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6 квітня —  12 квітня 2015 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ 

9 квітня Мінприроди оприлюднило матеріали діагностики Стратегії державної екологічної політики Ук-
раїни на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного сере-
довища на 2011 – 2015 роки, підготовлені у рамках Проекту технічної допомоги ЄС «Додаткова підт-
римка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної 
підтримки» спільно з Відділом стратегічного планування Мінприроди. Матеріали діагностики містять 
аналіз стану довкілля України, ефективності системи природоохоронного управління, політичного та 
соціально-економічного становища країни та оцінки їхнього впливу на природоохоронну галузь, фінан-
сово-економічний аналіз можливостей реалізації завдань стратегії, що містять кількісні показники дося-
гнення, огляд сучасного стану нормативно-правової бази в контексті апроксимації законодавства Украї-
ни до права ЄС відповідно до угоди про асоціацію, оцінку впливу глобальних змін на природоохоронні 
проблеми України, визначення базових причин та наслідків сучасних природоохоронних проблем в Ук-
раїні. Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3742-diahnostyk-stratehii-derzhavnoi-
ekolohichnoi-polityky-ukrainy-na-period-do-2020-roku. 
 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ МАТЕРІАЛІВ БУДІВНИЦТВА ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС «ПАКШ» II» (УГОРЩИНА) 

На виконання положень Конвенції Еспо 8 квітня Мінприроди для проведення громадського обгово-
рення оприлюднило матеріали з оцінки впливу на навколишнє середовище проекту «Будівництво но-
вих енергоблоків АЕС «Пакш» II» (Угорщина). З матеріалами можна ознайомитися за посиланням: 
http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3730-materialy-z-otsinky-vplyvu-na-navkolyshnie-
seredovyshche-proektu-budivnytstvo-novykh-enerhoblokiv-aes-paksh-ii-uhorshchyna. 
 

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНПРИРОДИ 

6 квітня Мінприроди оприлюднило Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України 
«Про затвердження Порядку розподілення розрахункового обсягу споживання озоноруйнівних речо-
вин та погодження імпорту та експорту озоноруйнівних речовин для отримання ліцензій на експорт / 
імпорт озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять». Проект спрямований на регулювання відно-
син між суб’єктами господарювання, Мінприроди та Мінекономрозвитку у сфері контролю обігу озоно-
руйнівних речовин, виконання зобов’язань, передбачених Монреальським протоколом про речовини, 
що руйнують озоновий шар, та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Сою-
зу. Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3719-proekt-nakazu-ministerstva-ekolohii-
ta-pryrodnykh-resursiv-ukrainy-pro-zatverdzhennia-poriadku-rozpodilennia-rozrakhunkovoho-obsiahu-
spozhyvannia-ozonoruinivnykh-rechovyn-ta-pohodzhennia-importu-ta-eksportu-ozonoruinivnykh-
rechovyn-dlia-otrymannia-litsenz. 
 

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

9 квітня Верховна Рада України прийняла ряд законів у сфері  охорони довкілля, зокрема: 

– Закон про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності 
суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо 

Україна 
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мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) (№1362) ; 

– Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони біорізноманіття) 
(№0917)  

– Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу 
(№0916)  

Джерело:  http://iportal.rada.gov.ua/news/hpz8/ . Тексти законів наразі не доступні.  
 

ЗАКОНОПРОЕКТ З ОХОРОНИ СЕРЕДОВИЩА РІДКІСНИХ ВИДІВ ТВАРИН І РОСЛИН 

8 квітня у ВРУ зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів 
тварин і рослин) (№ 2604). Законопроект пропонує внести зміни щодо встановлення відповідально-
сті за знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесе-
них до Червоної книги України; припинення права спеціального використання об’єктів тваринного 
світу у разі жорстокого поводження з дикими тваринами; збільшення розміру адміністративних 
штрафів тощо. Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54723.  

САНІТАРНІ РУБКИ В ПРИРОДНИХ ЗАПОВІДНИКАХ ТА ЗАПОВІДНИХ ЗОНАХ ЗАБОРОНЕНІ 

6 квітня 2015 року, Міністр екології на природних ресурсів Ігор Шевченко підписав наказ «Про дода-
ткові заходи щодо збереження біорізноманіття територій та об'єктів природно-заповідного фон-
ду» № 114. Документом,  забороняється проведення санітарних заходів у частині санітарних  рубок 
дерев та ліквідації захаращеності у межах природних заповідників, заповідних зон біосферного за-
повідника і національних природних парків, що належать до сфери управління Мінприроди, за ви-
нятком випадків, передбачених частинами третьою, п'ятою та шостою статті 16 Закону України "Про 
природно-заповідний фонд України". Джерело: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-
news1/3725-minpryrody-zaboronylo-sanitarni-rubky-v-pryrodnykh-zapovidnykakh-ta-zapovidnykh-
zonakh. 

ПРОГРАМА ЄС EAP GREEN ТА МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ ВПРОВАДЖУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ ТА 
ПЛАН ДІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

В Орхуському інформаційно-просвітницькому центрі Міністерства екології та природних ресурсів 
України відбулась презентація та обговорення проекту національної політики та плану дій впрова-
дження сталих державних закупівель в Україні, розроблених в рамках реалізації компоненту 1.6 
«Заохочення зміни державного споживання через впровадження практики сталих державних закупі-
вель» регіональної програми ЄС EaP GREEN.  

Модель «зеленого» розвитку, покладена в основу стратегії розвитку ЄС «Європа 2020», передбачає 
запровадження низки економічних стимулів для виробників продукції чи надавачів послуг, які упро-
вадили добровільні екологічні стандарти. Сталі державні закупівлі  (СДЗ) розглядаються у якості та-
кого стимулу і є одним з інструментів політики ЄС в рамках реалізації стратегії «Європа 2020» згідно 
Директив 24/2014/ЄС та 25/2014/ЄС.  Наразі перед проектом EaP GREEN стоїть завдання – визначити 
організації, установи чи підприємства, які будуть включені до плану дій для впровадження сталих 
державних закупівель. Таким організаціям буде надана з боку EaP GREEN інформаційна та методич-
на підтримка в організації та здійсненні перших СДЗ в Україні. Детальніше див.: http://
www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/3746-prohrama-yes-eap-green-ta-minpryrody-ukrainy
-zaprovadzhuie-natsionalnu-polityku-ta-planu-dii-vprovadzhennia-stalykh-derzhavnykh-zakupivel. 
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