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У 2016-2019 рр. ухвалено 20 законів, з них орієнтовно третина системні
євроінтеграційні.
Внесено Урядом, розроблені Міністерством або розроблені спільними
робочими групами з народними депутатами – ще близько 10 законопроектів, з них 3 ухвалені вже у першому читанні.

Крім того, прийнято:

25

указів та розпоряджень Президента,
напрацьовано ще 5.

102

постанови Кабінету Міністрів,
напрацьовано ще 30.

70

розпоряджень КМУ,
напрацьовано ще майже 30.

80

Наказів Міністерства,
ще 35 напрацьовано.
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У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ

1.

1. впроваджено нову європейську модель процедури оцінки
впливу на довкілля, зокрема:
• Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (введений
в дію 18.12.2017) та відповідні підзаконні акти, зокрема шість
постанов Кабінету Міністрів України та один наказ Мінприроди,
який зареєстрований в Міністерстві юстиції України;
• відкритий реєстр оцінки впливу на довкілля, де за
стандартами ЄС близько 2,5 тисяч підприємств розпочали
процедуру екологічної оцінки планованої діяльності;
2. впроваджується інститут стратегічної екологічної
оцінки, зокрема:
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (введено
в дію 12 жовтня 2018 року) та відповідні підзаконні акти (шість
нормативно-правових актів).
3. Схвалено розроблений Мінприроди Закон «Про Основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період
до 2030 року». На виконання Стратегії розроблено Національний
план дій, який проходить громадське обговорення та стратегічну
екологічну оцінку.
4. Впроваджувались стандарти відкритості та участі
громадськості у формуванні та реалізації політики у сфері охорони
довкілля, зокрема Мінприроди було визначено серед міністерствлідерів щодо:
• відкритості, за результатами аналітичного дослідження
Офісу ефективного регулювання (BRDO) «Відкритість Уряду»
(листопад 2017);
• впровадження антикорупційних заходів, за результатами
звіту урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» за
перше півріччя 2019 р. (серпень 2019);

1. Відновлено систему державного управління у сфері
У СФЕРІ ЕКОМЕРЕЖІ ТА організації, охорони та використання природно-заповідного
ПРИРОДНО-ЗАПОВІД- фонду на місцевому рівні шляхом передачі повноважень від
НОГО ФОНДУ
ліквідованих територіальних органів Мінприроди до обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
–Законом України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного
середовища» внесено відповідні зміни до Закону України «Про
природно-заповідний фонд України».

2.

3

4

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

2. Створено нормативно-правову базу для збереження
старовікових та природних лісів. Законом України внесено зміни
до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів
згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток
Карпат. Розпочато її впровадження шляхом ідентифікації пралісів.
3. Прийнято 12 Указів Президента України, якими створено три
нових національних природних парки («Бойківщина», «Кам’янська
січ», «Нобельський»), розширено території 7 об’єктів природнозаповідного фонду та оголошено 3 заказники, таким чином площа
природно-заповідного фонду України збільшена майже на 80 000
га, що становить приблизно 0,13% від загальної площі країни.
4. Урядом схвалений Указ про створення Дніпровсько Тетерівського національного природного парку.
5. Створено мережу природоохоронних територій відповідно
до європейських стандартів (Смарагдова мережа) та забезпечено
включення її до Європейської мережі природоохоронних територій
– 271 територія загальною площею 6 млн. га.
6. Постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 №459
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
10 серпня 1992 р. № 459» урегульовано питання спеціального
використання водних біоресурсів у межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду
7. Діє заборона на суцільні санітарні рубки у заповідниках,
заказниках та нацпарках
8. Уперше Мінприроди отримало 100 мільйонів гривень на
національні природні парки.
9. У процесі будівництва 4 екопросвітницькі візит-центри на
території 4 національних природних парків: НПП «Бузький гард», НПП
«Верховинський», НПП «Подільські товтри», НПП «Приазовський»,
триває підготовка документації для Голосіївського національного
природного парку.
10. Наказом Мінприроди від 17.04.2018 № 123 визначено новий
порядок проведення конкурсу та призначення на посаду керівників
установ природно-заповідного фонду.
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У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
ВОДНИМИ РЕСУРСАМ,
БОРОТЬБИ З ДЕГРАДАЦІЄЮ ЗЕМЕЛЬ ТА ОПУСТЕЛЮВАННЯМ

3.

1. Запроваджено реформу державної системи управління
водними ресурсами шляхом переходу від адміністративнотериторіальної моделі управління до інтегрованого управління
за басейновим принципом відповідно до вимог Водної рамкової
директиви ЄС.
У рамках цієї реформи:
• Законом України внесено зміни до деяких законодавчих
актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в
управління водними ресурсами за басейновим принципом;
• здійснено гідрографічне та водогосподарське районування
території України, встановлені межі районів річкових басейнів,
суббасейнів та водогосподарських ділянок;
• започатковано реформування інституційної структури
державної системи управління водними ресурсами та водним
господарством, зокрема, Держводагентства шляхом реорганізації
діючих структур і утворення 12 басейнових управлінь водних
ресурсів та 15 регіональних офісів водних ресурсів;
• утворено 13 басейнових рад – дорадчо-консультативних
органів, які беруть участь у формуванні і реалізації державної
водоохоронної політики у межах окремого району річкового
басейну;
• забезпечено прийняття необхідних нормативно-правових
актів.
2. Запроваджено новий порядок здійснення державного
моніторингу вод (поверхневих, підземних, морських).
Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758
затверджено Порядок здійснення державного моніторингу вод,
яким реформовано існуючу систему державного моніторингу
вод відповідно до європейських принципів і підходів. Новий
порядок державного моніторингу вод передбачає функціонування
моніторингу вод як складової процесу розроблення планів
управління річковими басейнами та морської стратегії України,
оцінки прогресу й ефективності їх виконання. Головним завданням
державного моніторингу вод визначено досягнення та підтримання
доброго екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод,
доброго кількісного та хімічного станів масивів підземних вод та
доброго екологічного стану морських вод.
Розпочато зміну існуючої системи моніторингу поверхневих
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водних масивів на нову, здатну забезпечувати
сучасну діагностику стану водних масивів за
європейськими стандартами.
Оптимізовано
кількість
суб’єктів
моніторингу вод з 11 до 5, вдвічі розширено
кількість
досліджуваних
показників.
Введено нові досліджувальні показники
–
гідроморфологічні,
гідробіологічні,
пріоритетні та специфічні для визначення
хімічного стану вод (близько 90 показників),
збільшено кількість об’єктів моніторингу вод
(масиви поверхневих вод та підземних вод,
морські води).
3 басейнові лабораторії, які знаходяться у
басейнах річок Дону (суббасейн СіверськогоДінця), Дніпра та Дністра будуть здійснювати
зазначені дослідження.
Забезпечено інформаційний менеджмент
у сфері якості вод. Розроблено відкриті вебресурси для висвітлення інформації щодо
якості вод (веб-система «Моніторинг та
екологічна оцінка водних ресурсів України»,
інтерактивна карта забрудненості річок
України «Чиста вода», опубліковано набори
відкритих даних).
Крім того, вперше в історії здійснено
комплексний моніторинг стану Чорного
моря відповідно до вимог законодавства
ЄС, спільно з науковцями з країн ЄС та Грузії
здійснено три експедиції з дослідження
стану Чорного моря. На базі отриманих даних,
розпочалась розробка повноцінної Морської
Стратегії.
3. Удосконалено законодавство щодо
спеціального водокористування, значно
спрощено процедуру отримання документу
дозвільного характеру, зокрема:
• внесено зміни до статті 49 Водного
кодексу України в частині встановлення

чіткого порядку видачі дозволу на спеціальне
водокористування,
термінів
розгляду
документів та прийняття рішення про видачу
або відмову у видачі дозволу, органу,
уповноваженого з видачі дозволу та інше;
•
постановою
Кабінету
Міністрів
України від 13.12.2017 внесено зміни до
деяких постанов Кабінету Міністрів України
з питань видачі дозволів на спеціальне
водокористування, удосконалено порядок
розроблення
нормативів
гранично
допустимого
скидання
забруднюючих
речовин у водні об’єкти, актуалізовано
відповідно до сучасних передових практик
і підходів перелік забруднюючих речовин,
скидання яких у водні об’єкти нормується;
•
наказом Мінприроди від 12.04.2018
№ 116, зареєстрований в Мін’юсті 07 травня
2018 р. за № 567/32019, затверджено форму
заяви для отримання дозволу на спеціальне
водокористування.
Запроваджено електронний сервіс з
надання адміністративної послуги щодо
дозволу на спеціальне водокористування в
електронній формі, що дозволило бізнесу без
зайвих бюрократичних процедур, самостійно,
не витрачаючи часу, отримувати дозвіл online.
Електронна послуга реалізує право на
громадський контроль за діяльністю суб’єктів
господарювання та органів виконавчої
влади, мінімізує корупційні ризики шляхом
публічності та прозорості всіх етапів
процедури.
Функціонує відкритий реєстр виданих та
анульованих дозволів.
4. Створено інформаційний геопортал
«Водні ресурси України». Для забезпечення
вільного доступу громадян до інформації про
водні об’єкти України Держводагентством
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здійснюється ведення геопорталу «Водні ресурси України», який
містить всебічну інформацію щодо державного водного кадастру –
обліку поверхневих водних об’єктів http://geoportal.davr.gov.ua:81.
Геопортал розроблено в рамках реалізації проекту APENA з
урахуванням вимог директив ЄС. Забезпечено візуалізацію водних
об’єктів України відповідно до критеріїв Водної Рамкової Директиви
ЄС, зокрема, річок довжиною від 10 км та озер площею водного
дзеркала більше 0,5 км2.
5. Забезпечено впровадження ЕСКО-контрактів.
На сьогоднішній день реалізуються 4 ЕСКО-контракти
загальним обсягом інвестицій 33,4 млн. гривень.
Розрахункова економія коштів на оплату електроенергії
насосними станціями після завершення дії ЕСКО-контрактів складе
близько 20%, що значно зекономить бюджетні кошти.
За допомогою ЕСКО-контрактів проводяться енергозберігаючі
заходи, оновлюється насосно-силове обладнання.
6. Актуалізовано цілі і завдання державної політики щодо
боротьби з деградацією земель та опустелюванням, прийнято
практичний механізм її реалізації, зокрема:
•

розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

•
від 22.10.2014 № 1024 схвалено Концепцію боротьби з
деградацією земель та опустелюванням;
• від 30.03.2016 № 271 схвалено Національний план дій щодо
боротьби з деградацією земель та опустелюванням.
• Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 20
утворено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією
земель та опустелюванням.
7. Схвалено Стратегію розвитку зрошення та дренажу в Україні
на період до 2030 року.
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1. Впроваджено системний підхід до поводження з відходами
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
на національному та регіональному рівні.
БЕЗПЕКИ, ПРОМИСЛОРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11. 2017 №
ВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТА
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХО- 820 схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні
до 2030 року (далі – Стратегія), якою передбачено розв’язання
ДАМИ
проблемної ситуації, що склалася з утворенням, накопиченням,
зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням
відходів, а зокрема, запровадження роздільного збирання твердих
побутових відходів, створення інфраструктури з їх перероблення.

4.

З метою реалізації Національної стратегії, постановою Кабінету
Міністрів України від 20.02.2019 № 117-р затверджено Національний
план управління відходами до 2030 року, який закладає
передумови до адаптації національного законодавства до вимог
європейського законодавства у сфері управління відходами та
визначає суспільно-політичні, інституційні, організаційно-технічні,
регуляторні, технологічні заходи, за передбаченими Стратегією
напрямками. Завдання та заходи Національного плану управління
відходами до 2030 року є основою для регіональних планів
управління відходами, розроблення яких повинно здійснюватися
після схвалення Стратегії, якою, в свою чергу, визначено, що
затверджений регіональний план управління відходами є
підставою для забезпечення фінансування відповідних видатків з
державного і місцевих бюджетів.
2. Реформування системи управління відходами
запровадженням європейських підходів та досвіду

із

Проект Закону України «Про управління відходами» схвалено
Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України 02.07.2019
реєстр. № 10411.
Реформа управління відходами передбачає як запровадження
ієрархії управління відходами ЄС, так і відповідальність виробника,
споживача, громади.
Ключовими елементами законопроекту є:
• термінологічний апарат, який дозволить говорити «однією
мовою» із ЄС;
•

введення європейської класифікації відходів;

•

5 ступенева ієрархія управління відходами – запобігання

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
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утворенню,
повторне
використання,
перероблення, а лише в кінці спалення та
видалення
• механізми для реалізації розширеної
відповідальності виробника;
• вимоги до збирання, перевезення та
оброблення відходів.
Розроблені та затверджені Порядок
та Методичні рекомендації розробки та
схвалення регіональних планів управління
відходами (Накази Мінприроди від 28.05.19
№ 195 та від 12.04.19 № 142).
3. З метою скорочення кількості
документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності:
Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
скорочення кількості документів дозвільного
характеру» внесені зміни до законів України
«Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», «Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності», «Про пестициди і агрохімікати»,
а також спеціальних законів, що регулюють
відносини,
пов’язані
з
одержанням
документів дозвільного характеру, зокрема,
в частині скасування документів дозвільного
характеру, а також деяких документів
(погоджень) необхідних для отримання
документів дозвільного характеру.
Внесено зміни до наказів Міністерства
охорони
навколишнього
природного
середовища України від 08 листопада
2006 року № 490 та від 08 листопада 2006
року № 491, зокрема: скасовано дозвіл
на використання залишків пестицидів і
агрохімікатів; вилучено затверджений зразок
цього дозволу.
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4. Постановою Кабінету Міністрів України
від 18.04.2018 № 312 затверджено Порядок
проведення еколого-експертної оцінки
матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів
та агрохімікатів.
Еколого-експертна оцінка є обов’язковою
складовою
й
передостаннім
етапом
процедури державної реєстрації пестицидів
і агрохімікатів та здійснюється, зокрема, з
метою превентивного виявлення екологічних
ризиків та вважається позитивною, якщо за
її результатами препарат рекомендовано до
постійної або експериментальної реєстрації.
5. Забезпечено процедуру визначення
фонових концентрацій забруднювальних
речовин в атмосферному повітрі у зв’язку із
передачею повноважень до місцевих органів
влади.
Видано наказ Мінприроди від 08.12.2016
№ 485 «Про затвердження Змін до
Порядку визначення фонових концентрацій
забруднювальних речовин в атмосферному
повітрі», зареєстрований в Мін’юсті 28.12.2016
за № 1720/29850.
6. Забезпечено удосконалення порядку
та методологію взяття на державний
облік об’єктів, які справляють або можуть
справити шкідливий вплив на здоров’я людей
і стан атмосферного повітря у зв’язку із
передачею повноважень до місцевих органів
влади.
Видано наказ Мінприроди від 03.03.2017
№ 104 «Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок та критерії взяття на державний
облік об’єктів, які справляють або можуть
справити шкідливий вплив на здоров’я людей
і стан атмосферного повітря, видів та обсягів
забруднюючих речовин, що викидаються
в атмосферне повітря», зареєстрований в
Мін’юсті 28.03.2017 за № 412/30280.
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7. Схвалено Концепцію державної політики у сфері промислового
забруднення та розпочато роботу над створенням системи
інтегрованого дозволу та інтеграції найкращих доступних
технологій і методів управління (НДТМ)
22 травня 2019 року Уряд схвалив Концепцію реалізації
державної політики у сфері промислового забруднення на 10
років. Документ передбачає впровадження Директиви 2010/75/
ЄС, зменшення промислового забруднення і посилення контролю
за ним, а також закладає основу для реформи дозвільної системи
– запровадження єдиного дозволу.
9 липня 2019 року відбулося відкриття спільного проекту
Zusammenarbeit (GIZ) «Найкращі доступні технології та методи
управління (НДТМ) для України», який виконується за підтримки
Федерального Міністерства довкілля Німеччини.
Загальний бюджет проекту – 10 млн євро, які включають
допомогу в розробленні законодавчої бази, зміцнення інституційної
спроможності Мінприроди, переклад частини НДТМ, пілотні
проекти та їх впровадження, запропоновані механізми для
інвестицій на заходи з модернізації підприємств. Результатом
реалізації напрацювань проекту має стати зменшення негативного
впливу промислового забруднення на довкілля України.

1. Україна в 2017-2019 роках значно піднялася в рейтингу
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ Climate Change Performance Index, увійшовши у світові ТОП20 країн,
ЗМІНІ КЛІМАТУ ТА ЗБЕ- які роблять значний вклад в розвиток міжнародного кліматичного
РЕЖЕННЯ ОЗОНОВОГО руху (https://www.climate-change-performance-index.org/).
ШАРУ
2. Забезпечено підготовку до підписання та ратифікації
Паризької угоди (ратифікована Законом України від 14 липня 2016
року № 1469-VIII). Україна стала однією з перших європейських
країн, що ратифікувала цю глобальну кліматичну угоду.

5.

3. Затверджено Концепцію реалізації державної політики у
сфері зміни клімату на період до 2030 року (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р), яка є першим
цілісним нормативно-правовим документом України у сфері зміни
клімату.

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ЗА ПЕРІОД 2016 – 2019 РОКІВ

Метою Концепції є вдосконалення
державної політики у сфері зміни клімату
для досягнення сталого розвитку держави,
створення правових та інституційних
передумов для забезпечення поступового
переходу до низьковуглецевого розвитку за
умови економічної, енергетичної та екологічної
безпеки і підвищення добробуту громадян.
Основними напрямами реалізації Концепції
є: (I) зміцнення інституційної спроможності
щодо формування і забезпечення реалізації
державної політики у сфері зміни клімату; (II)
запобігання зміні клімату через скорочення
антропогенних викидів і збільшення
абсорбції парникових газів та забезпечення
поступового переходу до низьковуглецевого
розвитку держави; (III) адаптація до зміни
клімату, підвищення опірності та зниження
ризиків, пов’язаних із зміною клімату.
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зазначену вимогу Паризької угоди. Відповідно
до цієї Стратегії, Україна, усвідомлюючи
свою відповідальність за досягнення цілей
Паризької угоди та керуючись національними
пріоритетами, докладатиме зусиль для
досягнення індикативного показника, що до
2050 року складе порівняно з 1990 роком 3134% викидів парникових газів.
6. Забезпечено підготовку та надання до
Секретаріату Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату 4-х щорічних національних
кадастрів антропогенних викидів із джерел
та абсорбції поглиначами парникових газів в
Україні.
У кадастрах міститься інформація про
викиди та абсорбцію парникових газів на
всій території України, включаючи тимчасово
окупований півострів Крим. Останній
підготовлений
Національний
кадастр
антропогенних викидів із джерел та абсорбції
поглиначами парникових газів в Україні за
1990-2017 роки опубліковано на офіційному
сайті Секретаріату Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату за посиланням: https://unfccc.
int/documents/195605.

4. Забезпечено підготовку та погодження
Плану заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року (затверджений
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 06 грудня 2017 року № 878-р). Цей
документ містить перелік 49-ти конкретних
7.
Забезпечено
розроблення
заходів, спрямованих на виконання основних
напрямів реалізації Концепції, а також строки багаторівневої системи національного
пакету
законодавства
з
метою
їх виконання та відповідальних виконавців.
імплементації
системи
моніторингу,
5.
Забезпечено
підготовку
та
звітності та верифікації викидів (МЗВ)
погодження Стратегії низьковуглецевого
парникових газів в Україні на виконання
розвитку України до 2050 року (затверджена
міжнародних зобов’язань України за Угодою
протокольним рішенням Кабінету Міністрів
про асоціацію між Україною та Європейським
України від 18 липня 2018 року № 28). Цей
Союзом, в частині імплементації положень
документ було розроблено на виконання
Директиви № 2003/87/ЄС про встановлення
пункту 19 статті 4 Паризької угоди та Плану
схеми торгівлі квотами на викиди парникових
заходів щодо виконання Концепції реалізації
газів, а також зобов’язаннями за РКЗК ООН та
державної політики у сфері зміни клімату
Паризькою угодою.
на період до 2030 року. Україна стала 9-ю
В
основі
національного
пакету
стороною Паризької угоди, що виконала
законодавства
лежить
законопроект
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«Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів
парникових газів», який у лютому 2019 року прийнято Верховною
Радою України у першому читанні (реєстраційний номер № 9253), а
у травні 2019 року за результатом розгляду профільним Комітетом
ВРУ рекомендовано до прийняття у другому читанні.
Прийняття законопроекту та відповідних підзаконних
нормативно-правових актів забезпечить створення в Україні системи
правових та організаційних засад у сфері МЗВ, що спрямована,
зокрема, на впровадження єдиної загальнообов’язкової методики
розрахунку викидів парникових газів, що відповідає вимогам
європейських стандартів та механізмам щодо МЗВ, створення умов
для застосування ринкових або неринкових механізмів сприяння
скороченню викидів парникових газів
8.
Забезпечено відновлення роботи та ведення
Національного електронного реєстру антропогенних викидів
та абсорбції парникових газів на виконання зобов’язань України
в рамках РКЗК ООН та Кіотського протоколу до неї, який було
відключено у серпні 2015 року. У зв’язку з чим Україна не змогла
формально продемонструвати свою відповідність вимогам
щодо звітності за перший період дії зобов’язань за Кіотським
протоколом, що в результаті призвело до встановлення статусу
невідповідності України вимогам Кіотського протоколу. Протягом
одного року Україною було успішно забезпечено повернення
статусу відповідності України усім вимогам Кіотського протоколу
та забезпечено встановлення нового сучасного програмного
забезпечення Реєстру з функціями забезпечення відповідності
вимогам другого періоду дії зобов’язань за Кіотським протоколом,
який на сьогоднішній день функціонує лише у трьох країнах світу.
9.
Проведено переговори з трьома японськими приватними
енергетичними компаніями, з якими укладено договори продажу
одиниць установленої кількості, з метою уникнення повернення
залишку коштів на суму близько 1 млрд. грн. та досягнуто
домовленості про використання коштів на реалізацію проектів
цільових екологічних (зелених) інвестицій.
10. Виконано зобов’язання та завершено співпрацю за
договором продажу одиниць установленої кількості, укладеним
з урядовою японською компанією «Організація з розробки нових
енергетичних та промислових технологій».

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
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11. Розпочато співпрацю з іспанською стороною договору
продажу одиниць установленої кількості, у результаті чого
розпочалася реалізація проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій на суму 585 млн. грн.
12. Розроблено проект Закону України «Про озоноруйнівні
речовини та фторовані парникові гази» (реєстр. № 9082).
Законопроектом передбачено визначення правових та
організаційних засад регулювання відносин у сфері поводження з
речовинами, використання яких впливає на озоновий шар та зміну
клімату, а також обладнанням, яке працює з їх використанням.
13. Розроблено та прийнято постанову Кабінету
Міністрів України від 04.10.2017 № 756 «Про реалізацію пілотного
проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу
часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних
речовин», що дозволило реалізувати пілотний проект, в ході якого
було опрацьовано механізм розподілу національної квоти шляхом
проведення електронних аукціонів.
14. Схвалено постанову Кабінету Міністрів України «Деякі
питання здійснення державного моніторингу у галузі охорони
атмосферного повітря» (схвалено Урядом 14.08.2019).
Реалізація акту забезпечить реформування існуючої системи
державного моніторингу та приведення її у відповідність до
найкращих європейських практик. У ході реалізації передбачено
оновлення мережі спостережень та встановлення автоматизованих
постів спостережень за результатами аналізу фактичних даних про
стан атмосферного повітря, що забезпечить інформацію в режимі
реального часу про стан забруднення атмосферного повітря.
15. В рамках міжнародного переговорного процесу з питань
зміни клімату, Україні за останні три роки, використовуючи свій
досвід з практичної реалізації Кіотського протоколу до РКЗК ООН,
вдалося ініціювати декілька інноваційних підходів при розробці
«Книги правил Паризької угоди». Серед них пропозиції щодо нових
фінансових підходів та глобальної організаційної структури.
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У СФЕРІ ОХОРОНИ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА
БІОБЕЗПЕКИ

6.

1. Розроблено проекти законів України:
«Про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до
генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл
вигід від їхнього використання до Конвенції про біологічне
різноманіття» (надіслано до МЗС для подальшого внесення на
розгляд Президентові України). Прийняття закону забезпечить
справедливий та рівноправний розподіл вигід від використання
генетичних ресурсів та створення тим самим умов для збереження
та розвитку біологічного різноманіття.
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення у відповідність до Бюджетного кодексу України
плати за спеціальне використання об’єктів тваринного світу»
(зареєстрований у Верховній Раді України 07.03.2018 за № 8100).
Прийняття закону забезпечить створення законодавчих передумов
для коригування розмірів плати за спеціальне використання
об’єктів тваринного світу відповідно до кон’юнктури ринку та
збільшення відповідних надходжень до держбюджету.
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин
від жорстокого поводження» (зареєстрований у Верховній Раді
України реєстр. № 9453 від 28.12.2018). Метою законопроекту є
підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо
поводження з тваринами відповідно до реалізації державної
політики, спрямованої на покращення ставлення до диких тварин
відповідно до європейських норм.
2. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10. 2018 №
796 внесено зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 7 листопада 2012 р. № 1030» та наказом Мінприроди
від 19.12.2017 р. № 481 внесено зміни до Переліку видів тварин,
що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ),
якими надано статус об’єкта Червоної книги України виду лось
європейський (Alces alces), стан популяцій в Україні якого, за
висновком Національної комісії з питань Червоної книги України,
відповідає критеріям занесення цього виду до Червоної книги
України, а також встановлення розміру компенсації за незаконне
добування лося в Україні (130 тис. грн. за одну особину), посилює
законодавчу охорону цієї тварини та відповідальність за її незаконне
добування, створює умови для відновленні її популяції в Україні до
екологічно безпечного рівня. Розпочато авіаоблік популяції лося
європейського.
3. Розпочато вперше за роки незалежності масштабний облік
дельфінів у Чорному морі.
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У СФЕРІ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В
СИСТЕМУ НАДАННЯ
ПРИРОДООХОРОННИХ І
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ
ПОСЛУГ

7.
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1. Забезпечено розбудову прозорої системи надання
природоохоронних і природно-ресурсних послуг в цифровому
вигляді
На офіційному веб-сайті Мінприроди впроваджено
експлуатацію та забезпечено стале функціонування:

в

• електронної системи «Подання декларації про відходи»
https://e-eco.gov.ua/ для здійснення дозвільних процедур у сфері
поводження з відходами. Природоохоронною послугою он-лайн
скористалося понад 6450 суб’єктів господарювання від початку
її впровадження у 2016 році. Послугу інтегровано до Єдиного
державного порталу адміністративних послуг;
• Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля http://
eia.menr.gov.ua з базовим функціоналом, який забезпечує
надання електронної послуги «Оцінка впливу на довкілля». Для
консультування з питань функціонування Реєстру ОВД працює
телефонна «гаряча лінія»;
• на постійній основі забезпечено функціонування розділів:
«Адміністративні послуги (єдине вікно)»
https://menr.gov.ua/content/administrativni-poslugi.html
«Бізнесу» https://e-eco.gov.ua/

та

2. забезпечено використання цифрових технологій для
розгляду звернень громадян з питань очищення територій
областей від несанкціонованих і неконтрольованих звалищ;
активізації системної роз’яснювальної роботи та проведення
інформаційно-просвітницьких заходів у громадах; привернення
уваги та залучення ЗМІ до вирішення екологічних питань.
На офіційному веб-сайті Мінприроди забезпечено
функціонування першого цифрового сервісу природоохоронного
урядування www.ecomapa.gov.ua у повній та мобільній версіях. На
сервіс надійшло понад 6400 звернень від громадян і громадських
організацій від початку його впровадження у 2017 році.
3. Застосовано технології/інструменти електронного
урядування для здійснення належного екологічного урядування,
превентивного запобігання корупції й мінімізації корупційних
ризиків
Впроваджено у дослідну експлуатацію систему електронного
документообігу Мінприроди (СЕД Мінприроди); забезпечено її
інтеграцію до системи електронної взаємодії органів виконавчої
влади (СЕВ ОВВ); розширено мережу електронної взаємодії
Мінприроди з ЦОВВ; забезпечено застосування кваліфікованого
електронного підпису.
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4.
Здійснюється
створення
загальнодержавної
автоматизованої системи «Відкрите довкілля»
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2018
№ 825 схвалено Концепцію створення загальнодержавної
автоматизованої системи «Відкрите довкілля» (далі – Система).
Розроблено програмне забезпечення перших трьох компонентів
Системи (Порталу природоохоронних послуг і державних
екологічних реєстрів з модулем інтеграції до Єдиного державного
порталу адміністративних послуг; Аналітичної підсистеми, шини
обміну даними).
Впровадження системи дозволить впровадити централізоване
інформаційне обслуговування державних службовців екологічною
інформацією в електронному вигляді відповідно до інформаційних
потреб, спростити ліцензійно-дозвільні процедури для
представників бізнесу, забезпечити кожному громадянину рівний
вільний доступ до екологічної інформації про стан довкілля,
екологічні ризики/загрози для безпечної життєдіяльності.
5. Спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні здійснено
аналіз шкоди довкіллю внаслідок агресії Росії на Донбасі (https://
menr.gov.ua/news/32004.html) створено відповідну інформаційноаналітичну систему - http://deis.menr.gov.ua/.
6. Мінприроди першим серед центральних органів виконавчої
влади застосувало один із інструментів електронної демократії електронне рейтингове голосування та провело у 2016 році вибори
до складу Громадської ради на офіційному веб-сайті міністерства
на платформі програмного забезпечення ГО «Електронна демократія» https://menr.gov.ua/timeline/Gromadska-rada.html
У рамках підтримки Мінприроди громадських ІТ-ініціатив на
офіційному веб-сайті забезпечується функціонування громадського екологічного бота моніторингу оновлень в екологічних
реєстрах: https://menr.gov.ua/news/32837.html

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ,
ЩО ЗАЗНАЛИ
РАДІОАКТИВНОГО
ЗАБРУДНЕННЯ
ВНАСЛІДОК
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ

8.

1. Розроблено та прийнято Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про Загальнодержавну програму зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття»
на екологічно безпечну систему», яким забезпечено безумовне
виконання робіт зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
протягом наступних років (до 2065 року) і бюджетне фінансування
цієї діяльності до 2020 року;
2. Добудовано та введено в експлуатацію новий безпечний
конфаймент об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС, що стало
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вагомим кроком до покращення екологічної безпеки як в зоні
відчуження, так і світі;
3. Добудований та проходить холодні випробування сховище
відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2;
4. Введений в експлуатацію та почав роботу завод з переробки
рідких радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС;
5. Указом Президента України (від 26.04.2016 № 174/2016)
створено Чорнобильський радіаційно-екологічного біосферний
заповідник.
Метою є збереження в природному стані найбільш типових
природних комплексів Полісся, забезпечення підтримки та
підвищення бар’єрної функції Чорнобильської зони відчуження
та зони безумовного (обов’язкового) відселення, стабілізації
гідрологічного режиму та реабілітації територій, забруднених
радіонуклідами, сприяння організації та проведенню міжнародних
наукових досліджень.
6. Виконуються заходи з реінтеграції постраждалої території
зони відчуження, зокрема шляхом створення об’єктів з вироблення
електроенергії з альтернативних джерел енергії. Створено сонячну
електростанцію (СЕС) потужністю 1 МВт*Пік на проммайданчику
Чорнобильської АЕС.
7. Відновлено належне формування та функціонування
Державного фонду поводження з радіоактивними відходами
- прийнято закони України «Про поводження з радіоактивними
відходами» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення
поводження з радіоактивними відходами», постановою
Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 330 затверджено
Порядок використання коштів Державного фонду поводження з
радіоактивними відходами.
8. Проведено «гарячі» випробування на Централізованому
сховищі для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання,
яке призначене для приймання, ідентифікації, сортування, обробки,
кондиціонування, паспортизації та наступного роздільного
зберігання до 50 років відпрацьованих джерел іонізуючого
випромінювання.
9. вилучено та передано на безпечне зберігання радіоактивні
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відходи із сховища «Вакуленчук» у Житомирській області, що
утворились внаслідок виконання військових програм колишнього
СРСР в Україні та розпочато роботи з вилучення радіоактивних
відходів зі сховища «Цибулеве».
10. Чорнобиль також став одним із головних об’єктів цільового
інтересу для іноземних туристів в Україні. Кількість відвідувачів зони
відчуження з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тисяч до 70
тисяч осіб, з них більше половини - іноземці. Для відвідувачів
відкрито інформаційний центр, нові маршрути, впроваджено
електронний квиток та індивідуальний дозиметричний контроль.
РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
ПРИРОДООХОРОННОГО
КОНТРОЛЮ

9.

Виконуються роботи із створення єдиного інтегрованого органу
природоохоронного нагляду та усунення дублювання функцій
державного нагляду у зазначеній сфері; конкурсний відбір усіх
працівників; створення умов для запобігання корупції у сфері
державного природоохоронного нагляду.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2017
№ 616-р затверджено Концепцію реформування системи
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища в Україні.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018
№ 353-р затверджено план заходів щодо реалізації Концепції
реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища в Україні.
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.2018
№102 «Питання реалізації Концепції реформування системи
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього
природного середовища», відповідно до якої утворено як юридичні
особи публічного права міжрегіональні територіальні органи
Державної екологічної інспекції України.
Урядом ліквідовано Державну екологічну інспекцію, її
територіальні та міжрегіональні територіальні органи.
Водночас утворено Державну природоохоронну службу як
центральний орган виконавчої влади який реалізує державну
політику із проведення державного моніторингу навколишнього
природного середовища та державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та її
міжрегіональні територіальні органи.

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
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Водночас з метою комплексного реформування роботи
інспекції, у рамках робочої групи за участі громадськості, народних
депутатів, розроблено і передано до парламенту законопроект
про Державну природоохоронну службу (реєстр. № 9336). Також
триває спільна з громадськістю робота щодо законопроекту
про державний екологічний контроль, який також передбачає
реформування системи екологічного контролю загалом, включаючи
функціонування екологічної інспекції.

Прийняті постанови Кабінету Міністрів України:
РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ
від 25.04.18 № 333, щодо внесення змін до порядків,
НАДРОКОРИСТУВАННЯ
затверджених постановами від 30.05.11 № 615 та 594, а саме:
УКРАЇНИ:

10.

• для нафтогазоносних надр скасовано плату за продовження
строку дії спеціального дозволу на користування надрами;
• ліквідовано непрозорі шляхи отримання спеціальних
дозволів для нафтогазоносних надр без процедури аукціону;
• створено спеціальний перехідний період для виконання
надрокористувачами вимог Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля», реалізація якого випливає із зобов’язань України
відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС
• наявність податкових боргів виключено з переліку підстав
для відмови у продовженні строку дії дозволу та внесення змін до
нього;
• спрощено порядок погодження місцевими органами влади
ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на
аукціон (в тому числі на території континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони).
• впроваджується електронна система видачі дозволів у сфері
надрокористування, яка забезпечить електронний обіг документів
для дозвільних процедур, їх моніторинг та автоматизовану видачу
дозволу.
від 17.10.2018. № 848, якою впроваджено експериментальний
проект проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами шляхом електронних торгів (прозорий
механізм продажу на он-лайн аукціонах в режимі реального часу
для необмеженого кола осіб.
від 19.09.2018 № 764, якою Національну Класифікацію запасів
і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України
адаптовано до Рамкової класифікації викопних енергетичних і
мінеральних запасів і ресурсів (РКООН-2009);
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від 07.11.2018 № 939, якою затверджено новий порядок
розпорядження геологічною інформацією, який значно лібералізує
правовідносини у цій сфері шляхом:
• відкритості та доступності інформації, яка належить державі
(пріоритетним напрямком є повне переведення у цифровий формат
усього обсягу геологічної інформації);
• чіткого визначення складових геологічної інформації
(первинна/вторинна);
• зменшення надмірного регуляторного навантаження
на суб’єктів господарювання при розпорядженні геологічною
інформацією ;
•

уникнення ризиків втрати геологічної інформації

• створення загальнодоступного каталогу відомостей
про геологічну інформацію та державного сховища геологічної
інформації та кам’яного матеріалу.
Урядом схвалено Дорожню карту щодо прискорення
проведення аукціонів та конкурсів з продажу спеціальних дозволів
на видобування вуглеводнів;
Підготовлено проекти рішень Уряду, якими:
• затверджується новий механізм обрахунку вартості дозволу
через встановлення сталих коефіцієнтів розрахунку, що зробить цей
процес прозорим та зрозумілим для кожного надрокористувача;
• передбачено усунення монополії у сфері експертизи та
оцінки запасів корисних копалин.
Спільно з міжнародними партнерами розроблено та
здійснюється тестування з подальшим повноцінним запуском до
кінця 2019 року електронної системи «Кабінет надрокористувача».
З метою розроблення нової редакції кодексу про надра
відповідно до кращих світових та європейських практик, а також
впровадження законодавства ЄС, підготовлено та у вересні-жовтні
2019 р. очікується започаткування роботи проекту ЄС «Розроблення
нового кодексу України про надра».
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МІЖНАРОДНА
СПІВПРАЦЯ

11.

1. Активізовано участь України у багатосторонніх міжнародних
договорах, у тому числі:
• Забезпечено вирішення справ про порушення Україною 5
міжнародних угод, зокрема Кіотського протоколу, Оргуської
конвенції, Договору про Енергетичне Співтовариство,
забезпечено виконання графіку зобов’язань в рамках
Монреальського протоколу, сформовано дорожню карту для
закриття справ проти України в рамах Конвенції Еспо»;
• b. Здійснюється протидія спробам Російської Федерації
легітимізувати тимчасову окупацію АР Крим..
• c. Взято участь у підготовці рішень Асамблеї ООН з
навколишнього середовища щодо пом’якшення наслідків
та обмеження забруднення довкілля у районах, вражених
збройними конфліктами та тероризмом.
Україну обрано у керівні органи низки багатосторонніх договорів
у сфері довкілля та ініціатив в рамках міжнародних організацій,
зокрема Енергетичного Співтовариства, Оргуської конвенції,
Протоколу РВПЗ, Конвенції Еспо, Робочої групи ОЕСР з питань
зеленого зростання, Глобального екологічного фонду, тощо.
2. Залучено, реалізовано та забезпечено участь України у
близько 50 національних, регіональних та глобальних проектах
міжнародної технічної допомоги на загальну суму близько 200
млн. дол., у тому числі щодо збереження та сталого використання
торфовищ; апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього
середовища; управління водними ресурсами, впровадження
політики зеленого зростання, підтримки природно-заповідних
територій в Україні; прозорості та підзвітності у державному
управлінні та послугах; збереження, посилення та управління
запасами вуглецю та біорізноманіттям у Чорнобильській зоні
відчуження; підготовки до впровадження системи торгівлі
викидами парникових газів; визначення школи, завданої довкіллю
на сході України; інституційної підтримки в рамках архітектури
підтримки реформ в Україні; екологічного управління та остаточного
видалення полівінілхлоридів (ПХД); удосконалення екологічного
моніторингу Чорного моря; удосконалення механізмів моніторингу
довкілля; попередження та протидії деградації земель, тощо.
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