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12 січня — 18 січня 2015 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

ПРИЙНЯТО СТРАТЕГІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА – 2020» 

12 січня 2015 року Указом Президента України № 5/2015 схвалена Стратегія сталого розвитку «Україна 

– 2020», яка визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори 

належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення 

та розвитку України.  

Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави, серед яких є і Програма 

збереження навколишнього природного середовища (хоча вона і не увійшла у перелік десяти першо-

чергових реформ і програм реалізації). Детальніше див.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 

 

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ 

У ВРУ зареєстровано низку законопроектів, спрямованих на охорону довкілля загалом і його окре-

мих компонентів та удосконалення системи управління в екологічній сфері. А саме: 

– Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охоро-

ни екомережі) (реєстр. № 1769 від 15.01.2015), який пропонує включити в екологічну мережу України 

території дикої природи, заборонити селекційний відстріл тварин у природних заповідниках та узго-

джує з чинним законодавством перелік повноважних державних органів виконавчої влади. Детальні-

ше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53595; 

– Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо невідкладних заходів із 

забезпечення екологічної безпеки держави та проведення екологічної модернізації підприємств) 

(реєстр. № 1759 від 14.01.2015), який передбачає зарахування коштів екологічного податку до спеціа-

льного, а не загального, фонду бюджетів всіх рівнів. Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

zweb2/webproc4_1?pf3511=53583; 

– Проект Закону про встановлення мораторію на вирубку лісів та експорт лісо- та пиломатеріалів 

(реєстр. № 1748 від 14.01.2015), яким пропонується в Україні ввести мораторій на проведення суціль-

них рубок головного користування та вивезення за межі митної території України лісоматеріалів, пи-

ломатеріалів строком на 50 років. Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?

pf3511=53572; 

– Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з по-

бутовими відходами (реєстр. № 1742 від 14.01.2015), передбачає включення у комунальні послуги пос-

луг з поводження з побутовими відходами (а не лише їх вивезення, як це передбачено чинним зако-

нодавством), виключення з переліку сфери діяльності суб’єктів природних монополій та суміжних 

ринків переробку та захоронення побутових відходів, запровадження адміністративної відповідаль-

ності за невиконання обов’язку щодо укладення договорів на надання послуг з вивезення побутових 

відходів та впровадження роздільного збирання побутових відходів. Детальніше див.: http://

Україна 
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w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53563. 17 січня за № 1742-1 зареєстровано ще один за-

конопроект про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відхода-

ми (джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53622); 

– Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення за-

конодавства у сфері державної системи біобезпеки під час створення, випробування, транспорту-

вання та використання генетично модифікованих організмів) (реєстр. № 1708 від 13.01.2015), якими 

уточнюються понятійний апарат законодавчих актів, сфери діяльності, що підлягають регулюванню 

під час поводження з ГМО, повноваження державних органів виконавчої влади. Детальніше див.: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53307. 

 

ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ З ОХОРОНИ ПРИРОДНОГО СЕРЕРЕДОВИЩА НА 2011-2015 РОКИ 

Оприлюднено проект оцінки виконання Стратегії державної екологічної політики України на період до 

2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–

2015 роки. З текстом проекту оцінки можна ознайомитися за посиланням: http://menr.gov.ua/

index.php/press-center/news/150-news28/3362-otsinka-vykonannia-stratehii-derzhavnoi-ekolohichnoi-

polityky-ukrainy-na-period-do-2020-roku-ta-natsionalnoho-planu-dii-z-okhorony-navkolyshnoho-

pryrodnoho-seredovyshcha-na-2011-2015-roky  

 

ОПРИЛЮДНЕНО ПРОЕКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДО 2035 РОКУ 

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України 15 січня 2015 р.  оприлюд-

нив проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 року (Біла книга Енергетичної політики 

України «Безпека та конкурентоспроможність») . 

Проект Енергетичної стратегії України розроблений у рамках виконання договору «Розробка проекту 

Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» між Національним інститутом стратегічних до-

сліджень та Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвит-

ку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ») на замовлення Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України. 

Докладно з текстом проекту Енергетичної стратегії України  можна ознайомитися за посиланням: 

http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf 

Пропозиції та зауваження до проекту Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, у тер-

мін до 1 березня 2015 року, повинні направлятись на електронну адресу: sam@niss.gov.ua 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА 2015 РІК 

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року 

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», мініс-

терством екології та природних ресурсів України затверджено орієнтовний план проведення консу-

льтацій з громадськістю на 2015 рік. Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-

news1/3374-zatverdzheno-oriyentovnyy-plan-provedennya-konsultatsiy-z-hromadskistyu-na-2015-rik 
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ПРОВЕДЕНО ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ ПО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ ПРО 

ОЦІНКУ НАСЛІДКІВ ОКРЕМИХ ПЛАНІВ ТА ПРОГРАМ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ 

З метою реалізації пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з одні-

єї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-

жавами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Мініс-

трів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р, 15 січня 2014 року проведено перше засідання міжвідомчої 

робочої групи по імплементації Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 чер-

вня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля. Детальніше див.: http://

www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3384-provedeno-pershe-zasidannia-mizhvidomchoi-

robochoi-hrupy-po-implementatsii-dyrektyvy-pro-otsinku-naslidkiv-okremykh-planiv-ta-prohram-dlia-

dovkillia 

 

 

 

СУД ЄС ВИРІШИВ ОБМЕЖИТИ ЕКОЛОГІЧНУ ДЕМОКРАТІЮ В ЄС 

13 січня 2015 року Суд Європейський Співтовариств прийняв рішення одразу по кількох справах щодо 

Оргуської конвенції, обмеживши можливості доступу до правосуддя на рівні ЄС (щодо оскарження 

рішень інституцій ЄС). Екологічні НУО гостро розкритикували таке обмеження екологічної демократії 

в ЄС і вважають, що це свідчить про дефіцит демократії в органах ЄС. Джерело: www.eeb.org/EEB/?

LinkServID=E2B1C8B4-5056-B741-DB50AE72B85AEB0E 

Європейський Союз 

http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=E2B1C8B4-5056-B741-DB50AE72B85AEB0E
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