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РЕЗОЛЮЦІЯ 

круглого столу з питань обговорення ефективних заходів                                                     

спрямованих на екологізацію усіх галузей економіки 

м. Київ                   20 лютого 2013 року 

Учасники круглого столу з питань обговорення ефективних заходів, спрямованих на 

екологізацію усіх галузей економіки, якій відбувся за ініціативою Громадської ради при 

Мінприроди України та участю представників від Мінприроди та Мінекономрозвитку, 

наукових та науково-дослідних закладів, бізнес-компаній та бізнес-асоціацій, виробників та 

лідерів галузі, інститутів громадянського суспільства та засобів масової інформації 

УСВІДОМЛЮЮЧИ складність і масштабність цілей у сфері охорони довкілля, заявляють про 

принципову необхідність розвитку природоохоронного законодавства та консолідації зусиль 

влада – бізнес – громада; 

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ свою прихильність Декларації Конференції ООН з довкілля і розвитку 

(Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) та положенню «Порядку денного на XXI століття»; ухваленим 

рішенням на Конференції ООН зі сталого розвитку  «Ріо+20» та Всесвітньому економічному 

форуму в Давосі; 

ВРАХОВУЮЧИ необхідність реалізації Стратегії державної екологічної політики України до 

2020 року шляхом виконання Національного плану дій з охорони навколишнього середовища 

на 2011 – 2015 рок та першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу 

на 2013 рік щодо розвитку моделі зеленої економіки в контексті збалансованого розвитку; 

РОЗГЛЯДАЮЧИ екологізацію економіки через впровадження енергозберігаючих, 

маловідходних, екологічно чистих технологій, глибокої переробки сировини і відходів як 

найважливіший напрям розв’язання глобальних екологічних проблем;  

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ роль освітніх, наукових та науково-дослідних закладів, бізнес-компаній та 

бізнес-асоціацій, виробників - лідерів в галузі, інститутів громадянського суспільства в 

процесах формування екологічної свідомості та культури, екологізації економіки, розвитку 

екологічної освіти; 

ВВАЖАЮЧИ, що ключовим фактором ефективності механізмів розв’язання екологічних 

проблем країни є відкрите та публічне обговорення стратегічних і програмних документів у 

сфері екологічної політики із залученням представників усіх секторів суспільства 

ПРОПОНУЮТЬ: 

Адміністрації Президента України 

1. Забезпечити формування більш дієвої та ефективної структури державного екологічного 

управління шляхом чіткого розподілу повноважень між всіма гілками та органами державної 

влади; 

2. Запровадити ефективне використання попереджувальних інструментів для 

переорієнтації пріоритетів суб'єктів державного нагляду (контролю) з метою покращення 

екологічної результативності (як екологічних/суспільних, так і фінансових/приватних вигід). 

3. Забезпечити імплементацію основних засад державної екологічної політики до програм 

соціально-економічного розвитку. 

4. Передбачити на законодавчому рівні порядок направлення частини екологічного податку 

на фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств. 
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Верховній Раді України 

1. Забезпечити упровадження на законодавчому рівні механізмів функціонування таких 

інструментів як державна підтримка кредитування природоохоронних заходів, пільгове 

оподаткування та цінове заохочення товаровиробників і надавачів послуг, які системно 

покращують екологічні аспекти продукції на всіх етапах її життєвого циклу. 

2. Провести парламентські слухання на тему «Інтеграція екологічної політики та 

удосконалення системи інтегрованого екологічного управління». 

Кабінету Міністрів України 

1. Забезпечити удосконалення економічних, фінансових, регуляторних механізмів у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

2. Запровадити пільгове кредитування та систему здешевлення комерційних кредитів для 

цілей розвитку енерго- та ресурсозберігаючих технологій житлового будівництва. 

3. Започаткувати реалізацію інвестиційних проектів спрямованих на зменшення 

забруднення атмосферного повітря для підприємств теплоенергетики (потужністю >500 МВт). 

4. Підгримувати упровадження заходів, спрямованих на стимулювання розвитку 

використання шахтного метану, біоенергетики, малої гідроенергетики, сонячної, геотермальної 

енергетики, вітроенергетики. 

5. Встановити показники вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі, на основі 

оцінки ризиків, зокрема для важких металів, неметанових летких органічних сполук, завислих 

часток пилу (діаметром менше 10 мікрон) та стійких органічних забруднюючих речовин 

відповідно до вимог законодавства ЄС. 

6. Провести реформування системи роздільного збирання побутових відходів та утилізації 

відходів упаковки, використаних автотранспортних засобів, шин з метою забезпечення її 

прозорості та ефективності, а також запровадити систему збору та утилізації хімічних джерел 

струму, електронного та електротехнічного обладнання тощо відповідно до вимог 

законодавства ЄС. 

7. Забезпечити упровадження ефективних та раціональних закупівель за державні кошти 

які ґрунтуються на оцінці повної вартості предмету закупівлі з врахуванням заходів 

спрямованих на захист довкілля, що передбачає вибір економічно виправданої пропозиції з 

кращими екологічними технічними та/або якісними характеристиками у порівнянні з 

продукцією аналогічного функціонального призначення шляхом адаптації нормативно-правової 

бази України до вимог Директиві 2004/17/ЄС щодо процедури закупівель у суб'єктів, які 

працюють у сфері енергетики, водних ресурсів, транспорту і послуг поштового зв'язку та 

Директиві 2004/18/ЄС щодо державних договорів підряду, постачання і обслуговування. 

Міністерству екології та природних ресурсів України 

1. Забезпечити розробку Стратегії впровадження 10-річної рамкової політики сталого 

виробництва та споживання. 

2. Розробити методичні рекомендації та забезпечити проведення інформаційно-

просвітницької компанії, спрямованої на зміну моделі споживання та пропагування 

упровадження систем екологічного управління, технологій більш чистого виробництва та 

покращення екологічних характеристик продукції. 
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3. Забезпечити розроблення законодавчих і нормативно-правових актів з питань 

поводження з відходами відповідно до вимог законодавства ЄС, зокрема Директиви 

Європейського парламенту та Ради ЄС 2008/98/ЄС «Про відходи та скасування деяких інших 

директив», в частині що стосується спалювання відходів, їх видалення та захоронення, 

поводження з відходами електротехнічного та електронного обладнання тощо. 

4. Розробити Національний план зниження викидів, що сприятиме виконанню вимог 

Директиви 2001/80/ЄС. Національний план знижує викиди та розроблені на його основі 

екологічні програми/плани регіонального розвитку дозволять поетапно та цілеспрямовано 

поліпшити екологічний стан в країні, спростять контроль за цільовим використанням 

бюджетних ресурсів. 

5. Забезпечити розроблення та впровадження механізмів стимулювання розвитку 

інвестицій до залучення, розробки, виробництва і впровадження енергозберігаючих, енерго та 

ресурсо – ощадних та екологічно дружніх технологій та матеріалів у будівництві. 

6. Забезпечити розроблення та затвердження методології визначення ступеня екологічного 

ризику, обумовленого виробничою діяльністю екологічно небезпечних об’єктів. 

7. Забезпечити формування бази даних найкращих доступних технологій/технологічних 

заходів та найкращих сільськогосподарських практик для оптимізації вирішення питань 

охорони навколишнього середовища у різних галузях виробництва. 

8. Надавати підтримку ініціативам, спрямованим на сприяння упровадженню кращого 

світового досвіду щодо сучасних систем управління та технічного переоснащенню  

виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і 

ресурсозберігаючих технологій,  маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних 

технологічних процесів. 

9. Розвивати комунікації з бізнес- асоціаціями та інститутами громадянського суспільства 

за напрямом реалізації державної екологічної політики. 

Місцевим органам влади 

1. Забезпечити систематичне інформування про діяльність у сфері охорони навколишнього 

природного середовища через офіційні веб-сайти та засоби масової інформації. 

2. Сприяти упровадженню систем екологічного управління, технологій більш чистого 

виробництва та покращення екологічних характеристик продукції місцевих товаровиробників 

та надавачів послуг. 

3. Сприяти розвитку екологічної освіти для всіх навчальних рівнів та підвищення 

кваліфікації за напрямами зеленої економіки. 

4. Упроваджувати заходи, спрямовані підвищення рівня правової обізнаності громади про 

діяльність державних органів, приватних компаній та громадського сектору за напрямом 

екологізації. 

5. Посилити роль громадськості під час розроблення планів та програм на засадах 

положень Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 

2003/35/ЄC щодо участі громадськості в підготовці конкретних планів та програм, що 

стосуються довкілля. 

 


