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2 червня — 8 червня 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

 

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНПРИРОДИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ 

6 червня 2014 року з метою проведення громадського обговорення Мінприроди оприлюднило про-
ект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку веден-
ня державного обліку водокористування». Проект розроблено з метою систематизації даних про 
забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявність систем 
оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх 
ефективність. 
 Детальніше: http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv. 
 

ЗАКОНОПРОЕКТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

2 червня 2014 року у ВРУ зареєстровано проекти законів України: 
 
– «Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кор-
мів, благополуччя тварин» (№ 4987). Законопроект врегульовує питання ідентифікації, централізова-
ного обліку, реєстрації переміщень та забою сільськогосподарських тварин, які утримуються та роз-
водяться власниками, та передбачає можливість компенсації вартості робіт і послуг з ідентифікації та 
реєстрації тварин, що утримується і розводиться у господарствах населення за рахунок державного 
бюджету.  
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51169 
 
– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тва-
рин» (№ 4987). Законопроект встановлює вимоги до організації та здійснення заходів державного 
контролю представниками компетентного органу з метою перевірки виконання операторами ринку 
вимог законодавства про безпечність харчових продуктів та кормів, а також законодавства про здо-
ров’я та благополуччя тварин.  
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51170. 
 
5 червня 2014 року у ВРУ за №4025а зареєстровано проект Закону України «Про запобігання скидан-
ню забруднюючих речовин у внутрішні води України». Законопроект встановлює заборону будь-
яким водокористувачам, які здійснюють скидання води у внутрішні води України, використовувати 
очисні споруди, устаткування, установки та інші засоби очищення води старші за 10 років. У разі пору-
шення такої заборони винні суб’єкти господарювання сплачують штраф у розмірі 3 % від доходу за 
попередній рік.  
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51227. 
 
6 червня 2014 року за № 4039а зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу 
України про надра щодо видобування корисних копалин з проявів, що не мають промислового зна-
чення».  
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51241. 
 
 

Україна 
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УКРАЇНА НЕ ВИКОНУЄ КОНВЕНЦІЇ ЕСПО – РІШЕННЯ НАРАДИ СТОРІН 

2-5 червня 2014 року у м. Женева (Швейцарія) відбулася VI Нарада сторін Конвенції про оцінку впливу 
на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Українську делегацію очолював міністр 
екології А. Мохник. Нарада сторін ухвалила рішення про порушення Конвенції Еспо з боку України, 
зокрема при прийнятті рішення щодо продовження строків експлуатації 1 та 2 блоків Рівненської АЕС.  

Джерело: http://ecoclubrivne.org/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-
%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8E-
%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4/.  

З текстом рішення можна ознайомитися за посиланням: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/EIA/MOP/ece.mp.eia.2014.L.3_r.pdf. 


