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8 вересня — 14 вересня 2014 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

 

ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ З ОХОРОНИ ЕКОМЕРЕЖІ 

10 вересня 2014 року у ВРУ зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо посилення охорони екомережі) (реєстр. № 5051). Законопроект вводить у систе-
му екологічної мережі території дикої природи (як частки природних екосистем, які не підпадають 
під вплив з боку сучасних технологій або підпадають під цей вплив у незначній мірі), визначає повно-
важення державних адміністрацій по створенню нових територій природно-заповідного фонду, уточ-
нює заборони щодо певних видів діяльності на їх території. 
 
Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52145.  
 

ЗАХОДИ КМУ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУКОВИХ ПРАЛІСІВ КАРПАТ 

10 вересня 2014 р. КМУ ухвалив Розпорядження № 819-р «Про затвердження плану заходів щодо за-
безпечення сталого розвитку і благоустрою гірських населених пунктів української частини україн-
сько-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Кар-
пат та давні букові ліси Німеччини», визначивши низку організаційних, адміністративних та інформа-
тивних заходів, які повинні бути виконання протягом 2014-2016 років. 
 
Джерело: http://www.kmu.gov.ua/. 
 

УРЯДОМ ПРИЙНЯТО ПОСТАНОВУ, ЯКА ВДВІЧІ СКОРОЧУЄ КІЛЬКІСТЬ ДЕРЖАВНИХ КОНТРОЛЬНИХ  
ОРГАНІВ 

10 вересня 2014 р. КМУ прийняв Постанову № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади», метою якої є оптимізація системи центральних органів виконавчої влади. Зокре-
ма, постановою ліквідовано Державне агентство екологічних інвестицій, а його функції покладено на 
Міністерство екології та природних ресурсів. 
 
Детальніше див.: http://www.kmu.gov.ua/. 

 

 

 

СТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН ЄС ДО ПИТАНЬ ДОВКІЛЛЯ 

Європейська Комісія оприлюднила чергове опитування Євробарометру «Ставлення європейських 
громадян до питань довкілля», яке проводиться кожних три роки в усіх державах-членах ЄС. Незва-
жаючи на кризу, питання охорони довкілля залишається важливим для громадян ЄС: 95% громадян 
зазначили, що охорона довкілля є важливою для них особисто. Найбільше занепокоєння серед євро-
пейців викликають питання атмосферного забруднення (56%) та забруднення води (50%). 
 
Детальніше з результатами опитування можна ознайомитись:  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_sum_en.pdf . 
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