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6 жовтня — 12 жовтня 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

Уряд України затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року 

та План заходів з реалізації Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 

року (Розпорядження № 902-р від 1 жовтня 2014 року). Планом встановлені заходи у декількох напря-

мах – гідро - та біоенергетики, сонячної, вітрової та геотермальної енергетики, використання енерго-

носіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії, у транспортному секторі. З метою виконання та 

моніторингу Плану дій затверджено низку додатків, наприклад, Очікуваний валовий кінцевий обсяг 

енергоспоживання до 2020 року за базовим та енергоефективним сценаріями (Додаток 1), Національ-

ну індикативну ціль відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому обсязі споживання енергії 

до 2020 року в системах опалення та охолодження, у виробництві електроенергії та транспортному 

секторі (Додаток 2).  

Детальніше див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80. 
 

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ 

6 жовтня 2014 року у ВРУ зареєстровано проекти законів України: 

– про прийняття Поправки до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та 

міжнародних озер (реєстр. № 0103). Поправка передбачає внесення змін до статей 25 і 26 Конвенції 

щодо надання державам-членам ООН, розташованим поза межами регіону Європейської економіч-

ної комісії, можливості приєднання до Конвенції за умови одержання відповідної згоди Наради Сто-

рін.  

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52270, 
 
– про повернення у державну власність (націоналізацію) приватизованих газових та нафтових родо-

вищ (реєстр. № 5133). Законопроект передбачає націоналізацію газових та нафтових родовищ виклю-

чно для задоволення стратегічних потреб держави і суспільства шляхом викупу або примусового від-

чуження на підставі рішення суду. 

Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52265.  
 

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ 

6 жовтня 2014 року Мінприроди ухвалено Наказ «Про внесення змін до наказу Мінприроди України 

від 28.11.2013 № 490 «Про Науково-технічну раду», яким з напрямів її діяльності вилучена екологічна 

експертиза, викладено у новій редакції склад та перелік секцій Науково-технічної ради Міністерства 

екології та природних ресурсів України. 

Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/index.php/normakty/60-9/acts/3121-nakaz-vid-06-10-2014-301-
pro-vnesennia-zmin-do-nakazu-ministerstva-ekolohii-ta-pryrodnykh-resursiv-ukrainy-vid-28-11-2013-n490. 
 
 

Україна 

Щоб отримувати огляди, надішліть  листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua   
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 Інформаційний огляд тижня “Екологічна політика та право” 

7 та 9 жовтня 2014 року для проведення громадського обговорення опубліковано проекти наказів 

Міністерства екології та природних ресурсів України: 

– про затвердження змін до деяких наказів Міністерства екології та природних ресурсів України що-

до поводження з відходами. Зміни передбачають уточнення повноважних органів виконавчої влади 

(конкретизуються види місцевих державних адміністрацій та усуваються неіснуючі органи виконавчої 

влади) та доповнення щодо порядку заповнення електронних версій документів, 

– про внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 08.09.1999 № 204, виданим на усунення принципів 

державної регуляторної політики у сфері здійснення екологічного контролю морських та річкових 

суден. Зокрема пропонується виключити вимоги щодо наявності і правильності оформлення суднової 

екологічної декларації. 

Джерело: http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv. 
 

НОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

8 жовтня 2014 року КМУ затвердив Положення про Державне агентство лісових ресурсів України 

(Постанова № 521). Положення визначає правовий статус Держлісагенства, основними завданнями 

якого є реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства та внесення на 

розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.  

Детальніше див.: http://www.kmu.gov.ua/. 
 

 

 

 

 

http://www.menr.gov.ua/index.php/normbaza/regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv
http://www.kmu.gov.ua/

