Додаток 1
ЗВІТ
про стан виконання плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони за ІІІ квартал 2020 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Прогрес виконання заходу у звітному періоді

Управління відходами та ресурсами
209. Законодавче закріплення вимог
до упаковки та відходів упаковки

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про упаковку
та відходи упаковки

Строк: до 31 грудня 2018 р.

На виконання Національної стратегії управління відходами в
Україні до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820, розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 117
затверджено Національний план управління відходами до 2030
року, що передбачає розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України низки законопроектів, зокрема, проекту
Закону України «Про відходи упаковки», у шестимісячний
строк після прийняття рамкового Закону України «Про
управління відходами» та створення центрального органу
виконавчої влади з питань управління відходами.
Проект Закону України «Про управління відходами»
зареєстровано у Верховній Раді України за 2207-1 від 16.10.2019,
включено до порядку денного від 12.11.2019 269-ІХ та
направлено на доопрацювання 18.02.2020.
21.07.2020 року Верховною Радою України прийнято в першому
читанні проєкт Закону України «Про управління відходами»
(реєстраційний № 2207-1-д від 04.06.2020 року).

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

Опрацьовується з міжнародними експертами.

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
4) надсилання законопроекту для офіційного
оцінювання до Європейської Комісії
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1704. Прийняття національного
законодавства щодо управління
відходами та визначення
уповноваженого органу (органів) у
цій сфері
Строк: до 20 березня 2018 р.

1) розроблення проекту національної стратегії
управління відходами до 2030 року
2) опрацювання проекту стратегії з експертами
ЄС

Виконано
21.07.2020 року Верховною Радою України прийнято в
першому читанні проєкт Закону України «Про управління
відходами» (реєстраційний № 2207-1-д від 04.06.2020 року).

3) подання проекту стратегії на розгляд
Кабінету Міністрів України

1705. Підготовка планів щодо
управління відходами згідно із
п’ятиступеневою ієрархією відходів
та програм щодо запобігання
утворення відходів

1) розроблення проекту акта Кабінету Міністрів
України про затвердження національного плану
управління відходами, виконання якого буде
здійснюватися шляхом розроблення проектів
планів щодо управління відходами та
запобігання утворенню відходів

Строк: до 20 березня 2018 р.

2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС
3) подання проекту акта Кабінету Міністрів
України на розгляд Кабінету Міністрів України

Виконано
Національний план управління відходами до 2030 року
затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від
20.02.2019. № 117.
Кабінет Міністрів України затвердив Національний план
управління відходами до 2030 року розпорядженням від 20
лютого 2019 р. № 117.
Планом передбачено розроблення та затвердження
регіональних планів управління відходами.
Наказом Мінприроди від 12.04.2019 № 142 затверджено
Методичні рекомендації з розроблення регіональних планів
управління відходами.
Здійснюється погодження проекту наказу Мінприроди «Про
порядок розроблення та затвердження регіональних планів
управління відходами».

1756. Впровадження дозвільної
системи для установ, що здійснюють
операції з утилізації відходів та
механізму повного покриття витрат
на управління відходами
Строк: до 31 жовтня 2019 р.

1) впровадження механізму повного покриття
витрат на управління відходами згідно з
принципом “забруднювач платить” та
принципом розширеної відповідальності
виробника
2) встановлення дозвільної системи для
установ/підприємств, що здійснюють операції
з видалення чи утилізації відходів, з
особливими зобов’язаннями щодо управління
небезпечними відходами

До проекту нового Закону України «Про управління відходами»
включено відповідні положення стосовно повного покриття
витрат, створення дозвільної та інформаційної системи.
Проект Закону України «Про управління відходами»
зареєстровано у Верховній Раді України за 2207-1 від 16.10.2019,
включено до порядку денного від 12.11.2019 269-ІХ та
направлено на доопрацювання 18.02.2020.
21.07.2020 року Верховною Радою України прийнято в першому
читанні проєкт Закону України «Про управління відходами»
(реєстраційний № 2207-1-д від 04.06.2020 року).

3) створення бази даних (реєстр) установ і
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організації, які здійснюють збір та
транспортування відходів (формування
технічного завдання та вимог до апаратного
забезпечення, розроблення програмного
забезпечення, здійснення закупівлі та
налагодження апаратного забезпечення,
тестування та наповнення)
1757. Прийняття національного
законодавства та визначення
уповноваженого органу (органів) у
сфері управління відходами
Строк: до 31 жовтня 2019 р.

1758. Встановлення системи, яка
забезпечить створення/розроблення
операторами (суб’єктами
господарювання) планів управління
відходами (визначення та
класифікація засобів
поводження/переробки з відходами,
характеристика відходів)
до 31 жовтня 2019 р.

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про відходи
видобувної промисловості
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

Триває процедура
допомоги.

1) розроблення проекту постанови Кабінету
Міністрів України про затвердження порядку
погодження та перегляду планів управління
відходами видобувної промисловості

Виконання пункту можливе лише після прийняття нового
рамкового закону про управління відходами.

започаткування

відповідних

проектів

2) опрацювання проекту постанови з експертами
ЄС
3) подання проекту постанови Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету
Міністрів України

1759. Встановлення процедур
закриття та подальшого нагляду за
виробничими майданчиками
відходів видобувної діяльності;
встановлення дозвільної системи,
фінансових гарантій та системи
контролю

1) розроблення проекту постанови Кабінету
Міністрів України про затвердження положення
про встановлення та перегляд розміру та
надання фінансової гарантії, що необхідна для
отримання дозволу на експлуатацію та закриття
місць видалення відходів видобувної
промисловості

до 31 жовтня 2019 р.

2) опрацювання проекту постанови з експертами
ЄС

Мінприроди

Проведено робочі наради з донорами, які були присвячені
питанням поводження з відходами. За результатами було
досягнуто домовленості щодо надання допомоги та залучення
міжнародних експертів до розроблення та супроводження
проекту
Закону
України
«Про
відходи
видобувної
(гірничодобувної) промисловості».

Виконання пункту можливе лише після прийняття нового
рамкового закону про управління відходами.
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3) подання проекту постанови Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету
Міністрів України
4) розроблення проекту нормативно-правового
акта Кабінету Міністрів України про порядок
надання дозволу на експлуатацію та закриття
місць видалення відходів видобувної
промисловості.
5) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
6) подання проекту нормативно-правового акта
Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету
Міністрів України
1760. Встановлення процедури
управління та моніторингу
видобувних пустот

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта Кабінету Міністрів України щодо порядку
управління та моніторингу видобувних пустот

Виконання пункту можливе лише після прийняття нового
рамкового закону про управління відходами.

1) розроблення проекту постанови Кабінету
Міністрів України про порядок реєстрації
діючих, закритих та покинутих об’єктів/місць
розміщення відходів видобувної промисловості

Виконання пункту можливе лише після прийняття нового
рамкового закону про управління відходами.

до 31 жовтня 2019 р.
Мінприроди
1761. Створення реєстру закритих
майданчиків відходів видобувної
діяльності
до 31 жовтня 2019 р.
Мінприроди

2) опрацювання проекту постанови з експертами
ЄС
3) подання проекту постанови Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету
Міністрів України
4) створення єдиного реєстру діючих, закритих
та покинутих об’єктів/місць розміщення
відходів видобувної промисловості
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1766. Забезпечення законодавчого
закріплення вимог ЄС під час
захоронення відходів – прийняття
національного законодавства та
визначення уповноваженого органу
(органів); класифікація місць
захоронення відходів

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про внесення
змін до Закону України «Про відходи» щодо
захоронення відходів

Див. п. 209. Розроблено проект Закону України «Про управління
відходами», який містить визначення основних термінів у сфері
управління відходами, у тому числі, щодо їх захоронення. Проект
опубліковано на веб-сайті Мінприроди. За результатами
громадського обговорення проекту акта Мінприроди отримало
зауваження та пропозиції від 4 громадян та 34 підприємств,
установ, організацій, серед яких обласні державні адміністрації,
бізнес-асоціації, наукові установи, громадські організації.
Проект Закону України «Про управління відходами»
зареєстровано у Верховній Раді України за 2207-1 від 16.10.2019,
включено до порядку денного від 12.11.2019 269-ІХ
та
направлено на доопрацювання 18.02.2020.

Строк: до 31 жовтня 2020 р.

21.07.2020 року Верховною Радою України прийнято в першому
читанні проєкт Закону України «Про управління відходами» за
(реєстраційний № 2207-1-д від 04.06.2020 року).

1767. Підготовка національної
стратегії щодо зменшення кількості
міських відходів, що розкладаються
під впливом мікроорганізмів
(біорозкладні), які спрямовуються
на полігони

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

Підготовлено та опрацьовується Робочою групою при
Міністерстві екології та природних ресурсів України, до якої
входять експерти ЄС, ЄБРР, BRDO, DESPRO та українські
фахівці.

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

Здійснюється супровід розгляду законопроекту Верховною
Радою України.

1) розроблення проекту національної стратегії
щодо зменшення обсягів біорозкладних
відходів, які направляються на захоронення
2) опрацювання проекту стратегії з експертами
ЄС

Відповідно до Національного плану управління відходами до
2030 року розроблення та подання Кабінетові Міністрів України
законопроектів про захоронення відходів перебачено у річний
строк після прийняття закону про управління відходами та
утворення центрального органу виконавчої влади з питань
управління відходами.

Строк: до 31 жовтня 2020 р.

3) подання проекту стратегії на розгляд
Кабінету Міністрів України

1768. Встановлення системи
процедур подачі заяв та надання
дозволів, а також щодо процедур
прийняття відходів; встановлення
процедур контролю та моніторингу
під час функціонування та закриття

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта про захоронення відходів (встановлення
процедури захоронення відходів, основних
вимог до його здійснення, класифікації місць
захоронення, критеріїв віднесення місць
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полігонів, а також процедур
подальшого догляду після закриття
з метою забезпечення їх
знешкодження, забезпечення
необхідної обробки відповідних
відходів перед їх захороненням
Строк: до 31 жовтня 2020 р.
1769. Запровадження планів
очистки існуючих місць
захоронення
Строк: до 31 жовтня 2020 р.

захоронення до певного класу, порядку та вимог
до отримання дозвільних документів)
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта
1) проведення інвентаризації існуючих місць
захоронення відходів, зокрема їх технічних
характеристик, а також інформації стосовно
розміщених на них відходів, та підготування на
її основі переліку місць захоронення відходів
2) розроблення регіональних планів очистки
існуючих місць захоронення окремим
документом або включення відповідного
розділу до регіональних планів управління
відходами
3) опрацювання проектів регіональних планів з
експертами ЄС
4) затвердження регіональних планів

1770. Встановлення механізму
обчислення вартості захоронення
відходів
Строк: до 31 жовтня 2020 р.

1) розроблення проекту постанови Кабінету
Міністрів України щодо затвердження методики
обчислення вартості захоронення відходів
2) опрацювання проекту постанови з експертами
ЄС
3) подання проекту постанови Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету
Міністрів України

17793. Прийняття національного
законодавства у сфері управління
окремими
потоками
відходів
відповідно до права ЄС

1) розроблення проектів нормативно-правових
актів
2) опрацювання проектів нормативно-правових
актів з експертами ЄС

Здійснюється
супровід
Верховною Радою України.

розгляду

законопроектів

У Верховній Раді України зареєстровано проєкти законів
України «Про відходи електричного та електронного
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3) прийняття нормативно-правових актів
Строк: до 2020 року

обладнання» (реєстраційний № 2350 від 30.10.2019, внесений
народними депутатами України О. Маріковським та ін.); «Про
батареї і акумулятори» (реєстраційний № 2352 від 30.10.2019,
внесений народними депутатами України О. Маріковським та ін.),
які відповідають положенням європейських директив:
Директиви ЄС 2012/19/ЄС Європейського парламенту та
Ради від 4 липня 2012 р. “Про відходи електричного та
електронного обладнання (ВЕЕО)”
Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради
від 6 вересня 2006 р. “Про батарейки і акумулятори та
відпрацьовані батарейки і акумулятори”

Природо-заповідний фонд
1706. Прийняття національного
законодавства та визначення
уповноваженого органу (органів) у
сфері охорони природи

1) проведення аналізу переліку видів птахів та їх
природоохоронного статусу, що регулюються
законодавством про тваринний світ, Червону
книгу України, та переліку мисливських видів
птахів, визначеного Законом України "Про
мисливське господарство та полювання”, з
метою узгодження законодавства України з
вимогами Директиви, визначити необхідність
внесення змін до законодавства про тваринний
світ, Червону книгу України, законодавства з
питань мисливського господарства та
полювання
2) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про внесення
змін до законодавства України щодо
узгодження переліків видів птахів та їх
природоохоронного статусу

1) Виконано у попередній період.
Здійснено аналіз переліку видів птахів та їх природоохоронного
статусу, що регулюються законодавством про тваринний світ,
Червону книгу України, та переліку мисливських видів птахів,
визначеного Законом України «Про мисливське господарство та
полювання», з метою узгодження законодавства України з
вимогами Директиви Європейського Парламенту і Ради
2009/147/ЄС від 30 листопада 2009 року про збереження диких
птахів, опрацьована доцільність внесення змін до законодавства
про тваринний світ, Червону книгу України, законодавства з
питань мисливського господарства та полювання. На основі
даних аналізу підготовлено додаток до проекту Закону України
«Про території Смарагдової мережі».
Визначено уповноважені органи, а саме: Міндовкілля,
Мінагрополітики, Держлісагентство, Держрибагентство,
Держекоінспекція, Національна академія наук, Національна
академія аграрних наук.
На основі даних аналізу підготовлено додаток до проекту Закону
України «Про території Смарагдової мережі».
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2) Розроблено проект Закону України «Про території
Смарагдової мережі», який листом від 25.02.2019 № 5/3-8/222019 направлено для погодження до заінтересованих органів влади,
листом від 25.02.2019 № 5/3-8/2210-19 подано на розгляд до
Держаної регуляторної служби України, оприлюднено на сайті
Мінприроди: https://menr.gov.ua/news/33163.html.
Отримано погодження від МЗС України та Держгеокадастру
України. Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики,
Мінрегіон, ДРС України, Держлісагентство, НАН України,
Держгеокадастр надали зауваження до законопроекту.
У грудні 2019 року організовано спільну з профільним
Комітетом ВРУ нараду щодо доопрацювання проекту Закону
України відповідно до наданих зауважень та пропозицій
учасників наради.
У ІІ кварталі 2020 року доопрацьовано проект Закону України
та направлено до Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики і природокористування для розгляду в
рамках окремої робочої групи та подальшої реєстрації
народними депутатами України відповідно до попередніх
домовленостей.
3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

3) Опрацьовано з міжнародними експертами

4) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

Доопрацьовано проект Закону України «Про території
Смарагдової мережі» та направлено до Комітету Верховної Ради
України з питань екологічної політики і природокористування
для розгляду в рамках окремої робочої групи та подальшої
реєстрації народними депутатами України відповідно до
попередніх домовленостей.

5) здійснення адаптації організаційної структури
Мінприроди і механізмів їх взаємодії щодо
Смарагдової мережі та впровадження
Директиви

5) Виконано у попередній період
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року
№ 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади» створено Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України (Міндовкілля). У складі
Міндовкілля створено Департамент природно-заповідного фонду
та Управління охорони біорізноманіття та земельних ресурсів,
завданнями яких є впровадження Директиви Європейського
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Парламенту і Ради 2009/147/ЄС від 30 листопада 2009 року про
збереження диких птахів в контексті розвитку Смарагдової
мережі. Механізм взаємодії полягає у постійних робочих
консультаціях з актуальних питань впровадження директиви і
розроблення відповідних актів законодавства, зокрема проекту
Закону України «Про території Смарагдової мережі».
6) проведення аналізу переліку видів птахів за
додатками до Директиви стосовно їх наявності
(мешкання, перебування) в Україні

6) Виконано у попередній період.
Проведено аналіз списку видів птахів, наведених в додатках I, II,
III до Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів, щодо
наявності цих видів на території України та характеру їх
перебування, а також включення цих видів до Червонійої книги
України (далі – ЧКУ) на основі наявних наукових даних. За
результатами аналізу визначено:
загальна кількість видів птахів в Україні, включаючи рідкісні
зальотні види, складає 426 видів;
з усіх видів птахів, що включені в Додаток І Пташиної
директиви, в Україні зустрічається 132 види;
частина видів Додатку 1 вже охороняється в рамках Червоної
книги України, а саме 66 видів. Всього до Червоної книги
України зареєстровано 87 видів птахів;
регулярно мігруючих видів в Україні близько 275 (включаючи
всі види які, крім того що мігрують, ще й гніздяться або/та
зимують в Україні);
з числа мігруючих видів 99 також включені в Додаток І та 75
охороняються в рамках Червоної книги України.
Інші види птахів фауни України, що зазначена у додатках І, ІІ,
ІІІ Пташиної директиви охороняється відповідно до Бернської
конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних
середовищ існування в Європі, Конвенції про збереження
мігруючих видів диких птахів, Угоди про збереження афроєвразійських водно-болотних птахів, Договірною Стороною яких
є Україна

7) затвердження переліку видів птахів, у тому
числі видів регулярної міграції, для яких
необхідно запровадити спеціальні
природоохоронні заходи

7) На основі даних аналізу підготовлено додаток до проекту
Закону України «Про території Смарагдової мережі» щодо
переліку видів птахів, у тому числі видів регулярної міграції, для
яких визначаються території Смарагдової мережі.
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1707. Запровадження спеціальних
природоохоронних заходів для
охорони мігруючих видів диких
птахів

1) визначення спеціальних територій для
збереження мігруючих видів птахів

1) Виконано у попередньому періоді.
Мінприроди підготувало пропозиції щодо 271 території до
Смарагдової мережі Європи на території України площею 6,2
млн. га або близько 10 % України, які затверджені під час 36-го
засідання Постійного комітету Бернської конвенції у 2016 році.
Створено національний природний парк «Нижньодніпровський»,
низку інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення.
На 39-му засіданні Постійного комітету Бернської конвенції у
2019 році прийнято рішення щодо включення 106 нових
територій в межах України до Смарагдової мережі Європи.
Створено нові території та об’єкти природно-заповідного фонду
для збереження територій Смарагдової мережі відповідно до
указів Президента України:
від 11.04.2019 №130/2019 «Про створення національного
природного парку «Бойківщина»;
від 11.04.2019 №131/2019 «Про створення Нобельського
національного природного парку»;
від 11.04.2019 №132/2019 «Про оголошення акваторії
Азовського моря гідрологічним заказником загальнодержавного
значення «Приморський»;
від 11.04.2019 №133/2019 «Про зміну меж території
національного природного парку «Синевир»;
від 11.04.2019 №134/2019 «Про зміну меж території
національного природного парку «Зачарований край»;
від 11.04.2019 №135/2019 «Про зміну меж території Ужанського
національного природного парку»;
від 11.04.2019 №136/2019 «Про зміну меж території
національного природного парку «Олешківські піски»;
від 11.04.2019 №137/2019 «Про зміну меж національного
природного парку «Білобережжя Святослава»;
від 11.04.2019 №139/2019 «Про території та об’єкти природнозаповідного фонду загальнодержавного значення»;
від 11.04.2019 №140/2019 «Про створення національного
природного парку «Кам’янська Січ»;
від 17.04.2019 № 147/2019 «Про зміну меж національного
природного парку «Дністровський каньйон»;
від 10.09.2019 № 678/2019 «Про створення національного
природного парку «Кремінські ліси»;
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від 10.09.2019 № 679/2019 «Про території та об'єкти природнозаповідного фонду загальнодержавного значення».

1708. Забезпечення захисту
мігруючих видів диких птахів

2) проведення аналізу існуючої мережі
територій та об’єктів природно-заповідного
фонду на предмет повноти покриття ними місць,
важливих для мігруючих видів птахів
(спеціальні території для збереження), та
ідентифікація перспективних місць щодо
створення та розширення таких ділянок

2) Виконано у попередньому періоді.
Представники Мінприроди взяли участь у біогеографічному
семінарі з оцінки достатності Смарагдової мережі в Білорусі,
Республіці Молдова та Україні для видів птахів з резолюції 6
(1998) Бернської конвенції, який відбувся в травні 2018 року в м.
Київ. За результатами спільно з Секретаріатом Бернської
конвенції підготовлено заключні висновки щодо достатності
Смарагдової мережі в Білорусі, Республіці Молдова та Україні
для видів птахів з резолюції 6 (1998) Бернської конвенції «Final
Conclusions on the representation of bird species from Res. No. 6
(1998) of the Bern Convention in Emerald sites in Belarus, the
Republic of Moldova and Ukraine».

1) розроблення та прийняття змін до
нормативно-правових актів про вдосконалення
охорони, заходів збереження та відновлення
мігруючих видів диких птахів

Виконано у попередньому періоді.
Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу»,
яким зокрема передбачено: запровадження у квітні червні в
місцях масового розмноження та вирощування потомства
тваринами органами самоврядування оголошення «сезонів
тиші», у період масового розмноження диких тварин, з 01 квітня
до 15 червня, заборонено проведення робіт та заходів, які є
джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення
вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу,
використання моторних маломірних суден, проведення ралі та
інших змагань на транспортних засобах); посилення охорони
середовищ існування тварин в об’єктах природно-заповідного
фонду, заборони використання для добування тварин
електрогону, петель, самоловів, самострілів.
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1709. Прийняття національного
законодавства щодо впровадження
Пташиної та Оселищної директив та
визначення уповноваженого органу
(органів) у цій сфері

1710. Підготовка реєстру територій,
оприлюднення цих територій та
встановлення пріоритетів
управління ними (включаючи
завершення реєстру потенційних
територій Смарагдової мережі та
визначення природоохоронних
заходів і заходів управління ними)

2) розроблення та прийняття методичних
матеріалів із захисту мігруючих видів птахів

Наказом Мінприроди від 11.03.2019 № 102 затверджено План
дій щодо збереження чорного лелеки (Ciconia nigra L.) в Україні,
який погоджено з місцевими органами влади,
Держлісагентством України тощо.

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту щодо
впровадження Пташиної та Оселищної директив
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

Розроблено проект Закону України «Про території Смарагдової
мережі», який листом від 25.02.2019 № 5/3-8/2220-19 направлено
для погодження до заінтересованих органів влади, листом від
25.02.2019 № 5/3-8/2210-19 подано на розгляд до Держаної
регуляторної служби України, оприлюднено на сайті
Мінприроди: https://menr.gov.ua/news/33163.html.

4) здійснення адаптації організаційної структури
Мінприроди і механізмів їх взаємодії щодо
Смарагдової мережі та впровадження
Директиви

4) Постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020
року № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади» створено Міністерство захисту
довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля). У складі
Міндовкілля створено Департамент природно-заповідного фонду
та Управління охорони біорізноманіття та земельних ресурсів,
завданнями яких є впровадження Пташиної та Оселищної
директив, у тому числі в контексті розвитку Смарагдової мережі.
Механізм взаємодії полягає у постійних робочих консультаціях з
актуальних питань впровадження директив і розроблення
відповідних актів законодавства, зокрема проекту Закону
України «Про території Смарагдової мережі».

1) завершення формування списку потенційних
об’єктів Смарагдової мережі на базі наявних
матеріалів відповідно до процедур, визначених
Бернською конвенцією з урахуванням положень
Оселищної та Пташиної директив

1) Виконано у попередній період.
Міністерство підготувало пропозиції щодо 271 території до
Смарагдової мережі Європи на території України площею 6,2
млн. га або близько 10 % України, які затверджені під час 36-го
засідання Постійного комітету Бернської конвенції у 2016 році.
На 39-му засіданні Постійного комітету Бернської конвенції у
2019 році прийнято рішення щодо включення 106 нових
територій в межах України до Смарагдової мережі Європи.
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2) визначення спеціальних територій для
збереження на основі списку потенційних
об’єктів Смарагдової мережі конвенції та
додатків Пташиної та Оселищної директив

2) Прийнято Закон України «Про національну інфраструктуру
геопросторових даних», у якому за пропозицією міністерства
дані про території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх
функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з
метою наступного заповідання, території та об’єкти екомережі,
території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя
міжнародного значення, біосферні резервати програми
ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об’єкти всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, віднесено до набору (видів) геопросторових даних.
Міністерство разом з Держгеокадастром України відповідно до
доручень Уряду здійснило заходи щодо наповнення на
Публічній кадастровій карті України окремого шару
«Смарагдова мережа».

3) формування додаткового списку потенційних
об’єктів Смарагдової мережі на основі нових
польових досліджень

3) Опрацьовуються пропозиції Українського товариства охорони
птахів та Української природоохоронної групи щодо
формування додаткового списку потенційних об’єктів
Смарагдової мережі на основі нових польових досліджень.

4) розроблення каталогу оселищ для України

4) Підготовлено та видано каталог біотопів України:
https://www.researchgate.net/publication/331936278_NATIONAL_
HABITAT_CATALOGUE_OF_UKRAINE_high_resolution?fbclid=
IwAR3dH6mCXANY_aBxAABiytPy3pxRqTsknoXb7YBrwQy3nRtzbpM4VaYQXE

5) створення списків оселищ, видів флори і
фауни, які потребують охорони в Україні
відповідно до резолюцій Бернської конвенції та
додатків Оселищної директиви

5) На основі даних проведеного аналізу підготовлено додатки до
проекту Закону України «Про території Смарагдової мережі»
щодо переліку видів флори, фауни і природних оселищ, для яких
визначаються території Смарагдової мережі.

6) розроблення методології картографування
оселищ та інвентаризації видів природної фауни
та флори

6) Виконано у попередній період.
Розроблено проект методології картування оселищ та
інвентаризації видів природної фауни та флори, яка міститься в
каталозі біотопів України:
https://www.researchgate.net/publication/331936278_NATIONAL_
HABITAT_CATALOGUE_OF_UKRAINE_high_resolution?fbclid=
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IwAR3dH6mCXANY_aBxAABiytPy3pxRqTsknoXb7YBrwQy3nRtzbpM4VaYQXE

1711. Встановлення суворого
режиму охорони видів тварин і
рослин, зазначених у додатку IV
Директиви, які стосуються України

1712. Встановлення механізму
стимулювання освіти та
надання/розповсюдження загальної
інформації населенню

7) розроблення програмного забезпечення для
збору інформації під час інвентаризації видів та
оселищ (географічна інформаційна система,
зберігання, аналіз даних та звітність)

буде виконано після прийняття Закону України «Про території
Смарагдової мережі»

8) створення організаційної, адміністративної та
матеріально-технічної бази для інвентаризації
видів природної фауни та флори та оселищ

буде виконано після прийняття Закону України «Про території
Смарагдової мережі»

1) здійснення регулярних перевірок щодо
забезпечення режиму охорони видів тварин і
рослин, зазначених у додатку IV Директиви, які
стосуються України

Здійснюються перевірки щодо забезпечення режиму охорони
видів тварин і рослин, зазначених у додатку IV Директиви, які
стосуються України.

2) створення системи моніторингу випадків
ненавмисного відлову й забивання видів тварин,
які названі в пункті (а) додатка IV до Директиви

Здійснюються перевірки щодо забезпечення режиму охорони
видів тварин і рослин, зазначених у додатку IV Директиви, які
стосуються України.

3) створення систему суворої охорони для видів
тварин, які зазначені в додатку IV (а) до
Директиви, в їх природних ареалах

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу»,
яким, зокрема, передбачено запровадження в травні-червні в
місцях масового розмноження та вирощування потомства
тваринами оголошення органами самоврядування «сезонів
тиші», посилення охорони середовищ існування тварин в
об’єктах природно-заповідного фонду, заборони використання
для добування тварин електрогону, петель, самоловів,
самострілів.

1) поширення інформації про Бернську
конвенцію та Директиву серед урядовців,
науковців, працівників природоохоронних
установ, менеджерів різних рівнів та студентів

Здійснюється поширення інформації про Бернську конвенцію та
Директиву № 92/43/ЄС про збереження природного середовища
існування, дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями,
внесеними Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та
Регламентом (ЄС) № 1882/2003 серед урядовців, науковців,
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працівників природоохоронних установ, менеджерів різних
рівнів та студентів. Зазначена інформація розміщена на
офіційному веб-сайті Мінприроди:
https://menr.gov.ua/news/32142.html

2) здійснення інформаційної підтримки за
допомогою конференцій, семінарів та нарад,
організації засідань за круглим столом тощо

Підготовлено та розповсюджено на семінарах громадською
ініціативою «Emerald-Natura 2000 in Ukraine» Тлумачний
посібник оселищ Резолюції № 4 Бернської конвенції, що
знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів
охорони, та Посібник щодо залучення громадськості та
науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової
мережі) в Україні.
Організовано семінари для наукових працівників, працівників
установ природно-заповідного фонду та місцевих органів влади
щодо виконання вимог Бернської конвенції та Директив ЄС у
сфері охорони природи.

3) розроблення та проведення інформаційної
кампанії

Проведено інформаційну кампанію щодо цінностей територій
Смарагдової мережі, а саме: організовано виставку ролл-апів про
території Смарагдової мережі в місті Києві та обласних центрах,
регулярно висвічується інформація в ЗМІ тощо

4) впровадження відповідної інформації у
навчальні програми закладів освіти

1747. Визначення та оголошення
спеціальних територій для
збереження видів птахів

5) створення навчальної програми реалізації
положень Пташиної та Оселищної директив ЄС
серед працівників установ природнозаповідного фонду

Розроблено цикл тренінгів щодо реалізації Бернської конвенції
та Оселищної Директиви щодо визначення та картування
об’єктів Смарагдової мережі, моніторинг їх стану, розробка та
ведення баз даних, розробка планів управління та їх реалізація.
Організовано семінари щодо впровадження положень
Оселищної директиви для представників органів місцевої влади,
науковців, громадськості.

1) завершення формування списку потенційних
об’єктів Смарагдової мережі на базі наявних
матеріалів відповідно до процедур, визначених

Виконано у попередній період:
Міндовкілля підготувало пропозиції щодо включення 271
території до Смарагдової мережі Європи на території України
площею 6,2 млн. га або близько 10 % України, які затверджені
під час 36-го засідання Постійного комітету Бернської конвенції
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1748. Встановлення загальної
системи охорони всіх видів диких
птахів із спеціальною підкатегорією
птахів, на яких ведеться полювання,
та заборони певних видів
відлову/забою птахів

Бернською конвенцією, з урахуванням
положень Оселищної та Пташиної директив

у 2016 році.
На 39-му засіданні Постійного комітету Бернської конвенції
прийнято рішення щодо включення 106 нових територій в межах
України до Смарагдової мережі Європи.

2) оголошення на державному рівні спеціальних
територій для збереження на основі списку
потенційних об’єктів Смарагдової мережі

Розроблено проект Закону України «Про території Смарагдової
мережі», який передбачає процедуру оголошення на державному
рівні територій Смарагдової мережі Європи в Україні для
збереження рідкісних та зникаючих природних оселищ, видів
флори і фауни, у тому числі птахів. Зазначений проект
розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди:
https://menr.gov.ua/news/32142.html

3) формування додаткового списку потенційних
об’єктів Смарагдової мережі відповідно до
проведених нових досліджень

За підтримки громадської ініціативи «Emerald-Natura 2000 in
Ukraine» підготовлено пропозиції щодо включення 147 нових
територій до Смарагдової мережі Європи на території України.

1)проведення аналізу та узагальнення наявних
наукових оцінок стану популяцій видів диких
птахів в Україні
2) зібрання додаткових даних щодо стану
популяцій видів птахів, зокрема шляхом
проведення польових досліджень, підготовки та
видання тематичних наукових збірок або
аналітичних оглядів

Здійснено оцінку природоохоронного статусу видів флори і
фауни та природних оселищ, затверджених на 37-му засіданні
Постійного комітету Бернської конвенції, у тому числі 7-ми
видів птахів.
У рамках ведення Державного кадастру тваринного світу у 2018
році здійснено узагальнення та аналіз даних щодо чисельності
видів, які включені до Червоної книги України та до оновлених
списків видів Угоди про збереження афро-євразійських
мігруючих водно-болотних птахів (AEWA) (більше 30 видів).

3) здійснення регулярних перевірок щодо
забезпечення режиму охорони видів птахів,
визначених статтею 1 Директиви, зокрема
мігруючих видів, які регулярно зустрічаються в
Україні, та збереження їх оселищ

Держекоінспекцією України, науковцями інститутів та установ
природо-заповідного фонду здійснюються перевірки щодо
забезпечення режиму охорони видів птахів, зокрема мігруючих
видів, які регулярно зустрічаються в Україні, та збереження їх
оселищ.

4) посилення контролю за строками і режимом
полювання і відлову птахів

Держекоінспекцією України, науковцями інститутів та установ
природо-заповідного фонду здійснюються перевірки щодо
забезпечення режиму охорони видів птахів, зокрема мігруючих
видів, які регулярно зустрічаються в Україні, та збереження їх
оселищ.
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5) проведення національної конференції з
мисливськими організаціями щодо їх участі в
оцінці стану популяцій та охороні мисливських
видів птахів

Буде виконано у наступних періодах

6) здійснення адаптації державної статистичної
звітності щодо мисливських тварин відповідно
до вимог Директиви щодо регулярної звітності

Буде виконано у наступних періодах

7) складення та оприлюднення рекомендованого
переліку спеціальних природоохоронних
заходів для видів птахів, зокрема видів
регулярної міграції, відповідно до вимог
Директиви

Наказом Мінприроди від 11.03.2019 № 102 затверджено План
дій щодо збереження чорного лелеки (Ciconia nigra L.) в Україні,
який погоджено з місцевими органами влади,
Держлісагентством України тощо.

8) розроблення методичних матеріалів із
захисту мігруючих видів птахів

Наказом Мінприроди від 11.03.2019 № 102 затверджено План
дій щодо збереження чорного лелеки (Ciconia nigra L.) в Україні,
який погоджено з місцевими органами влади,
Держлісагентством України тощо.
Взято участь у розробці методичних матеріалів щодо заходів
збереження дрохви в рамках четвертої Наради країн-підписантів
Меморандуму про взаєморозуміння щодо збереження та
менеджменту середньоєвропейської популяції дрохви (Otis tarda)
(м. Бад-Бельциг, ФРН, 14–15 березня 2018 р.)

З метою забезпечення охорони та запровадження відповідних
заходів зі збереження афро-євразійських мігруючих водноболотних птахів та їх оселищ в Україні згідно із прийнятими
поправками до Угоди про збереження афро-євразійських
мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), здійснено переклад
українською мовою, уточнених додатків до AEWA (додаток 2
«Перелік видів водно-болотних птахів, яких стосується ця
Угода» та додаток 3 «Статус популяцій водно-болотних птахів»)
та передано Інституту зоології НАН України для розгляду,
уточнення українських назв видів/підвидів відповідно до
сучасної української наукової зоологічної номенклатури та
термінології, а також ідентифікації видів мігруючих водноболотних птахів, які зустрічаються на території України.
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9) розроблення проекту нормативно-правового
Буде виконано у наступних періодах
акта про внесення змін до відомчих нормативноправових актів про вдосконалення охорони,
заходів збереження мігруючих видів диких
птахів
10) опрацювання проекту нормативноправового акта з експертами ЄС
11) прийняття нормативно-правового акта
1749. Створення системи
моніторингу природоохоронного
статусу оселищ та видів флори і
фауни

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо організаційної структури, ролей,
обов’язків, виконавців, джерел фінансування
тощо державної системи моніторингу видів
флори і фауни та оселищ, об’єктів Смарагдової
мережі відповідно до резолюцій Бернської
конвенції та додатків Пташиної та Оселищної
директив
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта
4) розроблення проекту нормативно-правового
акта про затвердження методичних
рекомендацій щодо здійснення моніторингу
видів флори і фауни та оселищ, об’єктів
Смарагдової мережі відповідно до резолюцій
Бернської конвенції та додатків до Пташиної та
Оселищної директив
5) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
6) прийняття нормативно-правового акта

1) Проектом Закону України «Про території Смарагдової
мережі» передбачено функціонування Національного реєстру
територій Смарагдової мережі та системи моніторингу статусу
збереження типів природних оселищ та видів природної фауни і
флори в межах Смарагдової мережі та звітування. Це передбачає
створення бази даних та визначення тенденцій в динаміці
популяцій видів і оселищ, за результатами яких будуть
прийматися подальші управлінські рішення; розроблення
менеджмент-планів для управління територіями Смарагдової
мережі, що передбачає чіткі плани заходів для збереження і
моніторингу кожного пріоритетного виду флори і фауни та
природного оселища.
4) Проектом Закону України «Про території Смарагдової
мережі», яким передбачено, що моніторинг статусу збереження
типів природних оселищ та видів природної фауни і флори в
межах Смарагдової мережі проводиться відповідно до методики,
яка затверджується уповноваженим центральним органом.
Розробляються методичні рекомендації щодо здійснення
моніторингу видів флори і фауни та оселищ.
Створено робочу групу з розробки нормативних документів
щодо моніторингу біорізноманіття.
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7) розроблення програмного забезпечення для
здійснення моніторингу видів флори і фауни та
оселищ, об’єктів Смарагдової мережі відповідно
до резолюцій Бернської конвенції та додатків до
Пташиної та Оселищної директив (географічна
інформаційна система, зберігання, аналіз та
звітність)

буде виконано після прийняття Закону України «Про території
Смарагдової мережі»

8) проведення аналізу діючих в Україні програм
моніторингу, збір даних для моніторингу,
здійснення контролю якості та проведення
часткової оцінки видів флори і фауни та оселищ

Виконано у попередній період:
Проведено аналіз діючих програм моніторингу біорізноманіття.
Опрацьовується питання щодо створення системи моніторингу
стану біорізноманіття в Україні. З цією метою надіслано запити
до низки інститутів НАН України щодо надання інформації про
поточні та заплановані програми, проекти чи тематики
досліджень/моніторингу популяцій (видів) водних живих
ресурсів, а також результати виконання вищезазначених робіт
протягом останніх років.
До плану природоохоронних заходів на 2018 рік включено
природоохоронні заходи, направлені на проведення робіт з
ведення державного кадастру тваринного світу, включаючи
дослідження видів диких птахів України; підготовку оновленого
видання Червоної книги України; проведення робіт з оцінки
природоохоронного статусу 7-ми видів птахів відповідно до
форм, визначених Бернською конвенцією.

9) надання підтримки регіональним та
державним програмам моніторингу видів флори
і фауни та оселищ

Буде виконано у наступних періодах

10) складання звітів про природоохоронний
статус видів флори і фауни та оселищ
відповідно до резолюцій Бернської конвенції

Здійснено оцінку природоохоронного статусу видів флори і
фауни та природних оселищ, затверджених на 37-му засіданні
Постійного комітету Бернської конвенції, у тому числі 7-ми
видів птахів.
У рамках ведення Державного кадастру тваринного світу у 2018
році здійснено узагальнення та аналіз даних щодо чисельності
видів, які включені до Червоної книги України та до оновлених
списків видів Угоди про збереження афро-євразійських
мігруючих водно-болотних птахів (AEWA) (більше 30 видів).
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11) складення та оприлюднення
рекомендованого переліку спеціальних
природоохоронних заходів для видів птахів,
зокрема видів регулярної міграції, відповідно до
вимог Директиви

1750. Запровадження заходів,
необхідних для збереження
територій існування дикої флори і
фауни

1) розроблення та прийняття положень та
методичних рекомендацій щодо методики та
процедури оцінки планів і проектів на предмет
наслідків їх впровадження для спеціальних
територій для збереження з урахуванням
завдань щодо її збереження

2) розроблення та прийняття положень та
методичних рекомендацій щодо розроблення
плану управління спеціальними територіями для
збереження

Наказом Мінприроди від 11.03.2019 № 102 затверджено План
дій щодо збереження чорного лелеки (Ciconia nigra L.) в Україні,
який погоджено з місцевими органами влади,
Держлісагентством України тощо.
З метою забезпечення охорони та запровадження відповідних
заходів зі збереження афро-євразійських мігруючих водноболотних птахів та їх оселищ в Україні згідно із прийнятими
поправками до Угоди про збереження афро-євразійських
мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), здійснено переклад
українською мовою, уточнених додатків до AEWA (додаток 2
«Перелік видів водно-болотних птахів, яких стосується ця
Угода» та додаток 3 «Статус популяцій водно-болотних птахів»)
та передано Інституту зоології НАН України для розгляду,
уточнення українських назв видів/підвидів відповідно до
сучасної української наукової зоологічної номенклатури та
термінології, а також ідентифікації видів мігруючих водноболотних птахів, які зустрічаються на території України.
Проектом Закону України «Про території Смарагдової мережі»
передбачено здійснення оцінки впливу на територї Смарагдової
мережі
Наказом Мінекоенерго від 02.03.2020 № 136 затверджено
Методичні рекомендації з розробки звіту з оцінки впливу на
довкілля в галузі лісового господарства, які включають
рекомендації щодо оцінки впливу на території Смарагдової
мережі.
В рамках проекту ЄС APENA розроблено перший менеджментплан для території Смарагдової мереж
і, яка визначена в межах національного природного парку
«Пирятинський». На основі цієї роботи буде підготовлено
методичні рекомендації для розроблення наступних
менеджмент-планів.
Підготовлено, видано та розповсюджено серед установ
природно-заповідного фонду, наукових та природоохоронних
організацій, місцевих органів влади Менеджментові моделі для
утримання, збереження та відновлення окремих типів нелісових
біотопів.
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3) розроблення та прийняття окремих планів
управління спеціальними територіями для
збереження

В рамках проекту ЄС APENA розроблено перший менеджментплан для території Смарагдової мережі, яка визначена в межах
національного природного парку «Пирятинський».

Управління охорони біорізноманіття та земельних ресурсів
1737. Визначення зобов’язань щодо
вивільнення генетично
модифікованих організмів у
навколишнє природне середовище

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про внесення
відповідних змін до Закону України “Про
державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів”
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
4) розроблення та прийняття нормативноправового акта, що регулює порядок здійснення
моніторингу продукції з генетично
модифікованими організмами, та затвердження
вимог до здійснення моніторингу, що має
проводитися суб’єктом регулювання після
оформлення дозволу на вивільнення генетично
модифікованих організмів у відкриту систему
5) розроблення проектів нормативно-правових
актів про внесення змін до порядків надання
дозволів та державної реєстрації генетично
модифікованим організмам та продуктам, які
містять або складаються з генетично
модифікованих організмів
6) опрацювання проектів нормативно-правових
актів з експертами ЄС
7) прийняття нормативно-правових актів
8) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо процедури оголошення території

1) Виконується:
Законопроект надіслано на погодження до заінтересованих
центральних органів виконавчої влади (лист від 06.09.2018 №
5/4.1-159481-18).
Отримано зауваження та пропозиції до законопроекту від
Мінфіну (лист від 21.09.2018 № 06130-09-5/24381).
Наказом Мінприроди від 06 липня 2018 року № 245 було
створено міжвідомчу робочу групу з питань поводження з
генетично модифікованими організмами. З метою опрацювання
законопроекту 10 жовтня 2018 року в приміщенні Міністерства
відбулося засідання вищезазначеної робочої групи, у ході якого
було обговорено нагальні питання, що виникли за результатами
розгляду законопроекту, отримано зауваження та пропозиції до
нього, які наразі опрацьовуються.
Опрацьовуються зауваження і пропозиції до законопроекту,
надані НАНУ (лист від 27.09.2018 № 110/1440-5),
Мінфіном (лист від 21.09.2018 № 06130-09-5/24381),
МОЗ (лист від 25.09.2018 № 05.2-15/16/1946-18/25365),
МОН (лист від 27.09.2018 № 1/12-7100) та
Мінекономрозвитку (лист від 06.11.2018 № 3412-05/48586-03);
погоджено без зауважень
НААНУ (лист від 24.09.2018 № 6.2/41)
МЗС (лист від 24.09.2018 № 414/17-120-1285).
Мінагрополитики (лист від 05.12.2018 № 34809/5-18).
Після доопрацювання усіх отриманих зауважень та пропозицій
законопроект буде надіслано на розгляд до Державної
регуляторної служби України та Мінюсту України.
2) 09 січня 2018 року отримано висновок щодо законопроекту,
підготовлений експертами Представництва Європейського
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окремо взятої адміністративної одиниці вільної
від генетично модифікованих організмів

Союзу в Україні. Законопроект доопрацьовано з урахуванням
висновків експертів ЄС.

9) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС

4) Нормативно-правовий акт розроблятиметься після прийняття
Закону України «Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів» (нова редакція).

10) прийняття нормативно-правового акта

5) Акти розроблятимуться після прийняття Закону України «Про
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів" (нова редакція).
6) Опрацювання здійснюватиметься після розроблення проектів
актів.
8) Акт розроблятиметься після прийняття Закону України «Про
державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів" (нова редакція).
9) Опрацювання здійснюватиметься після розроблення проекту
акта.
Станом на 09.2020
Оскільки після розгляду Законопроєкту заінтересованими
центральними органами виконавчої влади до нього було внесено
багато змін, то після опрацювання зі структурними підрозділами
Міндовкілля доопрацьованої редакції законопроєкт буде
надіслано на повторний розгляд заінтересованими центральними
органами виконавчої влади
1738. Встановлення процедури
консультацій з громадськістю та
відповідно до інших груп

1) впровадження порядку здійснення після
реєстраційного моніторингу (після вивільнення
продукції з генетично модифікованими
організмами у навколишнє природне
середовище)
2) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про

З метою виконання положень Директиви та Регламенту
міністерством було розроблено законопроект «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів». Наразі зазначений законопроєкт буде направлений
на повторне погодження зацікавленим ЦОВВ у зв’язку з
суттєвими змінами в його редакції, а також структурними
змінами Міндовкілля відповідно до постанови КМУ від
27.05.2020 № 425.
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ратифікацію поправки до Орхуської конвенції
щодо генетично модифікованих організмів
3) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
4) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
5) впровадження процедури завчасного
повідомлення та оцінки ризиків вивільнення
продукції з генетично модифікованими
організмами у навколишнє природне
середовище

Частина положень Директиви імплементована в ЗУ «Про оцінку
впливу на довкілля, а саме об’єктом оцінки впливу на довкілля є
генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке
використання генетично модифікованих організмів та продукції,
виробленої з їх використанням (у відкритій системі) (частина
третя статті 3 Закону), а отже до використання ГМО
застосовуються усі механізми консультацій з громадськістю та
інформування і публічності документації, що створюється в
процесі ОВД.

6) забезпечення розміщення для публічного
доступу всього переліку інформації, до якого
згідно з вимогами Директиви громадськість має
отримати доступ

Що стосується ратифікації поправки до Орхуської конвенції
щодо генетично модифікованих організмів, то розглядати
ратифікацію можливо лише після повної імплементації
Директиви та Регламенту. Оскільки впровадження
національного законодавства забезпечить дотримання
міжнародних зобов’язань у разі ратифікації поправки.

7) впровадження процедури консультацій з
громадськістю щодо вивільнення у навколишнє
природне середовище генетично модифікованих
організмів

Виконання інших положень можливе лише у разі прийняття
законопроекту «Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні
генетично модифікованих організмів».

8) створення бази даних інформації, що
пов’язана з вивільненням генетично
модифікованих організмів у навколишнє
природне середовище, розміщенням їх на ринку,
зокрема реєстри місць вирощування

Надрокористування
1208. Встановлення класифікації та
приведення у відповідність з
нормами ЄС термінів, що
застосовуються до лісового
репродуктивного матеріалу
(поступове наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо приведення у
відповідність з нормами ЄС термінів, що
застосовуються до лісового репродуктивного
матеріалу
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

Державна організація «Український лісовий селекційний центр»
доопрацювала із залученням експертів проект Закону України
«Про лісові репродуктивні ресурси» і надала означений проект
Закону для розгляду Держлісагентству
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1209. Прийняття вимог щодо
виробництва лісового
репродуктивного матеріалу, в тому
числі генетично модифікованого, та
його використання (поступове
наближення національного
законодавства до законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо виробництва
лісового репродуктивного матеріалу, в тому
числі генетично модифікованого, та його
використання
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1210. Формування реєстру
територій походження садивного
лісового матеріалу та підготовка
відповідних карт (поступове
наближення національного
законодавства до законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо затвердження
переліку регіонів походження лісового
репродуктивного матеріалу та відповідних карт
і картографічних матеріалів
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1211. Затвердження національного
реєстру садивного лісового
матеріалу (поступове наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо затвердження
національного реєстру садивного лісового
матеріалу та місць заготівлі лісового
репродуктивного матеріалу
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1212. Затвердження порядку
зберігання, збирання врожаю та
маркування лісового садивного
матеріалу (поступове наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо затвердження
порядку зберігання, пакування, маркування та
транспортування лісового репродуктивного
матеріалу
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1710. Підготовка реєстру територій,
оприлюднення цих територій та
встановлення пріоритетів

1) завершення формування списку потенційних
об'єктів Смарагдової мережі на базі наявних
матеріалів відповідно до процедур, визначених

Розроблено проект Закону України «Про лісовий
репродуктивний матеріал», який доопрацьовується експертами.
(На даний час державна організація «Український лісовий
селекційний центр» доопрацьовує із залученням експертів
проект Закону України «Про лісовий репродуктивний
матеріал».)

Документи, зазначені до розробки, відповідно до плану адаптації
до Держлісагентства не надходили, крім проекту Закону України
«Про території Смарагдової мережі»
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управління ними (включаючи
завершення реєстру потенційних
територій Смарагдової мережі та
визначення природоохоронних
заходів і заходів управління ними)

Бернською конвенцією з урахуванням положень
Оселищної та Пташиної директив
2) визначення спеціальних територій для
збереження на основі списку потенційних
об'єктів Смарагдової мережі конвенції та
додатків Пташиної та Оселищної директив
3) формування додаткового списку потенційних
об'єктів Смарагдової мережі на основі нових
польових досліджень
4) розроблення каталогу оселищ для України
5) створення списків оселищ, видів флори і
фауни, які потребують охорони в Україні
відповідно до резолюцій Бернської конвенції та
додатків Оселищної директиви
6) розроблення методології картографування
оселищ та інвентаризації видів природної фауни
та флори
7) розроблення програмного забезпечення для
збору інформації під час інвентаризації видів та
оселищ (географічна інформаційна система,
зберігання, аналіз даних та звітність)
8) створення організаційної, адміністративної та
матеріально-технічної бази для інвентаризації
видів природної фауни та флори та оселищ

Раціональне природокористування
1748. Встановлення загальної
системи охорони всіх видів диких
птахів із спеціальною підкатегорією
птахів, на яких ведеться полювання,
та заборони певних видів
відлову/забою птахів

1) проведення аналізу та узагальнення наявних
наукових оцінок стану популяцій видів диких
птахів в Україні
2) зібрання додаткових даних щодо стану
популяцій видів птахів, зокрема шляхом
проведення польових досліджень, підготовки та
видання тематичних наукових збірок або
аналітичних оглядів
3) здійснення регулярних перевірок щодо
забезпечення режиму охорони видів птахів,
визначених статтею 1 Директиви, зокрема
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мігруючих видів, які регулярно зустрічаються в
Україні, та збереження їх оселищ
4) посилення контролю за строками і режимом
полювання і відлову птахів
5) проведення національної конференції з
мисливськими організаціями щодо їх участі в
оцінці стану популяцій та охороні мисливських
видів птахів
6) здійснення адаптації державної статистичної
звітності щодо мисливських тварин відповідно
до вимог Директиви щодо регулярної звітності
7) складення та оприлюднення рекомендованого
переліку спеціальних природоохоронних
заходів для видів птахів, зокрема видів
регулярної міграції, відповідно до вимог
Директиви
8) розроблення методичних матеріалів із
захисту мігруючих видів птахів
9) розроблення проекту нормативно-правового
акта про внесення змін до відомчих нормативноправових актів про вдосконалення охорони,
заходів збереження мігруючих видів диких
птахів
10) опрацювання проекту нормативноправового акта з експертами ЄС
11) прийняття нормативно-правового акта
1749. Створення системи
моніторингу природоохоронного
статусу оселищ та видів флори і
фауни

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо організаційної структури, ролей,
обов'язків, виконавців, джерел фінансування
тощо державної системи моніторингу видів
флори і фауни та оселищ, об'єктів Смарагдової
мережі відповідно до резолюцій Бернської
конвенції та додатків Пташиної та Оселищної
директив
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта
4) розроблення проекту нормативно-правового
26

акта про затвердження методичних
рекомендацій щодо здійснення моніторингу
видів флори і фауни та оселищ, об'єктів
Смарагдової мережі відповідно до резолюцій
Бернської конвенції та додатків до Пташиної та
Оселищної директив
5) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
6) прийняття нормативно-правового акта
7) розроблення програмного забезпечення для
здійснення моніторингу видів флори і фауни та
оселищ, об'єктів Смарагдової мережі відповідно
до резолюцій Бернської конвенції та додатків до
Пташиної та Оселищної директив (географічна
інформаційна система, зберігання, аналіз та
звітність)
8) проведення аналізу діючих в Україні програм
моніторингу, збір даних для моніторингу,
здійснення контролю якості та проведення
часткової оцінки видів флори і фауни та оселищ
9) надання підтримки регіональним та
державним програмам моніторингу видів флори
і фауни та оселищ
10) складання звітів про природоохоронний
статус видів флори і фауни та оселищ
відповідно до резолюцій Бернської конвенції
11) складення та оприлюднення
рекомендованого переліку спеціальних
природоохоронних заходів для видів птахів,
зокрема видів регулярної міграції, відповідно до
вимог Директиви

1750. Запровадження заходів,
необхідних для збереження
територій існування дикої флори і
фауни

1) розроблення та прийняття положень та
методичних рекомендацій щодо розроблення
плану управління спеціальними територіями для
збереження
2) розроблення та прийняття положень та
методичних рекомендацій щодо розроблення

Наказом Мінекоенерго від 02.03.2020 № 136 затверджено
Методичні рекомендації з розробки звіту з оцінки впливу
на довкілля в галузі лісового господарства, які включають
рекомендації щодо оцінки впливу на території Смарагдової
мережі.
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плану управління спеціальними територіями для
збереження
3) розроблення та прийняття окремих планів
управління спеціальними територіями для
збереження

Кліматична політика та охорона озонового шару
1696. Прийняття національного
законодавства щодо проведення
державного моніторингу повітря та
визначення уповноваженого органу
(органів) у цій сфері

1) розроблення проекту постанови Кабінету 1-3) виконано в повному обсязі
Міністрів України щодо проведення державного
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня
моніторингу повітря
2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного
2) опрацювання проекту постанови з експертами моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».
ЄС
3) подання проекту постанови Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів
України

1698. Встановлення верхньої та
нижньої межі оцінки (стаття 5),
цільових та граничних значень
(статті 13, 14, 16.2, 17.1) та мети
щодо зменшення впливу PM 2.5
(твердих частинок) (стаття 15)

1) розроблення проекту нормативно-правового 1-3) виконано в повному обсязі
акта про затвердження порядку встановлення
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня
цільових та граничних значень та мети щодо
2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного
зменшення впливу РМ 2.5
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1700.
Встановлення
стандартів
якості атмосферного повітря щодо
вмісту миш’яку, кадмію, ртуті,
нікелю
та
поліциклічних
ароматичних вуглеводнів

1) розроблення проектів нормативно-правових 1-3) Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14
актів щодо врегулювання вимірювання миш’яку, серпня 2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного
кадмію, ртуті, нікелю, поверхнево-активних моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».
речовин в атмосферному повітрі
4-12) Розробка проектів нормативно-правових актів здійснюється
2) опрацювання проектів нормативно-правових ДСНС за погодження Міністерства захисту довкілля та
актів з експертами ЄС
природних ресурсів України
3) прийняття нормативно-правових актів
4) розроблення проектів нормативно-правових
актів щодо визначення порядку розміщення
постів
спостереження
за
концентрацією
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миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, поверхневоактивних речовин в атмосферному повітрі
5) опрацювання проектів нормативно-правових
актів з експертами ЄС
6) прийняття нормативно-правових актів
7) розроблення проектів нормативно-правових
актів щодо встановлення порядку проведення
моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті,
нікелю,
поверхнево-активних
речовин
в
атмосферному повітрі
8) опрацювання проектів нормативно-правових
актів з експертами ЄС
9) прийняття нормативно-правових актів
10) розроблення проектів нормативно-правових
актів щодо визначення порядку інформування
населення щодо концентрації речовин
11) опрацювання проектів нормативно-правових
актів з експертами ЄС
12) прийняття нормативно-правових актів
1701. Встановлення верхньої та
нижньої межі оцінки та цільових
значень вмісту миш’яку, кадмію,
ртуті, нікелю та поліциклічних
ароматичних
вуглеводнів
в
атмосферному повітрі

1) розроблення проектів нормативно-правових
актів щодо встановлення верхньої та нижньої
межі оцінки та порядку встановлення цільових
значень вмісту миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та
поліциклічних ароматичних вуглеводнів в
атмосферному повітрі

1-3) виконано в повному обсязі
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня
2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».

2) опрацювання проектів нормативно-правових
актів з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правових актів
1726. Формування та імплементація
політики з питань зміни клімату

1) розроблення проекту акта щодо схвалення 1-6) виконано в повному обсязі
плану заходів з реалізації Концепції реалізації
1-3) Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 06
державної політики у сфері зміни клімату на
грудня 2017 року № 878 «Про затвердження плану заходів щодо
період до 2030 року
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2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС
3) подання проекту акта Кабінету Міністрів
України на розгляд Кабінету Міністрів України

виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року».

4-6) Протоколом засідання Кабінету Міністрів України від 18
липня 2018 року № 28 прийнято Стратегію низьковуглецевого
4) розроблення проекту акта щодо схвалення
розвитку України до 2050 року та направлено на офіційний
стратегії низьковуглецевого розвитку України на
портал Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.Звіт про
період до 2030 року
виконання надіслано до Кабінету Міністрів України листом
5) опрацювання проекту акта з експертами ЄС
Мінприроди від 30.01.2019 №5/4-9/1157-19.
6) подання проекту акта Кабінету Міністрів
України на розгляд Кабінету Міністрів України

7) в процесі виконання. Термін до 2030 року.

7) імплементація заходів, передбачених планом
заходів з виконання Концепції реалізації
державної політики у сфері зміни клімату на
період до 2030 року
1727. Прийняття національного
законодавства щодо системи
моніторингу, звітності та
верифікації викидів парникових
газів та визначення уповноваженого
органу (органів) у цій сфері

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про систему
моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів, зокрема з визначенням
уповноважених
органів
та
акредитації
верифікаторів

1-3) виконано у повному обсязі

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

4-9) виконано у повному обсязі

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

Розроблено та подано в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України проекти постанов
«Про
затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо
викидів парникових газів» та «Про затвердження порядку
верифікації звіту оператора про викиди парникових газів», які
прийнято на засіданні Уряду 23 вересня 2020 року.

4) розроблення проекту постанови
Кабінету Міністрів України щодо порядку
здійснення моніторингу та звітності викидів
парникових газів

Верховною Радою України 12.12.2019 прийнято Закон України
№ 377-ІХ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів»
(далі – Закон про МЗВ).

10) виконується

5) опрацювання проекту постанови з експертами
Міндовкілля спільного з проектами міжнародної технічної
ЄС
допомоги в Україні активно вивчається питання щодо
6) подання проекту постанови Кабінету впровадження
системи
викидами
відповідно
до
Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів Директиви № 2003/87/ЄС. Запровадження такої системи в
України
Україні повинно здійснюватися на підставі надійних та
достовірних звітних даних про викиди парникових газів, які
будуть отримані у результаті повноцінного запуску системи
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7) розроблення проекту постанови Кабінету моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
Міністрів України щодо порядку здійснення (далі - МЗВ) в Україні з 01.01.2021.
акредитації та верифікації
8) опрацювання проекту постанови з експертами
ЄС
9) подання проекту постанови Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів
України
10) розроблення та прийняття відповідного
нормативно-правового акта щодо забезпечення
впровадження системи торгівлі квотами на
викиди парникових газів в Україні, зокрема з
визначенням уповноваженого органу
1728.
Встановлення
системи 1) визначення переліку парникових газів та 1) виконано у повному обсязі
визначення відповідних установок та розроблення критеріїв включення до об’єктів
Розроблено та подано в установленому порядку на розгляд
визначення парникових газів
регулювання системи моніторингу, звітності та
Кабінету Міністрів України проект постанови «Про затвердження
верифікації викидів парникових газів
переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті
2) розроблення та прийняття відповідного провадження яких підлягають моніторингу, звітності та
нормативно-правового акта щодо переліку верифікації», яку прийнято на засіданні Уряду 23.09.2020 № 880.
об’єктів регулювання системи торгівлі квотами
2) виконується
на викиди парникових газів та переліку таких
Відповідний нормативно-правовий акт буде розроблено після
об’єктів
прийняття Закону України щодо системи торгівлі викидами.
До системи торгівлі викидами потенційно увійдуть установки, на
які поширюється дія Закону України про МЗВ та на яких
проваджуються види діяльності, визначені постановою Кабінету
Міністрів України №880 від 23.09.2020 «Про затвердження
переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті
провадження яких підлягають моніторингу, звітності та
верифікації».
1729. Розроблення національного 1) розроблення та прийняття відповідного
плану розподілу квот на викиди нормативно-правового акта щодо процедури
визначення питомих показників викидів
парникових газів між установками
парникових газів за видами діяльності в
промисловості/енергетиці та видах продукції

1, 2) виконується
Надіслано запити до відповідних компаній щодо надання
інформації з метою визначення питомих показників викидів
парникових газів. Отримані дані опрацьовано та підготовлено
проект методологій для розрахунку пропонованих контрольних
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2) розроблення та прийняття відповідного
нормативно-правового акта щодо механізму та
плану розподілу квот на викиди парникових газів
для об’єктів регулювання системи торгівлі
квотами на викиди парникових газів

1730. Запровадження дозвільної
системи на викиди парникових газів
та системи введення в обіг одиниць
квоти на викиди парникових газів,
що
продаватимуться
на
національному
рівні,
між
установками в Україні

показників викидів парникових газів. Розробляється технічне
завдання з метою створення механізму та плану розподілу квот на
викиди парникових газів для об’єктів регулювання системи
торгівлі квотами на викиди парникових газів.
Відповідні нормативно-правові акти буде розроблено після
прийняття Закону України щодо системи торгівлі викидами.

1) розроблення та прийняття відповідного 1, 2) виконується
нормативно-правового акта щодо процедури
Відповідний нормативно-правовий акт буде розроблено після
обігу одиниць квоти на викиди парникових газів
прийняття Закону України щодо системи торгівлі викидами.
об’єктів регулювання системи торгівлі квотами
на викиди парникових газів
2) розроблення та прийняття відповідного
нормативно-правового акта щодо програмнотехнічного
забезпечення
функціонування
реєстру одиниць квоти та об’єктів регулювання
системи
торгівлі квотами на викиди парникових газів

1731.
Створення
системи
моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів, а також
процедури
консультацій
з
громадськістю

1) розроблення методичного керівництва з 1) виконано у повному обсязі
розрахунку викидів парникових газів та
Розроблено 10 методичних керівництв, які опубліковано на сайті
здійснення моніторингу викидів, включаючи
Міндовкілля
https://menr.gov.ua/news/32023.html.
Зазначені
шаблони плану моніторингу та звіту про викиди
методичні керівництва стосуються розрахунку викидів
2) здійснення пілотних проектів системи парникових газів та здійснення моніторингу викидів, включаючи
моніторингу, звітності та верифікації викидів річні плани моніторингу (спрощений та стандартний), річний звіт
парникових газів в секторах енергетики та про викиди парникових газів та звіт про вдосконалення
промисловості
моніторингу, а також відповідні інструкції з акредитації та
верифікації.
3) створення системи управління базами даних
системи моніторингу, звітності та верифікації 2) виконано в повному обсязі
викидів парникових газів
Здійснено пілотні проекти на 9 установках в секторах енергетики,
4) проведення навчально-інформаційних заходів, металургійної, цементної та хімічної промисловості, а також на
зокрема навчальних програм, засідань за об’єктах централізованого теплопостачання. За результатами
круглим столом, семінарів та нарад для органів реалізації пілотних проектів розроблено приклади планів
державної влади, представників бізнесу, моніторингу (ПМ), звітів про викиди парникових газів, інших
громадськості та інших заінтересованих сторін
документів. Приклади відповідних документів розміщено на сайті
Міндовкілля
https://mepr.gov.ua/news/32023.html.
Вказана
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діяльність здійснюється за підтримки проекту Світового банку
«Партнерство задля ринкової готовності».
3) Розроблено дизайн та функціонал програмного забезпечення
для системи управлінням даними системи МЗВ. Визначено межі,
модулі та функції майбутньої системи управління даними;
розроблено модуль щодо здійснення реєстрації операторів у
Єдиному реєстрі з МЗВ та модуль щодо підготовки та подання
планів моніторингу; здійснюється тестування цих модулів.
Вказана діяльність здійснюється за підтримки уряду Німеччини
через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) в
рамках проекту «Підтримка встановлення схеми торгівлі
викидами парникових газів (СТВ) в Україні».
4) За звітний період відповідні заходи не проводилися у зв’язку з
COVID-19.
1732. Прийняття національного
законодавства щодо озоноруйнівних
речовин та фторованих парникових
газів та визначення уповноваженого
органу у цій сфері

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про
озоноруйнівні речовини та фторовані парникові
гази

1-3) виконано в повному обсязі
Прийнято Закон України «Про регулювання господарської
діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими
парниковими газами» (12.12.2019 № 376-IX).

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

1733. Забезпечення поетапної
ліквідації поставок на ринок
(продаж) сирих
гідрохлорофторовуглеводнів до
2015 року

1) розроблення проекту акта щодо складання
графіків скорочення обсягів споживання
контрольованих речовин
2) опрацювання проекту акта з експертами ЄС
3) подання проекту акта на розгляд Кабінету
Міністрів України
4) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про
озоноруйнівні речовини та фторовані парникові
гази

1) Встановлення графіків скорочення обсягів споживання
контрольованих речовин передбачено Законом України «Про
регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними
речовинами та фторованими парниковими газами» (12.12.2019 №
376-IX).
Частиною третьою розділу VII «Прикінцеві положення» Закону
України «Про регулювання господарської діяльності з
озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими
газами» передбачено, що з 1 січня 2021 року розміщення на ринку
первинних озоноруйнівних речовин заборонено.
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5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
6) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

Щорічний обсяг споживання озоноруйнівних речовин
встановлюється щорічною постановою Кабінету Міністрів
України. Відповідно до примітки 2 додатку 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1109 «Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот на 2020 рік» рівень для споживання у 2020
році озоноруйнівних речовин визначено у розмірі 0,821 ОРП-тонн
для сервісних цілей.
Графік скорочення фторованих парникових газів буде
розроблений після ратифікації Кігалійської поправки до
Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий
шар.
2-6) Прийнято Закон України «Про регулювання господарської
діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими
парниковими газами» (12.12.2019 № 376-IX).

1734. Визначення зобов’язань щодо
відновлення, переробки, регенерації
та
знищення
використаних
підконтрольних субстанцій

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про
озоноруйнівні речовини та фторовані парникові
гази
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

1-3) виконано в повному обсязі
Законом України «Про регулювання господарської діяльності з
озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими
газами» (12.12.2019 № 376-IX) встановлюються зобов’язання
щодо збору, відновлення та знищення використаних
контрольованих речовин.

1735.
Встановлення
процедур 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету 1-3) виконано в повному обсязі
моніторингу та перевірок витоків Міністрів
України
законопроекту
про
Законом України «Про регулювання господарської діяльності з
підконтрольних субстанцій
озоноруйнівні речовини та фторовані парникові
озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими
гази
газами» (12.12.2019 № 376-IX) встановлюються процедури
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС моніторингу та перевірок витоків контрольованих речовин.
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
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1736. Встановлення/прийняття
національних освітніх та
атестаційних вимог для
відповідного персоналу та компаній

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про
озоноруйнівні речовини та фторовані парникові
гази

1-3) Законом України «Про регулювання господарської
діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими
парниковими газами» встановлюються освітні та атестаційні
вимоги.

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

На засіданні Уряду 23 вересня 2020 року прийнято постанову
Кабінету Міністрів
України
«Деякі питання видачі
кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт,
визначених частиною першою статті 10 Закону України «Про
регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними
речовинами та фторованими парниковими газами», якою
затверджується Порядок видачі кваліфікаційного документа
(сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою
статті 10 Закону України “Про регулювання господарської
діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими
парниковими газами”.

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
4) розроблення, видання та реєстрація в
Мін’юсті наказу Мінприроди щодо порядку
акредитації освітніх програм сертифікації
персоналу
5) створення реєстру осіб, які отримали
сертифікат відповідності

4) Законом України «Про регулювання господарської діяльності
з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими
газами» передбачено, що акредитація освітніх програм для
навчання фізичних осіб, які претендують на отримання
кваліфікаційного документа (сертифіката), здійснюється
відповідно до Закону України "Про освіту". Під час розроблення
освітніх програм враховуються мінімальні вимоги до навчальних
програм, що встановлюються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони навколишнього природного середовища та екологічної
безпеки.
Міністерством розроблено проєкт наказу щодо затвердження
мінімальних вимог до програм для навчання фізичних осіб, які
претендують на отримання кваліфікаційного документа
(сертифіката) для провадження діяльності з контрольованими
речовинами, який опрацьовується з експертами.
5) Законом України «Про регулювання господарської діяльності
з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими
газами» передбачено, що інформація про осіб, які отримали
кваліфікаційні документи (сертифікати), вноситься до Єдиного
державного реєстру операторів контрольованих речовин з метою
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забезпечення державного обліку осіб,
кваліфікаційні документи (сертифікати).

які

отримали

Міністерством розроблено проєкт наказу Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження
Порядку створення та ведення Єдиного державного реєстру
операторів контрольованих речовин», який доопрацьовується
відповідно до наданих зауважень. Після погодження Міндовкілля
забезпечить подання проєкту акта на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

Розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті
1741. Визначення та класифікація
наказу Мінприроди щодо методики визначення
зон та агломерацій
зон та агломерацій

Виконано в повному обсязі
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня
2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря», якою
встановлено зони та агломерації на території України.
Відповідно до положень Порядку здійснення державного
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на території
України для здійснення моніторингу атмосферного повітря та
управління його якістю встановлено 25 зон та 24 агломерації.

1751. Розроблення нормативноправової бази для здійснення оцінки
якості атмосферного повітря та
заходів щодо його покращення

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта про порядок підготовки планів поліпшення
якості повітря для зон та агломерацій, в яких
рівень забруднювачів перевищує будь-яку з
граничних величин чи будь-який цільовий
показник або існує ризик такого перевищення

1-3) виконується
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14
серпня 2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» ведеться
робота стосовно підготовки проєкту Порядку розроблення та
затвердження планів поліпшення якості атмосферного повітря.

2) опрацювання проекту нормативно-правового
4-6) виконується
акта з експертами ЄС
Підготовка передбачена під час розробки проєкту Порядку
3) прийняття нормативно-правового акта
розроблення та затвердження планів поліпшення якості
атмосферного повітря.
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4)
розроблення
проектів
актів
щодо У той же час інформуємо, що Порядок здійснення державного
запровадження та встановлення перспективних моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, що
показників для нормування забруднюючих затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14
речовин
серпня 2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного
моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» містить
5) опрацювання проектів актів з експертами ЄС
перелік забруднювальних речовин, щодо яких здійснюється
6) подання проектів актів на розгляд Кабінету оцінювання, пороги оцінювання, граничні величини та інші рівні
Міністрів України
забруднювальних речовин, за якими проводиться оцінка якості
7) розроблення та затвердження порядку атмосферного повітря (додаток 2 до Порядку).
підготовки планів дій для зон та агломерацій, де 7) виконується
існує ризик перевищення допустимих меж
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14
забруднення
серпня 2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного
8) розроблення та затвердження методик та моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» ведеться
стандартів з метою адаптації методології ISO робота стосовно підготовки проєкту Порядку розроблення та
5725:1994 та інших керівних документів ЄС у затвердження короткострокових планів дій.
сфері якості атмосферного повітря
8) виконано в повному обсязі
Відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 30.11.2018 № 451
прийнято національні стандарти.
1752. Здійснення оцінки якості 1) здійснення технічного переоснащення 1-2) Відповідно до вимог Порядку здійснення державного
атмосферного повітря та заходів існуючих
та
створення
нових
постів моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря органи
щодо його покращення
спостережень за якістю атмосферного повітря
управління якістю атмосферного повітря розробляють для кожної
зони та агломерації програму державного моніторингу у галузі
2) проведення оцінки якості атмосферного
охорони атмосферного повітря, яка повинна включати, у тому
повітря відносно основних забрудників
числі, інформацію про заплановані заходи щодо встановлення
3)
розроблення
та
затвердження пунктів спостережень та/або вдосконалення наявних мереж
короткострокових планів дій для зон та спостереження за якістю атмосферного повітря, створення та/або
агломерацій, де існує ризик перевищення вдосконалення
лабораторій
спостереження
за
станом
допустимих меж забруднення
атмосферного повітря, інформацію про суб’єктів моніторингу
атмосферного повітря, що планують встановлення пунктів
4) розроблення та впровадження планів заходів
щодо підтримки та поліпшення якості повітря спостережень та/або створення лабораторій спостереження за
стосовно миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, станом атмосферного повітря, а також етапи, механізм та строки
виконання запланованих заходів.
поліциклічних ароматичних вуглеводнів
3) Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019
року № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу
в галузі охорони атмосферного повітря» затверджено Порядок
здійснення державного моніторингу в галузі охорони
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атмосферного повітря. Згідно пункту 5 постанови Кабінету
Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827 Порядок
набирає чинності через один рік після набрання чинності цією
постановою.
Відповідно до положень Порядку на території України для
здійснення моніторингу атмосферного повітря та управління його
якістю встановлено 25 зон та 24 агломерації.
Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня
2019 року № 827 передбачено: обласним державним
адміністраціям та органу виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища, що здійснюють виконавчу владу на території
відповідної зони, Київській міській державній адміністрації,
міським радам, що виконують функції і повноваження місцевого
самоврядування на території відповідної агломерації визначити у
своєму складі структурний підрозділ або виконавчий орган, що
виконуватиме функції органу управління якістю атмосферного
повітря.
Згідно пункту 15 Порядку органи управління якістю
атмосферного повітря забезпечують координацію суб’єктів
моніторингу атмосферного повітря та управління його якістю на
рівні зони або агломерації, затверджують плани поліпшення
якості атмосферного повітря та короткострокові плани дій для
відповідної зони або агломерації, а також вживають заходів для
поліпшення стану атмосферного повітря.
4) Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019
року № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу
в галузі охорони атмосферного повітря» затверджено Порядок
здійснення державного моніторингу в галузі охорони
атмосферного повітря.
Згідно пункту 15 Порядку органи управління якістю
атмосферного повітря забезпечують координацію суб’єктів
моніторингу атмосферного повітря та управління його якістю на
рівні зони або агломерації, затверджують плани поліпшення
якості атмосферного повітря та короткострокові плани дій для
відповідної зони або агломерації, а також вживають заходів для
поліпшення стану атмосферного повітря.
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Охорона атмосферного повітря та техногенне забруднення
1695. Проведення інвентаризації
терміналів для зберігання та
завантаження бензину згідно з
нормами ЄС

1778.
Забезпечення
контролю
викидів летючих органічних сполук,
що виникають із сховищ бензину та
під час його транспортування з
терміналів до сервісних станцій

1) розроблення проекту технічного регламенту,
Не виконано, не є компетенцією Міндовкілля (попередньо
яким
встановлюватимуться
вимоги
до
головними виконавцями було визначено Мінекономіки та
зберігання, транспортування та перевантаження
Міненерго)
палива, відповідного обладнання та сервісних
Проведення інвентаризації терміналів для зберігання та
станцій
завантаження бензину згідно з нормами ЄС доцільно визначити
2) опрацювання проекту технічного регламенту з
Міненерго, оскільки відповідно до постанови КМУ від 16 грудня
експертами ЄС
2015 р. № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких
3) подання проекту акта Кабінету Міністрів центральні органи виконавчої влади здійснюють функції
України
про
затвердження
технічного технічного регулювання» Міненерго є центральним органом
регламенту на розгляд Кабінету Міністрів виконавчої влади, який здійснює функції технічного регулювання
України
у сфері паливно-енергетичний комплексу (у тому числі
4) проведення інвентаризації терміналів для автомобільні бензини; дизельне, суднове та котельне паливо).
зберігання
та
завантаження
бензину Міндовкілля в якості співвиконавця розгляне та надасть
5) розроблення рекомендацій щодо здійснення пропозиції стосовно екологічних аспектів під час зберігання,
контролю роботи автозаправних станцій та транспортування та перевантаження палива, відповідного
резервуарів для зберігання нафтопродуктів обладнання та сервісних станцій.
невеликого розміру
Необхідно зауважити, що Директива Європейського Парламенту
1) встановлення технічних вимог для зменшення та Ради 94/63/ЄС від 20 січня 1994 р. щодо обмеження викидів
витоку бензину із сховищ на терміналах і летючих органічних речовин, які легко випаровуються в
сервісних
станціях
та
під
час результаті зберігання палива та їх доставку з терміналу на станції
завантаження/розвантаження
мобільних обслуговування, на вимогу якої є виконання пункту 1695 Плану
заходів, зобов’язує прийняти технічні вимоги до конструкцій та
контейнерів на терміналах
способу використання резервуарів та іншого устаткування для
2) встановлення вимог для всіх вантажних кранів
зберігання палива на терміналах, устаткування для завантаження
та мобільних контейнерів для завантаження
та розвантаження палива з пересувних контейнерів та
танкерів
устаткування для завантаження палива в контейнери для
зберігання на станціях обслуговування, з метою запобігання втрат
палива та потрапляння летких органічних сполук у атмосферне
повітря. Цей нормативно-правовий акт має замінити чинний ВБН
В.2.2-58.2-94 Резервуари вертикальні, сталеві для зберігання
нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3
кПа, затверджений наказом Держкомнафтогазу від 04 серпня
1994 року № 286.
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1725. Прийняття національного
законодавства щодо встановлення
інтегрованої дозвільної системи та
визначення уповноваженого органу
(органів) у сфері інтегрованого
запобігання
та
контролю
промислового забруднення

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету 1) та 2) Концепцію реалізації державної політики у сфері
Міністрів України проекту концепції про промислового забруднення схвалено розпорядженням Кабінету
інтегроване
запобігання
та
контроль Міністрів України від 22.05.2019 № 402 та затверджено
промислового забруднення
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 №
1422 План заходів із впровадження Концепції реалізації
2) опрацювання проекту концепції з експертами
державної політики у сфері промислового забруднення
ЄС
3) розроблення та подання на розгляд Кабінету 3), 4) та 5) Розроблено, погоджено із заінтересованими органами
Міністрів
України
законопроекту
про проєкт Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль
інтегроване
запобігання
та
контроль промислового забруднення» та 29.09.2020 зареєстровано у
промислового
забруднення Верховній Раді України (реєстр. № 4167)
4) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
6) та 7) після прийняття Закону України «Про запобігання,
5) забезпечення супроводження розгляду
зменшення та контроль промислового забруднення»
Верховною Радою України законопроекту
6) розроблення та затвердження нормативноправових
актів
щодо
створення
та
функціонування
баз
даних
(реєстрів)
інтегрованих дозволів
7) утворення окремого структурного підрозділу
Мінекоенерго, до компетенції якого буде
відноситися питання видачі інтегрованого
дозволу

1763.
Встановлення
механізму 1) визначення переліку установок, які для
моніторингу
відповідності провадження виробничої діяльності потребують
отримання документів дозвільного характеру
граничних значень викидів
2) розроблення та запровадження висновків
найкращих доступних технологій і методів
керування з урахуванням довідкових документів
щодо найкращих наявних методик (BREFs)
3)
створення
механізму
моніторингу
відповідності
4) встановлення граничних значень викидів від
спалювання
5) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо плану заходів із скорочення
загального річного обсягу викидів від існуючих
установок (додаткове встановлення граничних
значень викидів для існуючих установок)

1), 2), 3) після прийняття Закону України «Про запобігання,
зменшення та контроль промислового забруднення»
4), 5), 6), 7) Національний план дій зі скорочення викидів
забруднюючих речовин у атмосферне повітря від великих
спалювальних установок схвалено розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 08.11.2017 № 796 та затверджено наказом
Мінприроди від 16.02.2018 № 62 «Про внесення змін до наказу
Мінприроди від 22.10.2008 № 541»

40

6) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
7) прийняття нормативно-правового акта

Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка
1687.Досягнення домовленостей із
сусідніми країнами щодо обміну
інформацією
та
проведення
консультацій

1) розроблення проекту постанови Кабінету
Міністрів України про внесення відповідних змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 2
квітня 2008 р. № 295 "Про утворення
міжвідомчої координаційної ради з питань
Строк виконання – до 20 березня
реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу
2018 року
на навколишнє середовище в транскордонному
Директива 2011/92/ЄС
контексті"

Виконано
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 456
внесено зміни до Положення про Міжвідомчу координаційну
раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на
навколишнє середовище в транскордонному контексті.

2) опрацювання проекту постанови з експертами
ЄС
3) подання проекту постанови Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів
України"
4) створення офісу регіонального екологічного
центру Центральної та Східної Європи в Україні
1687.Прийняття
національного
законодавства щодо стратегічної
екологічної оцінки та визначення
уповноваженого органу (органів) у
цій сфері

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про
стратегічну екологічну оцінку
2)опрацювання законопроекту з експертами ЄС

3)забезпечення супроводження розгляду
Строк виконання – до 20 березня
Верховною Радою України законопроекту
2018 року
Директива 2001/42/ЄC

Виконано
Див. завдання № 1686.
На виконання пунктів 6 та 7 частини першої статті 6 Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку» наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 10
серпня 2018 року № 296 затверджено Методичні рекомендації із
здійснення стратегічної екологічної оцінки документів
державного планування.
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 29 грудня 2018 року № 465 внесено зміни до Методичних
рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування.
Зазначений наказ розміщено на офіційному веб-сайті
Мінприроди, про що поінформовано центральні та місцеві
41

органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування.

1688.Встановлення
процедури
визначення планів або програм, що
потребують стратегічної екологічної
оцінки, та вимог до планів або
програм, щодо яких стратегічна
екологічна оцінка є обов’язковою,
підлягають такій оцінці

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про
стратегічну екологічну оцінку (який визначає
плани та програми, що підлягають стратегічній
екологічній оцінці)
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду
Строк виконання – до 20 березня
Верховною Радою України законопроекту
2018 року
4) розроблення проектів нормативно-правових
Директива 2001/42/ЄC
актів Кабінету Міністрів України, необхідних
для виконання Закону України "Про стратегічну
екологічну оцінку"
5) опрацювання проектів нормативно-правових
актів з експертами ЄС
6) подання проектів нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету
Міністрів України
7) розроблення, видання та реєстрація в
Мін’юсті наказу Мінприроди про затвердження
методики проведення стратегічної екологічної
оцінки

Виконано
Відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку» Кабінету Міністрів
України доручено забезпечити прийняття нормативно-правових
актів, необхідних для реалізації закону. На засіданні Уряду 25
квітня 2018 року схвалено план організації підготовки проектів
нормативно-правових актів.
04 жовтня 2018 року направлено повторно на погодження до
МінАПК, Мінекономіки, Мінфіну, Мінрегіону проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України» (передбачено внесення змін до чотирьох
актів Кабінету Міністрів України з метою приведення їх у
відповідність до Закону України «Про стратегічну екологічну
оцінку»).
26 жовтня 2018 року направлено до Кабінету Міністрів України
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
(передбачено внесення змін до шести актів Кабінету Міністрів
України з метою приведення цих актів у відповідність до Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку». На виконання
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
Мінприроди підготовлено постанови Кабінету Міністрів
України: від 23 січня 2019 р. № 128 «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»; від 18 грудня 2018 р. № 1131 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
від 23 січня 2019 р. № 45 «Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України».
Виконується.
Підготовлено та 11 жовтня 2018 року направлено до Кабінету
Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків
виконання документа державного планування для документів
державного планування».
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Проект постанови листом Секретаріату Кабінету Міністрів
України від 27 листопада 2018 року повернуто для забезпечення
виконання протокольного рішення Урядового комітету з питань
економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливноенергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та
правоохоронної діяльності (пункт 5 протоколу № 43 від 15
листопада 2018 року).
15 листопада 2018 р. на засіданні Урядового комітету з питань
економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливноенергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та
правоохоронної діяльності проект постанови схвалено та
доручено Мінприроди доопрацювати його з урахуванням
застережень Секретаріату Кабінету Міністрів.
Проєкт постанови погоджено без зауважень з Мінекономіки,
МОЗ, Мінфін, проведена правова експертиза Мінюсту, надані
зауваження до постанови. Ведеться робота щодо виправлення
зауважень та оформлення пакету документів до Кабінету
Міністрів України.
Виконано
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 10 серпня 2018 року № 296 затверджено Методичні
рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування.
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 29 грудня 2018 року № 465 внесено зміни до Методичних
рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування.
1689.
Встановлення процедури
проведення консультацій з органами
з питань охорони навколишнього
природного
середовища
та
процедури
консультацій
з
громадськістю

1)

розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про
стратегічну екологічну оцінку щодо процедури
консультацій з органами з питань охорони
навколишнього природного середовища та
процедури консультацій з громадськістю
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
Строк виконання – до 20 березня
3) забезпечення супроводження розгляду
2018 року
Верховною Радою України законопроекту

Виконано
Див. завдання № 1687, № 1688.
Відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень Закону України
«Про стратегічну екологічну оцінку» Кабінету Міністрів
України доручено забезпечити прийняття нормативно-правових
актів, необхідних для реалізації закону. На засіданні Уряду 25
квітня 2018 року схвалено план організації підготовки проектів
нормативно-правових актів.
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Директива 2001/42/ЄC

4) розроблення проекту постанови Кабінету
Міністрів України про залучення громадськості
до обговорення питань щодо прийняття рішень,
які можуть впливати на стан навколишнього
природного середовища (щодо участі
громадськості у проведенні стратегічної
екологічної оцінки)
5) опрацювання проекту постанови з експертами
ЄС
6) подання проекту постанови Кабінету
Міністрів України на розгляд Кабінету
Міністрів України

Державне агентство водних ресурсів України
1718. Забезпечення виконання
міжнародних зобов'язань щодо
сталого використання річки Дунай

Представниками Агентства, та водогосподарських організацій
які належать до сфери його управління, взято участь у
засіданнях робочих груп МКЗД: експертна група з
протипаводкового захисту, експертна група роботи з
громадськістю, експертна група інформаційного менеджменту та
ГІС.

(до 20 березня 2018 р.)

Агентство листом від 16.09.2020 No 5499/3/5/11-20 надало
пропозиції Міндовкілля щодо участі представників
Держводагентства та водогосподарських організацій, які
належать до сфери його управління, у робочих та цільових
групах МКЗД.
1719. Забезпечення законодавчого
закріплення системи басейнового
управління водних ресурсів

6) подання проектів нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету
Міністрів України

(до 20 березня 2018 р.)

7) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті
наказу Мінприроди про затвердження методики
проведення стратегічної екологічної оцінки

1)-5) виконано у попередні періоди
За рахунок (державний/місцевий) технічної допомоги
обладнання лабораторії моніторингу вод коштів та бюджету
міжнародної сучасним оснащено Дністровського та СіверськоДонецького басейнових управлінь водних ресурсів.
За підтримки проєкту ЄС «Водна ініціатива плюс» частково
закуплено обладнання для лабораторії вод міжрегіонального
офісу захисних масивів.
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Триває облаштування (за рахунок коштів державного бюджету)
лабораторії моніторингу вод Басейнового управління водних
ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

1720. Забезпечення наближення
законодавства України до
законодавства ЄС з питань
запобігання забрудненню підземних
і поверхневих вод нітратами з
сільськогосподарських джерел
(до 20 березня 2020 р.*)

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету
Міністрів України законопроекту про внесення
змін до Водного кодексу України щодо
визначення органу, що здійснює контроль у
сфері охорони і раціонального використання вод
та внесення змін до статті 81 Водного кодексу
України щодо розширення комплексу заходів із
збереження водності річок і охорони їх від
забруднення
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
4) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо внесення відповідних змін до
нормативно-правових актів на виконання вимог
оновленого Водного кодексу України
5) опрацювання проекту нормативно- правового
акта з експертами ЄС
6) прийняття нормативно-правового акта
7) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо визначення зон, вразливих до
накопичення нітратів (в тому числі з
урахуванням механізмів співробітництва у
транскордонному контексті)
8) опрацювання проекту нормативно- правового
акта з експертами ЄС
9) прийняття нормативно-правового акта

1721. Проведення оцінки
вразливості підземних і
поверхневих вод до забруднення

Законом України від 04.10.2016 No 1641-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за
басейновим принципом» внесено зміни до статті 81 Водного
кодексу України (пункт 1720 Плану заходів). Зокрема, частину
першу статті 81 доповнено пунктом 41 такого змісту:
«запобігання евтрофікації та забрудненню водних об’єктів
нітратами».
Створено міжвідомчу робочу групу з питань імплементації
Директиви Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення,
спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, в
національне законодавство України (далі – робоча група), до
складу якої включено представника Агентства.
Склад робочої групи затверджено наказом Мінекономіки від
21.07.2020 No 1376-20 «Про утворення робочої групи з питань
імплементації Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р.
про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з
сільськогосподарських джерел, в національне законодавство
України».
Членами робочої групи та експертним середовищем
опрацьовуються проєкти таких документів як Методика
визначення зон, вразливих до нітратних сполук (Порядок
визначення зон, вразливих до накопичення нітратів, та ділянок
землі, що розглядаються як уразливі зони), та Кодекс кращих
сільськогосподарських практик, для подальшого їх затвердження
шляхом видання відповідних наказів Міндовкілля та
Мінекономіки.

1) забезпечення достатніх лабораторних
потужностей для вимірювання нітратів у
поверхневих і підземних водах, а також для
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нітратами із сільськогосподарських
джерел

проведення вимірювань для визначення ступеня
евтрофікації поверхневих вод

(до 31 грудня 2020 р.*)

2) визначення поверхневих та підземних водних
джерел, які потерпають від забруднення
(зокрема, за критерієм досягнення показника 50
мг/л концентрації нітратів), з урахуванням ознак
евтрофікації
3) визначення ділянок землі, що розглядаються
як уразливі зони, стікання з яких є фактором чи
загрозою забруднення водних джерел
4) створення реєстру зон, вразливих до
накопичення нітратів (формування технічного
завдання та вимог до апаратного забезпечення,
розроблення програмного забезпечення,
здійснення закупівлі та налагодження
апаратного забезпечення, тестування та
наповнення)
5) розроблення і затвердження нормативноправового акта щодо впровадження Кодексу
найкращих сільськогосподарських практик ЄС
6) розроблення і затвердження плану заходів
щодо поетапного зменшення рівня забруднення
поверхневих та підземних вод нітратами із
сільськогосподарських джерел

1772. Запровадження моніторингу
стану річкових басейнів
(до 31 жовтня 2020 р.)

1) розроблення та затвердження методики
ідентифікації та типології поверхневих та
підземних водних об'єктів
2) визначення районів річкових басейнів та
створення механізмів управління міжнародними
річками, озерами та прибережними водами
3) розроблення та затвердження методики
визначення екологічного та хімічного статусів
водних об'єктів
4) здійснення аналізу характеристик районів
річкових басейнів
5) розроблення та запровадження програми
моніторингу якості поверхневих і підземних вод

1)-3) виконано Відповідно до Порядку розроблення плану
управління річковим басейном, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 No 336, здійснено
аналізу характеристик 8 районів річкових басейнів (Дніпра,
Дністра, Дунаю, Дону, Вісли, Південного Бугу, річок Приазов’я
та річок Причорномор’я).
Запроваджено діагностичний моніторинг масивів поверхневих
вод у річкових басейнах Дону, Дністра, Дунаю та Вісли.
Розроблено проекти програм діагностичного моніторингу
масивів поверхневих вод для районів басейнів річок
Причорномор’я, Приазов’я, Південного Бугу та Дніпра. у
попередній період 2017-2019 років.
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Державне агентство лісових ресурсів України
1208. Встановлення класифікації та
приведення у відповідність з
нормами ЄС термінів, що
застосовуються до лісового
репродуктивного матеріалу
(поступове наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо приведення у
відповідність з нормами ЄС термінів, що
застосовуються до лісового репродуктивного
матеріалу

1209. Прийняття вимог щодо
виробництва лісового
репродуктивного матеріалу, в тому
числі генетично модифікованого, та
його використання (поступове
наближення національного
законодавства до законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо виробництва
лісового репродуктивного матеріалу, в тому
числі генетично модифікованого, та його
використання

Державна організація «Український лісовий селекційний центр»
доопрацювала із залученням експертів проект Закону України
«Про лісові репродуктивні ресурси» і надала проект Закону
Держлісагентству для розгляду.

2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1210. Формування реєстру
територій походження садивного
лісового матеріалу та підготовка
відповідних карт (поступове
наближення національного
законодавства до законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо затвердження
переліку регіонів походження лісового
репродуктивного матеріалу та відповідних карт
і картографічних матеріалів
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1211. Затвердження національного
реєстру садивного лісового
матеріалу (поступове наближення

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо затвердження
національного реєстру садивного лісового
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національного законодавства до
законодавства ЄС)

матеріалу та місць заготівлі лісового
репродуктивного матеріалу
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1212. Затвердження порядку
зберігання, збирання врожаю та
маркування лісового садивного
матеріалу (поступове наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)

1) розроблення проекту відповідного
нормативно-правового акта щодо затвердження
порядку зберігання, пакування, маркування та
транспортування лісового репродуктивного
матеріалу
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

1707. Запровадження спеціальних
природоохоронних заходів для
охорони мігруючих видів диких
птахів

1) визначення спеціальних територій для
збереження мігруючих видів птахів

1710. Підготовка реєстру територій,
оприлюднення цих територій та
встановлення пріоритетів
управління ними (включаючи
завершення реєстру потенційних
територій Смарагдової мережі та
визначення природоохоронних
заходів і заходів управління ними)

1) завершення формування списку потенційних
об’єктів Смарагдової мережі на базі наявних
матеріалів відповідно до процедур, визначених
Бернською конвенцією з урахуванням положень
Оселищної та Пташиної директив

Матеріали для погодження не надходили

2) проведення аналізу існуючої мережі
територій та об’єктів природно-заповідного
фонду на предмет повноти покриття ними місць,
важливих для мігруючих видів птахів
(спеціальні території для збереження), та
ідентифікація перспективних місць щодо
створення та розширення таких ділянок
Зауваження до проекту Закону надані

2) визначення спеціальних територій для
збереження на основі списку потенційних
об’єктів Смарагдової мережі конвенції та
додатків Пташиної та Оселищної директив

48

3) формування додаткового списку потенційних
об’єктів Смарагдової мережі на основі нових
польових досліджень
4) розроблення каталогу оселищ для України
5) створення списків оселищ, видів флори і
фауни, які потребують охорони в Україні
відповідно до резолюцій Бернської конвенції та
додатків Оселищної директиви
6) розроблення методології картографування
оселищ та інвентаризації видів природної фауни
та флори
7) розроблення програмного забезпечення для
збору інформації під час інвентаризації видів та
оселищ (географічна інформаційна система,
зберігання, аналіз даних та звітність)
8) створення організаційної, адміністративної та
матеріально-технічної бази для інвентаризації
видів природної фауни та флори та оселищ
1748. Встановлення загальної
системи охорони всіх видів диких
птахів із спеціальною підкатегорією
птахів, на яких ведеться полювання,
та заборони певних видів
відлову/забою птахів

1)проведення аналізу та узагальнення наявних
наукових оцінок стану популяцій видів диких
птахів в Україні

Матеріали для погодження не надходили

2) зібрання додаткових даних щодо стану
популяцій видів птахів, зокрема шляхом
проведення польових досліджень, підготовки та
видання тематичних наукових збірок або
аналітичних оглядів
3) здійснення регулярних перевірок щодо
забезпечення режиму охорони видів птахів,
визначених статтею 1 Директиви, зокрема
мігруючих видів, які регулярно зустрічаються в
Україні, та збереження їх оселищ
4) посилення контролю за строками і режимом
полювання і відлову птахів
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5) проведення національної конференції з
мисливськими організаціями щодо їх участі в
оцінці стану популяцій та охороні мисливських
видів птахів

Державне агентство України з управління зоною відчуження
752. Реалізація проектів у рамках
Чорнобильського фонду "Укриття"

756. Реалізація проектів Програми
INSC (Інструменту із
співробітництва з ядерної безпеки)
відповідно до щорічних програм дій
за трьома напрямами (секторами)

1) розроблення плану здійснення заходів на
(SIP) для перетворення наявного зруйнованого
4-го блоку (об'єкт "Укриття") в екологічно
безпечну систему

Підпункт 1 пункту 752 виконано.

2) завершення будівництва нового безпечного
саркофага на Чорнобильській АЕС

Підпункт 2 пункту 752 виконано.

1) забезпечення реалізації проектів у секторах
"Підтримка Оператора", "Поводження з РАВ
(радіоактивними відходами)", "Підтримка
Регулятора"

Наразі у секторі "Поводження з РАВ (радіоактивними
відходами)" реалізуються наступні проєкти:
U4.01/14А "Визначення форм відходів, що забезпечують
безпечну переробку, зберігання та захоронення радіоактивних
відходів, що зберігаються на українських ядерно-енергетичних
підприємствах" в рамках якого затверджено Вступний звіт та
Звіт з Завдання 2, здійснюються заходи з виконання робіт за
задачами 3, 4, 5.
Також, із-за пандемії короновірусу Covid-19, проєкт
виконується з відставанням від графіку виконання робіт.
U4.01/14В+ В 1 "Розробка Національного плану геологічного
захоронення радіоактивних відходів в Україні та графіка його
реалізації" в рамках якого виконано задачі 1, 2, 4 та 5,
підготовлені відповідні технічні звіти, що проходять
встановлену процедуру розгляду й затвердження. Враховуючи
ситуацію, що склалася з пандемією короновірусу Covid-19,
термін реалізації проєкту продовжено до 31 березня 2021 року,
внесені відповідні зміни до графіку реалізації проєкту.
Також, із-за пандемії короновірусу Covid-19, проєкт
виконується з відставанням від графіку виконання робіт.
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U4.01/14C "Комплексна оцінка безпеки майданчиків щодо
поводження з радіоактивними відходами, які експлуатуються
Державною корпорацією «Українське державне об’єднання
«Радон» та проектування заходів з реабілітації конкретних
проблемних об’єктів" в рамках якого затверджено Вступний звіт
та Звіт з Завдання 2, здійснюються заходи з виконання робіт за
задачами 3, 4, 5.
Також, із-за пандемії короновірусу Covid-19, можуть виникнути
затримки у реалізації цього проєкту.
2) забезпечення ініціювання нових проектів у
секторах "Підтримка Оператора", "Поводження
з РАВ (радіоактивними відходами)", "Підтримка
Регулятора"

В рамках ініціювання нових проектів у секторі "Поводження з
РАВ (радіоактивними відходами)" розглянуто та погоджено
Технічні завдання за проєктами Європейського Союзу
U4.01/18A «Створення належної інфраструктури для управління
програмами у складі Державного агентства з управління зоною
відчуження» та U4.01/18В – Модернізація системи
дозиметричного контролю в зоні відчуження та моніторингу
навколишнього середовища (радіаційного) на Комплексі
«Вектор» та ПЗРВ «Буряківка».
Також, проводяться роботи щодо запровадження проєктів
U4.01/19A "Інтегрування культури безпеки та операційної
ефективності у сфері поводження з РАВ в Україні" та U4.01/19В
"Підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи
радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України",
U4.01/20A "Варіанти довгострокового поводження з
довгоіснуючими високоактивними відходами, що містяться у
ПЗРВ Підлісний", U4.01/20C "Проєктування комплексної
системи моніторингу водних ресурсів для ЧЗВ".

75774. Забезпечення фінансовими
ресурсами для управління
відпрацьованим паливом та
радіоактивними відходами

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо фінансових ресурсів для управління
відпрацьованим паливом та радіоактивними
відходами
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

ДАЗВ проводить комплексну роботу щодо забезпечення
виконання передбачених етапів затвердження фінансової угоди
для управління відпрацьованим паливом та радіоактивними
відходами.
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75776. Встановлення вимог до змісту
національної програми управління
відпрацьованим паливом та
радіоактивними відходами й
забезпечення її імплементації

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо вимог до змісту та забезпечення
імплементації національної програми
управління відпрацьованим паливом та
радіоактивними відходами
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

ДАЗВ готове розглянути НПА, у встановленому законодавством
порядку, у разі його надходження.

75777. Запровадження процедури
нотифікації національної програми
управління відпрацьованим паливом
та радіоактивними відходами і
звітності про її імплементацію

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта щодо нотифікації національної програми
управління відпрацьованим паливом та
радіоактивними відходами до Європейської
Комісії та щодо порядку запровадження
звітності про її імплементацію
2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта

ДАЗВ готове розглянути НПА, у встановленому законодавством
порядку, у разі його надходження.

Державне агентстсво геології та надр України
1714. Забезпечення наближення
законодавства України до
законодавства ЄС в частині
екологічної політики щодо
середовища Азовського та Чорного
морів

1) розроблення проекту морської стратегії з
метою досягнення доброго екологічного стану
морського середовища
2) опрацювання проекту стратегії з експертами
ЄС
3) подання проекту стратегії на розгляд
Кабінету Міністрів України

1719. Забезпечення законодавчого
закріплення системи басейнового
управління водних ресурсів

1) розроблення проекту нормативно-правового
акта, що регулює порядок розроблення та
затвердження програми моніторингу
поверхневих та підземних вод

Не відноситься до компетенції Держгеонадр.
Для геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової
розробки корисних копалин оцінка впливу на довкілля не
потрібна (спеціальний дозвіл на користування надрами з метою
ГВ з ДПР).
Для видобування корисних копалин суб’єкт господарювання
повинен подати копію висновку про оцінку впливу на довкілля
(спеціальний дозвіл на користування надрами з метою
видобування).
Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №758
«Про затвердження Порядку здійснення державного
моніторингу вод», яка набрала чинності 01 січня 2019 року,
передбачено проведення державного моніторингу вод за новими
правилами.
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2) опрацювання проекту нормативно-правового
акта з експертами ЄС
3) прийняття нормативно-правового акта
6) визначення шляхів і способів
дооснащення/переоснащення лабораторій,
установ та закладів

З 2017 року розпочато підготовчі роботи з виділення та опису
масивів підземних вод басейнів річок території України.
Роботи з виділення та опису масивів підземних вод в межах
басейну Дністра та Дніпра завершені.
Роботи з виділення та опису масивів підземних вод в межах
басейнів річок Дунаю, Південний Буг, Дон, Вісла,
Причорномор’я, Приазов’я планується завершити у 2020 році.
Після завершення вищезазначених робіт буде проведено
перегляд програм моніторингу і показників моніторингу
довкілля. З цією метою наказом Мінприроди від 06.02.2017 №45,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за
№235/30103, затверджено Перелік забруднюючих речовин для
визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод
та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого
масиву поверхневих вод. Для підземних вод визначено 15
обов’язкових для визначення компонентів, однак враховано, що
переліки забруднюючих речовин для визначення хімічного стану
масивів підземних вод та екологічного потенціалу штучного або
істотно зміненого масиву поверхневих вод доповнюються із
врахуванням специфіки річкового басейну.
У 2018 році в рамках проекту «Водна ініціатива Європейського
Союзу плюс для Східного партнерства (EUWI + 4Eap)» було
проведено роботи з Ідентифікації і розмежування масивів
підземних вод у басейні річки Дніпро, які виконували фахівці
УкрДГРІ, яке відноситься до сфери управління Держгеонадр.
У 2019 році в рамках проекту «Водна ініціатива Європейського
Союзу плюс для Східного партнерства (EUWI + 4Eap)»
проведено роботи зі складання Технічного звіту. Розробка
проекту плану управління для басейну Дніпра в Україні: Фаза 1,
Крок 2 – Аналіз тиску та впливу, оцінка ризику, цілей довкілля,
програма моніторингу підземних вод і трансгранична
гармонізація.
У 2019 році в рамках проекту «Водна ініціатива Європейського
Союзу плюс для Східного партнерства (EUWI + 4Eap)» було
проведено гідрогеологічні дослідження на 25 пунктах
спостережних свердловин у районі басейну річки Дніпро з 16 по
31 жовтня 2019 року. Гідрогеологічний моніторинг проводився в
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25 свердловинах з них 10 свердловин на ґрунтові води, 15 – на
міжпластові. Підготовлено «Технічний звіт. Гідрогеологічна
оцінка в районі річкового басейна Дніпра».
У 2017 році в рамках міжнародного проекту «Водна ініціатива
плюс» Європейського Союзу» Держгеонадра підготували
пропозиції та специфікації до необхідного обладнання для
Центральної лабораторії ДП «УГК», за допомогою якого можна
було дооснастити одну лабораторію Держгеонадр, яка б
вимірювала весь перелік (15 показників) забруднюючих речовин
для визначення хімічного стану масивів підземних вод
відповідно до наказу Мінприроди від 06.02.2017 №45,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за
№235/30103. Однак, за пропозицією Мінприроди у 2018 році
Держгеонадра виключили з переліку закупівлі такого
необхідного обладнання.
У 2019 році Держгеонадра повторно підняли для обговорення
питання закупівлі у Міжнародному проекті «Водна ініціатива
плюс» Європейського Союзу такого обладнання та листом від
21.12.2019 №25261/01/10-19 направили відповідні пропозиції на
адресу проекту та Міністерства енергетики та захисту довкілля
України. У закупівлі такого обладнання для лабораторії ДП УГК,
яке відноситься до сфери управління Держгеонадр, Мінекоенерго
повторно виключило Держгеонадра у 2020 році. При цьому
погодившись із закупівлею обладнання для проведення польових
робіт із моніторингу підземних вод підприємствами геологічної
галузі.
Наразі в рамках проекту триває тендер по закупівлі обладнання
для моніторингу підземних вод країнам-партнерам EUWI + Україні. Зазначене обладнання планується до передачі до
підрозділів підприємств та організацій, які відносяться до сфери
управління Держгеонадр та проводять роботи з моніторингу
підземних вод в басейні річки Дніпро.

Державна екологічна інспекція України
1711. Встановлення режиму охорони Здійснення
регулярних
перевірок
щодо Рік: 2020, Три квартали
видів тварин і рослин, зазначених у забезпечення режиму охорони видів тварин і
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додатку
IV
Директиви,
стосуються України

які рослин, зазначених у додатку IV Директиви, які Результати здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
стосуються України
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони
Рослинний світ
Кількість перевірок: 1464
Кількість складених протоколів - 3396
Сума штрафів, тис. грн. - 1188,107
Передано матеріалів до правоохоронних органів - 459
Загальна сума розрахованих збитків, тис. Грн - 235962,586
Тваринний світ
Кількість перевірок: 645
Кількість складених протоколів - 1111
Сума штрафів, тис. грн. - 283,905
Передано матеріалів до правоохоронних органів – 9
Загальна сума розрахованих збитків, тис. Грн - 1634,452

Державне агентство рибного господарства України
926. Постійний діалог із Стороною
ЄС та поглиблення співробітництва
між Україною та ЄС у сфері
рибальства та морської політики
(поступове
наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)
927.
Створення
ефективного
механізму співробітництва між
Сторонами та обміну інформацією
про належне управління та найкращі
практики в управлінні рибальством у
спосіб, який забезпечує сталість
таких запасів та ґрунтується на
екосистемному підході, зокрема у
Чорному
морі
(поступове
наближення
національного
законодавства до законодавства ЄС)

проведення із Стороною ЄС у рамках Комітету
асоціації засідань між Україною та ЄС з питань
рибальства та морської політики, Підкомітету з
питань економіки та іншого галузевого
співробітництва в рамках кластера 5, подання
затвердженого графіку таких засідань та плану
співробітництва, створення робочих груп,
забезпечення обміну інформацією
опрацювання із Стороною ЄС питання
проведення спільних заходів, спрямованих на
реалізацію
загальної
рибогосподарської
політики ЄС та наближення законодавства
України до законодавства ЄС; забезпечення
співробітництва із Стороною ЄС з координації
діяльності в галузі управління та збереження
водних живих ресурсів у Чорному морі:
1) забезпечення взаємодії органів рибоохорони
України з органами контролю та інспекції ЄС,
зокрема з Європейським агентством з контролю
за рибальством (EFCA);

Представник Держрибагентства відповідно до доручення Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Вадима Пристайка від 27.05.2020 № 18115/3/120 взяв участь у 5-му засіданні кластера 5 Підкомітету з питань
економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету
асоціації між Україною та ЄС, яке відбулось 02 червня 2020 в
режимі відео конференції.
Представники Держрибагентства взяли участь у наступних
міжнародних заходах:
- вебінар «Досвід у сфері аквакультури в контексті кращих
практик та заходів пом'якшення наслідків пандемії COVID-19»
(01.07.2020), організований Генеральною Комісією з питань
рибальства у Середземномор’ї (GFCM) спільно з Регіональною
комісією з питань рибальства (RECOFI) в рамках онлайн форуму
«Побудова cталості рибальства та аквакультури після COVID19». В рамках заходу учасники обговорили питання впливу
COVID-19 на виробництво аквакультури, ринку продукції
аквакультри, досвід та кращі практики з впровадження
першочергових пом’якшувальних заходів та дій для виходу з
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930. Обмін досвідом та надання
підтримки
щодо
перевірки
і
контролю рибальської діяльності та
розбудови
відповідних
адміністративних
та
судових
структур, здатних застосовувати
належні
заходи
(поступове

2) забезпечення співробітництва у рамках
регіональних
організацій
з
управління
рибальством (РОУР);
3) забезпечення співробітництва в рамках
реалізації інтегрованої морської політики;
4) участь у заходах з розвитку багато- та
двостороннього співробітництва у басейні
Чорного моря з метою координації спільних дій
у сфері управління рибальством; збереження та
раціональне використання водних біоресурсів
Чорного моря та посилити боротьбу з
незаконним, непідзвітним та нерегульованим
рибальством

кризи, адаптації цього сектору економіки до глобальних змін,
викликаних COVID-19, підтримання конкурентоспроможності та
сталості аквакультури для безперервного постачання рибної
продукції на ринки та забезпечення продовольчої безпеки;
- 3-тє засідання Керівної групи Спільного морського
порядку денного для Чорного моря (09.10.2020, у режимі відео
конференції), в рамках якого сторони обговорили, крім іншого,
рибальства та марикультури зокрема залучення найкращих
європейських практик, пожвавлення міжсекторального та
міждержавного співробітництва, а також використання
інструменту Стратегічного порядку денного для Чорного моря;
- засідання робочих груп Комісії зі збереження морських
живих ресурсів Антарктики (22 червня – 14 липня 2020 року, у
режимі відеоконференції). У рамках заходу представники державчленів обговорили питання наукових досліджень та
запровадження режимів морських районів, що охороняються у
зоні відповідальності ККАМЛР;
42-га сесія Організації з рибальства у північно-західній
частині Атлантичного океану (21 – 25 вересня 2020 року, у режимі
відеоконференції). У ході зустрічі сторони обговорили питання
управління ресурсами рибальства, стану запасів та заходи для
забезпечення їх сталого використання, науково-дослідної
діяльності в районі відповідальності НАФО тощо.
Також, в рамках приєднання України до Європейської
зеленої угоди Держрибагентство листом від 11.09.2020 № 2-6.115/5573-20 запропонувало Генеральному Директорату ЄК з
морських справ та рибальства розглянути перспективи
двостороннього співробітництва з питань рибальства в цілому, а
також рибальства у транскордонних прісноводних водоймах та
морських водах. Станом на 16.10.2020 відповідь європейської
сторони з порушеного питання до Держрибагентства не
надходила.

розроблення
та
прийняття
відповідного
нормативно-правового акта щодо механізму
співробітництва між Україною та ЄС в частині
перевірки і контролю рибальської діяльності та
розбудови відповідних адміністративних та
судових структур, здатних застосовувати
належні
заходи,
зокрема
контроль
за

Направлено на погодження до Міндовкілля:
- проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо створення реєстру осіб, які вчинили
правопорушення в галузі рибного господарства, збереження та
раціонального використання водних біоресурсів)»;
- проєкту Закону України «Про забезпечення простежуваності
походження водних біоресурсів та продукції, виробленої з
простежуваних видів водних біоресурсів»;
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наближення
національного рибальством та посилення боротьби з
законодавства до законодавства ЄС) незаконним промислом і торгівлею рибною
продукцією
928.
Створення
ефективного розроблення
та
прийняття
відповідного
механізму співробітництва між нормативно-правового акта щодо механізму
Сторонами та обміну інформацією співробітництва між Україною та ЄС в частині
про відповідальне рибальство та відповідального рибальства та управління
управління рибним господарством, рибним господарством, які відповідають
які відповідають принципам сталого принципам сталого розвитку
розвитку (поступове наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)
929.
Створення
ефективного розроблення
та
прийняття
відповідного
механізму співробітництва між нормативно-правового акта щодо механізму
Сторонами та обміну інформацією співробітництва між Україною та ЄС в частині
про співробітництво у рамках відповідального рибальства та управління
регіональних
організацій
з рибним господарством, які відповідають
управління рибальством (РОУР) принципам сталого розвитку, а також
(поступове
наближення забезпечити можливість участі українських
національного законодавства до представників та експертів у міжнародних
законодавства ЄС)
заходах у галузі рибного господарства
931. Обмін досвідом та надання розроблення
та
прийняття
відповідного
підтримки щодо узгодженого збору нормативно-правового акта щодо механізму
даних про вилов, вивантаження, співробітництва між Україною та ЄС в частині
флот, біологічні та економічні дані узгодженого
збору
даних
про
вилов,
та
управління
риболовними вивантаження, флот, біологічні та економічні
потужностями
(поступове дані та управління риболовними потужностями,
наближення
національного в тому числі функціонуючим реєстром
законодавства до законодавства ЄС) риболовного флоту
932. Обмін досвідом та надання розроблення
та
прийняття
відповідного
підтримки щодо вдосконалення нормативно-правового акта щодо механізму
ефективності ринків (поступове співробітництва між Україною та ЄС в частині
наближення
національного вдосконалення ефективності ринків, зокрема
законодавства до законодавства ЄС) шляхом просування організацій виробників,
надання інформації споживачам, стандартів
розміщення на ринку та простежуваності
933.
Створення
ефективного розроблення
та
прийняття
відповідного
механізму співробітництва між нормативно-правового акта щодо механізму
Сторонами, обміну досвідом та співробітництва між Україною та ЄС в частині

- проєкт Закону України «Про приєднання України до Угоди про
заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації
незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства»;
Держрибагентство направило листи на адреси Генерального
Директорату Європейської Комісії з морських справ та рибальства (від
23.08.2018 № 2-13-15/5268-18) і Європейського агентства з контролю за
рибальством (від 23.08.2018 № 2-13-15/5267-18) з пропозицією
підписання окремого документа про співробітництво в рамках
виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Європейське агентство з контролю за рибальством (ЕФКА)
листом
від 10.09.2018 повідомило Держрибагентство, що
ЕФКА може залучатись до співпраці з державами, які не є членами ЄС
виключно за дорученням Європейської Комісії/Генерального
Директорату Європейської Комісії з морських справ та рибальства.
У свою чергу Генеральний Директорат Європейської Комісії з
морських справ та рибальства в робочому порядку інформував
Держрибагентство, що не має повноважень на підписання подібних
документів, у зв’язку з чим пропозиція Держрибагентства передана на
розгляд Генерального Директорату ЄК з питань добросусідства.
Незважаючи на неодноразове порушення згаданого питання перед
стороноє ЄС у рамках дво- та багатосторонніх міжнародних заходів, а
також під час засідань кластера 5 (сільське господарство та розвиток
сільських територій, рибальство та морська політика, ріка Дунай,
транскордонне та регіональне співробітництво) Підкомітету з питань
економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між
Україною та ЄС, офіційної відповіді з даного питання
Держрибагентство не отримувало.
Враховуючи зазначене Держрибагентство листом від 21.11.2019
№ 1-13-5/6435-19 направляло Міністерству енергетики та захисту
довкілля України пропозиції щодо вилучення пунктів 928 – 935 з Плану
заходів, про що також інформувало Кабінет Міністрів України листом
від 06.12.2019 № 10-13-3/6766-20 (копії листів додаються).
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надання підтримки щодо розвитку
структурної політики у галузі
рибальства (поступове наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)
316) 934. Створення ефективного
механізму співробітництва між
Сторонами щодо створення рамок
вирішення
суперечностей
між
конкуруючими видами діяльності
людини та управління їхнім впливом
на морське середовище (поступове
наближення
національного
законодавства до законодавства ЄС)
317) 935. Створення ефективного
механізму співробітництва між
Сторонами
щодо
підтримки
стратегічних альянсів між галузями
морської промисловості, службами,
науковими
інституціями,
які
спеціалізуються на морських та
морегосподарських
дослідженнях
(поступове
наближення
національного законодавства до
законодавства ЄС)

розвитку структурної політики у галузі
рибальства з урахуванням сталого розвитку
прибережних громад та морської промисловості
розроблення
та
прийняття
відповідного
нормативно-правового акта щодо механізму
співробітництва між Україною та ЄС в частині
визначення
рамок
під
час
вирішення
суперечностей між конкуруючими видами
діяльності людини та управління їх впливом на
морське середовище
розроблення
та
прийняття
відповідного
нормативно-правового акта щодо механізму
співробітництва між Україною та ЄС в частині
підтримки стратегічних альянсів між галузями
морської промисловості, службами, науковими
інституціями, які спеціалізуються на морських та
морегосподарських дослідженнях включно із
створенням міжгалузевих морегосподарських
кластерів
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