітчиз-
няних продуктів, навіть якщо вони дорожчі. 24% респондентів купують товари переважно у 
тих брендів, які, на їхню думку, правильно відреагували на ситуацію з поширенням COVID-19.

Джерело:
www.facebook.com/geletarestaurant

https://tourinform.org.ua/geleta-restoran-povilnoyi-yizhi-vid-selyskoyi-syrovarni/?fbclid=IwAR2QheL5fkpOobzEf_YAXvO7w4Rl2QpnfnQlDQ5Bziv32U2xTbnr6LPhd2o
https://www.facebook.com/geletarestaurant
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ЗЕЛЕНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС: ЩО СПІЛЬНОГО

Це фрагмент позиційного документу «Економіка, довкілля, освіта. Можливі точки росту для України?», який Українська 
сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС представила під час круглого столу в рамках Міжнародної 
конференції з питань реформ в Україні, що відбулась на початку липня у Вільнюсі. 

До цього дослідження, зокрема, в частині довкіллєвих питань, долучились і ми.

«Пандемія COVID-19 стала тестом на співпрацю та уроком відповідальності для всього світу. З одного боку, пандемія об’єднала 
найкращі лабораторії світу і дала поштовх новим розробкам у медицині у рекордні строки, з іншого – ВООЗ та міжнародні 
організації звернули увагу на нерівний доступ країн до масової вакцинації, що впливає на швидкість їх економічного відновлен-
ня. З одного боку, запроваджені локдауни дали позитивний ефект у вигляді кращої якості повітря в окремих країнах чи знижен-
ня рівня шуму. З іншого – зростала кількість використання продуктів одноразового використання, в тому числі пластику, –  за 
даними ВООЗ кожного місяця світ потребував 89 млн медичних масок і 76 млн оглядових рукавичок. Пандемія призвела до 
суттєвих економічних втрат в усьому світі, як з точки зору ВВП, так і щодо втрат робочих місць. Її вже називають найбільшою 
кризою сторіччя та побоюються, що вона загрожує зірвати глобальні перспективи досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 
року.

Але кризи несуть із собою і можливості, які дадуть змогу перезавантажити свої економіки та  змінити світогляд, створити місця 
працевлаштування, одночасно прискорюючи перехід до більш стійкого та чистого майбутнього.

Світові уряди та think tanks пропонують нові політики для досягнення більш справедливого та екологічного відновлення, створю-
ють Зелені або Стійкі плани відновлення, публікують результати моделювання різних сценаріїв. Свої бачення пропонують 
Єврокомісія та агенції ООН, Світовий Банк та Міжнародний валютний фонд, Міжнародна організація праці та Міжнародна 
агенція з енергетики. Їхні висновки збігаються в тому, що інвестувати всі зусилля у більш стійке та справедливе /зелене віднов-
лення – вигідно, а продовжувати старі практики – небезпечно.

Україна також отримала можливість вийти з кризи пандемії, маючи для свого майбутнього новий, якісно інший порядок денний. 
На нашу думку, він повинен будуватись на трьох основних принципах – новій якості освіти, нових «точках зростання» економі-
ки та новій екологічній політиці, що має стати наскрізною політикою для всіх секторів та видів діяльності. 

Для України Європейський зелений курс та відновлення після COVID-19 є двома сторонами однієї медалі. Розрив залежності між 
економічним розвитком та використанням природних ресурсів, побудова циркулярної економіки зможе покращити конкуренто-
спроможність, зменшити вплив на довкілля та клімат, створити нові робочі місця. Кліматичні амбіції, відновлення будівельного 
фонду ЄС, біорізноманіття, природо орієнтовані рішення та Восьма програма дій з охорони навколишнього середовища – 
передові теми європейської дискусії про такі шляхи». 

Повний текст документу: 
https://eu-ua-csp.org.ua/news/255-ekonomika-dovkillya-osvita-mayut-stati-tochkami-zrostannya-pislya-kovidnoyi-krizi/ 

Ми маємо сьогодні виклики, яких 
не було ніколи раніше. Зелений 
курс – так, це нова релігія нашої 
ери, це стратегія зростання і 
також нова модель економіки, 
він змінює все.

– Арнольдас Пранкевичус,
Заступник Міністра закордонних справ Литви,

Міжнародна конференція з питань реформ в Україні, Вільнюс

https://eu-ua-csp.org.ua/news/255-ekonomika-dovkillya-osvita-mayut-stati-tochkami-zrostannya-pislya-kovidnoyi-krizi/
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ШІСТЬ РОКІВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ: ЗВІТ НА ФОНІ ПАНДЕМІЇ
Українські урядовці відзвітували про результати впровадження Угоди про асоціацію, до шостої річниці підписання її економічної 
частини. Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції повідомляє, що в галузі сільського господарства 
зобов’язання за Угодою про асоціацію виконані на 42%, у сфері навколишнього природного середовища – на 50%, санітарні та 
фітосанітарні заходи на 60%. Урядовий звіт докладно перелічує всі ухвалені закони та нормативні акти, досягнення стосовно 
поліпшення якості та безпечності харчових продуктів, про що свідчить вихід наших продуктів на європейський ринок, успіхи орга-
нічних виробників, водночас приділяючи увагу проблемам та завданням на найближче майбутнє. Значним досягненням Офіс 
вважає «започаткування регулярного діалогу, спрямованого на координацію політики у сферах, охоплених Європейським зеле-
ним курсом, на основі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Втім, загроза екологізації викликає бурхливий спротив бізнесо-
вих структур. Зокрема, і під час публічного урядового звітування досить відверто пролунали думки щодо недоцільності затвер-
дження запропонованого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України Другого національно визначеного 
внеску до Паризької кліматичної угоди, і взагалі щодо Європейського зеленого курсу. «Чому б кордон ЄЗК не посунути далі на 
схід? – запитує представник UBTA (Ukrainian Business & Trade Assoсiation). – А ми тоді залишимось усередині»… Час перейти від 
романтичного сприйняття Угоди про асоціацію до прагматичного, – підтверджує парламентарій з економічного комітету ВРУ, нази-
ваючи ЄЗК прикладом висококласного протекціонізму виробників з країн ЄС.

Власне, така бурхлива суперечка щодо екологізації та зеленого курсу – позитивне явище в нашому суспільстві. Тобто, ігноровані 
роками заклики екологів нарешті почуті тими, хто змушений буде їх втілювати на практиці. І прагматичні бізнесмени почали раху-
вати: де взяти інвестиції, які пільги потрібні тощо. 

І хоча представники Єврокомісії говорять, що впровадження УА з Україною має ввійти до колекції найкращих практик, у нас зали-
шаються численні запитання і поки що неусвідомлення того, що змінюватися все рівно доведеться, що особливого для України 
зеленого курсу не передбачено, що відновлення таки має бути зеленим. А тим часом, на частину наших запитань вже дали відпові-
ді в самому Євросоюзі. 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ НИЗЬКО ВУГЛЕЦЕВОГО ПЕРЕХОДУ В ЄС
Поняття «справедливого переходу», яке досі було профспілко-
вим гаслом, нарешті увійшло до лексикону європейських політи-
ків та національних лідерів – як синонім передбачення та управ-
ління змінами, і стало частиною європейського законодавства.

Європейський зелений курс запроваджує так званий Меха-
нізм справедливого переходу (Just Transition Mechanism - 
JTM). У червні Єврокомісія офіційно затвердила в рамках 
цього механізму багатомільярдний Фонд справедливого 
переходу (Just Transition Fund – JTF) Європейського Союзу для 
підтримки країн, які припиняють виробництво викопного 
палива задля боротьби зі зміною клімату. Очікується, що до 
Фонду буде спрямовано близько 30 млрд євро інвестицій з 
бюджету ЄС та фонду відновлення після COVID-19, оскільки 
Європейський зелений курс став основною частиною Страте-
гії відновлення ЄС (EU Recovery Strategy). 

Фонд є ключовим інструментом для забезпечення справедли-
вого переходу до вуглецево нейтральної економіки. Щоб 
нікого не залишити позаду («no one will be left behind» – ще 
одне гасло), фонд надаватиме спеціальну підтримку територі-
ям, які найбільше постраждали від переходу до кліматичної 
нейтральності. 

Фонд має пом’якшити соціально-економічні витрати, спричи-
нені кліматичним переходом, підтримати економічну диверси-
фікацію та реконверсію. Ця трансформація є ключовою для 
досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 р.

Країни ЄС, які не взяли на себе зобов’язань досягти кліматич-
ної нейтральності до 2050 року (наприклад, Польща), можуть 
розраховувати лише на половину коштів; і зовсім нічого не 
отримають ті регіони, які відмовляться від трансформацій. 

Спеціальна схема InvestEU, друга опора Механізму справед-
ливого переходу, підтримає інвестиції в більш широкий спектр 
проєктів територіальних планів справедливого переходу. 

Кредитна система державного сектору, третя опора 
Механізму справедливого переходу, об'єднає 1,5 млрд євро 
грантів з бюджету ЄС із 10 млрд євро позик Європейського 
інвестиційного банку (ЄІБ), щоб забезпечити від 25 до 30 
млрд євро державних інвестицій, які задовольнять потреби 
розвитку територій, що трансформуються.

Єврокомісія також запропонувала створити новий інструмент 
відновлення – NextGenerationEU (ЄС наступного покоління). 
Це понад 800 мільярдів євро, які допоможуть відшкодувати 
негайні економічні та соціальні збитки, спричинені пандемією 
коронавірусу.

Отже, Європа після COVID-19 стане зеленішою, більш 
стійкою та діджиталізованою, краще відповідатиме поточним 
та майбутнім викликам.



Журнал «Nature Sustainability» оприлюднив результати кількох 
досліджень з приводу забруднення світового океану, які 
фінансувалися Фондом BBVA та іспанським міністерством 
науки. Виявляється, що найбільше забруднюють пластиком 
світовий океан одноразовий посуд та пакування для напоїв та 
їжі на винос. Одноразові пакети, пластикові пляшки, контей-
нери для їжі та харчові обгортки – чотири найпоширеніші 
предмети, що забруднюють моря і складають майже половину 
сміття світового океану. Всього 10 пластикових виробів, вклю-
чаючи пластикові кришки та рибальські знаряддя, становили 
три чверті у складі сміття у світовому океані через їх широке 
використання та надзвичайно повільну деградацію.

Одне дослідження включало аналіз предметів розміром 
більше 3 см, які можна ідентифікувати, за винятком фрагментів 
та мікропластиків, розпізнаючи різні типи пластикових пред-
метів. Найвища концентрація сміття – на пляжах та дні побли-
зу узбережжя, де воно постійно накопичується завдяки вітру і 
хвилям. Залишки риболовецького знаряддя, такого як мотузки 
та сітки, у значних обсягах помічені лише у відкритих океанах, 
де вони складали близько половини всього сміття. 

Інше дослідження вивчало сміття, що надходить в океан з 42 
річок Європи. Туреччина, Італія та Великобританія виявилися 
трьома найбільшими постачальниками плавучого морського 
сміття.

Дослідники вважають найбільш ефективним засобом змен-
шення забруднення морів та річок найширшу з можли-
вих заборону одноразового пакування та одноразового 
посуду. Вони рекомендують впроваджувати більш широку 
відповідальність виробників за збір та безпечну утилізацію 
пакування, а також запровадження депозитної схеми для 
харчових контейнерів – пляшок, посуду та пакування.

Для України питання утилізації пакування та одноразових 
контейнерів для продуктів харчування стоїть досить гостро. 
Пакування здебільшого не збирається для переробки, а вики-
дається, багато сміття потрапляє до наших річок і згодом вино-
ситься у моря. 
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Іноді навіть це стає приводом для міжнародних скандалів, – як 
було неодноразово з засміченням річок на Закарпатті (Тиси, 
Латориці), які регулярно засипають сміттям Угорщину. 

Законодавство про розширену відповідальність виробника 
(РВВ) в України досі не прийнято, однак відповідні законопро-
екти розглядаються в парламенті. Перш за все, це законопро-
єкт 2207-1-д «Про управління відходами», який вже пройшов 
перше читання і готується до другого. Втім, після першого 
розгляду в парламенті до нього надійшло стільки правок, що 
наразі парламентському комітету з екологічної політики, який 
готує остаточну версію, дуже складно їх швидко опрацювати й 
задовольнити вимоги й побажання всіх зацікавлених сторін. 
Експерти й представники громадських екологічних організацій 
наполягають на оприлюдненні всіх запропонованих правок у 
доступному вигляді, побоюючись, що через численні зміни 
закон може втратити зміст.

З позитиву: в України прийнято закон про обмеження обігу 
пластикових пакетів, що є першим кроком у правильному 
напрямку. І подальша заборона одноразового пластикового 
посуду та пакування наразі розглядається. В ЄС з початку 
липня заборонено продаж 10 предметів з пластику, що є 
найбільшими забруднювачами річок та прибережних вод; 
це – соломинки для напоїв, пластикові пляшки, стакани та 
контейнери для їжі, вироблені з пластику, що не підлягає пере-
робці, або мають еквіваленти з більш екологічних матеріалів.

Ще з добрих новин – не чекаючи прийняття закону, міжнарод-
ні компанії в Україні об'єднуються, щоб спільно збирати, 
сортувати та переробляти відходи упаковки в рамках органі-
зації розширеної відповідальності виробників. Нещодавно 
було анонсовано створення асоціації виробників пакування, 
до якої ввійшли такі великі компанії, як ABInBev Efes Ukraine, 
CANPACK, Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Beverages, Danone, 
METRO Cash&Carry, Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Tetra 
Pak, «Елопак-Фастів». Це дає надію на поліпшення ситуації з 
переробкою пакування, на зменшення засмічення річок та 
узбережжя.
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