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26 січня — 1 лютого 2015 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ 

27 січня у парламенті зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового ко-

дексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного подат-

ку» (№ 1850-1). Ним передбачено звільнення від сплати податку заповідників, у тому числі історико-

культурних, національних природних парків, заказників (крім мисливських), парків державної та ко-

мунальної власності, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних і зоологіч-

них парків, пам’яток природи, заповідних урочищ та парків-пам’ятків садово-паркового мистецтва. 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53721. 

26 січня зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему 

біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікова-

них організмів» (щодо запровадження спрощеної процедури реєстрації на території України ГМО та 

продукції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в Європейському Союзі)» (№ 1844), яким 

запроваджується спрощена процедура державної реєстрації ГМО та продукції, виробленої з їх засто-

суванням, котрі внесені рішенням Європейської Комісії до Спільного реєстру ЄС. Джерело: http://

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53696. 

РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІНПРИРОДИ 

31 січня Мінприроди оприлюднило проект Постанови КМУ «Про затвердження Порядку і правил про-

ведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, 

яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестици-

дів і агрохімікатів». Проект визначає принципи, страхові випадки та порядок проведення такого виду 

обов’язкового страхування, встановлює розмір страхових сум у взаємозв’язку з видом діяльності 

(зокрема, зберігання чи застосування пестицидів і агрохімікатів, зберігання та застосування незареєс-

трованих препаратів) та обсягом (об’ємом) пестицидів і агрохімікатів. 

27 січня Мінприроди оприлюднило проект Постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)», якими 

скасовується можливість укладення договорів про виконання робіт з організації збирання, видален-

ня, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з іншими (ніж уповноважені підприємс-

тва, що належать до сфери управління Мінприроди) суб’єктами господарювання, що мають ліцензію 

на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; вно-

сяться зміни з удосконалення механізму діяльності у цій сфері та зміни до додатку щодо характерис-

тик мастильних матеріалів, інших дистилятів. 

Детальніше зміст проектів постанов див.: http://www.menr.gov.ua/normbaza/regulatory/554-proekty-
rehuliatornykh-aktiv. 

Україна 
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ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНИХ РЕФОРМ У СИСТЕМІ МІНПРИРОДИ 

Під час наради Голови парламентського Комітету з питань екологічної політки, природокористування 

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи обговорювалися проблеми державної адміністра-

тивної реформи щодо: фактичної ліквідації структури здійснення державної політики у сфері екології 

та природокористування на регіональному рівні; відсутності інструментарію Мінприроди для вико-

нання своїх рішень на місцевому рівні; формування сьогоднішньої структури Мінприроди і кадрових 

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

article;jsessionid=A8DF34C13BA099B021CBFEAFC60E2546?art_id=55236&cat_id=48830. 

УХВАЛЕНО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

26 січня Постановою КМУ № 18 затверджено нове Положення про Державну комісію з питань техно-

генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ним конкретизовано правовий статус комісії 

як постійно діючого органу, який забезпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і 

територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організаційних заходів протидії терористичній діяльно-

сті та воєнній загрозі, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. Детальніше 

див.: http://www.kmu.gov.ua/.  

ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

З метою реалізації пункту 236  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, 30 січня 2014 року проведено перше засідання міжвідом-

чої робочої групи по імплементації Директиви 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 

грудня 2011 р. про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середови-

ще. Джерело: http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3423-provedeno-pershe-zasidannya-

mizhvidomchoyi-robochoyi-hrupy-po-implementatsiyi-dyrektyvy-pro-otsinku-vplyvu-okremykh-

derzhavnykh-i-pryvatnykh-proektiv-na-navkolyshnie-seredovyshche. 

СУД АНУЛЮВАВ СПЕЦДОЗВОЛИ ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРРІК» НА ВИДОБУТОК НАФТИ ТА ГАЗУ 

28 січня Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Державної служ-

би геології та надр України на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, тим самим позба-

вивши ТОВ “Голден Деррік” 19 спецдозволів на видобування нафти і газу. Про це повідомив міністр 

екології та природних ресурсів Ігор Шевченко. Джерело: http://www.menr.gov.ua/press-center/

news/123-news1/3413-sud-anuliuvav-spetsdozvoly-tov-holden-derrik-na-vydobutok-nafty-ta-hazu. 

МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНИЛО ПРОЕКТИ НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА  

26 січня Міністерство екології та природних ресурсів України оприлюднило для громадського обгово-

рення проекти наказів міністерства: «Про внесення зміни до наказу Мінекобезпеки від 08.09.1999 

№ 204» та «Про внесення зміни до пункту 6 Положення про морські екологічні інспекції». 

Проектом наказу «Про внесення зміни до наказу Мінекобезпеки від 08.09.1999 № 204» буде внесено 

нове положення щодо встановлення максимальної тривалості здійснення експрес-аналізу забрудне-

ного баласту і стічних вод суден, чіткого встановлення місця де буде здійснюватися забір проб для 
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визначення вмісту вод ізольованого баласту та підстави для забору проб для визначення вмісту бала-

стних вод безпосередньо на борту судна. 

В свою чергу, проектом наказу Міністерства екології та природних ресурсів України  «Про внесення 

зміни до пункту 6 Положення про морські екологічні інспекції» пропонується доповнивнити його но-

вим положенням щодо встановлення максимальної тривалості інструментально-лабораторних вимі-

рювань показників складу і властивостей баластних вод суден, що забезпечить більш чітке розуміння 

вимог зазначеного Положення при тлумаченні та застосуванні та, в свою чергу, вдосконалить діяль-

ність служби екологічного контролю при здійсненні процедур контролю баластних вод. 

 З повним текстом документів можна ознайомитись за посиланнями: http://menr.gov.ua/public/

discussion/3412-proekt-nakazu-dei-pro-vnesennia-zminy-do-punktu-6-polozhennia-pro-morski-ekolohichni-

inspektsii, http://menr.gov.ua/public/discussion/3411-proekt-nakazu-dei-pro-vnesennia-zmin-do-nakazu-

minekobezpeky-vid-08-09-1999-204 . 

 

 

ОПУБЛІКОВАНО СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

Міжнародне енергетичне агентство  спільно з Агентством атомної енергетики опублікували сценарій 

розвитку атомної енергетики до 2050 року. Сценарій розвитку ядерної енергетики зазнав змін у по-

рівнянні з редакцією 2010 року, що пов’язано із низкою факторів, які мають вплив на його розвиток.  

Переглянути публікацію можна за посиланням: http://www.oecd-nea.org/pub/techroadmap/ . 
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