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Екологічна політика та право 
№ 9/2 (2015)  

16-30 вересня 2015 року  

АКЦЕНТИ 

САМІТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2015: НОВИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДО 2030 РОКУ 

25-27 вересня 2015 року в м. Нью-Йорк відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. Головний результат – 

ухвалення підсумкового документу «Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 

2030», який включає Цілі сталого розвитку.  

Цілі сталого розвитку – це 17 основних завдань для світового співтовариства на наступні 15 років у 

всіх сферах сталого розвитку. Цілі стосуються таких сфер: бідність, голод та безпека продовольства, 

здоров’я, освіта, гендерна рівність, вода та санітарія, енергетика, економічне зростання, інфраструк-

тура та індустріалізація, нерівність, міста, стале споживання та виробництво, зміна клімату, океани, 

біорізноманіття, мир та правосуддя, партнерство.   

Кожна ціль містить низку конкретних, переважно вимірюваних,  завдань. Екологічні завдання на на-

ступні 15 років включають «значно зменшити рівень смертності та захворюваності, викликаних небе-

зпечними хімічними речовинами та забрудненням повітря, води і ґрунтів», «вжити негайних заходів 

з припинення браконьєрства та торгівлі рідкісними видами флори і фауни», «впровадити інтегроване 

управління водними ресурсами на усіх рівнях, включаючи через транскордонну співпрацю», 

«подвоїти глобальний показник підвищення енергоефективності» тощо.  

Значна увага у підсумкову документі приділена забезпеченню миру в контексті сталого розвитку. 

«Не може бути сталого розвитку без миру і миру  без сталого розвитку» - проголошується у преам-

булі прийнятого підсумкового документу. 

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОЧИМА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Останній тиждень уся міжнародна екоспільнота слідкувала за розвитком подій на Саміті ООН зі ста-

лого розвитку. Окрім прийняття фінального документу, українців, звичайно ж, цікавив виступ Петра 

Порошенка на цьому заході.  

Не може не тішити той факт, що Порошенко став першим президентом України, який на зустрічі та-

кого рівня зі сталого розвитку, не згадував химерну ідею Екологічної Конституції Землі, а звернув 

увагу власне на актуальні для України питання.  

Заслуговує на повагу пропозиція України представити свої ідеї щодо вирішення питань захисту до-

вкілля в збройних конфліктах, адже це питання є актуальним не лише для України. Така ініціатива 

також буде корисна для посилення іміджу України на міжнародній арені. 

Серед питань, над якими сьогодні працює українське суспільство, Президент назвав, серед іншого, 

здорове довкілля, хоча, особливого прогресу у цій сфері останнім часом не помічаємо. 

Президент послався на Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» як основний інструмент досягнен-

ня цілей сталого розвитку для України в майбутньому.  Проте стратегія не стосується сталого розви-

тку, оскільки екологічний компонент останнього у ній взагалі відсутній. Найкраще нові цілі сталого 

розвитку (які є конкретизовані вимірюваними завданнями) повинна інтегрувати Стратегія державної 

екологічної політики, яка наразі переглядається. Її цілі, на даному етапі, далекі по змісту та конкрети-

ці від щойно встановлених на міжнародному рівні.  

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  

"отримувати weeklyupdates" на адресу office@rac.org.ua  

Обговорення «акцентів» : https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine 

Архів оглядів: http://www.rac.org.ua/oglyad/informatsiyno-analitychnyy-oglyad 

© Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” 

Інформаційно-аналітичний огляд  
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29 вересня офіційно опубліковано Закон України «Про внесення зміни до Кодексу України про ад-

міністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством та захисту навколиш-

нього природного середовища» (№ 530-VIII від 17.06.2015). Згідно із ним єгері та посадові особи 

користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду, на-

ділені правом складати протоколи про адміністративні правопорушення. 

Парламент затвердив Порядок денний третьої сесії ВРУ восьмого скликання (Постанова ВРУ від 

15.09.2015 № 677-VIII). Серед питань, які доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на 

сесії, є Проект Закону про оцінку впливу на довкілля (№ 2009а). 29 вересня зареєстровано проект 

постанови парламенту про прийняття за основу цього законопроекту (реєстр. № 2009а/П). 

У ВРУ зареєстровано законопроекти про: 

— внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заходів направлених на сприяння 

розвитку природно-заповідного фонду України) (реєстр. № 3124 від 17.09.2015), 

— внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами щодо за-

побігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне сере-

довище (реєстр. № 3198 від 30.09.2015), 

— внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запобігання негативної дії відходів кін-

цевого споживання продукції на навколишнє природне середовище) (реєстр.№ 3199 від 30-

.09.2015), 

— внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запобігання негативної дії відходів кінце-

вого споживання продукції на навколишнє природне середовище (реєстр. № 3200 від 30.09.2015). 

16 вересня КМУ вніс зміни до Розділу «Ядерна і радіаційна безпека» переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів (Постанова № 711). Також уряд схвалив Очікуваний наці-

онально визначений внесок України до проекту нової глобальної кліматичної угоди 

(Розпорядження № 980-р). 

23 вересня КМУ схвалив Концепцію розвитку сільських територій, серед завдань якої зокрема є 

охорона довкілля, збереження та відновлення природних ресурсів у сільській місцевості 

(Розпорядження № 995-р). 

У рамках регуляторної діяльності Мінприроди: 

1) затвердило Положення про порядок організації діяльності та роботи Комісії з питань погоджен-

ня надання надр у користування Міністерства екології та природних ресурсів України (Наказ Мінп-

рироди України від 28.09.2015 № 351); 

2) підготувало проекти: Закону України «Про внесення зміни до статті 21 Кодексу України про над-

ра»; постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення вартості 

запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування», 

«Про внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального 

дозволу на користування надрами» та Наказу Мінприроди «Про затвердження Правил розробки 

нафтових і газових родовищ». 

Мінприроди проводить громадське обговорення проектів Закону України про ратифікацію Прото-

колу про регістри викидів і перенесення забруднювачів та Наказу Мінприроди «Про затвердження 

Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та 

національних природних парків». 

НОВИНИ ОДНИМ РЯДКОМ 
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