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8 червня — 14 червня 2015 р.  

Екологічна політика та право 

Інформаційний огляд тижня 

ЗАКОНОПРОЕКТ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ ВОДНИМИ  

РЕСУРСАМИ ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ 

10 червня 2015 року Мінприроди оприлюднило проект Закону України «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водни-

ми ресурсами за басейновим принципом». Законопроект визначає правові основи переходу від 

адміністративно-територіальної до басейнової системи державного управління водними ресурса-

ми. Пропонується внести зміни до Водного кодексу України, якими узгодити та поновити понятій-

ний апарат закону, запровадити гідрографічне та водогосподарське районування території України, 

розроблення планів управління річковими басейнами, планів управління ризиками затоплення та 

водогосподарських балансів у межах річкових басейнів, суббасейнів, водогосподарських ділянок 

при різних умовах водності тощо. Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/normbaza/

regulatory/554-proekty-rehuliatornykh-aktiv.  

ПРОПОЗИЦІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНОЮ СПРАВОЮ 

9 червня 2015 року Мінприроди оприлюднило розроблений ним проект Постанови КМУ «Про Дер-

жавне агентство заповідної справи України», яким пропонується створити його як окремий центра-

льний орган виконавчої влади, діяльність котрого спрямовується і координується урядом через Мі-

ністра екології та природних ресурсів. Детальніше див.: http://www.menr.gov.ua/docs/public-

discussion/Postanova_KMU_pro_DAZS.pdf.  

ПИТАННЯ НАГАЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРАХ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи ВРУ звернувся до Прем’єр-Міністра України А.Яценюка щодо нагальної необхідності 

відновлення державного нагляду (контролю) у сферах охорони, використання та відтворення при-

родних ресурсів та попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Детальніше див.: http://

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

article;jsessionid=772BB73304BE3824C627AB46507B3312?art_id=56516&cat_id=48830.  

 

 

ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ ДОГОВІРНИХ СТОРІН РАМСАРСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ВОДНО-БОЛОТНІ  

УГІДДЯ 

1-9 червня 2015 року в м. Пунта дель Есте, Уругвай відбулася 12-та Конференція Договірних Сторін 

Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середо-

вища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція), в якій взяли участь понад 800 делегатів 

з 160 країн світу, у тому числі делегація України. 

Україна 

Щоб отримувати огляди, надішліть  листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua   
Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/dijalnist/weekly/archive/   

© Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” 
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Конференція Сторін розглянула результати роботи з впровадження Рамсарської конвенції у попе-

редній трирічний період між 2012-2015 роками та оцінила роботу Сторін як дуже активну та конс-

труктивну.  

Конференція Сторін затвердила новий Стратегічний план дій Рамсарської конвенції на період 2016-

2024 років. Депутати схвалили ключові рішеннями, які сприятимуть виконанню Стратегічного пла-

ну. До них, зокрема, відносяться: збереження торфовищ,  зменшення ризиків та забруднення вод-

но-болотних угідь, створення мережі населених пунктів, пов’язаних з водно-болотними угіддями,  

розширення мережі угідь в Рамсарському списку водно-болотних угідь міжнародного значення 

тощо.  

Наступне 13-те засідання Конференції Договірних Сторін Конвенції про водно-болотні угіддя відбу-

деться в Дубаї в 2018 році. Детальніше див.: http://www.ramsar.org/news/declaration-of-punta-del-

este-affirms-wetlands-as-essential-for-sustainable-development  та http://www.menr.gov.ua/press-

center/news/150-news28/3930-vidbulasia-konferentsiia-dohovirnykh-storin-ramsarskoi-konventsii-pro-

vodno-bolotni-uhiddia. 
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