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«Зелена» економіка – один з

практичних механізмів реалізації концепції
сталого розвитку, який призводить до
поліпшення добробуту людей і соціальної
справедливості, в той час значно знижуючи
екологічні ризики і екологічні дефіцити.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони
Розпорядження КМУ «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

ПЛАН ЗАХОДІВ

проект Закону України «Про внесення змін
до Водного кодексу України»
п

внесення змін до Закону України «Про
екологічну мережу України»
внесення змін до законодавства про
природно-заповідний фонд (щодо оселищ)
внесення змін до Законів України «Про
тваринний світ», «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів», «Про мисливське
господарство та полювання»

Закон «Про стратегічну екологічну оцінку»
Закон «Про ринок природного газу»

Директива 2011/92/ЄС
Європейського Парламенту та
Ради від 13 грудня 2011 р. про
оцінку впливу окремих
державних і приватних
проектів на навколишнє
середовище

проект Закону «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2009а
від 03.06.2015 р., на який у
жовтні 2016 р. Президентом
накладено вето, знаходиться на
стадії доопрацювання…

проект Закону «Про оцінку впливу на
довкілля» № 2009а від 03.06.2015 р.
Директива 2003/35/ЄС
Європейського Парламенту та
Ради від 26 травня 2003 р. про
забезпечення участі громадськості
у підготовці окремих планів та
програм, що стосуються
навколишнього середовища, та
внесення змін і доповнень до
Директив Ради 85/337/ЄЕС та
96/61/ЄС про участь громадськості
та доступ до правосуддя

прийнято Закон «Про ратифікацію
Протоколу про стратегічну екологічну
оцінку до Конвенції про оцінку впливу
на навколишнє середовище у
транскордонному контексті»

прийнято розпорядження КМУ «Про
схвалення Концепції реформування
державної системи моніторингу
довкілля»

Директива 2003/4/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 28 січня 2003 р.
про доступ громадськості до екологічної
інформації та про скасування Директиви
Ради 90/313/ЄЕС
Директива 2003/87/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 13 жовтня
2003 р. про встановлення схеми торгівлі
викидами парникових газів у рамках
Співтовариства та внесення змін і
доповнень до Директиви Ради
96/61/ЄС із змінами і доповненнями,
внесеними Директивою 2004/101/ЄС

Регламент (ЄС) 842/2006 про деякі
фторовані парникові гази

Регламент (ЄС) 2037/2000 про
речовини, які руйнують озоновий
шар, із змінами та доповненнями,
внесеними Регламентами (ЄС)
2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС)
1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС)
29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС)
1784/2006, (ЄС) 1791/2006, (ЄС)
2007/899, (ЄС) 473/2008 та
Рішеннями 2003/160/ЄС,
2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС

проект Закону «Про охорону
озонового шару»
Наказ Мінприроди «Про
затвердження Порядку погодження
на ввезення або вивезення
озоноруйнівних речовин та товарів,
що їх містять»
Наказ Мінприроди «Про
затвердження Порядку розподілу
розрахункового обсягу споживання
озоноруйнівних речовин»

Директива 2001/18/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 12 березня
2001 р. про вивільнення у навколишнє
середовище генетично модифікованих
організмів та про скасування
Директиви Ради 90/220/ЄЕС із змінами
і доповненнями, внесеними
Рішеннями 2002/623/ЄС та 2002/811/ЄС,
Регламентами (ЄС) 1829/2003 та (ЄС)
1830/2003 та Директивою 2008/27/ЄС.
Розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України проектів
нормативно-правових актів з метою
імплементації положень Регламенту
(ЄС) N 1946/2003 Європейського
Парламенту та Ради від 15 липня 2003
р. про транскордонні перевезення
генетично модифікованих організмів

нова редакція Закону «Про
державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні
генетично модифікованих
організмів» знаходиться на
міжвідомчому погодженні

проект Закону України про
внесення змін до деяких законів
України щодо поводження з ГМО
знаходиться на міжвідомчому
погодженні

А також:
- зміни до Податкового кодексу України в частині екологічного податку на розміщення відходів та його
нормативної бази;
- проект Закону про інтегрований дозвіл (відповідно до положень Директиви 2010/75/ЄC про промислові викиди);
- проект Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (щодо заборони
викидів кислотних вкраплень);
- проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України (щодо заборони видалення видів відходів,
визначених статтею 67 Директиви 2010/75/ЄC, у будь-які водойми);
- стратегія поводження з відходами, проект Закону України «Про відходи»;
- проект Закону про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (приведення
положень Закону у відповідність до вимог Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на
навколишнє середовище);
- проект Закону України про систему моніторингу, звітування та верифікації викидів парникових газів;
- проект Закону України щодо ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;
- проект Закону України щодо енергоефективності житлових будинків, будівель та споруд;
- проект Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод населених пунктів» і т.д.

Дякую за увагу!

