
 1 

 

7 липня — 13 липня 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

8 липня 2014 року у парламенті зареєстровано Проект Закону України про упаковку та відходи упа-
ковки (реєстр. № 4266а). Законопроект встановлює вимоги до упаковки та її маркування, умови на-
дання декларації про відповідність умовам випуску упаковки, встановлює планові показники з утиліза-
ції відходів упаковки у відсотках до загальної маси упаковки, передбачає право зобов’язаних суб’єк-
тів самостійно виконувати зобов’язання або укладати договори про передачу своїх зобов’язань що-
до виконання норм з переробки та утилізації відходів упаковки, визначає вимоги про включення до 
реєстру суб’єктів господарювання, зобов’язаних забезпечувати виконання норм з утилізації і переро-
бки відходів упаковки, конкретизує правопорушення у сфері поводження з відходами упаковки. Де-
тальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51673.  
 

11 липня 2014 року у парламенті зареєстровано Проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за обігом генетично 
модифікованих організмів (реєстр. № 4278а). Законопроект удосконалює порядок здійснення дер-
жавного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільсько-
господарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих 
системах, а також вирощуванням (розмноженням) і обігом сільськогосподарської продукції рослин-
ного походження, вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів. Законопроект 
розширює перелік діянь, за які може наставати юридична відповідальність, та збільшує розміри адмі-
ністративних штрафів.  
Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51696. 
 

7 липня 2014 року Мінприроди оприлюднило для проведення громадського обговорення Проект 
Закону України про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» що-
до приведення його у відповідність до вимог законів України «Про адміністративні послуги» та «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Законопроект врегульовує порядок встанов-
лення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.  
Джерело: http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv. 
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