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Базовий план адаптації екологічного законодавства України  

до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації) 
Базовий план адаптації (апроксимації) екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу підготовлено групою 
експертів з України та ЄС за підтримки Шведського агентства з охорони природного середовища. У процесі підготовки були використані 
результати оцінки стану відповідності екологічного законодавства України з правовими актами ЄС. 

Цей документ ґрунтується на аспектах правової транспозиції (адаптації законодавства) процесу конвергенції. 
 

 

Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

 
Екологічне управління та 
інтеграція екологічної політики у 
інші секторальні політики 

    

1 Директива 85/337/ЄЕС про оцінку 
впливу окремих державних і 
приватних проектів на навколишнє 
середовище зі змінами та 
доповненнями, внесеними 
Директивами 97/11/ЄC, 2003/35/ЄC 
та 2009/31/ЄC 

Внести зміни до Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264-12 та 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 
17 лютого 2011 р. N 3038-VI щодо процедури оцінки впливу на 
навколишнє середовище (ОВНС).  

Прийняти нормативно-правовий акт (акти), що встановлює чіткі 
вимоги до процедури ОВНС, в тому числі у випадках 
транскордонного впливу та з врахуванням вимог Директиви 
85/337/ЄEC. Процедура ОВНС має узгоджуватись з порядком 
видачі дозволів на будівництво та бути загально обов’язковою 
щодо визначених об’єктів, передбачати роль компетентних 
органів в сфері охорони довкілля, містити процедуру 
інформування та участі громадськості. Внести зміни та 
доповнення до чинного законодавства у зв’язку з прийняттям 

Мінприроди  

Мінрегіон 

 

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення 

діяльності Міністра 

Відділ державної 
екологічної та геологічної 

експертизи 

Департамент стратегічного 
та бюджетного планування

грудень 2013 року 
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цього акту (актів). 

Внести зміни та доповнення до Порядку залучення 
громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, 
які можуть впливати на стан довкілля, затвердженого 
Постановою КМУ від 29 червня 2011 р. N 771 (щодо участі 
громадськості у процедурі ОВНС). 

Внести зміни до ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 

Внести зміни та доповнення до Переліку видів діяльності та 
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, 
затвердженого Постановою КМУ від 27 липня 1995 р. N 554 або 
затвердити новий перелік відповідно до Додатків I-III 
Директиви. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів у сфері 
регулювання містобудівної діяльності та охорони довкілля у 
зв’язку з прийняттям нового законодавства та відповідних змін.  

2 Директива 2001/42/ЄC про оцінку 
впливу окремих планів та програм 
на навколишнє середовище 

Внести зміни до Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» вiд 25 червня 1991 р. № 1264-12 
стосовно обов'язкового врахування засад екологічної політики в 
проектах державних, секторальних(галузевих), регіональних 
стратегій програм, під час проведення стратегічної екологічної 
оцінки.  

Прийняти Закон України «Про ратифікацію Протоколу про 
стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу 
на навколишнє середовище в транскордонному контексті». 

Прийняти нормативно-правовий акт (закон) про запровадження 
стратегічної екологічної оцінки, що має передбачити процедуру 
та основні вимоги до стратегічної екологічної оцінки відповідно 
до Директиви 2001/42/ЄС та Протоколу про стратегічну 
екологічну оцінку.  

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві. 

Внести зміни до пов’язаних нормативно-правових актів з метою 

Мінприроди 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст  

 

Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення 

діяльності Міністра 

Відділ державної 
екологічної та геологічної 

експертизи 

Департамент стратегічного 
та бюджетного планування

грудень 2013 року 
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транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Переглянути та уточнити переклад Директиви українською 
мовою. 

3 Директива 2003/4/ЄC про доступ 
громадськості до екологічної 
інформації та про скасування 
Директиви 90/313/ЄЕС 

Внести зміни до Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» вiд 25 червня 1991 р. № 1264-12 (Ст. 
25) та Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня 2011 р. 
№ 2657-XII (Ст. 13) щодо приведення визначення екологічної 
інформації у відповідність до визначення Директиви 2003/4/ЄC 
та Орхуської конвенції, визначення публічного органу та щодо 
неможливості відмови у відповіді на запит, що стосується 
інформації про викиди у довкілля.  

Прийняти постанови КМУ «Про порядок оприлюднення 
інформації щодо стану навколишнього природного середовища» 
та «Про затвердження Положення про мережу 
загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-
аналітичної системи забезпечення доступу до інформації щодо 
стану навколишнього природного середовища», які мають 
враховувати, з поміж іншого, вимоги ст. 7 Директиви 
2003/4/ЄC*. 

Мінприроди Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення 

діяльності Міністра 

Відділ державної 
екологічної та геологічної 

експертизи 

Департамент стратегічного 
та бюджетного планування

грудень 2013 року 

     Директива 2003/35/ЄC про 
забезпечення участі громадськості 
у підготовці окремих планів та 
програм, що стосуються 
навколишнього середовища, та 
внесення змін і доповнень до 
Директив 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС 
щодо участі громадськості та 
доступу до правосуддя 

Внести зміни до Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» від 25 червня 1991 р.  № 1264-12, 
Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо 
прийняття рішень, затвердженого Постановою КМУ від 
29 червня 2011 р. N 771 та/або Порядку проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затвердженого Постановою КМУ від 03 
листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 
щодо визначення громадськості та участі громадськості у 
прийнятті планів і програм у різних секторах відповідно до 
вимог Директиви 2003/35/EC та Додатку 1 до неї. 

У процесі гармонізації з Директивами, визначеними у Додатку 1 
до Директиви 2003/35/EC, закріпити у галузевому законодавстві 
України положення про участь громадськості у прийнятті 
відповідних планів та програм. 

Мінприроди Департамент організаційно-
аналітичного забезпечення 

діяльності Міністра 

Відділ державної 
екологічної та геологічної 

експертизи 

Департамент стратегічного 
та бюджетного планування

грудень 2013 року 
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 Якість атмосферного повітря     

5 Директива 2008/50/ЄC про якість 
атмосферного повітря та чистіше 
повітря для Європи 

Внести зміни до чинних нормативно-правових актів щодо: 

встановлення зон та агломерацій по всій території України за 
ступенем забруднення атмосферного повітря, порядку перегляду 
цих зон; 

розміщення постів спостереження за якістю атмосферного 
повітря та пунктів відбору проб;  

порядку збільшення постів; 

оцінювання якості атмосферного повітря; 

створення системи оцінки якості повітря відносно 
забруднювачів та критеріїв цієї оцінки; 

встановлення граничних показників забруднюючих речовин, 
щодо яких має інформуватися громадськість; 

встановлення показників забруднюючих речовин, які мають бути 
досягнуті в майбутньому; 

ухвалення систем вимірювання (методів, обладнання, мережі 
пунктів відбору проб та лабораторій); 

розроблення планів щодо якості повітря для зон та агломерацій, 
в яких рівні забруднювачів перевищують будь-яку з граничних 
величин чи будь-який цільовий показник або існує ризик такого 
перевищення. 

МНС 

Мінприроди 

МОЗ 

 протягом 3-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 

Україною та ЄС - 

6 Директива 2004/107/ЄC про 
миш’як, кадмій, ртуть, нікель і 
поліциклічні ароматичні вуглеводні 
у атмосферному повітрі 

Прийняти нормативно-правові акти, якими:  

визначити зони та агломерації для вимірювання концентрацій 
арсену, кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних ароматичних 
гідрокарбонатів у атмосферному повітрі, та здійснити їх 
класифікацію; 

врегулювати вимірювання арсену, кадмію, ртуті, нікелю, 
поліциклічних ароматичних гідрокарбонатів у атмосферному 
повітрі;  

визначити порядок розміщення постів спостереження за 
концентрацією арсену, кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних 

МНС 

Мінприроди 

МОЗ 

 протягом 3-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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ароматичних гідрокарбонатів у атмосферному повітрі;  

встановити порядок здійснення моніторингу за вмістом арсену, 
кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних ароматичних 
гідрокарбонатів у атмосферному повітрі; 

визначити порядок інформування населення щодо концентрації 
речовин, зазначених у п. 1 ст. 7 Директиви 2004/107/ЄЕС; 

врегулювати порядок здійснення заходів щодо підтримки та 
поліпшення якості повітря стосовно арсену, кадмію, ртуті, 
нікелю, поліциклічних ароматичних гідрокарбонатів. 

7 Директива 98/70/ЄC про якість 
бензину та дизельного палива та 
внесення змін і доповнень до 
Директиви 93/12/ЄЕС зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Директивами 2000/71/ЄС, 
2003/17/ЄС та 2009/30/ЄС і 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 

Прийняти технічний регламент, в якому встановити вимоги до 
суднового та інших видів палива у частині граничного вмісту в 
них сірки. 

Прийняти нормативно-правовий акт, в якому закріпити вимоги 
до інформації щодо складу бензину та дизельного палива, яка 
має супроводжувати цей товар. 

Замінити ДСТУ 4840:2007 Паливо Дизельне. Підвищеної якості, 
затверджений Наказом Держспоживстандарту від 03 жовтня 
2007 р. № 244 відповідним технічним регламентом та привести 
його у відповідність до вимог Додатку ІІ до Директиви 
98/70/ЄС. 

Прийняти нормативно-правовий акт стосовно проведення 
оцінки національного споживання пального, встановлення 
регуляторної системи для охоплення виняткових подій та 
системи збору даних про якість пального. 

Мінекономрозвитку 

Міненерговугілля 

Мінприроди 

 протягом 3-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 

8 Директива 1999/32/ЄC про 
зменшення вмісту сірки в деяких 
видах рідкого палива та внесення 
змін і доповнень до Директиви 
93/12/ЄС зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 та 
Директивою 2005/33/ЄС 

Внести зміни до чинних державних стандартів України чи 
прийняти нові державні стандарти щодо вмісту сірки у певних 
видах рідкого палива або прийняти технічний регламент 
(регламенти) щодо вмісту сірки у певних видах рідкого палива. 

Мінекономрозвитку 

Міненерговугілля 

Мінприроди 

 протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 

9 Директива 94/63/ЄС про контроль 
викидів летючих органічних 

Прийняти технічні вимоги до конструкцій та способу 
використання резервуарів та іншого устаткування для зберігання 

Мінекономрозвитку  протягом 2-х років 
після набрання 
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сполук (ЛОС), що виникають зі 
сховищ нафти та при її 
транспортуванні з терміналів до 
сервісних станцій зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 

палива на терміналах, устаткування для завантаження та 
розвантаження палива з пересувних контейнерів та 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 
Резервуари вертикальні, сталеві для зберігання нафти і 
нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа, 
затверджений Наказом Держкомнафтогазу України від 04 серпня 
1994 року № 286).  

Міненерговугілля 

Мінприроди 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 

10 Директива 2004/42/ЄС про 
обмеження викидів летючих 
органічних сполук за рахунок 
використання органічних 
розчинників у певних фарбах і 
лаках та продукції полірування 
транспортних засобів та внесення 
змін і доповнень до Директиви 
1999/13/ЄС 

Прийняти нормативно-правовий акт, яким встановити:  

нормативи вмісту хімічних речовин у фарбах, лаках як цього 
вимагає Директива 2004/42/ЄЕС;  

вимоги стосовно маркування фарб;  

вимоги стосовно надання інформації про фарби.  

Запровадити систему моніторингу вмісту летючих органічних 
речовин у фарбах.  

Мінекономрозвитку 

Міненерговугілля 

Мінприроди 

 протягом 5-ти років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 

 Управління відходами та 
ресурсами 

    

11 Директива 2008/98/ЄС про відходи Розглянути необхідність розробки нового нормативно-правового 
акту (актів) в т.ч. і нового кодифікованого акту про відходи або 
внести зміни до Закону України «Про відходи» від 5 березня 
1998 р. № 187/98 та інших чинних нормативно-правових актів у 
сфері поводження з відходами з метою гармонізації з 
Директивою 2008/98/EC та в т.ч. врегулювання наступних 
питань: 

приведення у відповідність термінології та закріплення її у 
законодавстві, в тому числі з питань що стосуються окремих 
видів відходів, операцій поводження з відходами, суб’єктів 
(ввести поняття дилера та брокера) тощо; 

закріплення у законодавстві принципових підходів, визначених у 
Директиві щодо впровадження п’ятиступеневої ієрархії у 
вирішенні питань поводження з відходами.  

Мінприроди  

Мінекономрозвитку 

МОЗ 

Мінінфраструктури 

Мін’юст  

 

Департамент екологічної 
безпеки та дозвільної 

системи 

протягом 3-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

Закріпити у законодавстві про відходи та інших нормативно-
правових актах України в сфері поводження з відходами 
положення про:  

побічні продукти та критерії до їх визначення; 

критерії щодо кінця статусу відходів (коли відходи перестають 
бути відходами); 

запобігання утворення відходів та введення розширеної 
відповідальності виробника; 

плани з управління відходами та програми запобігання 
утворенню відходів; 

щодо дизайну (конструювання) продукції з метою зменшення її 
впливу на довкілля під час виробництва та подальшого 
використання; 

щодо стимулювання розвитку, виробництва та маркетингу 
продукції багаторазового використання, технічно тривалої та 
придатної для належної та безпечної переробки після того, як 
вона перетвориться на відходи, та ліквідація якої не шкодить 
довкіллю. 

Узгодити питання класифікації відходів, перелік та критерії 
визначення небезпечних відходів.  

Прийняти нові нормативно-правові акти або доповнити чинні 
щодо окремих видів відходів (наприклад, біо-відходи, 
відпрацьовані мастила, шини).  

Переглянути системи видачі дозволів та реєстрування суб’єктів 
поводження з відходами та внести зміни до нормативно-
правових актів, які регулюють ці процедури. 

Прийняти нормативно-правовий акт щодо створення та ведення 
відповідних публічних реєстрів усіх суб’єктів підприємницької 
діяльності у сфері поводження з відходами (перевізників, 
операторів утилізації та видалення, їх дилерів та брокерів у 
галузі поводження з відходами). 

Додатки до Директиви потребують додаткового розгляду 
профільними фахівцями.  
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Переглянути та уточнити переклад Директиви українською 
мовою. 

12 Директива 1999/31/ЄС про 
захоронення відходів зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 

Внести зміни до Закону України «Про відходи» від 05 березня 
1998 р. № 187/98-ВР та/або прийняти нові нормативно-правові 
акти щодо захоронення відходів з метою гармонізації з 
Директивою 1999/31/ЄС та внести зміни та доповнення до 
дозвільної процедури (щодо фінансової гарантії заявника при 
отриманні дозволу на захоронення відходів), заборони 
захоронення окремих видів відходів, процедури прийняття 
відходів до захоронення, заходів контролю та моніторингу в 
період експлуатації, витрат на захоронення, процедури закриття 
та наступних заходів щодо закритих місць захоронення, а також 
щодо приведення існуючих місць захоронення у відповідність 
до вимог Директиви або припинення їх функціонування. 

Узгодити класифікації полігонів. 

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві. 

Додатки до Директиви 1999/31/ЄС вимагають окремого 
поглибленого фахового аналізу та транспозиції у відповідних 
нормативно-правових актах, державних будівельних та 
санітарних нормах. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Переглянути та уточнити переклад Директиви українською 
мовою. 

Мінприроди  

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 

МОЗ 

Мін’юст  

Департамент екологічної 
безпеки та дозвільної 

системи 

протягом 6-ти років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 

Україною та ЄС (для 
існуючих установок / 

обладнання) 

13 Директива 2006/21/ЄС про 
управління відходами видобувної 
промисловості та внесення змін і 
доповнень до Директиви 
2004/35/ЄС 

Прийняти спеціальний нормативно-правовий акт (закон) щодо 
поводження з відходами видобувної промисловості з метою 
системного регулювання поводження з видобувними 
відходами*.  

Вдосконалити дозвільну процедуру щодо розміщення та 

Міненерговугілля 

Мінприроди 

Держгірпромнагляд 

Мінекономрозвитку 

 протягом 5-ти років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

функціонування споруд для відходів (в т.ч. враховуючи 
транскордонний вплив), а також вдосконалити положення щодо 
інформування та участі громадськості у цій сфері.  

Узгодити систему класифікації споруд для відходів. Система 
класифікації та Додаток III до Директиви потребують 
додаткового розгляду профільними фахівцями.  

Переглянути та уточнити переклад Директиви українською 
мовою. 

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві.  

Внести зміни до Кодексу України про надра вiд 27 липня 1994 р. 
№ 132/94-ВР, Закону України «Про відходи» від 05 березня 
1998 р. № 187/98-ВР, Гірничого закону від 6 жовтня 1999 р. 
N 1127-XIV та до пов’язаних з ними підзаконних актів у сфері 
поводження з відходами видобувної промисловості з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

МНС 

 Якість води та управління 
водними ресурсами, включаючи 
морське середовище 

    

14 Директива 2000/60/ЄС про 
встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у сфері водної 
політики зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Рішенням № 2455/2001/ЄС 

Внести зміни до Водного кодексу України (приведення у 
відповідність термінології; призначення відповідного 
уповноваженого органу (органів) управління річковими 
басейнами). 

Привести розділи «Поверхневі води» та «Підземні води» 
Державного водного кадастру у відповідність до вимог 
Директиви та забезпечити взаємну відповідність між цими 
розділами. 

Прийняти Положення про басейнові управління водних ресурсів 
з покладенням на них низки функцій, передбачених 
Директивою. 

Для забезпечення належного впровадження басейнового 
принципу управління:  

закріпити на законодавчому рівні районування території України 

Мінприроди  

Держводагентство 

МОЗ 

МНС 

Держгеонадра 

Мін’юст  

Департамент охорони 
природних ресурсів 

протягом 3-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

за басейновим принципом; 

визначити одиниці гідрографічного районування території 
країни; 

забезпечити формування інституційної структури управління 
водними ресурсами за басейновим принципом;  

розробити та закріпити у правовому полі критерії оцінки стану 
річкового басейну;  

розробити та затвердити Положення про плани управління 
річковими басейнами та методики їх підготовки; 

розробити методики підготовки програм заходів, передбачених 
ст. 11 Директиви;  

розробити плани управління річковими басейнами (у т.ч. з 
урахуванням вимог ст. 14 Директиви щодо інформування 
громадськості і консультацій). 

Можливість застосування існуючих класифікацій вод за 
відповідними категоріями для цілей впровадження цієї 
Директиви вимагає окремого поглибленого фахового аналізу. 

Положення Додатків ІІ-V, VIII та X до Директиви потребують 
додаткового розгляду профільними фахівцями. 

Вимоги інших Директив ЄС, зазначених у ст. 10.2 і Додатках VI 
та IX до Директиви, вимагають окремого поглибленого фахового 
аналізу. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Переглянути та уточнити переклад Директиви українською 
мовою. 

15 Директива 2007/60/ЄС про оцінку 
та управління ризиками затоплення 

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві. 

Актуалізувати, внести зміни та доповнення до Указу Президента 
України «Про заходи щодо забезпечення ефективного 
прогнозування повеней і паводків та ліквідації їх наслідків» від 

МНС  

Мінприроди 

Держводагентство 

 протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

15 березня 2002 р. № 243/2002 та Постанови КМУ «Про порядок 
використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок 
повеней і паводків» від 31 січня 2001 р. № 87 (закріпити, що 
система оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій на 
водних об'єктах має, з поміж іншого, ґрунтуватися на оцінці 
впливу змін клімату на формування повеней та паводків; 
документація з оцінки ризику повеней має обов’язково містити 
опис (аналіз) затоплень, що відбулися в минулому і які мали 
значний несприятливий вплив на здоров’я населення, 
навколишнє середовище, культурну спадщину і господарську 
діяльність, і щодо яких існує вірогідність їх повторного 
виникнення; передбачити розробку карт загроз та ризику 
затоплення (перелік видів інформації, що мають містити карти 
ризиків затоплення, слід привести у відповідність до вимог 
Директиви); запровадити розроблення багаторічних 
комплексних планів управління ризиками затоплення (структуру 
таких планів слід затверджувати з урахуванням вимог 
Директиви, а положення, що регламентують міжвідомчу 
координацію і співпрацю з питань управління ризиками 
затоплення, мають містити чіткі процедури участі зацікавлених 
сторін); розробити порядок обміну інформацією на 
регіональному/басейновому рівні та між відповідними 
центральними органами виконавчої влади).  

Затвердити методики розроблення багаторічних комплексних 
планів управління ризиками затоплення, у тому числі у аспекті 
їх співвідношення з планами управління річковими басейнами.  

Створити механізм та прийняти порядок обміну на 
міжнародному рівні інформацією щодо прогнозування повеней і 
паводків та ліквідації їх наслідків між зацікавленими 
компетентними органами України та відповідними органами 
сусідніх держав, діяльність яких охоплює транскордонні 
басейни річок (з тим самим рівнем деталізації, що й для 
внутрішньодержавних механізмів і процедур). 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Мінрегіон 

Рада міністрів АР Крим, 
обласні, Київська та 

Севастопольська міські 
державні адміністрації 

16 Директива 2008/56/ЄС про Уніфікувати та привести у відповідність термінологію. Мінприроди Департамент охорони протягом 2-х років 



12 
 

 

Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

встановлення рамок діяльності 
Співтовариства у сфері екологічної 
політики щодо морського 
середовища 

Актуалізувати стратегічні напрямки, цілі та завдання державної 
політики щодо охорони та відновлення довкілля Азовського та 
Чорного морів з урахуванням положень Морської стратегії ЄС 
та результативність виконання програмних документів у 
зазначеній сфері.  

Визначити і закріпити у нормативно-правовому полі межі 
басейну Чорного та Азовського морів як об’єктів державного 
управління і регулювання. 

Виробити і затвердити у національному правовому полі критерії 
оцінки якості морського довкілля у відповідності до 
європейських підходів і практик. 

Визначити комплекс заходів, спрямованих на поетапне 
зниження рівня забруднення довкілля Азовського та Чорного 
морів та поліпшення їх екологічного стану.  

Удосконалити систему державного моніторингу, зокрема у 
частині регламенту обміну інформацією між суб’єктами 
моніторингу. 

Розвивати співробітництво з іншими приморськими державами, 
відповідними регіональними організаціями та органами (в т.ч. 
опрацювання конкретних пропозицій щодо активізації участі 
України у діяльності HELСOM). 

Положення Додатків І, III та IV до Директиви потребують 
дослідження профільними фахівцями. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

МОЗ 

МНС 

природних ресурсів після набрання 
чинності Угодою про 

асоціацію між 
Україною та ЄС 

17 Директива 91/271/ЄЕС про очистку 
міських стічних вод зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Директивою 98/15/ЄС та 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві. 

Прийняти нормативно-правовий акт щодо закріплення 
зобов’язання держави забезпечити усі міста та селища 
системами каналізації; створення переліку уразливих зон 
відповідно до критеріїв, встановлених у Додатку II до 
Директиви (можливо як додаткової категоризації), та 
запровадження принципу додаткової очистки стічних вод перед 

Мінрегіон 

Мінприроди 

Держводагентство 

Мін’юст 

 протягом 3-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

скидом в таких зонах; встановлення заборони скидів осаду у 
поверхневі води з суден, трубопроводів або будь-яким іншим 
чином. 

Розробити проект нормативно-правового акта щодо визначення 
особливостей застосування вимог Директиви 91/271/ЄЕС до 
гірських населених пунктів. 

Ухвалити технічну та інвестиційну програми впровадження 
положень Директиви та встановити обов’язок водоканалів 
регулярно готувати та оприлюднювати звіт про скидання стічних 
вод та осаду в підзвітних їм регіонах. 

Співвідношення методик визначення навантаження на очисні 
споруди, що використовуються в Україні та в ЄС, потребує 
додаткового розгляду профільними фахівцями. 

Привести відповідні положення системи державного 
моніторингу вод та відповідні елементи державної системи 
моніторингу довкілля у відповідність до вимог частини D 
Додатку I. Положення Додатку І (таблиць 1 та 2) потребують 
додаткового розгляду профільними фахівцями. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Уточнити переклад Директиви українською мовою. 

18 Директива 98/83/ЄС про якість 
води, призначеної для споживання 
людиною, зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Регламентом (ЄС) 1882/2003 

Уточнити та узгодити термінологію, що використовується у 
законодавстві України. 

Уточнити положення Наказу Міністерства охорони здоров'я 
України «Про затвердження Державних санітарних норм та 
правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною"» (ДСанПіН 2.2.4-171-10) від 12 травня 
2010 р. № 400 щодо «пунктів відповідності» (ст. 6 Директиви).  

Розробити методи моніторингу якості питної води на селітебних 
територіях. 

Відповідність методик та стандартів визначення показників 
безпечності та якості питної води, наведених у орієнтовному 
переліку додатку 5 до ДСанПіН 2.2.4-171-10, вимогам Додатку 

МОЗ 

Мінприроди 

Мінрегіон 

 протягом 5-ти років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

ІІІ та іншим відповідним положенням Директиви, вимагає 
окремого поглибленого фахового аналізу. 

19 Директива 91/676/ЄС про захист 
вод від забруднення, спричиненого 
нітратами з сільськогосподарських 
джерел, зі змінами і доповненнями, 
внесеними Регламентом (ЄС) 
1882/2003 

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві. 

Прийняти нормативно-правовий акт щодо визначення зон, 
вразливих до (накопичення) нітратів (в тому числі з урахуванням 
механізмів співробітництва у транскордонному контексті). 

Ухвалити плани дій щодо зон, вразливих до (накопичення) нітратів. 

Прийняти кодекси кращих методів ведення сільськогосподарських 
робіт та програми сприяння впровадженню цих кодексів. 

Врахувати вимоги Додатку ІІІ до Директиви при розробці та 
ухваленні програм дій, передбачених п. 4 ст. 5 Директиви. 

Вимоги інших Директив ЄС, зазначених у Додатках І та IV до 
цієї Директиви, вимагають окремого поглибленого фахового 
аналізу. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Уточнити переклад Директиви українською мовою. 

Мінагрополітики 

Мінприроди 

МОЗ 

Держводагентство  

Мін’юст 

 протягом 3-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 

 Охорона природи     

20 Директива 2009/147/ЄС про захист 
диких птахів 

Внести зміни до Закону України «Про тваринний світ» від 13 
грудня 2001 р. № 2894-14 з приводу закріплення чітких 
положень щодо принципу збереження популяцій диких птахів 
на рівні, який відповідає, зокрема, екологічним і науково-
культурним потребам, враховуючи при цьому економічні та 
рекреаційні вимоги, а також адаптації цих видів до даного рівня; 
щодо створення біотопів та відновлення зруйнованих біотопів. 

Закріпити в законодавстві України вимоги щодо заборони 
продажу, перевезення з подальшим продажем, утримання з 
подальшим продажем та пропозицію на продаж живих чи 
мертвих птахів та будь-яких швидко розпізнаваних частин або 
дериватів таких птахів щодо усіх видів птахів, зазначених у ст. 1 
Директиви та відповідні виключення щодо окремих видів 

Мінприроди 

Держлісагенство 

НАН України 

Мін’юст 

Департамент охорони 
природних ресурсів 

Департамент заповідної 
справи 

протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

птахів. 

Ст.6 Директиви 79/409/ ЄЕС та Додатки до Директиви 
потребують додаткового аналізу профільних фахівців та 
узгодження законодавства згідно з вимогами ст.6 та Додатків 1-
3, 5. Список видів потребує поглибленого фахового аналізу та 
порівняння з переліком видів, занесених до Червоної книги.  

Переглянути та уточнити переклад Директиви 79/409/ЄЕС у 
зв’язку з заміною цієї Директиви Директивою 2009/147/ЕС. 

21 Директива 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 

Внести зміни до Закону України «Про екологічну мережу 
України» від 24 червня 2004 р. № 1864-IV; Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України» вiд 16 червня 1992 р. № 
2456-XII щодо створення мережі відповідно до вимог 
Директиви, перш за все, у частині критеріїв формування 
екологічної мережі які базуються на виділенні середовищ 
існування як основі вибору складових елементів екомережі 
та/або прийняти нове законодавство щодо охорони середовищ 
існування.  

Деталізувати та узгодити з положеннями Директиви та Додатків 
до неї положення щодо охорони природних середовищ 
існування, які містяться у Законі України «Про тваринний 
світ» від 13 грудня 2001 р. № 2894-14; Законі України «Про 
рослинний світ» від 9 квітня 1999 р. № 591-XIV ; Законі України 
«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів» від 08 липня 2011 р. № 3677-VI; Законі 
України «Про Червону книгу України» від 07 лютого 2002 р. № 
3055-14; Законі України «Про мисливське господарство та 
полювання» від 02 лютого 2000 р. № 1478-14-III . 

Додатки до Директиви потребують додаткового аналізу 
науковців та профільних фахівців. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Мінприроди 

Мінагрополітики 

Держлісагентство 

Держрибагентство 

НАН України 

УААН 

Департамент охорони 
природних ресурсів 

Департамент заповідної 
справи 

протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 

 Промислове забруднення та 
техногенна небезпека 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

22 Директива 2008/1/ЄC про 
комплексне запобігання і контроль 
забруднення  

Прийняти нормативно-правові акти, якими забезпечується:  

вдосконалення діючої дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності (зокрема: порядку подання та переліку інформації до 
заяви про отримання інтегрованого екологічного дозволу; 
регулювання формулювання умов інтегрованого екологічного 
дозволу у частині встановлення обов’язку державних органів 
щодо включення до них усіх заходів, необхідних для 
дотримання вимог ст. ст. 3-10 Директиви 2008/1/ЄС; 
забезпечення взаємодії формулювання умов інтегрованого 
екологічного дозволу з вимогами щодо викидів парникових 
газів);  

використання інтегрованого підходу до видачі дозволів на 
здійснення найбільш небезпечних видів діяльності; 
вдосконалення системи контролю за дотриманням умов 
інтегрованих екологічних дозволів;  

взаємодія процедур оцінки впливу на навколишнє середовище 
та дозвільних процедур з тим, щоб інформація, отримана під час 
процедури оцінки впливу на навколишнє середовище, була 
врахована при прийнятті рішення про надання чи відмову у 
наданні дозволу на здійснення діяльності, яка може негативно 
впливати на стан навколишнього середовища;  

закріплення вимог дотримуватися принципу «ВАТ» при 
формулюванні умов дозволу; встановлення порядку 
формулювання умов дозволів у сфері екології в частині 
закріплення в умовах дозволу вимог до здійснення моніторингу 
скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти; закріплення у 
дозволі заходів, які планується вживати у разі порушення 
звичайних умов функціонування об’єкта та виникнення 
підвищеного екологічного ризику; поінформованості 
компетентного органу про найкращі доступні технології чи 
встановлення обов’язку цього органу слідкувати за розвитком 
найкращих з доступних технологій; 

встановлення обов’язку операторів повідомляти державні 
органи про будь-які заплановані зміни у функціонуванні об’єкта 
чи інші зміни господарської діяльності, які потребують 
інтегрованого екологічного дозволу;  

Мінприроди 

МОЗ 

Міненерговугілля 

Департамент екологічної 
безпеки та дозвільної 

системи 

протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

врегулювання порядку внесення змін, видачі, чи відмови у 
видачі дозволу у випадку суттєвої зміни у функціонуванні 
відповідного обладнання в частині переліку тих питань, про які 
заявник повинен подати заяву та які мають знайти своє 
вирішення у рішенні органу державної влади при наданні такого 
дозволу;  

врегулювання порядку перегляду та зміни умов інтегрованого 
екологічного дозволу;  

проведення перевірок відповідних установок;  

врахування результатів консультацій з громадськістю;   

встановлення вимог до компетентного органу щодо доступу 
громадськості до результатів моніторингу скидів та викидів 
згідно з умовами дозволу;  

встановлення порядку інформування громадськості стосовно 
особливостей функціонування установки;  

закріплення вимог до компетентного органу щодо доступу 
громадськості до змісту рішення про надання дозволу, підстав 
на яких це рішення було прийнято, включаючи результати 
участі громадськості.  

23 Директива 2001/80/ЄC про 
обмеження викидів деяких 
забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря з великих 
спалювальних установок  

Прийняти нормативно-правові акти, якими забезпечується: 

врегулювання порядку експлуатації спалювальних установок; 

запровадження правової процедури видачі дозволу на 
експлуатацію спалювальних установок, що передбачає 
здійснення дослідження технічної та економічної потужності, 
сукупного генерування тепла та енергії; 

встановлення порядку обмеження експлуатації спалювальних 
установок у разі виникнення несправностей чи поломок; 

встановлення нормативів викидів для багатопаливних блоків; 

встановлення нормативів граничних значень викидів діоксину 
сірки; 

встановлення нормативів у разі альтернативного використання 
двох або більше типів палива; 

Мінекономрозвитку 

Міненерговугілля 

Мінприроди 

 протягом 5-ти років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 

Україною та ЄС (для 
існуючих установок) 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

встановлення порядку надання дозволу на експлуатацію 
спалювальних установок, розташованих в місцях з підземним 
зберіганням двуокису вуглецю; 

встановлення нормативів викидів у разі розширення 
спалювальних установок; 

створення системи моніторингу викидів зі спалювальних 
установок; 

встановлення порядку надання інформації оператором 
спалювальної установки державному органу про результати 
безперервних вимірів, перевірки вимірювального обладнання, 
окремих вимірів і всіх інших вимірів, необхідних для 
дотримання вимог щодо здійснення викидів забруднюючих 
речовин зі спалювальних установок; 

встановлення порядку здійснення розрахунку гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин із спалювальних 
установок. 

Вивчити на предмет подальшого вдосконалення чинні 
нормативи гранично допустимих показників викидів з 
сміттєспалювальних підприємств; розробити план зниження 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 
існуючих джерел забруднення; визначити загальні річні викиди 
забруднюючих речовин відповідно до пункту «С» Додатку VIII 
до Директиви 2001/80/ЄС. 

Технологічні нормативами допустимих викидів забруднюючих 
речовин із теплосилових установок, номінальна теплова 
потужність яких перевищує 50 МВт, потребують подальшого 
вивчення на предмет того чи відповідають вони нормативам, які 
містяться у частині «В» Додатків III-VII у частині діоксиду 
сірки, оксидів азоту та пилу.   

24 Директива 96/82/ЄС про контроль 
за загрозами значних небезпек, 
пов’язаних з небезпечними 
речовинами, зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Директивою 2003/105/ЄС та 

Прийняти нормативно-правові акти, якими забезпечується: 

встановлення порядку участі громадськості у вирішенні питань 
планування місцезнаходження об’єктів підвищеної небезпеки у 
населеному пункті; 

встановлення процедури надання населенню інформації в разі 

МНС 

Міненерговугілля 

Мінприроди 

 протягом 5-ти років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

Регламентом (ЄС) 1882/2003 аварії на об’єкті підвищеної небезпеки; 

затвердження порядку обміну інформацією між органом 
виконавчої влади та оператором, а також між операторами; 

врегулювання порядку обміну інформацією між оператором та 
органами виконавчої влади в частині забезпечення 
інформування громадськості; 

регламентація змісту декларації безпеки, з тим, щоб вона 
включала всі відомості, передбачені ст. 9.2 та Додатком ІІ до 
Директиви 96/82/ЄС; 

встановлення порядку перевірки, оновлення декларації безпеки, 
включивши до підстав для її поновлення необхідність 
врахування нової технічної інформації щодо безпеки; 

встановлення порядку перевірки зміни плану першочергових 
(невідкладних) запобіжних заходів, встановивши можливість 
його зміни у разі модифікації об’єктів підвищеної небезпеки та 
інших обставин; 

встановлення порядку корегування системи управління 
джерелом підвищеної небезпеки у разі наявності змін, які 
можуть викликати аварію; 

врегулювання порядку надання інформації оператором 
відповідальному органу виконавчої влади з метою формування 
останнім зовнішнього (по відношенню до джерела підвищеної 
небезпеки) плану ліквідації надзвичайних ситуацій; 

врегулювання змісту внутрішнього плану об’єкта підвищеної 
небезпеки; 

встановлення порядку розроблення внутрішніх планів ліквідації 
надзвичайних ситуацій, зокрема у частині залучення персоналу 
об’єкта підвищеної небезпеки до їх розроблення, а також 
залучення громадськості до розроблення чи оновлення 
зовнішніх планів ліквідації надзвичайних ситуацій; 

встановлення порядку оновлення як внутрішніх, так і зовнішніх 
планів ліквідації надзвичайних ситуацій; 

встановлення порядку взаємодії державних органів у процесі 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

розроблення та оновлення зовнішніх планів ліквідації 
надзвичайних ситуацій; 

встановлення порядку введення в дію планів ліквідації 
надзвичайних ситуацій; 

врегулювання порядку планування використання землі, з 
урахуванням можливості виникнення надзвичайних ситуацій; 

врегулювання процедури доведення інформації про необхідні дії 
у надзвичайних ситуаціях, забезпечивши регулярний характер її 
надання; 

встановлення порядку та врегулювання обсягу надання 
інформації операторами органам виконавчої влади; 

вдосконалення системи державного контролю, особливо в 
частині контролю за доведенням інформації, передбаченої 
ст. 13 (1) Директиви 96/82/ЄС, до відома громадськості; 

встановлення порядку проведення перевірок у сфері захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру. 

Подальшого вивчення потребує спосіб використання 
державними органами інформації, отриманої з декларації 
безпеки, та того чи дозволяє ця декларація виконати завдання 
державних органів, визначені ст. 9 Директиви 96/82/ЄС.  

Закріпити правило, згідно з яким, державні органи повинні 
оприлюднювати перелік хімічних речовин, отриманий ними 
відповідно до ст. 9 (2) Директиви 96/82/ЄС. 

 Зміни клімату та захист 
озонового шару 

    

25 Директива 2003/87/ЄС про 
встановлення схеми торгівлі 
викидами парникових газів в 
рамках Співтовариства та внесення 
змін і доповнень до Директиви 
96/61/ЄС із змінами і 
доповненнями, внесеними 

Розробити проект Закону України щодо основних засад 
державної політики у сфері регулювання негативного 
антропогенного впливу на клімат, яким: 

закріпити обов’язок заявника здійснювати моніторинг та 
звітування щодо викидів парникових газів;  

встановити обов’язок уповноваженого органу здійснювати не 

Мінприроди  

Мінінфраструктури 

Держекоінвестагентство 

Управління державного 
екологічного та 

геологічного моніторингу 

протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

Директивою 2004/101/ЄС рідше одного разу на 5 років перегляд умов дозволу та за 
необхідності, вносити до нього зміни;  

встановити порядок внесення змін до зазначеного дозволу; 

встановити аукціонний порядок продажу квот на викиди 
парникових газів у середині країни для стаціонарних джерел 
викидів*; 

встановити частково аукціонний порядок отримання квот на 
викиди парникових газів для операторів повітряних суден та 
безоплатне надання решти квот;  

встановити порядок розподілу коштів, отриманих в результаті 
проведення аукціону з продажу квот;  

врегулювати порядок внесення змін до дозволу на здійснення 
викидів суб’єктам, які припинили експлуатацію певного 
обладнання; 

встановити правила внутрішньої торгівлі квотами на викиди 
парникових газів. 

Встановити вимоги до змісту заяви на отримання дозволу на 
викиди парникових газів та до змісту дозволу на викиди 
парникових газів. 

Прийняти постанови КМУ, якими затвердити: 

порядок використання операторами повітряних суден одиниць 
скорочення викидів та сертифікованих скорочень викидів 
парникових газів;  

порядок визначення обсягу дозволених викидів парникових 
газів для існуючих та новоутворених суб’єктів.  

26 Регламент (ЄС) 842/2006 про певні 
фторовані парникові гази 

Прийняти нормативно-правові акти, якими врегулювати: 

процедуру стимулювання запобігання витоку фторованих 
парникових газів, які не регулюються Монреальським 
протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, та 
якомога швидшого усунення будь-якого виявленого витоку 
таких газів; 

порядок утилізації фторованих парникових газів, які не 

Мінприроди 

Держекоінвестагентство 

Мінекономрозвитку  

Управління державного 
екологічного та 

геологічного моніторингу 

протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

регулюються Монреальським протоколом, та їх повторного 
використання; 

порядок функціонування системи маркування небезпечних 
речовин та препаратів, продуктів та обладнання, що містять 
фторовані парникові гази, які не регулюються Монреальським 
протоколом; 

порядок здійснення контролю за використанням окремих 
фторованих парникових газів, які не регулюються 
Монреальським протоколом про речовини, що руйнують 
озоновий шар; 

порядок розміщення продуктів та обладнання, які містять, або 
функціонування яких відбувається, за допомогою фторованих 
парникових газів, які не регулюються Монреальським 
протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, 
перелічених у Додатку ІІ до Регламенту 845/2006/EC; 

порядок зменшення випуску, використання фторованих 
парникових газів, які не регулюються Монреальським 
протоколом; 

маркування та утилізацію відходів від обладнання, що містить 
фторовані парникові гази, які не регулюються Монреальським 
протоколом, 

питання освіти та надання свідоцтв персоналу, діяльність яких 
пов’язана з використанням фторованих парникових газів, які не 
регулюються Монреальським протоколом; 

порядок зворотного отримання фторованих парникових газів, 
які не регулюються Монреальським протоколом, в процесі 
рециклінгу; 

порядок функціонування системи звітності для отримання даних 
про викиди фторованих парникових газів, які не регулюються 
Монреальським протоколом; 

маркування обладнання, продукції, які містять фторовані 
парникові гази, які не регулюються Монреальським 
протоколом. 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

27 Регламент (ЄС) 2037/2000 про 
субстанції, що руйнують озоновий 
шар, зі змінами і доповненнями, 
внесеними Регламентами (ЄС) 
2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 
1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 
29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 
1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 
2007/899, та Рішеннями 
2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 
2007/54/ЄС 

Прийняти нормативно-правові акти, якими забезпечити: 

встановлення порядку функціонування системи обліку рівня 
виробництва* озоноруйнуючих речовин; 

врегулювання порядку поступового зменшення використання 
озоноруйнуючих речовин; 

врегулювання поступового зменшення розміщення 
озоноруйнуючих речовин на ринку; 

встановлення порядку функціонування системи контролю у 
сфері поводження з озоноруйнуючими речовинами; 

встановлення заборони на виробництво, постачання та 
використання цілком галогенізованих речовин, карбон-
тетрахлоридів, трихлоретанів, гідробромофторокарбонів; 

встановлення контролю за використанням хлорофторкарбонів в 
аерозолях та в якості розчинників, охолоджуючих речовин, для 
вироблення різних видів піни, у якості транспортувального газу 
для стерилізуючих речовин у замкнених системах та для інших 
цілей, а також визначення випадків їх можливого використання; 

встановлення процедури повернення для знищення, переробки, 
рекуперації контрольованих речовин протягом ремонту та 
експлуатації обладнання чи демонтування та усунення 
обладнання; 

здійснення моніторингу та перевірки витікання та виділення 
контрольованих речовин, визначення попереджувальних заходів 
для уникнення їх витікання та виділення; 

здійснення щорічного звітування підприємств про вироблення 
та використання, експорт та імпорт контрольованих речовин.  

Мінприроди 

Мінекономрозвитку 

Державна екологічна 
інспекція 

Державна митна служба 

Управління державного 
екологічного та 

геологічного моніторингу 

протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 

 Генетично модифіковані 
організми 

    

28 Директива 2001/18/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради 
про вивільнення у навколишнє 
середовище генетично 
модифікованих організмів та про 

Внести зміни до Закону України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів» від 31 
травня 2007 р. № 1103-V та пов’язаних підзаконних актів у 

Мінприроди  

МОЗ 

Мінагрополітики 

Департамент охорони 
природних ресурсів 

 

протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 



24 
 

 

Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

скасування Директиви Ради 
90/220/ЄЕС зі змінами і 
доповненнями, внесеними 
Рішеннями 2002/623/ЄС та 
2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) 
1829/2003 та (ЄС) 1830/2003 та 
Директивою 2008/27/ЄС 

частині регламентації обігу ГМО (розміщення на ринку). 

Привести термінологію у відповідність до вимог Директиви (в 
тому числі, термін «розміщення на ринку»). 

Привести у відповідність порядок проведення державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи до вимог Додатку ІІ до 
Директиви та включити у перелік її об’єктів усі ГМО та 
продукцію, отриману з використанням ГМО, що підлягають 
оцінці ризику та експертизі. 

Привести у відповідність вимоги до дозвільної процедури на 
розміщення ГМО на ринку до вимог Директиви (особливо 
Додатків ІІІ та IV до Директиви). 

Привести у відповідність перелік інформації та документів, що 
мають надаватися разом з клопотаннями у межах реєстраційної 
процедури, до вимог Директиви (особливо Додатків ІІІ та IV до 
Директиви). 

Закріпити порядок здійснення післяреєстраційного (після 
вивільнення ГМО у навколишнє середовище) моніторингу 
(ст. ст. 13, 19, 20 та Додаток VII Директиви). 

Уточнити положення, що стосуються конфіденційної інформації 
(ст. 25 Директиви) та запровадити реальний механізм доступу 
до інформації та участі громадськості у процесі прийняття 
рішень з питань вивільнення ГМО у навколишнє середовище та 
розміщення ГМО на ринку (ст. ст. 9, 23, 24 та 35 Директиви) із 
закріпленням відповідної ролі державного органу. 

Положення Додатків І А та І В потребують додаткового розгляду 
профільними фахівцями. 

Вимоги інших Регламентів та Директив ЄС, зазначених у низці 
положень цієї Директиви, вимагають окремого поглибленого 
фахового аналізу. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Переглянути та уточнити переклад Директиви українською 

МОНмолодьспорт 

Держветфітослужба 

Мін’юст 

Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

мовою. 

29 Регламент 1830/2003 про 
відстеження і маркування 
генетично модифікованих 
організмів і відстеження продуктів 
харчування та кормів, вироблених з 
генетично модифікованих 
організмів, що вносить зміни до 
Директиви 2001/18/ЄС 

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві. 

Внести зміни до Закону України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів» від 31 
травня 2007 р. № 1103-V щодо процедури відстеження та 
можливості застосування передбачених Регламентом винятків.  

Викласти Постанову КМУ «Про затвердження Порядку 
етикетування харчових продуктів, які містять генетично 
модифіковані організми або вироблені з їх використанням та 
вводяться в обіг» від 13 травня 2009 р. № 468 у новій редакції з 
тим, щоб її положення охоплювали розміщення на ринку усіх 
видів продукції, отриманої з використанням ГМО*. 

Для запровадження ефективного механізму етикетування 
розглянути можливість врахування унікальних ідентифікаторів, 
що використовуються у ЄС, у системі маркування / етикетування 
товарів в Україні*. 

Привести у відповідність до ст. 9 Регламенту заходів перевірки 
(інспекції) та контролю. 

Привести існуючий механізм відповідальності за порушення 
законодавства про захист прав споживачів у відповідність до 
вимог Регламенту. 

Вимоги інших джерел права ЄС, зазначених у низці положень 
цього Регламенту, вимагають окремого поглибленого фахового 
аналізу. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

МОЗ  

Мінагрополітики 

Мінприроди 

Держветфітослужба 

МОНмолодьспорт 

 протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 

30 Регламент (ЄС) № 1946/2003 
Європейського Парламенту і Ради 
від 15 липня 2003 року про 
транскордонні перевезення 
генетично модифікованих 

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві. 

Внести зміни до Закону України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів» від 31 

Мінприроди  

МОЗ 

Мінагрополітики 

Департамент охорони 
природних ресурсів 

 

протягом 2-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

організмів травня 2007 р. № 1103-V (щодо створення загальної системи 
повідомлення та інформації про транскордонні перевезення 
ГМО; порядку вивезення ГМО з митної території України та 
детальних положень про заходи, що попереджують 
неконтрольоване транскордонне переміщення  ГМО). 

На підставі цього прийняти окремий підзаконний нормативно-
правовий акт, що визначає порядок вивезення ГМО з митної 
території України (з урахуванням вимог Регламенту). 

У межах відведених повноважень Мінприроди прийняти 
відомчий нормативний акт щодо участі у міжнародній процедурі 
надання інформації відповідно до положень Картахенського 
протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне 
різноманіття від 29 січня 2000 р. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Уточнити переклад Регламенту українською мовою. 

МОНмолодьспорт 

Держветфітослужба 

Мін’юст 

31 Директива 2009/41/ЄС 
Європейського парламенту і Ради 
від 6 травня 2009 року про 
використання генетично 
модифікованих мікроорганізмів у 
замкненій системі 

Привести у відповідність термінологію та закріпити її у 
законодавстві. 

Внести зміни до Закону України «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів» від 31 
травня 2007 р. № 1103-V (щодо регулювання використання ГМО 
у замкненій системі з огляду на захист здоров’я людини та 
довкілля; класифікації генетично модифікованих 
мікроорганізмів; заходів їх утримання; методів модифікації; 
принципів належної мікробіологічної практики, техніки безпеки 
та гігієни на виробництві)».  

Прийняти Порядок ліцензування генетично-інженерної 
діяльності та поводження з ГМО (ГММ) у замкненій системі 
(або у частині ліцензування внести зміни та доповнення до 
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-III та Постанови КМУ 
«Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви 
про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» 
від 4 липня 2001 р. № 756) з визначенням чіткого кола суб’єктів, 

МОНмолодьспорт 

Мінприроди 

МОЗ 

Мінагрополітики 

Мін’юст 

 протягом 3-х років 
після набрання 

чинності Угодою про 
асоціацію між 
Україною та ЄС 
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Законодавчі акти ЄС згідно з 
переліком додатку XXIX до Глави 6 
Частини V проекту Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

Рекомендовані заходи Рекомендований перелік 
заінтересованих органів 

Відповідальні структурні 
підрозділи Терміни виконання 

діяльність яких підлягає ліцензуванню. При розробленні 
зазначених нормативно-правових актів слід врахувати 
положення Директиви 2009/41/ЄС щодо проведення оцінки (ст. 
4, додаток ІІІ) та процедур повідомлення компетентних органів 
(ст. ст. 6-9 та відповідні додатки до Директиви), плану заходів у 
надзвичайних ситуаціях (ст. 13), інформування та реагування у 
випадку аварій (ст. ст. 14-15), а також аспекту конфіденційної 
інформації (ст. 18). 

Доповнити та уточнити Постанову КМУ «Про затвердження 
тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично 
модифікованими організмами та провадження генетично-
інженерної діяльності у замкненій системі» від 16 жовтня 2008 
р. № 922 задля приведення у відповідність до вимог Директиви. 

Розглянути необхідність уточнення галузевого законодавства 
України з урахуванням положень Додатка І до Директиви. 

Внести зміни до пов’язаних підзаконних актів з метою 
транспозиції Директиви та у зв’язку з прийняттям нового 
законодавства. 

Переглянути та уточнити переклад Директиви українською 
мовою. 

 


	 

