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10 листопада — 16 листопада 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

ЗАКОНОПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

11 листопада 2014 року у парламенті зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері 
поводження з відходами (№ 5195). Пропонується збільшити розміри штрафів, розширити коло суб’єк-
тів та перелік правопорушень у сфері поводження з відходами. Наприклад, передбачається адмініст-
ративна відповідальність за: 

– порушення вимог щодо поводження з відходами зокрема під час їх перероблення, сортування; 

– здійснення операцій у сфері поводження з відходами без відповідного дозволу на проведення та-
ких операцій; 

– порушення встановленого порядку подання декларації про відходи або неподання такої декларації; 

– видачу дозвільним органом документа дозвільного характеру без одержання погоджень, висновків 
та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.  

Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52352. 

 

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНПРИРОДИ 

13 листопада 2014 року Мінприроди опублікувало проект Наказу Міністерства екології та природних 
ресурсів України «Про приведення деяких нормативно-правових актів Міністерства екології та при-
родних ресурсів у відповідність до законодавства України». Пропоновані зміни (щодо уточнення на-
зви Мінприроди, вилучення погоджень окремими міністерствами тощо) вносяться до наказів Мінпри-
роди «Про затвердження зразків Посвідчення про державну реєстрацію, дозволу на використання 
залишків пестицидів і агрохімікатів, дозволу на виготовлення та застосування дослідних партій вітчиз-
няних пестицидів і агрохімікатів і зразка етикетки» (від 08.11.2006 № 490), «Про затвердження зразка 
Дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних ви-
пробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу» 
(від 08.11.2006 № 491) та втрачає чинність наказ Державної комісії у справах випробувань і реєстрації 
засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив від 15.06.1995 № 22 «Про затвердження Тимча-
сового положення про державні випробування та реєстрацію хімічних, біологічних засобів захисту, 
феромонів та регуляторів росту рослин і добрив в Україні». Джерело: 
http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv. 

 

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

14 листопада 2014 року у Києві відбувся круглий стіл «Стан соціального діалогу в контексті підписання 
Угоди про асоціацію в Україні, Молдові, Грузії», під час якого обговорювалися питання стану соціаль-
ного діалогу в Молдові, Грузії, Україні та викликів, які виникли у зв’язку з підписанням угод про асоціа-
цію між вказаними країнами та ЄС, Євроатомом і їхніми державами-членами. Одним з розглядуваних 
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питань було запровадження в Україні широкого формату соціального діалогу, що передбачає вклю-
чення до нього також представників організованого громадянського суспільства. 

 

РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ МІНПРИРОДИ 

11 листопада 2014 року в Міністерстві екології та природних ресурсів відбулася робоча зустріч його 
очільника з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР): Вінсом Новаком 
– Директором Департаменту ядерної безпеки ЄБРР та Олександром Славісом – представником Чор-
нобильського фонду «Укриття» та рахунку ядерної безпеки в Україні. 

Під час зустрічі обговорювали діяльність Чорнобильського Фонду «Укриття» та побудову нового без-
печного конфайнметну з метою перетворення Чорнобильської атомної електростанції на безпечний 
та екологічно стабільний об’єкт. Сторони дійшли обопільної згоди щодо розширення співпраці в еко-
логічній галузі та продовженні співробітництва в рамках проекту «Укриття».  Детальніше див.: 
http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/123-news1/3186-andriy-mokhnyk-obhovoryv-z-
kerivnytstvom-yebrr-prodovzhennya-finansuvannya-novoho-bezpechnoho-konfaynmentu 

13 листопада 2014 року в Міністерстві екології та природних ресурсів України відбулася зустріч його 
очільника з делегацією Всесвітнього фонду охорони дикої природи (WWF).    

Андрій Мохник висловив тверде переконання, що ця зустріч має зміцнити стосунки між Україною та 
Всесвітнім фондом дикої природи, а підписання Меморандуму про взаєморозуміння закладе міцне 
підґрунтя для подальшої співпраці. Міністр також додав, що після завершення усіх внутрішньодержа-
вних процедур, відповідно до національного законодавства, Мінприроди буде готове до укладення 
Меморандуму про взаєморозуміння. Детальніше див.:  http://www.menr.gov.ua/index.php/press-
center/news/123-news1/3195-andriy-mokhnyk-zustrivsya-z-predstavnykamy-vsesvitnoho-fondu-okhorony-
dykoyi-pryrody-wwf 

 

МІНПРИРОДИ РОЗПОЧИНАЄ ПІДГОТОВКУ РІЧНОГО ОРІЄНТОВАНОГО ПЛАНУ КОНСУЛЬТАЦІЙ З  
ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2015 РІК 

На виконання пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 
реалізації державної політики, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 03.11.2010 р. №996 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Міністерст-
во екології та природних ресурсів України оголошує для членів громадської ради при Мінприроди 
України та представників громадськості про початок підготовки орієнтованого плану на 2015 рік. 

Пропозиції просять надати у електронному вигляді на e-mail:  press@menr.gov.ua до 24 листопада 20-
14 року. Орієнтована дата проведення зустрічі для обговорення 26 листопада 2014 року. Джерело: 
http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/announce/3198-minpryrody-rozpochynaie-pidhotovku-
richnoho-oriientovanoho-planu-konsultatsii-z-hromadskistiu-na-2015-rik 

 

АНДРІЙ МОХНИК ЗАЯВИВ ПРО СКЛАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 

12 листопада 2014 року в прес-центрі Кабінету Міністрів України Міністр екології та природних ресур-
сів Андрій Мохник разом з Віце-прем’єр-міністром України Олександром Сичем і Міністром аграрної 
політики та продовольства України Ігорем Швайкою офіційно заявили про складання своїх повнова-
жень як членів уряду. Детальніше див.:  http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/123-
news1/3189-andriy-mokhnyk-zayavyv-pro-skladannya-povnovazhen 

 


