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19 січня — 25 січня 2015 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

УХВАЛЕНО ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ МІНПРИРОДИ НА 2015 РІК 

20 січня наказом № 7 схвалено План діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, яким передбачено розроблення двадцяти шес-

ти нормативно-правових актів. Зокрема з питань управління та інтеграції екологічної політики в інші 

галузеві політики заплановано підготовка проекту Закону України, що встановлює чіткі вимоги до 

процедури ОВНС, у тому числі у випадках транскордонного впливу та про внесення змін та доповнень 

до чинного законодавства у зв’язку з прийняттям цього закону (з орієнтовною назвою «Про оцінку 

впливу на довкілля») та проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку 

видів діяльності та об’єктів, що підлягають ОВНС». Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/

normakty/60-9/acts/3393-nakaz-vid-20-01-2015-7-pro-zatverdzhennia-planu-diialnosti-ministerstva-ekolohii-

ta-pryrodnykh-resursiv-ukrainy-z-pidhotovky-proektiv-rehuliatornykh-aktiv-na-2015-rik. 

ПРОЕКТИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ, ПІДГОТОВЛЕНИХ МІНПРИРОДИ 

20 січня Мінприроди оприлюднило проекти регуляторних актів, а саме проект: 

– Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» що-

до вилучення положень, пов’язаних зі сплатою екологічного податку за утилізацію знятих з експлуата-

ції транспортних засобів; 

– Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання дозволів на здійснен-

ня операцій у сфері поводження з відходами, Порядку подання декларації про відходи та її форми», 

якою спрощується дозвільна процедура у сфері поводження з відходами, запроваджується механізм 

подання декларацій про відходи та інформаційного забезпечення у цій сфері.  

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

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 Податкового кодексу України (щодо стимулювання використання альтерна-

тивних джерел електричної енергії) (№ 1821 від 22.01.2015). Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/

zweb2/webproc4_1?pf3511=53669; 

– про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення адміністративної відпо-

відальності за порушення вимог щодо поводження з відходами та благоустрою територій) (№ 1816 

від 22.01.2015). Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53664; 

– про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами (№ 1742

-1 від 17.01.2015). Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53622; 
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– про збереження ґрунтів та охорону їх родючості (№ 1798 від 20.01.2015). Джерело: http://

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53638; 

– про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення адміністративної відпо-

відальності за порушення вимог щодо поводження з відходами та благоустрою територій) (№ 1816 

від 22.01.2015). Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53664. 

ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ МІНПРИРОДИ ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

19 січня Президент України затвердив Розпорядження № 20/2015-рп «План проведення поглибленого 

вивчення (перевірок) у 2015 році стану виконання центральними органами виконавчої влади, місце-

вими державними адміністраціями та Національною академією державного управління при Прези-

дентові України актів і доручень Президента України». Серед заходів передбачено перевірка їх вико-

нання Міністерством екології та природних ресурсів у листопаді-грудні 2015 року. Джерело: http://

www.president.gov.ua/documents/18720.html. 

КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ВІД-

ХОДІВ 

20 січня під головуванням Голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ВРУ відбулася нарада з обговорення проблем пово-

дження з окремими видами відходів в Україні. На нараді представлено Концепцію удосконалення 

законодавчої бази сфери поводження з окремими видами відходів, яка передбачає впровадження 

податку з утилізації відходів кінцевого споживання продукції, принципу розширеної відповідальності 

окремих виробників продукції за весь життєвий цикл товару і його упаковки тощо. Детальніше див.: 

http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control/uk/publish/

article;jsessionid=AF98357AB51BA025CB31010C8AD22263?art_id=55179&cat_id=48830. 

КОМПАНІЯ ENI ЦЬОГО РОКУ РОЗПОЧНЕ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ ГАЗУ 

Міністр екології і природних ресурсів України Ігор Шевченко повідомив про те, що протягом остан-

нього місяця було реанімовано спільний проект видобутку газу у Львівській області компанією 

"Західінвест", засновану спільно НАК "Надра України", італійською нафтогазовою компанією ENI та 

британською Cadogan Petroleum Plc .  Початок буріння першої свердловини заплановано на кінець 

2015 року.   

Джерело: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3394-kompaniia-eni-tsoho-roku-

rozpochne-burinnia-sverdlovyny-dlia-vydobutku-hazu. 

ПОРЯДОК ЗАБОРУ ПРОБ ВОД ІЗОЛЬОВАНОГО БАЛАСТУ  

Міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко підписав наказ щодо зміни порядку забору 

проб вод ізольованого баласту. Згідно з наказом, збір проб для визначення вмісту таких вод еколо-

гічні інспектори здійснюватимуть біля борту під час його скидання.  

Відповідний наказ підписаний ним 20 січня і вступить в дію після його погодження в Міністерстві ін-

фраструктури та реєстрації в Міністерстві юстиції. Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/press-

center/news/123-news1/3395-pratsivnyky-ekolohichnoi-inspektsii-ne-zmozhut-bezpidstavno-zatrymuvaty-

suda-v-portakh . 
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