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1. Сфера застосування та методологія Стратегії 

 

1.1. Сфера застосування Стратегії 

Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у 

сфері охорони довкілля (далі – Стратегія) фокусується на положеннях статті 363 Глави 6 

«Навколишнє середовище» і Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), і має на меті забезпечити 

ефективне виконання Україною зазначених вимог Угоди. 

Стратегія охоплює увесь спектр органів, підприємств, установ та організацій, залучених 

до процесу виконання статті 363 Глави 6 «Навколишнє середовище» і Додатка ХХХ до 

Угоди про асоціацію на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях із 

приділенням особливої уваги загальнодержавному рівню. 

 

1.2. Методологія Стратегії 

Стратегію розроблено за методом ієрархічного планування, що складається з трьох 

рівнів: загальний напрям «Навколишнє середовище» (найвищий рівень), сектори 

(«Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики», 

«Якість атмосферного повітря», «Управління відходами та ресурсами», «Якість води та 

управління водними ресурсами, включаючи морське середовище», «Охорона природи», 

«Промислове забруднення та техногенні загрози», «Зміна клімату та захист озонового шару» 

та «Генетично модифіковані організми») та окремі джерела права ЄС, наведені у 

Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію. Питання, порушені у Стратегії, мають наскрізний 

характер та є спільними для всіх елементів другого і третього рівнів. 

Застосовано комбінований підхід ієрархічного планування, який передбачає передачу 

згори-вниз планових орієнтирів з урахуванням закріплених стратегічних завдань на 

плановий період, на основі яких у зворотному порядку розроблено плани апроксимації до 

окремих джерел права ЄС і стратегії апроксимації за секторами, що на завершальному етапі 

сформовано у загальну Стратегію за напрямом. До таких планових орієнтирів варто 

насамперед віднести положення Додатка ХХХ до Угоди про асоціацію, які визначають 

зобов’язання за кожним окремим джерелом права ЄС, що міститься у Додатку, та 

встановлюють перспективні контрольні терміни імплементації. 

Метою наближення (апроксимації) законодавства є приведення його у повну 

відповідність до вимог права ЄС як «на папері», так і у практиці застосування. Це процес 

постійний, який відбувався і відбувається як в «асоційованих» державах, державах, що є 

кандидатами на вступ до Європейського Союзу, так і в державах – членах ЄС. Тому процес 

апроксимації, який має пройти Україна, дає можливість організувати інститути, виробити 

процедури та підготувати персонал (кадри) для виконання повсякденних процесів і 
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обов’язків Європейського Союзу з розроблення правових норм, їх реалізації та контролю 

дотримання. 

Відповідно до загальноєвропейських підходів процес наближення (апроксимації) 

організовано у три стадії: транспозиція, імплементація та забезпечення дотримання (повне 

впровадження або технічна імплементація). Транспозиція – процес нормативно-правового 

приведення законодавства країни у відповідність до вимог права ЄС. В Україні це 

організовано у формі адаптації законодавства України до права ЄС, що з 2004 року 

відбувається в рамках виконання відповідної Загальнодержавної програми1. Додатком ХХХ 

до Угоди про асоціацію визначено конкретні терміни транспозиції для кожного з 29 джерел 

права ЄС, які наведені в ньому. В основному вони становлять 2–3 роки з моменту набрання 

чинності Угодою про асоціацію. Імплементація – це практичне впровадження вимог і 

стандартів ЄС. Воно передбачає наявність інституційної, фінансової та інвестиційної 

складових. Здійснити імплементацію без приведення законодавства у відповідність 

неможливо, тому вона відбувається після транспозиції. Водночас імплементація потребує 

значно більших ресурсів: часових, фінансових і людських. Тому Угодою про асоціацію на 

імплементацію відведено від двох до десяти років, а у низці випадків термін визначатиме 

Рада асоціації залежно від оцінки досягнутого прогресу. Стратегію побудовано таким чином, 

що вона враховує всі зазначені елементи і стадії. Під час розроблення Стратегії також було 

враховано правову природу й особливості застосування джерел права ЄС (директив і 

регламентів), що наведені у Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію. 

Правові підстави та вимоги до процесу наближення (апроксимації) законодавства 

України до права ЄС у секторі охорони довкілля визначено як базовими міжнародно-

правовими нормами двосторонньої співпраці України з ЄС, так і нормами національного 

законодавства України. Відповідно до п. 4.8 Закону України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 

21 грудня 2010 року № 2818-VI реалізація екологічної політики потребує ефективного 

функціонування системи законодавства у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, спрямованого на досягнення національних пріоритетів. Основними вимогами до 

такого законодавства є його відповідність Конституції України, наближення до відповідних 

директив ЄС, забезпечення впровадження багатосторонніх екологічних угод (конвенцій, 

протоколів тощо), стороною яких є Україна, соціальна прийнятність, реалістичність, 

економічна ефективність. Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню відповідних 

економічних інструментів для стимулювання впровадження інноваційних екологічних 

технологій, розв’язанню екологічних проблем на місцевому рівні. Національний план дій з 

охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки, затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р, передбачає значну 

кількість заходів, які спрямовані на виконання міжнародних зобов’язань України та 

наближення законодавства України до права Європейського Союзу. Національний план дій 

                                                
1 Див. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-І. 
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визначає заходи як загального характеру, так і щодо адаптації до джерел права ЄС та 

імплементації їхніх окремих положень.  

Стратегія ґрунтується на фундаментальних напрацюваннях попередніх періодів. Для 

з’ясування обсягу робіт і визначення конкретних заходів нормативно-правової транспозиції 

потрібно було провести порівняльно-правовий аналіз стану відповідності законодавства 

України праву ЄС у цій сфері. Такий аналіз за методологією таблиць відповідності було 

підготовлено у 2011 році за підтримки Агенції охорони довкілля Швеції та оформлено у 

вигляді «Огляду стану гармонізації законодавства України з вимогами права ЄС»2. На його 

основі, також за підтримки Агенції охорони довкілля Швеції, було розроблено Базовий план 

адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

(Базовий план апроксимації), затверджений наказом Мінприроди № 659 від 17.12.2012 р. В 

основу планів дій із транспозиції, що розроблені в рамках підготовки Стратегії, зокрема 

Планів апроксимації до кожного джерела права ЄС, покладено актуалізовані висновки 

«Огляду стану гармонізації законодавства України з вимогами права ЄС» та положення 

Базового плану апроксимації. 

Інституційна складова Стратегії враховує положення, висновки та пропозиції 

документа «Інституційні аспекти управління процесом апроксимації законодавства України 

до права ЄС»3, який було підготовлено у 2013 році також за підтримки Агенції охорони 

довкілля Швеції. Проведено консультації та враховано результати інших проектів та 

ініціатив, які фінансує Європейський Союз, окремі держави – члени Європейського Союзу, 

інші зарубіжні партнери, наприклад, Проекту ЄС «Управління якістю повітря в країнах 

Східного регіону ЄІСП»4, проектів WWF тощо. Невід’ємною складовою Стратегії є 

«Індикативна оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС у сфері охорони 

довкілля та пов’язана з цим стратегія фінансування», методологію якої розкрито у 

відповідному розділі Стратегії. 

Стратегію розроблено з урахуванням міжгалузевих зв’язків. Створити ефективну 

поглиблену зону вільної торгівлі без приведення у відповідність екологічних стандартів, 

природоохоронних норм і практик неможливо. Директиви сектору «Управління довкіллям та 

інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики» (так звані горизонтальні 

директиви), серед яких Директива про оцінку впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та 

Директива про стратегічну екологічну оцінку (СЕО), пронизують майже всі галузі 

економіки. Виконання вимог сектору «Управління відходами» або «Якість атмосферного 

повітря» потребуватиме перегляду бізнес-практик. Підприємства не зможуть експортувати 

свою продукцію до ЄС, якщо їх виробництво та якість не відповідають екологічним нормам 

ЄС. 

Роботу над проектом Стратегії та Планами апроксимації до кожного джерела права ЄС 

було організовано таким чином, щоб максимально врахувати ці міжгалузеві зв’язки й 

                                                
2 http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/Overview.pdf 
3 http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/InstitutionalAspects.pdf 
4 http://airgovernance.eu 
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інтереси зацікавлених сторін. У рамках Проекту працювали секторальні робочі групи, до 

складу яких увійшли представники Мінприроди, інших органів влади, науки й неурядового 

сектору. На їх основі та з урахуванням їхнього досвіду працюють робочі групи за секторами 

щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, утворені 

згідно з наказом Мінприроди № 250 від 05.08.2014. 

До процесу підготовки Стратегії було залучено регіони. У 2013–2015 роках проведено 

низку регіональних семінарів, перший з яких відбувся у Львові. Темою семінарів в Одесі, 

Києві, Запоріжжі, Ужгороді, Херсоні, Кіровограді тощо став розгляд організаційних, 

правових, інституційних, економічних, фінансових та інших аспектів застосування 

екологічних норм і стандартів ЄС в Україні. Враховано й міжнародний досвід. Так, у квітні 

2014 року було організовано навчальну поїздку до Сербії та Чорногорії дев’яти 

представників Мінприроди й одного представника Держводагентства з питань реалізації 

екологічних Директив ЄС у країнах Західних Балкан. Делегація зустрічалася з 

представниками Бюро європейської інтеграції Уряду Сербії, профільними міністерствами і 

відомствами Республік Сербія та Чорногорія. 

Щодо подальшого використання Стратегії слід зазначити, що Стратегія – це своєрідна 

«дорожня карта», що допомагає сформувати загальне розуміння всіх аспектів процесу 

наближення (апроксимації) та більш ефективно його координувати. Проте це також, так би 

мовити, «живий документ». Ефективна Стратегія не може бути статичною. Окремі елементи 

Стратегії потребують постійної актуалізації у зв’язку зі змінами зовнішніх і внутрішніх 

обставин, розвитком галузевого законодавства, реформуванням секторів економіки. 

 

2. Огляд поточної ситуації 

2.1. Історія процесу наближення (апроксимації) 

З моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році Європейський Союз та Україна 

динамічно розвивають двосторонні відносини. Партнерство між Україною, з одного боку, і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, з іншого боку, започатковано 

Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року (далі – УПС) 

(набрала чинності у 1998 році). Згідно зі статтею 51 УПС Україна взяла на себе зобов’язання 

вживати заходів для поступового приведення національного законодавства у відповідність із 

законодавством Європейського Союзу у 16 пріоритетних сферах, зокрема й у сфері 

«навколишнє середовище». Крім того, стаття 63 УПС передбачала, що «Сторони розвивають 

та зміцнюють співробітництво між ними в галузі охорони навколишнього середовища», 

зокрема шляхом «удосконалення законодавства в напрямку стандартів Співтовариства».  

УПС була укладена на десять років і передбачала можливість автоматичного 

подовження на один рік. Тому на основі УПС у лютому 2005 року в рамках Європейської 

політики сусідства було прийнято План дій Україна – ЄС.  

У Плані дій Україна – ЄС питанням охорони навколишнього середовища присвячено 

окремий розділ, у якому виокремлено три групи заходів: 
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 забезпечення створення умов якісного управління у сфері навколишнього середовища 

та започаткування їхнього впровадження (це передбачає, серед іншого, забезпечення 

стратегічного планування, процедури на виконання Орхуської конвенції, процедури 

для здійснення оцінки впливу на довкілля, у тому числі транскордонні питання); 

 запобігання погіршенню стану навколишнього середовища, захист здоров’я людей, 

досягнення раціонального використання природних ресурсів відповідно до 

зобов’язань Йоганнесбурзького саміту (законодавство, плани і програми в ключових 

підсекторах навколишнього середовища та їх виконання); 

 розширення співробітництва у сфері навколишнього середовища (впровадження 

положень Кіотського протоколу та Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, участь 

у Робочій групі Дунай – Чорне море, у діяльності Європейського агентства з охорони 

навколишнього середовища, Робочої групи Україна – ЄС з питань зміни клімату). 

Очікувалося, що «імплементація Плану дій значно наблизить українське законодавство, 

норми та стандарти до законодавства Європейського Союзу». Так, План дій розширення 

рамок і поглиблення політичного співробітництва передбачав підтримку в адаптації 

законодавства до норм і стандартів ЄС, зокрема через надання технічної допомоги, обмін 

досвідом між державними службовцями (twinning) та цільові консультації і підтримку через 

механізм обміну інформацією про технічну допомогу (TAIEX). План дій установив 

комплексний перелік пріоритетів як у рамках, так і поза рамками УПС та визначив, що серед 

цих пріоритетів, всі з яких мають важливе значення, особливу увагу варто приділити 

поступовому наближенню (апроксимації) законодавства, норм і стандартів України до 

законодавства, норм і стандартів Європейського Союзу. План дій охоплював часові рамки у 

три роки. 

У березні 2007 року було розпочато переговори щодо укладення нової угоди на заміну 

УПС – Угоди про асоціацію між Україною та ЄС5. До її підписання та набрання нею 

чинності Сторони уклали новий практичний інструмент на заміну Плану дій Україна – ЄС, 

який покликаний «підготувати до та сприяти процесові набрання чинності Угодою про 

асоціацію»: Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння 

імплементації Угоди про асоціацію набрав чинності 23 листопада 2009 року. Обидві Сторони 

розглядають Угоду про асоціацію як найбільш сучасний та амбіційний підхід до бачення 

асоціації в рамках програми Східного партнерства разом із розділом про глибоку та всебічну 

зону вільної торгівлі та комплексною програмою наближення (апроксимації) до acquis 

communautaire ЄС. Порядок денний асоціації передбачає співпрацю України та ЄС щодо 

підготовки до імплементації актів acquis communautaire ЄС, зазначених у відповідних 

додатках до Угоди про асоціацію, у тому числі консультативну допомогу та структурований 

процес наближення (апроксимації) законодавства до законодавства ЄС як один з 

інструментів імплементації. На додаток до Порядку денного асоціації представники ЄС 

                                                
5 Див. заяву Верховної Ради України «Про започаткування переговорів між Україною та ЄС щодо укладення 
нового базового договору», прийняту постановою Верховної Ради України від 22.02.2007 № 684-V. 
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надали Україні «матрицю» пріоритетних заходів – задля забезпечення подальшої орієнтації 

реформаторських зусиль України. 

Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, вчинено в м. Брюсселі (Бельгія) у частині політичних положень (преамбула, 

стаття 1, розділи I, II, VII) 21 березня 2014 року, у частині торговельно-економічних і 

галузевих положень (розділи III, IV, V, VI) – 27 червня 2014 року. Угоду про асоціацію 

ратифіковано Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII. Статтею 363 Угоди про 

асоціацію передбачено «поступове наближення законодавства України до права та політики 

ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища», яке «здійснюється відповідно 

до Додатка ХХХ до цієї Угоди». 

У статті 2 Закону України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» зазначено: «До набрання чинності Угодою 

тимчасово її застосовувати у порядку, передбаченому статтею 486 Угоди». Відповідно до 

положень статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради 

Європейського Союзу SGS14/12029 від 30 вересня 2014 року положення статті 363 і 

Додатка ХХХ до Угоди тимчасово застосовуватимуться Україною та ЄС починаючи з 

1 листопада 2014  року. 

Імплементацію окремих acquis communautaire передбачено також угодами між 

Україною та ЄС про розвиток поглибленого співробітництва у визначених сферах. 

Наприклад, ст. 2 Протоколу про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства (Протокол ратифіковано Законом України від 15 грудня 

2010  року № 2787-VI) визначено графік імплементації близько 15 acquis communautaire, в 

тому числі у сфері охорони довкілля, для відповідності розділові II Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства. Цей графік безпосередньо враховано, зокрема Угодою про 

асоціацію між Україною та ЄС. 

Таким чином, процес апроксимації екологічного законодавства України до джерел 

права ЄС є наступним етапом більш загального процесу гармонізації законодавства України 

з правом ЄС, що триває з 1998 року. Процес гармонізації охоплює адаптацію законодавства 

України до законодавства ЄС у визначених секторах, як це передбачено УПС; поступове 

наближення (апроксимацію) законодавства, норм і стандартів України до законодавства, 

норм і стандартів Європейського Союзу, як це передбачено Планом дій Україна – ЄС; 

імплементацію і запровадження європейських стандартів в окремих актах галузевого 

законодавства, як це передбачено Порядком денним асоціації; поступове наближення 

законодавства України до права й політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, як це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 
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2.2. Вимоги в рамках Угоди про асоціацію 

В Угоді про асоціацію сферу охорони навколишнього середовища названо однією з 

пріоритетних. Статтею 360 Глави 6 «Навколишнє середовище» Частини V «Економічне і 

секторальне співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

передбачено, що Сторони розвиватимуть і зміцнюватимуть співпрацю з питань охорони 

навколишнього природного середовища й таким чином сприятимуть реалізації 

довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. Співробітництво 

здійснюватиметься з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а 

також беручи до уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері. 

Відповідно до статті 362 Угоди Сторони, зокрема, обмінюватимуться інформацією та 

досвідом; здійснюватимуть спільну дослідницьку діяльність i надаватимуть одна одній 

інформацію про екологічно чисті технології; плануватимуть подолання наслідків стихійних 

лих та інших надзвичайних ситуацій; здійснюватимуть спільну діяльність на регіональному 

та міжнародному рівнях, у тому числі згідно з багатосторонніми угодами у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, ратифікованими Сторонами, та у разі доцільності 

спільну діяльність у рамках відповідних агентств. Особливу увагу Сторони приділятимуть 

питанням, що мають транскордонний характер. 

Співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища охоплюватиме, серед 

іншого, такі цілі: розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища, яка 

передбачатиме заплановані інституційні реформи (з визначеними термінами) задля 

забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства; розподіл 

повноважень природоохоронних органів на національному, регіональному та 

муніципальному рівнях; процедури прийняття рішень і їх виконання; процедури сприяння 

інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики держави; визначення 

необхідних людських і фінансових ресурсів та механізм їх перегляду; розвиток галузевих 

стратегій щодо поліпшення якості повітря, якості води й управління водними ресурсами, 

включаючи морське середовище; управління відходами та ресурсами; захист природи; 

промислове забруднення та промислові аварії; хімічні речовини. В Угоді чітко окреслено 

терміни й основні етапи імплементації, адміністративну відповідальність, а також фінансові 

стратегії залучення інвестицій в інфраструктуру і технології; розвиток та імплементацію 

політики з питань зміни клімату. 

Статтями 361 та 363 Угоди передбачено поступове наближення (апроксимацію) 

законодавства України до політики і законодавства ЄС у сфері довкілля з метою збереження, 

захисту, поліпшення і відтворення якості навколишнього природного середовища, захисту 

громадського здоров’я, розсудливого та раціонального використання природних ресурсів і 

заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на розв’язання регіональних і 

глобальних проблем навколишнього природного середовища. Поступове наближення 

законодавства України до права та політик ЄС у сфері охорони навколишнього природного 

середовища здійснюватиметься відповідно до Додатка XXX до Глави 6 «Навколишнє 
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середовище». У Додатку XXX визначено вимоги до імплементації окремих положень 

директив і регламентів, а також відповідні часові межі. Цей Додаток охоплює 29 джерел 

права ЄС (директив і регламентів) у 8 секторах: 

 управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики; 

 якість атмосферного повітря; 

 управління відходами та ресурсами; 

 якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; 

 охорона природи; 

 промислове забруднення та техногенні загрози; 

 зміна клімату та захист озонового шару; 

 генетично модифіковані організми. 

У статті 366 Угоди зазначено, що відбуватиметься «постійний діалог з питань, 

охоплених Главою 6 (“Навколишнє середовище”) Розділу V (“Економічне та галузеве 

співробітництво”)» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Оскільки поступове наближення (апроксимація) законодавства України до права та 

політик ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища має здійснюватися 

протягом двох – десяти років, починаючи з 1 листопада 2014 року, передбачається, що 

«вивчення прогресу, досягнутого у ході проведення регулярних діалогів, визначених у 

Розділі V (“Економічне та галузеве співробітництво”) цієї Угоди», відбуватиметься в рамках 

механізмів, передбачених пунктами 3 та 4 статті 466 Угоди про асоціацію. Основою цих 

механізмів є Рада асоціації та Комітет асоціації, наділений повноваженнями створювати 

відповідні підкомітети. 

 

2.3. Процес наближення (апроксимації) у сфері охорони довкілля 

2.3.1. Правові акти 

Правові підстави та вимоги до процесу апроксимації законодавства України до права 

ЄС у секторі охорони довкілля визначено як базовими міжнародно-правовими нормами 

двостороннього співробітництва України з ЄС, так і нормами національного законодавства 

України. 

Міжнародно-правову основу процесу апроксимації законодавства України до права ЄС 

насамперед становлять: Угода про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 1994 року, План дій 

Україна – Європейський Союз 2005 року, Порядок денний асоціації Україна – 

Європейський Союз 2009 року та Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, 2014 року. На підставі й у розвиток цих та інших 

пов’язаних із ними документів Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України та низка інших органів виконавчої влади прийняли чимало нормативно-

правових актів національного законодавства України, якими створено правову основу, 
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установлено порядок та впорядковано окремі аспекти процесу апроксимації законодавства 

України до права ЄС у різних секторах6. 

Так, на виконання УПС Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, 

затвердженою Указом Президента України від 11.06.1998 № 615/98, визначено основні 

положення зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України в європейський правовий 

простір, мету й етапи адаптації законодавства. Зокрема, виділено такі етапи правової 

адаптації: імплементацію УПС, укладання галузевих угод, приведення чинного 

законодавства України у відповідність із стандартами ЄС, створення механізму приведення 

проектів актів законодавства України у відповідність із нормами ЄС. 

Заходи щодо адаптації законодавства України у кожному секторі конкретизовано 

Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, схваленою Указом Президента 

України від 14.09.2000 № 1072, відповідно до якої Кабінет Міністрів України у 2001-2004 

роках щорічно затверджував План дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми 

інтеграції України до Європейського Союзу та План роботи з адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. На виконання Плану дій Україна – ЄС 

Кабінет Міністрів України у період з 2005 по 2008 роки затверджував Заходи щодо 

виконання у відповідному році Плану дій Україна – ЄС. 

На виконання Указу Президента України «Про заходи щодо вдосконалення 

нормотворчої діяльності органів виконавчої влади» від 09.02.1999 № 145 Кабінет 

Міністрів України запровадив єдину систему планування, координації та контролю 

нормотворчої діяльності і роботи органів виконавчої влади з адаптації законодавства та 

схвалив Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

(постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1999 № 1496), що лягла в основу Закону 

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-І (див. абз. 8 

Розділу ІІІ Закону). Згідно із Законом Загальнодержавна програма адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу визначає механізм досягнення Україною 

відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в 

Європейському Союзі, що передбачає адаптацію законодавства, утворення відповідних 

інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та 

правозастосування. «Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною 

складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу. Метою адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності 

правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються 

ЄС до держав, які мають намір вступити до нього». Загальнодержавною програмою 

визначено цілі адаптації, етапи її проведення, завдання, які потрібно виконати на першому 

                                                
6 Перелік основних правових актів законодавства України у сфері апроксимації до права ЄС наведено у 
Додатку 1 документа «Інституційні аспекти управління процесом апроксимації законодавства України до права 
ЄС». 
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етапі (до завершення дії УПС), послідовність здійснення адаптації, інституційний механізм, 

роль Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у цьому процесі. 

Відповідно до положень Загальнодержавної програми процес адаптації законодавства 

складається з кількох етапів у такій послідовності:  

- визначення актів acquis communautaire, що регулюють правовідносини у відповідній 

сфері;  

- переклад визначених актів європейського законодавства українською мовою;  

- здійснення комплексного порівняльного аналізу;  

- розроблення рекомендацій стосовно гармонізації законодавства України з acquis 

communautaire;  

- проведення політичного, економічного та соціального аналізу наслідків реалізації 

рекомендацій; визначення переліку законопроектних робіт;  

- підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, внесених до 

переліку законопроектних робіт, та їх прийняття;  

- моніторинг виконання. 

Згідно із Загальнодержавною програмою органом, що координує роботу з її виконання 

та забезпечує реалізацію політики у сфері адаптації законодавства, є уповноважений 

центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації. Указом Президента «Питання 

організації виконання Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу”» від 21.08.2004 № 965 

виконання функцій уповноваженого органу виконавчої влади у сфері адаптації 

законодавства покладено на Мін’юст. 

З метою забезпечення виконання Загальнодержавної програми (див. Розділ VІІ Закону) 

було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» від 15.10.2004 № 1365. Цією постановою 

утворено Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та 

затверджено Положення про неї. Також постановою визначено Порядок підготовки та 

реалізації щорічних планів заходів щодо виконання Програми – щорічно, починаючи з 2005 

року, Кабінет Міністрів України затверджує План заходів щодо виконання у відповідному 

році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. На виконання цього Плану центральні органи виконавчої влади 

щорічно затверджують Плани заходів цих органів з виконання у відповідному році 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. Так, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 28.03.2012 

№ 156-р наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 249 від 27.04.2012 

затверджено План заходів Мінприроди щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 
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Задля забезпечення систематизації, послідовності та плановості роботи у сфері 

адаптації Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, 

починаючи з 2010 року, схвалює Прогресивний план адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, який, по суті, є орієнтовним планом робіт з адаптації 

законодавства на коротко- та середньострокову перспективу та використовується під час 

підготовки щорічних Планів заходів. При цьому передбачається, що центральним органам 

виконавчої влади під час формування щорічних планів заходів щодо виконання 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС слід 

керуватися Прогресивним планом адаптації (див., наприклад, п. 4 розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2012 році 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» від 28.03.2012 № 156-р). 

 

На виконання Протоколу про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Законом України від 15 грудня 2010 року 

№ 2787-VI, яким для досягнення відповідності вимогам Розділу II Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства й пов’язаним із ним додаткам визначено графік імплементації 

acquis communautaire, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 733-р 

затверджено План заходів щодо виконання зобов’язань у рамках Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства. Планом заходів передбачено: 

 привести нормативно-правову базу з питань оцінки впливу деяких державних і 

приватних проектів на навколишнє середовище у відповідність із вимогами 

Директиви 85/337/ЄЕС з поправками, внесеними Директивою 97/11/ЄС та 

Директивою 2003/35/ЄС. Передбачений строк виконання: до 1 січня 2013 року. 

Відповідальними за виконання визначено Мінприроди та Міненерговугілля; 

 розробити заходи та методологію щодо зменшення вмісту сірки у деяких видах 

рідкого палива відповідно до вимог Директиви 1999/32/ЄС. Передбачений строк 

виконання: до 1 січня 2012 року. Відповідальними за виконання визначено 

Мінекономрозвитку, Мінприроди та Міненерговугілля; 

 розробити заходи та методологію стосовно встановлення граничного рівня викидів 

деяких забруднювачів до атмосфери великими спалювальними установками 

відповідно до вимог Директиви 2001/80/ЄС. Передбачений строк виконання: до 

1 січня 2018 року. Відповідальними за виконання визначено Міненерговугілля, 

Мінприроди, Мінекономрозвитку та НАК «Енергетична компанія України»; 

 привести нормативно-правову базу з питань охорони диких птахів у відповідність із 

вимогами п. 2 статті 4 Директиви 79/409/ЄЕС. Передбачений строк виконання: до 1 

січня 2015 року. Відповідальним за виконання визначено Мінприроди. 

 

Відповідно до п. 4.8 Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI 
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реалізація екологічної політики потребує ефективного функціонування системи 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, спрямованого на 

досягнення національних пріоритетів. Основними вимогами до такого законодавства є його 

відповідність Конституції України, наближення до відповідних директив ЄС, забезпечення 

впровадження багатосторонніх екологічних угод (конвенцій, протоколів тощо), стороною 

яких є Україна, соціальна прийнятність, реалістичність, економічна ефективність. 

Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню відповідних економічних інструментів 

для стимулювання впровадження інноваційних екологічних технологій, розв’язанню 

екологічних проблем на місцевому рівні. 

Згідно зі Стратегією приведення у відповідність екологічного законодавства України до 

положень джерел acquis communautaire насамперед потрібно здійснити за такими 

напрямами:  

 забезпечення наскрізності екологічної політики, її інтеграції до політик державного, 

галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку;  

 моніторинг і оцінка якості атмосферного повітря, зокрема щодо загальнопоширених 

забруднювальних речовин, зонування території України, планів поліпшення якості 

атмосферного повітря в зонах і агломераціях; регулювання зменшення вмісту сірки у 

пальному;  

 перегляд нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах під час 

виробництва певних категорій транспортних засобів в Україні;  

 перегляд нормативів якості поверхневих вод, які використовуються для потреб 

централізованого водопостачання і для культурно-побутового користування, 

очищення комунальних стоків, запобігання забрудненню внаслідок змиву нітратів із 

сільськогосподарських земель;  

 здійснення контролю за поводженням із такими видами відходів, як використані 

хімічні джерела струму, ртутні, у тому числі компактні, відпрацьовані оливи, 

електронне обладнання, не придатні до використання транспортні засоби;  

 впровадження комплексної/інтегрованої дозвільної системи для стаціонарних джерел 

викидів (передусім енергогенеруючих);  

 ліцензування виробництва, застосування, імпорту й експорту небезпечних хімічних 

речовин, контроль за їх вмістом у продукції та безпечне видалення.  

 

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 

2011–2015 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 

№ 577-р, передбачає чималу кількість заходів, спрямованих на виконання міжнародних 

зобов’язань та наближення законодавства України до вимог права Європейського Союзу. 

Національний план дій містить заходи як загального характеру, так і заходи щодо адаптації 

законодавства України до вимог права ЄС та імплементацію їх окремих положень. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17?nreg=2818-17&find=1&text=%C4%E8%F0%E5%EA%F2%E8&x=12&y=9
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На Мінприроди покладено функції методичного керівництва і координування реалізації 

Стратегії та Національного плану дій (далі – НПД) на загальнодержавному рівні, на рівні 

секторів (галузей) економіки, а також на місцевому рівні. Відповідно до п. 2 розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р міністерствам, іншим центральним і 

місцевим органам виконавчої влади доручено за погодженням із Мінприроди привести до 

30 червня 2012 року галузеві програми розвитку, програми з охорони навколишнього 

природного середовища та місцеві програми економічного і соціального розвитку у 

відповідність зі Стратегією та НПД. Мінприроди щорічно до 31 березня готує звіт щодо 

стану виконання плану центральними і місцевими органами виконавчої влади та 

оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті. 

 

У рамках підготовки до підписання та організації імплементації Угоди про асоціацію на 

виконання Указу Президента України від 12.03.2012 № 187/2012 та п. 6 Плану 

першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 73-р, протягом 

2012–2013 років Мінекономрозвитку розробляло «Програму з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом». Постановою Верховної Ради України 

«Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та 

першочергові заходи у цьому напрямі» від 13.03.2014 № 874-VII Кабінету Міністрів 

України рекомендувалося активізувати підготовку Програми імплементації Угоди про 

асоціацію та створення національної системи координації цієї діяльності. На засіданні 

Кабінету Міністрів України 25.03.2014 схвалено План організації виконання зазначеної 

постанови, на реалізацію якого Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України «Про 

Національну програму імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони». План заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 

2014–2017 роки (далі – План заходів) затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 17.09.2014 № 847-р. Пунктом 2 розпорядження міністерствам, іншим 

центральним органам виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими 

суб’єктами, відповідальними за виконання Плану заходів, доручено: забезпечити виконання 

Плану заходів; розробити та подати до 1 листопада 2014 року Кабінетові Міністрів України 

проекти планів імплементації актів законодавства ЄС, передбачених Планом заходів; 

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України 

інформацію про стан виконання плану заходів для проведення Урядовим офісом з питань 

європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних 

пропозицій. 
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У 2011 році Мінприроди підготовлено «Огляд стану гармонізації законодавства 

України з вимогами права ЄС». На його основі наказом Мінприроди № 659 від 17.12.2012 

затверджено Базовий план адаптації екологічного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації). У 2012 році 

Мінприроди оприлюднено «Інституційні аспекти управління процесом апроксимації 

законодавства України до права ЄС». Наказом Мінприроди № 250 від 05.08.2014 

сформовано Робочу групу з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. На її основі створено міжвідомчі робочі групи за секторами. Так, 

наказом Мінприроди № 321 від 16.10.2014 утворено робочу групу з охорони природи, 

наказом Мінприроди № 326 від 17.10.2014 – робочу групу з питань якості води та управління 

водними ресурсами, наказом Мінприроди № 327 від 17.10.2014 – робочу групу з питань 

поводження з генетично модифікованими організмами, наказом Мінприроди № 385 від 

01.12.2014 – робочу групу у сфері управління відходами та ресурсами, наказом Мінприроди 

№ 390 від 01.12.2014 – міжвідомчу робочу групу з імплементації Директиви 2001/42/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку впливу окремих 

планів і програм на навколишнє середовище, наказом Мінприроди № 6-аг від 30.01.2015 – 

міжвідомчу робочу групу з імплементації Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих 

державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація), наказом 

Мінприроди № 9-аг від 05.02.2015 – міжвідомчу робочу групу з питань імплементації 

положень Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 року 

про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи та Директиви 2004/107/ЄC 

Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року про миш‘як, кадмій, ртуть, 

нікель та поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі. Наказом Мінприроди 

№ 317 від 15.10.2014 затверджено Заходи, передбачені Угодою про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

і їхніми державами-членами, з іншої сторони, відповідальність за реалізацію яких покладено 

на Мінприроди. Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації 

деяких актів законодавства ЄС» і триває його міжвідомче погодження. 

 

Таким чином, на додаток до графіка апроксимації законодавства України до права ЄС 

та окремих його положень, встановленого базовими договірними нормами між Україною та 

ЄС, у тому числі Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, внутрішнім законодавством 

України визначено «власні» строки апроксимації законодавства України до окремих джерел 

права ЄС, зокрема у секторі охорони довкілля, що накладає додаткові зобов’язання на 

центральні органи виконавчої влади, зокрема й на Мінприроди. 

 

2.3.2. Економічні та фінансові аспекти 

Розглянуто в окремому документі. 
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2.3.3. Інституції 

В Україні існують органи загальної компетенції, які з огляду на покладені на них 

завдання беруть участь у процесі апроксимації законодавства України до права 

Європейського Союзу, та органи, спеціально створені для забезпечення ефективної реалізації 

цього процесу. До органів загальної компетенції належать Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, міністерства та інші органи виконавчої влади. 

Верховна Рада України наділена правом приймати закони (п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції 

України). Розділом VIII Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 

року № 1629-IV (далі – Програма), до повноважень Верховної Ради України у сфері адаптації 

належить: визначення цілей і завдань другого й наступних етапів виконання Програми, 

встановлення їхніх часових меж; щорічне заслуховування доповіді про стан виконання 

Програми; забезпечення експертизи внесених до Верховної Ради України всіма суб’єктами 

права законодавчої ініціативи законопроектів на їх відповідність acquis communautaire на 

всіх етапах розгляду законопроектів. 

У складі Верховної Ради України діє Комітет Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції, створений постановою Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-

VIІІ. Основними завданнями цього комітету є адаптація українського законодавства до 

законодавства Європейського Союзу (ЄС), забезпечення його відповідності зобов’язанням 

України у рамках Ради Європи (РЄ); оцінка відповідності законопроектів міжнародно-

правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції; державна політика у сфері 

європейської інтеграції; забезпечення міжпарламентських зв’язків у рамках співпраці 

України з Європейським Союзом, Західноєвропейським Союзом (ЗЄС); транскордонне та 

міжрегіональне співробітництво з країнами ЄС. 

Президент України представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює 

керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори й укладає 

міжнародні договори України. Згідно з проектом Національної програми імплементації 

Угоди про асоціацію Президент України «забезпечує представлення України у ході 

політичного діалогу та діалогу з питань політики на найвищому рівні між Україною та 

Європейським Союзом на рівні саммітів». Згідно з Указом Президента від 14.07.2014 

№ 592/2014 у складі Адміністрації Президента України діє Головний департамент 

зовнішньої політики та європейської інтеграції. 

Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет і економічну 

самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання 

Конституції і законів України, актів Президента України (п. 1 ст. 116 Конституції України). 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 

2014 року № 794-VII Кабінет Міністрів України здійснює спрямування, координацію та 

контроль у сфері європейської інтеграції з питань: розроблення і здійснення заходів з 

виконання Угоди про асоціацію, інших міжнародних договорів України у сфері європейської 

інтеграції та домовленостей між Україною і Європейським Союзом; співробітництва між 
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Україною та Європейським Союзом, а також державами – членами Європейського Союзу у 

сфері європейської інтеграції; адаптації законодавства України до права Європейського 

Союзу; виконання міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції і 

домовленостей між Україною та Європейським Союзом; діяльності двосторонніх органів, 

передбачених Угодою про асоціацію та іншими міжнародними договорами України у сфері 

європейської інтеграції; цільового спрямування бюджетного фінансування у сфері 

європейської інтеграції; залучення й використання міжнародної допомоги Європейського 

Союзу та інших донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської 

інтеграції; інформування громадськості у сфері європейської інтеграції; залучення громадян 

до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у 

сфері європейської інтеграції; кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері 

європейської інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань 

європейської інтеграції. 

Відповідно до п. 17 Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 850, Секретаріат 

Кабінету Міністрів України забезпечує дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів 

України щодо підготовки й оформлення проектів актів законодавства та інших документів, 

які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України й урядових комітетів; забезпечує в 

установленому порядку координацію Кабінетом Міністрів України діяльності органів 

виконавчої влади щодо розроблення проектів актів законодавства; проводить юридичну і 

фахову експертизу та готує експертні висновки до проектів актів законодавства, які 

подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема щодо їх відповідності 

Конституції та законам України, актам Президента України, Програмі діяльності Кабінету 

Міністрів України; вносить в установленому порядку пропозиції щодо повернення проектів 

актів законодавства й інших документів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України, у 

разі порушення встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України вимог щодо їх 

підготовки та оформлення; надає допомогу працівникам органів виконавчої влади у 

доопрацюванні повернутих проектів актів законодавства та інших документів шляхом 

забезпечення проведення консультацій, нарад тощо. 

Кабінет Міністрів України також забезпечує виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; з цією метою його 

наділено повноваженнями затверджувати, після погодження з Комітетом Верховної Ради 

України з питань європейської інтеграції, щорічний план заходів з виконання Програми 

(див., наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» від 25.03.2012 № 157-р). Крім того, до 

повноважень Кабінету Міністрів України віднесено розроблення проекту Державного 

бюджету України, у процесі чого Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді 

України для затвердження обсяг фінансування заходів із виконання Програми. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 696 утворено Урядовий 

комітет з питань економічного розвитку та європейської інтеграції у складі: Прем’єр-

міністра України, голови Урядового комітету; міністра фінансів, заступника голови 

Урядового комітету; міністра економічного розвитку і торгівлі; міністра аграрної політики та 

продовольства; міністра енергетики та вугільної промисловості; міністра закордонних справ; 

міністра юстиції; міністра Кабінету Міністрів України та народних депутатів України (за 

згодою). 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання Секретаріату Кабінету 

Міністрів України» від 27.05.2014 № 157 у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України 

створено Урядовий офіс з питань європейської інтеграції (далі – Урядовий офіс). 

Урядовий офіс здійснює організаційне, експертно-аналітичне й інформаційне забезпечення 

діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської інтеграції. Положення про 

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.08.2014 № 346. Згідно з п. 3 Положення основними завданнями Урядового 

офісу є забезпечення діяльності у сфері європейської інтеграції Кабінету Міністрів України, 

Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено 

питання європейської інтеграції, зокрема щодо: координації діяльності органів виконавчої 

влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію, 

інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між 

Україною та ЄС; планування, проведення моніторингу й оцінки ефективності та 

результативності виконання завдань у сфері європейської інтеграції, у тому числі з 

виконання Угоди про асоціацію; координації діяльності органів виконавчої влади з 

розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на 

виконання Угоди про асоціацію, інших міжнародних договорів України з питань 

європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС; удосконалення системи і 

механізмів координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції. 

Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань: 

- проводить моніторинг та оцінювання ефективності виконання завдань у сфері 

європейської інтеграції, за результатами готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-

прем’єр-міністру України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, 

висновки та рекомендації; 

- проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, інших документів, 

внесених до Кабінету Міністрів України, на предмет їх відповідності програмним 

документам у сфері європейської інтеграції та цілям Угоди, за результатами готує висновки і 

рекомендації; 

- бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань європейської 

інтеграції, зокрема щодо вдосконалення інституціонального механізму у сфері європейської 

інтеграції, що вносяться в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 

Прем’єр-міністром України та Віце-прем’єр-міністром України, до компетенції якого 

віднесено питання європейської інтеграції; 
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- здійснює координацію підготовки проектів програмних документів і планів заходів у 

сфері європейської інтеграції на предмет відповідності цілям Угоди про асоціацію та 

проводить їх експертну оцінку, за результатами готує висновки і рекомендації; 

- проводить аналіз пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо визначення 

пріоритетності заходів, обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування у сфері 

європейської інтеграції, у тому числі за рахунок бюджетної підтримки ЄС; 

- бере в межах своєї компетенції разом з іншими структурними підрозділами 

Секретаріату Кабінету Міністрів України участь у підготовці та проведенні засідань 

української частини Ради асоціації між Україною і ЄС у форматі спеціальних засідань 

Кабінету Міністрів України, а також засідань української частини Комітету асоціації між 

Україною та ЄС у форматі урядового комітету, до компетенції якого віднесено питання 

європейської інтеграції; 

- забезпечує підготовку спільних засідань Ради асоціації між Україною та ЄС і Комітету 

асоціації між Україною та ЄС і засідань їх української частини, виконує функції 

секретаріатів української частини цих органів, а також бере участь в організації підготовки 

спільних засідань і засідань української частини інших двосторонніх органів, утворених 

відповідно до Угоди про асоціацію та інших міжнародних договорів України у сфері 

європейської інтеграції; 

- бере участь у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами 

Секретаріату Кабінету Міністрів України у підготовці засідань урядового комітету, до 

повноважень якого віднесено питання європейської інтеграції; 

- проводить аналіз діяльності органів виконавчої влади щодо залучення і використання 

міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської 

інтеграції, та готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до 

компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, пропозиції щодо підвищення 

ефективності такої роботи; 

- здійснює координацію та моніторинг заходів з інформування громадськості з питань 

європейської інтеграції та готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру 

України, до компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, пропозиції щодо 

підвищення ефективності їх проведення; 

- готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до 

компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, пропозиції щодо: 

удосконалення механізмів розроблення та здійснення заходів у сфері європейської інтеграції; 

залучення представників громадянського суспільства до процесу прийняття Кабінетом 

Міністрів України, органами виконавчої влади рішень у сфері європейської інтеграції; 

кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, навчання, 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції; підвищення ефективності 

здійснення заходів з адаптації законодавства України до права ЄС; врегулювання 

розбіжностей, що виникають у процесі формування та здійснення заходів у сфері 
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європейської інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди; удосконалення 

договірно-правової бази з питань відносин між Україною та ЄС; ініціювання підготовки 

проектів нормативно-правових актів та програмних документів у сфері європейської 

інтеграції і визначення їх головного розробника;  

- бере участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, які 

подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, у разі їх невідповідності міжнародно-

правовим та іншим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції; 

- готує і подає Прем’єр-міністру України, Віце-прем’єр-міністру України, до 

компетенції якого віднесено питання європейської інтеграції, та міністру Кабінету Міністрів 

України аналітичні й інформаційні матеріали з питань європейської інтеграції; 

- готує в межах своїх повноважень висновки стосовно проектів директив, вказівок, 

технічних завдань, що визначають позицію України у сфері європейської інтеграції, які в 

установленому порядку вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України чи Прем’єр-

міністра України; 

- здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів актів 

законодавства й інших документів у сфері європейської інтеграції; 

- забезпечує координацію підготовки та виконання програмних документів і планів 

заходів у сфері європейської інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на виконання Угоди про 

асоціацію; 

- забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання Угоди про 

асоціацію, які подаються до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

надсилаються до Європейського Союзу та виносяться на розгляд громадськості; 

- організовує взаємодію заступників міністрів з питань європейської інтеграції, а також 

заступників керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, до компетенції 

яких віднесено питання європейської інтеграції, зокрема шляхом проведення регулярних 

нарад, зустрічей, утворення робочих груп; 

- ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-

правових актів, програмних документів і розгляду інших питань у сфері європейської 

інтеграції та координує їх діяльність; 

- здійснює координацію роботи з визначення концептуальних засад державної політики 

у сфері європейської інтеграції та бере участь у розробленні відповідних документів; 

- здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням доручень і резолюцій 

Прем’єр-міністра України, резолюцій Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого 

віднесено питання європейської інтеграції. 

Урядовий офіс у межах своїх повноважень за координації МЗС взаємодіє з 

генеральними директоратами Європейської комісії, іншими органами та агентствами ЄС, 

посольствами і представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні, 

Представництвом України при ЄС, іншими дипломатичними і консульськими установами 

України за кордоном. Для виконання Урядовим офісом окремих завдань у сфері 

європейської інтеграції до Секретаріату Кабінету Міністрів України можуть бути тимчасово 
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відряджені працівники центральних органів виконавчої влади у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. Урядовий офіс очолює директор, який несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Урядовий офіс завдань та, зокрема, наділений 

правом брати участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів 

виконавчої влади під час розгляду питань європейської інтеграції, а також ініціювати 

утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів та 

розгляду інших питань у сфері європейської інтеграції. 

У Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 346 наведено 

схему взаємодії Кабінету Міністрів України, української частини Ради асоціації між 

Україною та ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС, Урядового офісу з питань 

європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади: 

 
 

Міністерства та інші органи виконавчої влади.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 501-р «з метою 

належної реалізації положень Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики” в частині впровадження європейських стандартів у пріоритетних напрямах 

внутрішньої політики держави для забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір, що є невід’ємною складовою виконання Угоди 

про асоціацію…» у міністерствах додатково введено посаду заступника міністра з питань 

європейської інтеграції. Передбачається, що саме ці особи за посадою увійдуть до складу 

української частини Комітету асоціації Україна – ЄС, який утворюється згідно з Угодою про 

асоціацію. 

Указом Президента України від 21.08.2004 № 965/2004 та п. 1 Положення про 

Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
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02.07.2014 № 228, функції уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу покладено на 

Міністерство юстиції України. У зв’язку з цим у п. 3 Положення про Міністерство юстиції 

України одним з основних завдань Мін’юсту визначено «формування та забезпечення 

реалізації державної політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС». Підпунктами 12–14 п. 4 Положення передбачається, що Мін’юст організовує роботу з 

підготовки щорічного плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, проводить моніторинг її 

виконання; здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне 

забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, переклад актів acquis communautaire українською 

мовою, оновлення глосарію термінів acquis communautaire; проводить експертизу на 

відповідність acquis communautaire проектів нормативно-правових актів, які за предметом 

правового регулювання належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, визначених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу. Тому саме Мін’юст щорічно готує проект 

Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу та проект Плану заходів щодо виконання у відповідному році Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

Міністерство закордонних справ України. До завдань МЗС, поряд із формуванням 

державної політики у сфері зовнішніх зносин України, належить участь у формуванні та 

реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському 

Союзі (абз. 12 п. 3 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого 

Указом Президента України від 06.04.2011 № 381/2011). На МЗС покладено відповідальність 

за підготовку проекту щорічного Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до 

ЄС. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади з міжвідомчої координації з питань економічного і 

соціального співробітництва України з Європейським Союзом (п. 1 Положення про 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента 

України від 31.05.2011 № 634/2011). Одним з основних завдань Мінекономрозвитку є 

формування та забезпечення реалізації державної політики з питань економічного і 

соціального співробітництва України з ЄС. У структурі Мінекономрозвитку діють заступник 

міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України та Національний 

координатор з питань технічної допомоги ЄС.  

До компетенції Мінфіну належить вжиття заходів стосовно виконання програм, що 

впроваджуються в Україні із застосуванням секторальної бюджетної підтримки ЄС, а також 

вжиття заходів щодо залучення кредитних коштів ЄС та коштів на безповоротній основі.  
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Нацдержслужба координує роботу з використання інструментів Twinning, TAIEX та 

SIGMA, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

європейської інтеграції. 

 

Спеціально-створені органи для забезпечення процесу апроксимації 

законодавства України до права Європейського Союзу.  

Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при 

Кабінеті Міністрів України, головне завдання якої полягає у розробленні пропозицій 

стосовно адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Координаційна рада була 

створена у 2004 році постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» від 15.10.2004 № 1365. Також постановою 

КМУ № 1365 було затверджено положення про Координаційну раду. 

Основна мета створення Координаційної ради – забезпечення взаємодії органів 

державної влади та недержавних інституцій під час виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Координаційну раду очолює Прем’єр-міністр України, який скликає її засідання не 

рідше ніж один раз на півріччя. Голова Координаційної ради має двох заступників, якими є 

перший віце-прем’єр-міністр і міністр юстиції України. До складу Координаційної ради 

входять керівники центральних органів виконавчої влади, а також за згодою Голова 

Національного банку, Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції та 

представник Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному 

рівні. 

Діяльність Координаційної ради забезпечує її секретар, який формує проект порядку 

денного засідань Ради на основі пропозицій її членів, організовує підготовку матеріалів і 

проектів рішень, проводить моніторинг виконання рішень Ради, забезпечує ведення 

протоколів її засідань. Секретарем ради визначено директора Департаменту європейської 

інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (див. постанову Кабінету Міністрів 

України від 30.03.2011 № 338). 

Координаційна рада:  

- розробляє пропозиції щодо розвитку співробітництва з Європейським Союзом у сфері 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС;  

- забезпечує формування єдиних підходів до провадження діяльності з адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС;  

- визначає перелік органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС;  

- готує щорічні плани заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС;  

- розглядає стан реалізації щорічних планів заходів з виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС;  
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- готує та подає Верховній Раді доповідь про стан виконання Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС.  

Рішення Координаційної ради є обов’язковими для розгляду центральними та 

місцевими органами виконавчої влади. Виконання рішень Координаційної ради 

забезпечується за допомогою доручень Прем’єр-міністра України або Кабінету Міністрів 

України. 

 

Крім Координаційної ради, в Україні створені та діють Координаційний центр з 

виконання плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, Координаційний 

центр із провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії ЄС для 

Дунайського регіону, та вищезазначені заступник міністра економічного розвитку і торгівлі 

– Торговий представник України та Національний координатор з питань технічної допомоги 

ЄС. 

 

Оскільки чинним законодавством України передбачені єдині загальнодержавні 

інституційні й організаційні основи апроксимації законодавства України до права ЄС, вони 

повною мірою охоплюють суб’єктів та процедури апроксимації екологічного законодавства 

України до права ЄС у сфері охорони довкілля. 

Важливою складовою співробітництва України з Європейським Союзом є спільна 

реалізація в Україні програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, що передбачає переказ 

Європейською комісією на безоплатній і безповоротній основі фінансових ресурсів до 

Державного бюджету України за умови проведення структурних реформ. Зазначена 

співпраця реалізується шляхом укладення Угод про фінансування, відповідно до яких Уряд 

України, на підставі затверджених стратегічних документів, бере зобов’язання стосовно 

проведення реформ у відповідному секторі реалізації державної політики України, 

натомість Європейський Союз зобов’язується забезпечити фінансовий внесок на підтримку 

проведення цих реформ.  

Угоду про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної 

екологічної політики України» (далі – Угода) підписано 21 грудня 2010 року. Головною 

метою програми є надання підтримки у реалізації життєздатної екологічної стратегії 

України відповідно до норм ЄС і пріоритетів, погоджених у рамках Плану дій Україна – ЄС 

та Порядку денного асоціації Україна – ЄС. Конкретною метою цієї бюджетної підтримки є 

надання допомоги Урядові України у поліпшенні показників реалізації екологічної 

політики. Термін реалізації програми: 27 грудня 2010 року – 26 грудня 2015 року. У рамках 

Угоди визначено дев’ять основних показників, за якими здійснюється оцінка ефективності 

реалізації державної екологічної політики. Кошти бюджету програми, який становить 

35  млн євро, мали перераховуватися в рамках трьох траншів у період 2011–2013 років. 

Кошти у загальному обсязі близько 24 млн євро надійшли лише наприкінці 2013 року. 

Незважаючи на це, Мінприроди протягом 2011–2014 років здійснювало заходи з реалізації 

програми. 
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2.3.4. Процедури 

Однією з процедур забезпечення апроксимації законодавства України до права ЄС є 

процедура підготовки та реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Ця процедура передбачає такі етапи:  

 Мін’юст не пізніше ніж 15 травня доводить до відома центральних органів виконавчої 

влади рекомендації щодо формування пропозицій до щорічного плану заходів з 

виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (далі – План заходів з адаптації) на наступний рік;  

 центральні органи виконавчої влади до 15 червня подають Мін’юсту пропозиції до 

Плану заходів з адаптації на наступний рік та інформацію про джерела фінансування та 

обсяги видатків на здійснення заходів з адаптації законодавства в наступному році, у 

тому числі внесені до їх бюджетних запитів; 

 Мін’юст узагальнює зазначені пропозиції та формує проект Плану заходів з адаптації і 

за погодженням із заінтересованими органами виконавчої влади подає його до 

20 вересня на розгляд Координаційної ради з адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, що діє при Кабінеті Міністрів України;  

 Мін’юсту разом з іншими центральними органами виконавчої влади під час 

розроблення проекту Плану заходів з адаптації на відповідний рік доручено керуватися 

Прогресивним планом адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, який схвалює Координаційна рада з адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС; 

 Координаційна рада схвалює проект Плану заходів з адаптації та направляє його на 

погодження до Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції;  

 погоджений із Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції 

проект Плану заходів з адаптації заступник голови Координаційної ради, заступник 

міністра юстиції України, подає на розгляд Кабінетові Міністрів України;  

 План заходів з адаптації затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України; 

 на підставі звітів, поданих Мін’юсту до 5 липня та 5 січня центральними органами 

виконавчої влади, визначеними у Плані заходів з адаптації відповідальними за 

виконання заходів, Мін’юст щороку до 15 липня та 20 січня інформує Координаційну 

раду про результати виконання Плану заходів з адаптації;  

 заступник голови Координаційної ради, міністр юстиції України, організовує 

підготовку щорічної доповіді про стан виконання Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та до 20 січня 

подає її проект Координаційній раді; 

 Координаційна рада готує та до 15 лютого подає Верховній Раді України доповідь про 

стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу.  
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Засобом апроксимації законодавства України до права ЄС є процедура забезпечення 

відповідності нормативно-правових актів, які приймаються в Україні, вимогам права ЄС. 

Частиною 1 статті 93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 

10 лютого 2010 року № 1861-VI передбачено обов’язкове направлення кожного 

законопроекту до Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить 

оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції (на сьогодні – Комітет Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції). Останній дає висновок стосовно відповідності законопроекту праву 

ЄС та іншим міжнародним зобов’язанням України.  

Хоча негативний висновок Комітету Верховної Ради України з питань європейської 

інтеграції і не є підставою для повернення законопроекту без його включення до порядку 

денного та розгляду на пленарному засіданні (ч. 2 ст. 94 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України»), висновок Комітету істотно впливає на прийняття Верховною 

Радою України рішення про включення чи невключення законопроекту до порядку денного.  

Більш дієвий правовий механізм забезпечення відповідності законодавства України 

вимогам права ЄС передбачено для актів, які розробляє Кабінет Міністрів України. Зокрема, 

пар. 45 та 46 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.07.2007 № 950, визначено, що в разі, коли проект акта належить до 

пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 

Мін’юст проводить експертизу цього проекту на предмет його відповідності acquis 

communautaire. 

Чинним законодавством також передбачено порядок перевірки на предмет 

відповідності acquis communautaire нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади. Нормативно-правові акти цих органів, які стосуються соціально-

економічних, політичних, особистих та інших прав, свобод і законних інтересів громадян чи 

мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації, яку здійснює Мін’юст чи 

обласні управління юстиції, відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731.  

Відповідно до п. 3 Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.1992 № 493/92 

зазначені вище нормативно-правові акти набирають чинності через 10 днів після їх 

реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності.  

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової 

експертизи на відповідність його, поряд з іншими, вимогам acquis communautaire та 

занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (п. 1 Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади).  

Існують особливості здійснення адаптації законодавства України до вимог права ЄС у 

сфері будівництва. Частиною 5 ст. 10 Закону України «Про державні будівельні норми» від 
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05 листопада 2009 року № 1704-VI Кабінет Міністрів України було наділено 

повноваженнями встановлювати порядок розроблення та затвердження будівельних норм, а 

також визначати період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі 

національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих із 

нормативними документами ЄС. Цей період починається з дати набрання чинності 

ДБН А.1.1-94:2010 «Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні 

положення», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 16.12.2010 № 523, до втрати ним 

чинності або втрати чинності відповідними будівельними нормами, розробленими на основі 

національних технологічних традицій (п. 5 Порядку застосування будівельних норм, 

розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, 

гармонізованих із нормативними документами Європейського Союзу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547). 

Докладніше порядок імплементації та застосування будівельних норм, гармонізованих 

із нормативними документами Європейського Союзу, в тому числі й у період їх одночасної 

дії з будівельними нормами, розробленими на основі національних технологічних традицій, 

визначається ДБН А.1.1-94:2010. 

 

Таким чином, апроксимація та адаптація законодавства України до права ЄС 

відбувається не лише шляхом транспозиції положень окремих джерел права ЄС у 

законодавство України, а й шляхом забезпечення відповідності нормативно-правових актів 

(починаючи з Законів України і закінчуючи ДБН) вимогам права ЄС у процесі їх 

розроблення, погодження та прийняття. 

 

2.4. Подальші кроки 

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію 16 вересня 2014 року 

Законом України № 1678-VII. Це відбулося одночасно з ратифікацією Угоди про асоціацію 

Європейським Парламентом. Низка держав – членів ЄС також уже завершили національні 

процедури надання згоди на обов’язковість для них Угоди про асоціацію. 

Угода про асоціацію набере чинності після її ратифікації або затвердження всіма 

Сторонами. Згідно з п. 2 статті 486 «Угода набирає чинності в перший день другого місяця, 

що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього 

документа про затвердження». 

Водночас Сторони домовилися про тимчасове застосування Угоди в частині, яка 

визначена Європейським Союзом, та відповідно до своїх внутрішньодержавних процедур і 

чинного законодавства. Згідно з п. 4 статті 486 Угоди тимчасове застосування набирає 

чинності з першого дня другого місяця, що настає після дати отримання Депозитарієм 

повідомлення, надісланого Європейським Союзом, про закінчення виконання процедур, 

необхідних для цієї мети, із зазначенням частин Угоди, які будуть застосовуватися 

тимчасово; а також здачі Україною на зберігання ратифікаційної грамоти відповідно до своїх 
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процедур і чинного законодавства. Депозитарієм Угоди визначено Генеральний секретаріат 

Ради Європейського Союзу. 

Відповідно до положень статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального 

секретаріату Ради Європейського Союзу SGS14/12029 від 30 вересня 2014 року положення 

статті 363 та Додатка ХХХ до Угоди про асоціацію, що закладають основу співробітництва у 

сфері охорони довкілля, тимчасово застосовуватимуться Україною та ЄС, починаючи з 

1 листопада 2014 року. 

Отже, роботу з апроксимації законодавства України до права і політики ЄС у сфері 

охорони довкілля слід розпочинати невідкладно. Тривалі, на перший погляд, контрольні 

терміни сплинуть дуже швидко, а, на думку деяких фахівців, обсяги зобов’язань, передбачені 

Додатком ХХХ до Угоди, та визначені контрольні терміни з самого початку є занадто 

амбітними або навіть нереалістичними. 

Для врахування цих занепокоєнь і відповідно до мети поступового наближення 

законодавства України до права ЄС стаття 463 Угоди передбачає, що Рада асоціації буде 

форумом для обміну інформацією про законодавчі акти України та Європейського Союзу – 

як чинні, так і ті, що перебувають на стадії підготовки, а також про заходи з їх виконання, 

впровадження та дотримання. Із цією метою Рада асоціації наділена правом актуалізувати 

або вносити поправки до Додатків до Угоди, враховуючи розвиток права ЄС і застосовних 

стандартів, які визначені в міжнародних документах та, на думку Сторін, безпосередньо 

стосуються цього. 

Відповідно до п. 2 статті 465 Угоди Рада асоціації може делегувати Комітетові асоціації 

будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для 

виконання рішення. Тобто Комітет асоціації теж може отримати повноваження вносити 

зміни до Додатків як щодо контрольних термінів імплементації визначених положень 

окремих джерел права ЄС, переліку цих положень, так і щодо переліку самих джерел. Таким 

чином залежно від прогресу України в апроксимації до права ЄС у сфері охорони довкілля 

напрям «Навколишнє середовище» може отримати додаткове змістовне наповнення та 

сприяти повному приведенню законодавства України у відповідність до права ЄС у цій 

сфері, що, безумовно, з-поміж інших чинників, сприятиме постановці питання про початок 

переговорного процесу щодо членства України у Європейському Союзі. Але для цього треба 

мати волю і докласти неабияких зусиль. Україна здатна це зробити! 

 

3. Стратегічні цілі й терміни 

3.1. Загальна Стратегія 

Загальною стратегічною метою України є євроінтеграція. Нині створення та 

забезпечення функціонування ефективної поглибленої зони вільної торгівлі (далі – ЗВТ) є 

засобом досягнення цієї мети. У свою чергу, досягнення відповідності у сфері охорони 

довкілля є однією зі складових і передумов функціонування ЗВТ. Тому Україна має успішно 

пройти і завершити процес апроксимації свого законодавства до права й політики ЄС у цій 

сфері. Транспозиція, імплементація, а згодом і повне впровадження (технічна імплементація) 
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потребують стратегічного керівництва. Для цього необхідно сформулювати засади, що 

закладуть основу для кожного кроку та кожного рішення, прийнятого у процесі 

апроксимації. У рамках цих засад також потрібно визначити обмежений набір стратегічних 

цілей. Вони формують основу Стратегії. Отже, до основних засад пропонується віднести: 

- передумовою належної транспозиції є якісний офіційний переклад джерел 

права ЄС та коментований фаховий переклад відповідних настановчих 

матеріалів і керівництв. Коректний офіційний переклад створює основу для 

запровадження, де це необхідно, єдиної термінологічної бази й уніфікованого 

тлумачення термінів і понять. Для цього необхідно створити механізми фахового 

обговорення термінології та перевірки перекладу до його офіційного затвердження. 

Одним із дієвих способів розв’язання проблеми може бути створення секторальних 

(галузевих) експертних груп із залученням науковців; 

- у результаті транспозиції законодавство України має забезпечувати 

принаймні мінімальні вимоги, передбачені відповідними джерелами права ЄС. 

При цьому рекомендується положення регламентів ЄС транспонувати максимально 

близько до тексту вихідного документа. Запровадження будь-яких додаткових вимог 

або більш суворих/жорстких стандартів можливе лише за умови їх екологічної 

(природоохоронної) та економічної обґрунтованості, а також якщо вони не суперечать 

положенням джерел права ЄС. У зв’язку з цим слід розглянути можливість 

запровадження експертної оцінки проектів нормативно-правових актів, спрямованих 

на транспозицію положень джерел права ЄС (принаймні базових) профільними 

органами/інституціями ЄС (наприклад, Європейською комісією) – за аналогією з 

висновками Венеціанської комісії. При цьому слід забезпечити, щоб після отримання 

позитивної оцінки від ЄС такі проекти нормативно-правових актів принципово не 

переглядалися. Такий крок істотно скоротить обсяг завдань з моніторингу прогресу 

апроксимації та, найголовніше, позбавить необхідності повертатися до одних і тих 

самих нормативно-правових актів, постійно їх змінюючи і доповнюючи; 

- кошти донорської допомоги мають використовуватися максимально 

ефективно. Для цього потрібно забезпечити належну здатність до освоєння, тобто 

відповідну інституційну основу та портфель проектів, а також підтримання 

збалансованої економічної стратегії, що знизить навантаження на державний і місцеві 

бюджети; 

- особлива увага має бути приділена просвіті громадськості та підвищенню 

кваліфікації держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання та НУО щодо 

впровадження екологічної частини Угоди про Асоціацію; 

- апроксимація має стати абсолютним пріоритетом порядку денного; 

фінансові та кадрові ресурси мають бути перерозподілені з урахуванням цього. 

Це дасть змогу максимально ефективно використовувати наявні фінансові ресурси та 

кадровий потенціал; 
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- має бути забезпечена ефективна внутрішньовідомча та міжвідомча 

координація. Зокрема, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за напрями 

(як, наприклад, Мінприроди визначено відповідальним за напрям «Навколишнє 

середовище»), мають отримати додаткові повноваження щодо підзвітності їм інших 

органів та установ у частині виконання відповідних положень Угоди про асоціацію. 

Наведені засади є керівними концепціями Стратегії. Усі інші стратегічні підходи та 

діяльність з апроксимації мають тлумачитися згідно з ними. Варто звернути увагу на те, що, 

на перший погляд, очевидність тези про необхідність забезпечення максимальної 

ефективності використання донорської допомоги має серйозні практичні наслідки. Насправді 

дотримання цього принципу потребує високого рівня співпраці між органами й установами, 

а також змін у методах і підходах до організації й діяльності. Запровадження цього елемента 

має стати найвищим пріоритетом. Також у зв’язку з цим необхідно підвищувати обізнаність 

про важливість інвестування з боку приватного сектору для досягнення вимог права ЄС, щоб 

приватний сектор міг ефективно планувати інвестиції. До того ж слід докладати зусиль із 

роз’яснення суб’єктам господарювання, що доступ до ринку ЄС безпосередньо пов’язаний з 

необхідністю дотримання вимог екологічних стандартів. 

Апроксимація, особливо на стадії повного технічного впровадження, потребуватиме 

значних фінансових ресурсів. Розрахунок, як правило, робиться на донорів, насамперед ЄС. 

Проте залучення коштів вимагає, щоб належним чином працювала низка інституційних, 

адміністративних і правових механізмів. Отже, стратегічними цілями тут варто визначити: 

повну та високоякісну транспозицію положень джерел права ЄС у законодавство України; 

підтримання ефективної та доступної інфраструктури й екологічних послуг; наявність 

інституційного забезпечення ефективної та якісної апроксимації. Засобами досягнення 

визначених цілей є: щодо транспозиції – реалістична та комплексна програма/плани 

діяльності з підготовки нормативних і регуляторних актів; щодо інфраструктури та послуг – 

виважена тарифна й цінова політика і насамперед реформа житлово-комунального 

господарства; щодо останньої стратегічної цілі – проведення інституційної реформи та 

запровадження прозорих процедур. 

 

3.2. Терміни реалізації Стратегії 

Додаток ХХХ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС містить перелік конкретних 

зобов’язань і контрольні терміни їх імплементації. В окремих випадках, наприклад, щодо 

низки положень Директиви 2010/75/ЄС про комплексне запобігання та контроль забруднень, 

Додатком ХХХ передбачено, що Рада асоціації має встановити відповідні контрольні 

терміни. В інших випадках контрольні терміни прив’язані до чинних міжнародних 

зобов’язань між Сторонами – наприклад, до термінів, визначених Протоколом про 

приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (зокрема 

щодо імплементації Директиви про ОВНС). 

Терміни реалізації Стратегії враховують відповідні вимоги та перспективне планування 

Додатка ХХХ Угоди про асоціацію. Оскільки Угоду про асоціацію розраховано принаймні 
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на 10 років, умовний поділ реалізації Стратегії на періоди здійснено з огляду на цей самий 

строк. Тим більше, що чинна редакція Додатка ХХХ найвіддаленішим контрольним 

терміном визначає саме 10 років з моменту набрання чинності Угодою про асоціацію 

(наприклад, це стосується зобов’язання з підготовки планів управління басейнами річок, 

проведення консультацій із громадськістю та публікації цих планів у рамках Водної 

Рамкової Директиви ЄС). 

Таким чином, у Стратегії та Планах апроксимації до окремих джерел права ЄС 

виділяють короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий періоди. 

Короткостроковий період починається у 2014 році і триває 3 роки, тобто до 2017 року. У цей 

період очікується активна робота з нормативно-правової транспозиції, оскільки з більшості 

джерел права ЄС, наведених у Додатку ХХХ, на зобов’язання «прийняття національного 

законодавства та визначення уповноваженого органу (органів)» відведено 2–3 роки з 

моменту набрання чинності Угодою про асоціацію. Водночас передбачається, що принаймні 

два сектори, а саме «Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві 

політики» та «Генетично модифіковані організми», за цей час будуть імплементовані. 

Середньостроковий період розпочинається у 2017 році і має тривалість 3 роки, тобто до 

2020 року. У цьому періоді передбачається як діяльність із транспозиції за незначним колом 

зобов’язань, так і заходи з імплементації. В останньому, довгостроковому періоді, що 

триватиме 4 роки (з 2020 по 2024 роки), переважатимуть заходи з імплементації. 

Наведений розподіл на періоди та зазначені контрольні терміни не означають, що 

впродовж найближчих 10 років Україна здійснить апроксимацію до acquis communautaire ЄС 

у сфері охорони довкілля. Зміст зобов’язань засвідчує очікувану фундаментальну підготовчу 

роботу до приведення законодавства у відповідність до окремих джерел права ЄС в 

окресленій сфері, створення цим передумов для ефективної технічної імплементації (повного 

впровадження) у післяплановий період. Такий підхід має безпосередній вплив на 

індикативну оцінку вартості впровадження вимог джерел права ЄС, оскільки витрати на 

підготовчу роботу незіставні з потенційними витратами, у тому числі приватного сектору 

економіки, у період повного технічного впровадження. 

 

4. Стратегія наближення (апроксимації) у сфері охорони довкілля 

4.1. Стратегія правового наближення (апроксимації) 

У процесі здійснення нормативно-правової транспозиції, тобто розроблення та 

прийняття нормативно-правових актів, які задовольняють вимоги джерел права ЄС, як 

правило, виникає два запитання: як організувати процес транспозиції; як забезпечити 

юридичне і фактичне дотримання вимог джерел права ЄС. 

Передусім необхідно забезпечити баланс між закріпленням відповідних норм у 

законодавчих актах і можливістю розвитку й удосконалення судової практики, адже 

зарегульованість відносин і намагання абсолютно все прописати в нормативному акті не 

завжди продуктивні. 
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Органи, що відповідають за формування політики, інституційно мають бути 

відокремлені від органів, які відповідають за реалізацію політики. Це також сприяє більш 

якісній транспозиції. 

Потрібно припинити практику, за якої після прийняття закону здійснюється процес 

розроблення підзаконних актів, а існуючі підзаконні акти з цього питання й досі зберігають 

свою чинність.  

Одним з основних критеріїв відповідності джерелам права ЄС є правова визначеність 

акта. Якщо правовий акт є непослідовним, суперечить Конституції або іншим законодавчим 

актам, що мають вищу юридичну силу, такий акт не може забезпечити транспозицію 

положень джерел права ЄС.  

Тому варто здійснювати моніторинг чинного законодавства на предмет його 

відповідності джерелам права ЄС; розглянути необхідність підготовки «Керівництва з 

апроксимації у сфері охорони довкілля» як настільного документа правотворців і 

правозастосовників; формування політики має бути відокремлене від розроблення 

нормативно-правових актів та передувати йому (спочатку формується бачення з усіма 

елементами системи і лише потім розробляється нормативно-правовий акт); слід широко 

використовувати громадське обговорення проектів нормативно-правових актів на ранніх 

стадіях процесу їх підготовки; закони потрібно готувати одночасно з підзаконними 

нормативними актами, що дасть змогу уникнути невідповідностей; перш ніж прийняти 

нормативно-правовий акт, його проект слід передати на оцінку до органів/інституцій ЄС та 

забезпечити, щоб після отримання позитивного висновку проект принципово не 

переглядався. 

 

4.2. Індикативна оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС у сфері 

охорони довкілля та пов’язана з цим стратегія фінансування 

4.2.1. Вступ 

Ключовим напрямом співпраці України та ЄС у сфері охорони навколишнього 

природного середовища в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС визначено 

апроксимацію (поступове наближення) законодавства України до відповідних права та 

політик ЄС. Апроксимацію варто розглядати як процес послідовної реалізації низки заходів. 

Починається він з юридичного аналізу відповідності законодавства та виявлення правових 

прогалин і завершується формуванням національних планів дій і програм, спрямованих на 

виконання встановлених вимог. Відповідно складається комплекс витрат, пов’язаних з 

апроксимацією – передусім адміністративних, що здійснюються на різних рівнях державного 

управління, а також операційних і капітальних. 

Статтею 363 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачено, що «поступове 

наближення законодавства України до права та політик ЄС у сфері охорони навколишнього 

природного середовища здійснюється відповідно до Додатка XXX до цієї Угоди» («Gradual 

approximation of Ukrainian legislation to EU law and policy on environment shall proceed in 
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accordance with Annex XXX to this Agreement»). Виконання цього міжнародно-правового 

зобов’язання України передбачає два етапи, а саме:  

а) транспозицію, тобто перенесення, де це потрібно, положень відповідних джерел 

права ЄС (двадцяти дев’яти директив і регламентів ЄС, зазначених у Додатку ХХХ до Угоди 

про асоціацію) до законодавства України7. Цьому цілком відповідає зобов’язання «прийняття 

національного законодавства та визначення уповноваженого (компетентного) органу 

(органів)», встановлене окремо для кожного джерела права ЄС, наведеного в Додатку ХХХ 

до Угоди про асоціацію, з визначенням контрольних строків. Механізмом реалізації заходів 

із транспозиції, зокрема інституційним, є Загальнодержавна програма адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом 

України від 18 березня 2004 року № 1629-ІV; 

б) імплементацію, тобто впровадження транспонованих положень у повсякденну 

практику регулювання як невід’ємної складової реалізації державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. Додатком ХХХ до Угоди про асоціацію 

визначено індивідуальні строки імплементації стосовно окремих положень джерел права ЄС 

(від 2–3 до 5–6 років, а в окремих випадках до 8–10 років). Імплементація в цьому контексті 

ідентифікується зі створенням на національному ґрунті комплексу передумов – нормативно-

правових, інституціональних і певною мірою організаційно-економічних, що забезпечують 

постановку та реалізацію завдань із практичного виконання встановлених вимог. 

Таким чином, у рамках підготовки «Індикативної оцінки вартості впровадження вимог 

джерел права ЄС у сфері охорони довкілля та пов’язаної з цим стратегії фінансування» як 

невід’ємної складової «Національної стратегії наближення (апроксимації) законодавства 

України до права ЄС у сфері охорони довкілля» здійснюється вартісна оцінка апроксимації 

законодавства України до права і політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного 

середовища в рамках виконання Україною статті 363 і Додатка ХХХ до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. 

Зазначена вартісна оцінка стосується, по суті, цілей досягнення відповідності 

національного законодавства вимогам джерел права ЄС. За змістом завдань відповідні 

показники витрат пов’язані з проведенням юридичного аналізу, встановленням відповідності 

законодавства та виявленням правових прогалин, розробленням і прийняттям нового 

законодавства чи змін до нього, створенням системи підзаконного й адміністративного 

регулювання, навчанням персоналу, отриманням консультативно-інформаційних послуг, 

створенням професійних груп, проведенням громадських слухань тощо. У низці випадків 

витратні показники стосуються науково-дослідних і польових досліджень. При цьому 

йдеться здебільшого про адміністративну категорію витрат, які безпосередньо будуть 

торкатися державного та місцевих бюджетів. Водночас ця категорія витрат апріорі не є 

                                                
7 Питання перенесення (транспонування) чи неперенесення того чи іншого положення відповідного джерела 
права ЄС вирішуватиметься залежно від того, чи досягає (і якою мірою) наявна в Україні система правового 
регулювання в окресленій сфері мети відповідного джерела права ЄС. 



 37 

критичною за очікуваним абсолютним розміром, хоча потребуватиме розробки окремої 

позиції бюджетного фінансування природоохоронної сфери. 

Крім того, враховуючи, що Додаток ХХХ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

містить не всі, а лише окремі положення відповідних джерел права ЄС, для цілей порівняння 

в рамках підготовки «Індикативної оцінки вартості впровадження вимог джерел права ЄС у 

сфері охорони довкілля та пов’язаної з цим стратегії фінансування» передбачено також 

оціночну вартість повного впровадження відповідних директив і регламентів ЄС без 

прив’язки до вимог і контрольних строків, закріплених у Додатку ХХХ до Угоди про 

асоціацію8. 

Зазначена вартість пов’язана з практичною реалізацією планів дій, технічних і 

інвестиційних програм тощо, які випливають із положень апроксимації. Питання вартості 

при цьому постає в контексті оцінки інвестиційних потреб для створення природоохоронної 

інфраструктури (об’єктів пило-, газо-, водоочищення, захоронення відходів тощо), 

впровадження нових стандартів, модернізації виробництва стосовно як державного, так і 

приватного сектору (відповідно до вимог конкретних директив чи регламентів ЄС). За 

підсумками оцінки створюється інформаційна база для подальшої розбудови фінансової 

стратегії, виявлення очікуваних ризиків (gaps), збалансування потреб і можливостей за 

джерелами коштів. 

 

4.2.2. Методологія виконання вартісних оцінок 

 

4.2.2.1. Апроксимація у контексті природоохоронного фінансування 

Методологічно питання вартості апроксимації до джерел права ЄС у природоохоронній 

сфері постають як питання оцінки додаткових витрат, що виникають у природоохоронній 

сфері – понад той базовий їх рівень, що вже склався. Базовий рівень фінансування 

природоохоронної сфери в Україні відображає рис. 1. Зокрема, у 2012 році відповідні 

витрати, за даними Держстату, становили 20,51 млрд грн. Однак стрімка динаміка 

номінальних витрат приховує насправді стагнацію реального фінансування. Про це свідчить 

нижня крива на рис. 1, побудована з використанням індексу дефлятора (певні зрушення 

стосуються лише 2011–2012 років, коли здійснювалося додаткове фінансування заходів із 

вивезення на знищення за кордон небезпечних відходів). 

 

                                                
8 Повне впровадження за європейською практикою визначається ще як здійснення технічної імплементації. 
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Рис. 1. Динаміка витрат на охорону навколишнього природного середовища в Україні 

 

Водночас, беручи до уваги низку програм і зобов’язань Уряду в екологічній сфері 

(зокрема в рамках Другого енергопакета Європейського енергетичного співтовариства та 

згідно з низкою інших документів), у середньо- та довгостроковій перспективі можна 

прогнозувати істотне збільшення природоохоронних витрат, що також зафіксовано на рис. 1. 

На цьому тлі витрати, пов’язані з апроксимацією до джерел права ЄС у сфері охорони 

довкілля, постають як додаткові до базового фінансування в його перспективній динаміці 

(тобто на рис. 1 йдеться про «б»). Тому щодо таких витрат виникає потреба в розробленні 

окремої фінансової стратегії. 

Остання має бути збалансована за строками і джерелами коштів та враховувати 

економічну спроможність держави і її корпоративного сектору. Утім за всіх передумов 

період апроксимації – це період повної мобілізації фінансових ресурсів на досягнення 

встановлених екологічних стандартів. 

Узагальнення досвіду країн Центральної та Східної Європи, які протягом останнього 

десятиліття готувалися до вступу в ЄС, дозволяє зазначити, що апроксимація до acquis 

communautaire у сфері охорони довкілля супроводжується екстремальним зростанням 

відповідних витрат. Красномовним прикладом у цьому відношенні є, зокрема, Чеська 

Республіка9. Підготовка до вступу в ЄС в умовах установлених жорстких термінів 

досягнення певних екологічних стандартів (кінець 1998 року) зумовила значне зростання 

екологічних інвестицій у зменшення викидів і скидів забруднювальних речовин в атмосферу 

                                                
9 Бізек В. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля // Проект ЄС «Додаткова підтримка 
Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки». – 
Київ, 2013. – 163 с. 
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та водні джерела (рис. 2). Утім надалі (після 1998 року) екологічні інвестиції повернулися до 

своїх стартових значень у 1990 році й певним чином стабілізувалися. Слід додати, що 

абсолютний розмір інвестицій разом зі зростанням ВВП фактично збільшувався. 

 

Рис. 2. Динаміка рівня екологічних інвестицій на прикладі Чеської Республіки у період 

1990–2011 рр. 

 

У процесі апроксимації окремо постає стадія транспозиції, що передбачає перенесення 

положень директив і регламентів ЄС у нормативно-правове поле України. За цією стадією 

можуть формуватися окремі вартісні показники. Якщо звернутися до Угоди про асоціацію, 

то в Додатку ХХХ до неї чітко визначено, що Україна зобов’язується прийняти національне 

законодавство та визначити уповноважений орган (органи). Така постановка питання 

кореспондується зі стадією транспозиції. Відповідно, мають ідентифікуватися вартісні 

оцінки. 

 

4.2.2.2. Категорії та склад витрат 

З методологічної точки зору першочергово слід розглянути склад витрат, пов’язаних з 

апроксимацією. У концептуальному відношенні згідно з європейською практикою важливим 

є первинне виділення двох базових секторів оцінювання, а саме суспільного (публічного) і 

приватного (недержавного загалом)10. Перший з них за витратами на апроксимацію 

пов’язаний із бюджетною сферою (на державному та місцевому рівнях), тому найбільш 

чутливий для громадян. Другий стосується коштів суб’єктів господарювання. Оскільки це 

невиробничі витрати, вони позначаються на доходах та конкурентоздатності цих суб’єктів. 

У складі витрат як суспільного, так і приватного секторів обраховуються три основні їх 

складові, а саме: адміністративні чи адміністративно-управлінські (administrative costs, 

administrative and management costs), інвестиційні (капітальні) та операційні (operation). 

                                                
10 Handbook for implementation of EU Environmental legislation; Handbook implementation directive air // 
ec.europa.eu/environment/air/pdf/air.pdf 
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Центр ваги припадає при цьому, як правило, на інвестиційну складову. Остання, у свою 

чергу, може поділятися на нові інвестиції (new investment) і на реінвестиції (reinvestment). У 

другому випадку йдеться про здійснення заходів з реконструкції, модернізації об’єктів 

природоохоронної інфраструктури тощо. Загальну структуру витрат і склад пов’язаних із 

ними робіт відображає табл. 1. 

Особливості структури витрат на апроксимацію слугують основою класифікації джерел 

права ЄС. Передусім (серед них) виділяють групу джерел, витрати за якими лягають на 

бюджетну сферу (суспільний сектор), і групу джерел, за якими витрати на апроксимацію 

стосуються переважно приватного сектору. Прикладами перших є Директива 1999/31/ЄС про 

захоронення відходів, Директива 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод та ін. 

Прикладами других є Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди, Директива 98/70/ЄС 

про якість бензину та дизельного палива, Директива 1999/32/ЄС про зменшення вмісту сірки 

у деяких видах рідкого палива та низка інших. 

У свою чергу, джерела права ЄС, витрати за якими несе суспільний сектор, поділяються 

на групу з виключно адміністративною складовою і групу з переважно інвестиційною 

складовою. Перші представлено насамперед директивами, що дістали назву 

«горизонтальних» і стосуються питань управління станом довкілля й інтеграції екологічної 

політики в інші галузі політики. Це, зокрема, Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу 

окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище, Директива 2003/4/ЄС 

про доступ громадськості до екологічної інформації та інші. 

 

Таблиця 1 

Структура витрат під час упровадження джерел права Європейського Союзу у 

сфері охорони довкілля 

Базові сектори Категорія витрат Склад витрат (приклади) 

Адміністративно-
управлінські витрати 

Створення структурних підрозділів, 
інформування, навчання,  

ведення баз даних, консультативні 
послуги, перепідготовка персоналу, 
заходи із залучення громадськості 

Інвестиційні 
(капітальні) витрати 

 нові інвестиції 
 реінвестиції 

Будівництво й модернізація очисних 
споруд і пилогазоочисних установок, 

будівництво полігонів відходів, 
сміттєпереробних заводів тощо 

 

Суспільний 
сектор  

 (Бюджетна 
сфера – 
державний і 
місцевий рівні) 

Операційні 
(експлуатаційні) 

витрати 

Експлуатаційне обслуговування, 
організація збирання відходів, ведення 

моніторингу тощо 

 

Приватний 
Управлінські витрати 

Створення нових підрозділів, організація 
планування і звітності, ведення баз даних 
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Інвестиційні 
(капітальні) витрати 

 нові інвестиції 
 реінвестиції 

Будівництво і реконструкція об’єктів 
екологічної інфраструктури,  

нове обладнання й устаткування,  

лабораторії 

(корпоративний) 
сектор 

 (кошти 
суб’єктів 
господарювання) 

Експлуатаційні витрати 
Експлуатаційне обслуговування, 

контрольний моніторинг, аналітика 

 

Категорія адміністративних витрат – це витрати, які несуть державні та місцеві органи 

влади згідно зі своєю компетенцією (через реалізацію владних повноважень у тій чи іншій 

сфері, зокрема у сфері екологічного регулювання). Інакше кажучи, це витрати, які несуть 

лише виконавчі адміністративні органи на різних рівнях управління. 

Адміністративні витрати у природоохоронній сфері стосуються передусім Міністерства 

екології та природних ресурсів України, інших міністерств, агентств, служб, окремих 

департаментів, до компетенції яких входять відповідні питання. До останніх належать 

екологічне нормування, експертиза, сертифікація (суб’єктів господарювання), ліцензування, 

надання дозволів і лімітів, функції реєстрації, аудиту тощо. Пов’язані з витратами послуги 

стосуються також інформування, навчання персоналу, створення баз даних, моніторингу. 

Окремий різновид адміністративних витрат виникає у разі потреби реформування і 

структурної перебудови органів управління, збільшення штату службовців, їх 

перепідготовки, розширення офісних площ і т. ін. 

Категорія операційних витрат (operation costs) кореспондується з традиційним для 

вітчизняної практики поняттям «експлуатаційні витрати». Однак у контексті вартісних 

оцінок апроксимації операційні витрати трактуються більш широко, ніж експлуатаційні 

(разом з тим охоплюючи їх). Відповідна їх специфіка найкраще виявляється на прикладі 

поводження з відходами. У цій сфері операційні витрати – це витрати, пов’язані з усією 

системою збирання, сортування, вивезення, захоронення відходів на полігонах. До 

інвестиційних витрат при цьому належить будівництво об’єктів інфраструктури: полігонів, 

сміттєпереробних чи сміттєспалювальних заводів тощо.  

 

4.2.2.3. Основні методологічні підходи 

Центральним у методологічному відношенні питанням є змістовний порядок 

оцінювання вартості апроксимації, адаптований до особливостей предмета оцінки, і 

формування відповідної системи показників. За загальними передумовами методичні 

підходи до обрахунку вартості апроксимації можуть бути класифіковані так:  

1. Оцінки, засновані на використанні макроекономічних показників чи на 

міждержавних співвідношеннях (грубі та швидкі). 

2. Категорія оцінок, заснованих на використанні питомих (одиничних) показників 

витрат чи виконання робіт (unit costs approach). 

3. Оцінки, засновані на використанні спеціальних моделей розрахунку і відповідних 

програмних продуктів. 
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4. Оцінки, засновані на базі розрахунків за локальними (територіальними) еталонними 

моделями. 

5. Оцінки, засновані на безпосередніх обстеженнях та інвестиційних розрахунках. 

Перший вид оцінок зазвичай базується на усереднених показниках витрат на душу 

населення. Такі показники, що узагальнюють наявний досвід розрахунків, фігурують, 

зокрема, у низці країн Східної та Центральної Європи, де європейські експерти здійснили 

значні відповідні напрацювання. До цієї ж категорії належать оцінки, що ґрунтуються на 

міждержавних порівняннях ситуації і на екстраполяції вартісних показників з тими чи 

іншими застереженнями та корективами. 

Основою другого виду оцінок є використання показників витрат, віднесених на 

одиницю послуг, робіт тощо. Серед них, зокрема, такі: грн/1 т щодо видалення відходів, 

грн/м3 водовідведення, грн/м2 рекультивації (звалищ), грн/кВт вартості систем 

пилогазоочищення на теплоелектростанціях. Ідеться як про капітальні, так і про операційні 

витрати. 

Третій методологічний підхід (використання програмних продуктів) вважають 

найбільш адекватним поставленим цілям. Для його реалізації європейські фірми розробили 

кілька спеціальних моделей розрахунку – Feasible (COWI, Данія), MOSES та ін., зокрема, для 

питної води, для відходів, для міських стічних вод. Їх застосування потребує всеохоплюючої 

інвентаризації – об’єктів захоронення відходів, водоочисних споруд, джерел пилогазових 

викидів тощо і, крім того, обґрунтування сценарію розбудови нової інфраструктури та її 

вартісних оцінок. У зв’язку з цим слід зазначити, що велика кількість припущень, які 

супроводжують цей процес (і яких важко уникнути), може істотно нівелювати детальність 

розрахунків. 

До методологічно близьких підходів, на нашу думку, належить побудова еталонних 

локальних (територіальних) моделей. Останні кваліфікуються іноді як типові кластери, що 

дає змогу екстраполювати їх за вартісними показниками на всю територію країни. 

П’ятий вид оцінок (за методом прямого обстеження об’єктів) може бути доцільним для 

обмеженого кола великих забруднювачів навколишнього природного середовища. Однак 

вибіркові обстеження варто вважати доцільними в усіх випадках. 

Масив джерел права ЄС у сфері охорони довкілля, що підлягають імплементації в 

Україні згідно з Угодою про асоціацію, дуже різноманітний за змістом і масштабами заходів. 

Отже, щодо кожного з них має застосовуватися свій методичний підхід, який враховуватиме 

специфіку джерела. 

В одних випадках предмет правового регулювання зумовлюватиме застосування 

питомих показників витрат, в інших – можуть бути використанні галузеві пооб’єктні 

розрахунки або ж застосовані спеціальні програмні моделі. Значною мірою вибір методу 
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залежатиме від наявної інформаційної бази і вибору певного прогнозного сценарію 

апроксимації в окремих природоохоронних сферах11. 

 

4.2.2.4. Узагальнення міжнародного досвіду 

Розглядаючи оцінки, засновані на макроекономічних показниках і міжнародних 

співвідношеннях, слід зазначити, що для їх отримання нині сформувалася доволі широка 

інформаційна база. Йдеться про обрахунки, які виконували європейські експерти у низці 

країн Східної та Центральної Європи під час підготовки і проведення апроксимації до 

природоохоронних директив ЄС. Їх узагальнення для десяти країн (табл. 2) показує, що 

витрати на апроксимацію у розрахунку на 1 особу коливаються в діапазоні від 450 до 1200 

євро. Якщо враховувати середній для цих країн показник і чисельність населення України – 

45,4 млн осіб, то сумарна вартість повного впровадження acquis communautaire у сфері 

охорони довкілля в Україні становитиме близько 41 млрд євро. Коли ж обмежитися 

найбільш зіставними країнами, а саме Польщею, Румунією і Туреччиною, та орієнтуватися 

на середній для них показник, то інвестиційні потреби України можна оцінити в 42–

43 млрд євро. 

Такі попередні грубі оцінки не варто абсолютизувати, оскільки надто різнорідні 

показники покладено в їх основу в тих чи інших країнах і надто різною в них є ситуація у 

сфері охорони довкілля. Крім того, треба брати до уваги, що отримані величини витрат 

стосуються періоду часу від 5–6 до 12–15 років12. 

 

Таблиця 2 

Витрати на апроксимацію до екологічного законодавства ЄС за досвідом країн 

Центральної та Східної Європи і Туреччини* 

Країна 
Інвестиційні потреби, 

млн євро 
Населення, 

млн осіб 
Витрати на одну 

людину, євро 

Болгарія  8610 7,5 1150 

Латвія 1480–2360 2,3 650–1050 

Литва 1600 3,6 450 

Польща  22 100–42 800 38,6 575–1100 

Румунія  22 000 22,3 1000 

Словаччина 4800 5,4 900 

Словенія 2430 2,0 1200 

Туреччина  65 000–68 000 69,7 925–975 

Угорщина 4100–10 000 10,0 400–1000 

                                                
11 Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні: на шляху європейської інтеграції / 
В. С. Міщенко, Ю. М. Маковецька, Т. Л. Омельяненко. – К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та 
сталого розвитку НАН України», 2013. – 192 с. 
12 Emerson M., Edwards T. H. and others. The Prospect of Deep Free Trade between the European Union and Ukraine. 
– Brussels, Centre for European Policy Studies, 2006. – P. 106. 
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Чеська Республіка 6600–9400 10,2 650–925 

* За узагальненням даних європейських експертів.  

 

Щодо розподілу витрат на апроксимацію за окремими напрямами природоохоронного 

законодавства прикладом може слугувати досвід стратегічного інвестиційного планування в 

Туреччині. Ця країна за розміром, промисловим потенціалом та економічним станом – одна з 

найбільш зіставних з Україною. Тож показовою є як структура витрат, так і певною мірою їх 

абсолютний обсяг. Згідно з рис. 3 у рамках загальної інвестиційної вартості програми у 68 

млрд євро домінантними є витрати, пов’язані зі стічними і питною водами, далі – з 

промисловими викидами та захороненням відходів. Характерним є співвідношення витрат 

між публічним (державним) сектором (73,5 % від загальних витрат) і приватним (26,5 %). 

 

Директиви Витрати, млрд 

євро 

про міські стічні води 20,0 

про питну воду 13,0 

Водна Рамкова 1,5 

про захоронення відходів 8,5 

нітратна 1,0 

про відходи упаковки 3,8 

про небезпечні відходи 1,0 

про промислові викиди 15,9 

інші 3,3 

 

Частка у загальній вартості 

 

 

 

разом 68,0 

 

Рис. 3. Структура та обсяги інвестиційної вартості апроксимації природоохоронних 

директив ЄС на прикладі Туреччини 

 

4.2.2.5. Передумови фінансового аналізу 

Визначальна роль у формуванні інвестиційної апроксимації належить збалансуванню 

джерел фінансування. Серед них передусім мають бути оцінені можливості державного та 

місцевого бюджетів. Їх складовою, у свою чергу, є кошти підприємств, гранти, позики, 

допомога міжнародних фондів та інші надходження. З боку держави допускається, зокрема, 

допомога підприємствам у впровадженні нових стандартів через надання пільгових цільових 

2,6 % 

 

 

 

52,6 % 

 

26,9 % 

 

17,9 % 

 

- вода 

- повітря 

- промисловість 

- відходи 
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кредитів тощо. Як засвідчує досвід країн Центральної та Східної Європи, які здійснювали 

апроксимацію до законодавства ЄС, цей процес отримував вагому фінансову підтримку з 

різних фондів ЄС, у тому числі структурних. Щодо України така допомога прямо не 

передбачена (крім технічної), однак можлива. 

Фінансовий аналіз вартісних показників апроксимації має на меті оптимізувати чи, 

точніше, збалансувати обсяг коштів за джерелами їх отримання. У складі зазначених джерел 

передусім (як базові) постають платежі користувачів (user charges) послуг із видалення 

відходів, тобто населення (ідеться про тверді побутові відходи). Далі у їх складі фігурують 

кошти місцевих (муніципальних) і державного бюджетів, гранти, позики тощо. Особливе 

місце для країн – членів чи кандидатів у члени ЄС посідає фінансова допомога з фондів ЄС, 

у тому числі технічна. 

За європейською методологією ключовим моментом фінансового аналізу є виявлення і 

пошук можливостей ліквідації так званих gaps – розривів між обсягом доступних фінансів і 

затребуваним їх рівнем у разі реалізації вимог європейських стандартів. Ця процедура 

стосується розгляду кожного окремого напряму – поводження з відходами, очищення 

стічних вод, забруднення повітря. Фінансові розриви майже неминучі, тож постає завдання 

оптимального їх покриття як у річному вимірі, так і в динаміці за період апроксимації. 

Фінансовий аналіз також передбачає врахування низки чинників, що потенційно 

впливатимуть на розподіл витрат і формування джерел коштів. До них, якщо брати до уваги 

конкретну ситуацію в Україні, можна зарахувати такі: 

1) застосування фінансових механізмів державно-приватного партнерства, зокрема в 

житлово-комунальній сфері, у сфері поводження з відходами та ін., що дасть змогу певною 

мірою перенести фінансове навантаження на приватний сектор; 

2) субсидування приватного сектору (в разі реалізації найбільш капіталоємних 

природоохоронних проектів) шляхом пільгового кредитування тощо; 

3) очікуване фінансування природоохоронних заходів за іншими державними 

програмами чи іншими документами. Прикладом є фінансування будівництва систем 

пилогазоочищення на теплоелектростанціях. Відповідні заходи передбачено Енергетичною 

стратегією України на період до 2030 року.  

Таким самим прикладом певного дублювання витрат є прийняття в Україні «технічного 

регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних 

палив» (2014 рік), який значною мірою забезпечує транспозицію Директиви 98/70/ЄС і 

Директиви 1999/32/ЄС. Цього ж контексту стосується зобов’язання України за 

Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, щодо зменшення 

споживання гідрохлорфторвуглеців у 2014 році та протягом наступних років. 

Як підсумок зазначимо, що оцінка вартості впровадження вимог джерел права ЄС у 

сфері охорони довкілля і пов’язана з цим стратегія фінансування передбачають застосування 

широкого набору методичних підходів. Вони покликані забезпечити отримання релевантної 

та достатньо вірогідної інформації в контексті формування довгострокової державної 

природоохоронної політики. 
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З підписанням Угоди про асоціацію з ЄС центральним постає питання оптимізації чи 

збалансування екологічних статей витрат за джерелами коштів. Якщо поставлені перед 

Україною вимоги сприйматимуться як завищені, то, по-перше, слід переконливо показати це. 

По-друге, варто поставити питання про терміни апроксимації до євростандартів і про реальні 

можливості їх упровадження. Нарешті, по-третє, слід обґрунтувати потреби в отриманні 

коштів з міжнародних джерел (зокрема з фондів ЄС), а також кредитів. Якщо участь 

інституцій ЄС у фінансуванні витрат за зобов’язаннями України не передбачено Угодою про 

асоціацію, то слід говорити про можливу корекцію останньої. 

 

4.2.3. Основні висновки 

Переходячи до аналізу й інтерпретації вартісних показників апроксимації, доречно 

наголосити, що поставлені в цьому контексті завдання стосуються, по суті, забезпечення 

переходу на норми захисту навколишнього середовища, гармонізовані з положеннями 

екологічного права Європейського Союзу. Витратні статті пов’язані при цьому з 

розробленням і прийняттям законодавчих актів (чи змін та доповнень до них), системи 

підзаконних й адміністративно-правових актів, створенням інституціональних передумов, 

методичного, програмного, інформаційного забезпечення і т. ін. 

Водночас завдання з вартісної оцінки апроксимації законодавства України до 

законодавства ЄС, що стояли перед виконавцями, формально регламентувалися 

положеннями, сформульованими в Додатку ХХХ Глави 6 Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Треба зауважити, що частина із цих положень виходить за рамки завдань 

власне апроксимації. Це, зокрема, стосується виконання планів управління (Директива 

2000/60/ЄС), установлення технічних засобів (Директива 94/63/ЄС), реалізації програм 

моніторингу та деяких інших вимог. Зазначене слід брати до уваги, розглядаючи фінансові 

підсумки. До того ж варто враховувати, що дві директиви щодо палив (98/70/ЄС та 

1999/32/ЄС) вже мають своїх відповідників у національному Технічному регламенті. Отже, 

витрати транспозиції за ними відсутні (не враховуються). 

Для строків упровадження за завданнями апроксимації характерний широкий часовий 

діапазон – від 2 до 10 років. Однак для переважної більшості директив і регламентів ці 

строки становлять 2–4 роки. Відповідно розподіляються і витратні показники. 

З урахуванням завдань апроксимації для всього масиву охоплених документів (загальна 

кількість – 29) ініціюється потреба в розробленні 8–9 нових базових законодавчих актів, у 

внесенні змін і доповнень до близько 25 законодавчих актів, у розробленні 35–40 

підзаконних актів, а також у підготовці кількох десятків інших регламентних документів 

нижчого рівня – методичних, інструктивних, процедурних, програмних тощо.  

Більша частина зазначених нормативно-правових актів належить до компетенції 

Мінприроди України. Оцінюючи відповідний потенціал цього міністерства, слід зауважити, 

що характерними показниками його роботи є кількість розглянутих законопроектів, яка 

становила 78 одиниць у 2012 році та 90 – у 2013 році, а також кількість розглянутих і 
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підготовлених нормативно-правових актів, яка, за наявною звітністю, становить 300–310 

одиниць на рік13. 

Апроксимація національного природоохоронного законодавства до джерел права ЄС 

пов’язана з вирішенням цілої низки процедурних питань, розробленням нових порядків і 

технічних вимог тощо. У зв’язку з цим обов’язковим є проведення освітніх й інформаційних 

заходів, реалізація навчальних програм для працівників компетентних органів, спеціалістів 

на підприємствах, а також заходів із підвищення обізнаності громадськості. Узагальнений 

перелік видів таких заходів наведено в додатку В, а типові вартісні оцінки – у додатку А14. 

Важливим є питання забезпечення доступу громадськості до інформації, а також участі 

зацікавленої громадськості в обговоренні окремих документів, прийняття яких передбачено 

природоохоронними директивами ЄС. Зазначене стосується передусім проведення 

громадських обговорень. Останні передбачаються у більшості заходів з апроксимації до 

джерел права ЄС. 

Підбиваючи підсумки виконання вартісних оцінок апроксимації, доцільно спинитися на 

таких питаннях: 

а) абсолютний розмір витрат; 

б) особливості секторального розподілу витрат; 

в) співвідношення витрат за їхніми категоріями; 

г) особливості розподілу витрат у часі; 

д) особливості окремих директив за формуванням витрат. 

Зведення оцінок витрат апроксимації за всім масивом документів, наведене в 

таблиці 2.9.1 чи додатку Б15, показує, що загальна сума затребуваного фінансування програм 

протягом 10 років становить близько 550 млн грн, або 34,5 млн євро. Крім адміністративних і 

операційних витрат, до неї входять деякі інвестиційні складові, що зумовлено змістом вимог 

впровадження згідно з Додатком ХХХ до Угоди про асоціацію.  

Щорічні витрати мають широкий діапазон – від 0,3 до 127,3 млн грн і характеризуються 

значною нерівномірністю. Вона стосується передусім операційних витрат і в основному 

формується директивами сектору «Якість води та управління водними ресурсами, 

включаючи морське середовище». Піки витрат припадають на 2018, 2020 та 2024 роки, що 

пов’язано з установленням системи оцінки (моніторингу) річкових басейнів і відповідних 

планів управління (Директива 2000/60/ЄС). Кінцеві роки періоду імплементації 

характеризуються мінімізацією витрат. 

Привертає увагу висока питома вага (навіть домінування) операційних витрат у 

загальній їх сумі (близько 90 %). Розглядаючи цю особливість, слід мати на увазі не тільки 

специфіку об’єктів оцінювання, а й певні умовності щодо віднесення деяких витрат до 

категорії операційних. Ідеться про включення до їх складу вартості виконання науково-

дослідних, вишукувальних, польових (експедиційних), картографічних та деяких інших 

                                                
13 Звіти Мінприроди України «Про використання коштів Державного бюджету України» за 2012–2013 рр. // 
Урядовий кур’єр, 21 березня 2013 р., № 53 (http://www.menr.gov.ua). 
14 Додатки наведено в окремому документі. 
15 Таблицю й Додаток наведено в окремому документі. 
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робіт. Нормативно-правове регулювання є при цьому невідривним від проведення 

зазначених робіт і методологічно несуперечливим. 

Адміністративні витрати сумарно становлять близько 28,1 млн грн (1,76 млн євро). У 

річному вимірі вони характеризуються спадною/спадаючою динамікою. Пік 

адміністративних витрат припадає на 2016 (12,3 млн грн), 2017 (4,3 млн грн) й 2018 

(4,9 млн грн) роки. Загалом це становить близько 76 % сумарних адміністративних витрат (за 

10-річний період). 

Витрати за секторами, тобто за профільними групами директив і регламентів ЄС 

(табл. 3.1), демонструють певні розбіжності, які, однак, кореспондуються зі змістом і 

характером об’єктів регулювання. Найменші загалом витрати пов’язані з так званими 

горизонтальними директивами (сектор «Управління довкіллям…») – 1,77 млн грн (0,1 млн 

євро), а також із директивами і регламентом сектору «Генетично модифіковані організми» – 

1,48 млн грн (0,09 млн євро). Категорія витрат щодо них є суто адміністративною. 

Найбільш витратними є директиви і регламенти за секторами «Якість атмосферного 

повітря», «Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище», 

а також «Управління відходами та ресурсами», «Охорона природи». Меншою мірою це 

стосується сектору «Промислове забруднення та техногенні загрози». 

Абсолютні показники витрат за програмою апроксимації доцільно розглянути на тлі 

загальних обсягів фінансування природоохоронної сфери та бюджетних призначень 

Мінприроди України, у тому числі за окремими бюджетними програмами. 

 

Таблиця 3.1 

Структура вартісних показників апроксимації за секторами законодавства ЄС 

 

Вартісні показники Пор. 
№ 

Сектор згідно з Додатком XXX до Угоди про 
асоціацію з ЄС 

тис. євро тис. грн 

У % до 
суми 

I Управління довкіллям 110,6 1770,0 0,3 

II Якість атмосферного повітря 6618,5 105 896,0 19,2 

III Управління відходами та ресурсами 1868,5 29 895,7 5,4 

IV Якість води та управління водними ресурсами 22 728,7 363 659,8 66,0 

V Охорона природи 2479,0 39 664,0 7,2 

VI Промислове забруднення та техногенні 
загрози 

345,3 5524,0 1,0 

VII Зміна клімату та захист озонового шару 210,6 3370,0 0,6 

VIII Генетично модифіковані організми 92,6 1482,0 0,3 

 Разом 34 453,8 551 261,5 100 % 

 

У 2013 році Міністерству екології та природних ресурсів України бюджетні 

призначення затверджено в обсязі 5654,1 млн грн, у тому числі за загальним фондом 
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2508,4 млн грн і за спеціальним фондом – 3145,7 млн грн. Розподіл коштів за напрямами 

природоохоронних заходів демонструє таблиця 3.2. У ній, зокрема, характерним показником 

є обсяг фінансування науково-дослідних робіт, який можна зіставити з очікуваними 

витратами на апроксимацію. Прикметною особливістю є також відносно низька частка 

витрат за напрямом «Охорона повітря», що суперечить європейській практиці. 

 

Таблиця 3.2 

Структура поточних витрат за напрямами природоохоронних заходів в Україні у 2010 

та 2013 роках 

 Сектор 2010 р, % 2013 р, % 

1 Охорона повітря 12,7 9,9 

2 Очищення зворотних вод 48,6 43,1 

3 Поводження з відходами 25,1 33,8 

4 Захист ґрунту, вод 4,6 6,4 

5 Збереження біорізноманіття 2,3 2,9 

6 Науково-дослідні роботи 0,5 0,4 

7 Інші 6,2 3,5 

 Абсолютна сума, млн грн 12 040 14 339 

 

Бюджетні програми, до яких, найімовірніше, можуть бути віднесені витрати на 

апроксимацію, представлено у таблиці 3.3. Їх розгляд у загальному плані засвідчує, що 

внесення таких витрат у наявні обсяги фінансування за бюджетними програмами не буде 

критичним. 

 

Таблиця 3.3 

Показники природоохоронного фінансування за деякими бюджетними програмами в 

Україні за 2012 та 2013 роки* 

КПКВК Назва програми Джерело 
фінансування 

2012 р.**, 
млн грн 

2013 р.**, 
млн грн 

2401010 Загальне керівництво та управління Загальний і 
спеціальний 
фонд 

91,0 
(28,1) 

74,2 

 (32,6) 

2401040 Прикладні наукові та науково-
технічні розробки, виконання робіт 
за державними цільовими 
програмами 

Загальний і 
спеціальний 
фонд 

9,8  

(1,2) 

7,9  

(1,9) 

2401270 Здійснення природоохоронних 
заходів 

Загальний і 
спеціальний 
фонд 

533,1 
(410,8) 

387,0 
(259,3) 

2407010 Керівництво та управління у сфері Загальний і 6,4 6,7 
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водного господарства спеціальний 
фонд 

2407050 Експлуатація державного 
водогосподарського комплексу та 
управління водними ресурсами 

Загальний і 
спеціальний 
фонд 

1791,9 
(701,4) 

1911,5 
(752,1) 

* Інформація про використання коштів Державного бюджету України Міністерством 
екології та природних ресурсів України у 2013 році // Урядовий кур’єр, 27 березня 2014 р., 
№ 56. 

** У дужках, у тому числі за спеціального фонду. 

 

Вирішуючи питання планування витрат з апроксимації законодавства і реалізації 

відповідної фінансової стратегії, слід урахувати можливості розбудови такої стратегії за 

двома альтернативними сценаріями: 

1) шляхом розподілу фінансування за окремими напрямами 

природоохоронної діяльності, що склалися в національній практиці; 

2) шляхом консолідації коштів зі здійснення цільового фінансування на 

бюджетному рівні за системою встановлених пріоритетів. 

Перший сценарій (стратегія) пов’язаний із розосередженням коштів між низкою 

бюджетних програм і, як наслідок, послабленням контролю за їх виділенням та пріоритетним 

використанням. 

Другий сценарій (стратегія), враховуючи особливу відповідальність України за своїми 

зобов’язаннями за Угодою про асоціацію, передбачає формування на найближчі 5–6 років 

окремої бюджетної програми з фінансування апроксимації. Це істотно посилить гарантії 

виділення коштів та цільового їх використання. Водночас спрощується вирішення питання 

бюджетної підтримки відповідних заходів з боку ЄС та міжнародних фінансових організацій 

і фондів. 

Як уже зазначено, абсолютний рівень додаткового фінансування програми апроксимації 

не є критичним для системи природоохоронного фінансування в Україні. Однак специфіка 

питання і надзвичайно широке коло проблем правового регулювання, що постають у зв’язку 

із завданнями апроксимації національного законодавства, визначають потребу в отриманні 

як технічної допомоги, так і прямої фінансової підтримки з боку ЄС. 

 

4.2.4. Стратегія фінансування 

Розбудова фінансової стратегії полягає у створенні збалансованої за строками та 

обсягом доступних коштів моделі фінансування заходів з апроксимації. Тобто загалом 

ідеться про двовимірну модель, у якій строки та обсяги фінансування є взаємозалежними 

параметрами (що менші можливості мобілізації коштів, то довше триватиме апроксимація і 

навпаки). Оптимізація в контексті фінансової стратегії може здійснюватися за різних 

сценаріїв і залежно від певних передумов (вихідних параметрів). Для обрахунку 

використовують спеціальні програмні продукти, а у найпростіших випадках – графіко-
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аналітичні підходи. У європейській практиці у цьому напрямі здійснено значні 

напрацювання, знайшли застосування такі програми, як Feasible та деякі інші інструменти. 

Завдання розбудови фінансової стратегії апроксимації постають передусім щодо 

директив-«важковаговиків», тобто інвестиційно найбільш ємних. Однак заздалегідь слід 

наголосити, що обсяг пов’язаних з апроксимацією заходів практично унеможливлює 

фінансування їх за рахунок поступального зростання поточних державних 

природоохоронних витрат. Досвід країн Центральної та Східної Європи, а також Туреччини 

засвідчує, що апроксимація пов’язана з необхідністю разового підвищення 

інвестиційних витрат протягом певного періоду часу (низки років). При цьому слідом за 

екстремальним зростанням витрат відбувається наступне їх поступове зменшення і певна 

нормалізація за їх часткою стосовно ВВП16. Зазначена динаміка стосується як інвестиційних, 

так і операційних витрат, хоча кореляція між ними неповна. Такий сценарій не є єдино 

можливим. Альтернативою може стати безперервно наростаюча динаміка витрат, однак її 

варто розглядати як менш імовірну, оскільки за нею стоїть різкий спад, що на практиці 

небажано. 

Звідси вимальовується гіпотетична (найбільш імовірна) модель фінансування – у 

вигляді стовпчастої діаграми, представленої на рис. 4. Її часовий діапазон становить 12 років, 

а за показниками фінансування вона максимально наближена до оцінок інвестиційних 

потреб технічної апроксимації до Директиви 91/271/ЄЕС (про очищення міських стічних 

вод). 

 

                                                
16 У вітчизняній практиці є приклад мобілізації фінансових ресурсів для розв’язання злободенної проблеми 
екологічної безпеки. Йдеться про накопичені за минулі роки небезпечні відходи – непридатні пестициди, 
гексахлорбензол, мононітрохлорбензол та ін. Протягом 2010–2012 років на їх ліквідацію було виділено 
безпрецедентні кошти – близько 1,5 млрд грн. Фінансування здійснювалося з різних джерел – резервного фонду 
Кабінету Міністрів, державного та місцевих бюджетів. Однак при цьому треба взяти до уваги, що основну 
частину коштів витрачено на оплату послуг із вивезення зазначених небезпечних відходів на знищення за 
кордон. 
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Рис. 4. Гіпотетична модель розбудови фінансової стратегії технічної імплементації  

(у контексті конкретних директив) 

 

Постає питання щодо початкового року відліку для періоду технічної імплементації. 

Угода про асоціацію за напрямом «Навколишнє середовище» набрала чинності 

1 листопада 2014 року, який у цьому сенсі стає базовим. Проте стосовно технічної 

імплементації відправним роком можна формально вважати перший рік після завершення 

транспозиції. Водночас слід мати на увазі, що етап технічної імплементації інколи фактично 

настає з дати набрання чинності Угодою про асоціацію. Зокрема, щодо Директиви 

1999/31/ЄС (про захоронення відходів) у Додатку ХХХ до Угоди зазначено, що «положення 

Директиви мають бути впроваджені для існуючих установок/обладнання протягом 6 років з 

дати набрання чинності Угодою, а для будь-яких інших установок/обладнання, що вводяться 

в експлуатацію, – після підписання Угоди, тобто з першого року набрання чинності 

Угодою». Зауважимо, що початок технічної імплементації можна прив’язати також до 

підготовки інвестиційної програми (що передбачається, зокрема, стосовно Директиви 

91/271/ЄЕС). Загалом же зазначене питання слід віднести до компетенції кожної окремої 

країни, якщо це не передбачено певними зобов’язаннями такої країни. Щодо моделі на рис. 4 

це може бути період з 2017 по 2029 рік. 

Нижня крива на графічній моделі рис. 4 формується на основі прогнозу фінансування за 

рахунок державних джерел (кошти суспільного сектору) з урахуванням оцінки можливостей 

їх зростання. Верхня крива відображає динаміку і рівень витрат за інвестиційною програмою 

імплементації, тобто це прогноз потреби у фінансуванні. Проміжок між цими кривими 

визначається як фінансовий розрив, який має бути «заповнено» за рахунок інших джерел 

фінансування. Пошук і обґрунтування можливостей залучення інших джерел стає ключовим 

завданням фінансового планування. 
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У більш широкому розумінні завданням фінансового планування є не так ліквідація 

фінансових розривів, як оптимізація джерел фінансування з огляду на їхню 

взаємозалежність. На цьому шляху передусім постає питання їх максимальної 

диверсифікації; у зв’язку з набранням чинності Угодою про асоціацію такі можливості 

розширюються. Як уже було зазначено, практично всі країни – кандидати на вступ до ЄС на 

підготовчому етапі отримували значну фінансову допомогу, у тому числі прямі субсидії, 

гранти, технічні проекти і цільові кредити. 

Диверсифікація джерел фінансування у комунальній сфері має передбачати 

максимально широке заміщення державних коштів приватним капіталом. Ідеться насамперед 

про використання механізмів державно-приватного партнерства. У цьому ж контексті 

постають питання оцінки фінансових можливостей домогосподарств з огляду на поточний 

рівень платежів і проектні платежі. Останнє стосується секторів «відходи», «питна вода» та 

«стічні води». 

Участь домогосподарств має передбачати не тільки відшкодування операційних витрат, 

а й інвестиційну складову (через включення її до тарифів). 

Основна роль у фінансовому плануванні належить прогнозу за національними коштами 

і, відповідно, за природоохоронними витратами. У цьому відношенні можливості суспільних 

бюджетів визначатимуться динамікою соціально-економічного прогресу країни в цілому. 

Здійснюючи підсумковий аналіз оцінок потреб у фінансових ресурсах, пов’язаних з 

імплементацією природоохоронних директив ЄС в Україні, зазначимо, що за своєю 

структурою вони близькі до показників країн Східної та Центральної Європи (табл. 4). 

Водночас зафіксовано певні відмінності, зумовлені домінуванням у витратах промислового 

сектору, що спричинено гіпертрофованою часткою важкої промисловості та енергетики у 

структурі господарського комплексу України. 

 

Таблиця 4 

Зведені показники інвестиційної вартості технічної імплементації 
природоохоронних директив ЄС в Україні, млрд євро 

 

Пор. 
№ 

Сектори Оціночна вартість,  

млрд євро* 

Частка від 
суми, % 

1 Повітря 3,38 8,8 

2 Відходи 5,30 13,8 

3 Вода стічна 13,05 

(12,58 – 13,53) 34,0 

4 Вода питна 9,59 

(9,05 – 10,13) 25,0 

5 Промисловість 7,10 

(3,90 – 10,3) 18,5 

6 Інші 0,014 0,04 

7 Разом 38,38 100,0 
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(34,2 – 42,7) 

*Усереднені показники в перерахунку на євро (у дужках – межі коливання 

показників). 

У практиці країн Східної та Центральної Європи і Туреччини провідні витратні позиції 

посідає, як правило, сектор «Води» (близько 50 % загального обсягу), потім – 

«Промисловість» (20–30 %) і «Відходи» (18–22 %). Для Туреччини, яка за економічними 

параметрами найбільш близька до України, таке співвідношення становить: питна вода і 

стічні води – 51,5 %, промисловість – 20,6 %, відходи – 19,1 %. Що стосується 

співвідношення між суспільними і приватними витратами, то в Туреччині перші з них 

становлять 73,5 % загальних, а приватні – 26,5 %. В Україні, як видно з таблиці 3.517, через 

домінування сектору «Промисловість» найбільшою є частка приватного фінансування. 

Підсумовуючи, зазначимо, що технічна імплементація пов’язана з істотним 

перерозподілом національних фінансових ресурсів і тісно поєднана із широким залученням 

кредиторської, донорської та технічної допомоги. Забезпечення максимально ефективного 

використання коштів набуває за цих передумов особливої значущості.  

 

4.2.4.1. Джерела фінансування 

Постановка питання щодо джерел фінансування апроксимації за європейською 

практикою обмежується, як правило, розглядом категорії інвестиційних витрат, пов’язаних із 

суспільних сектором. При цьому беруть до уваги всі потенційні джерела фінансування, хоча 

державні кошти залишаються базовим джерелом. 

Фінансовий аналіз, таким чином, на першому етапі прямо не стосується приватного 

(корпоративного) сектору, де інвестиційні можливості формуються окремо. Це не означає, 

що держава повністю усувається від проблем фінансування переходу на нові екологічні 

стандарти стосовно приватного сектору. Однак питання державного сприяння у цьому 

відношенні не має прямого стосунку до відносин апроксимації і як таке розглядається 

окремо. 

Оцінюючи потенціал імовірних джерел фінансування природоохоронної діяльності в 

Україні, доцільно проаналізувати як сучасний стан їх задіяння у вітчизняній практиці, так і 

можливості їх зростання. Зазначене стосується резервів внутрішніх і зовнішніх джерел 

фінансування, а саме: 

- екологічного податку; 

- природно-ресурсних платежів; 

- міжнародної технічної допомоги; 

- позик міжнародних фінансових інститутів, передусім МБРР і ЄБРР (у тому числі 

коштів, отриманих від продажу одиниць установленої кількості парникових газів за 

Кіотським протоколом); 

- інших незаборонених законодавством джерел. 

                                                
17 Таблицю наведено в окремому документі. 
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Фіскальними інструментами реалізації державної екологічної політики в Україні є 

екологічний податок та платежі за користування природними ресурсами. Екологічні цілі 

закріплено формально лише за надходженнями від екологічних платежів. Як показує рис. 5, 

нині надходження від екологічного податку менші, ніж природоохоронні витрати, тобто їх 

недостатньо для покриття наявних потреб. Це при тому, що з прийняттям нового 

Податкового кодексу України (2010 рік) ставки екологічних зборів істотно зросли. 
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*Платежі за ресурси без урахування рентної плати за нафту і природний газ, яка з 2013 року 
стала складовою плати за користування надрами. 
**Від загального обсягу видатків зведеного бюджету. 

 

Рис. 5. Частка екологічних платежів у зведеному бюджеті України  

(за даними Державного казначейства України) 

Загалом екологічні платежі становлять в Україні менше одного відсотка від 

доходів зведеного бюджету, що не відповідає практиці країн як ЄС, так і ОЕСР18 у цілому. 

Такі розбіжності тісно пов’язані зі складом і структурою екологічних податків. Більш 

значною (близько 4 %) є в Україні частка платежів за природні ресурси, однак слід 

враховувати, що 72 % цих платежів – це надходження за землю, які в європейській практиці 

не належать до екологічних. Доходи від платежів за інші види природних ресурсів (у тому 

числі мінеральні з нафтою та газом) мають загальнобюджетне призначення і є недостатніми 

як резерв коштів для апроксимації. 

Таким чином, проблема підвищення адміністративної та фіскальної ефективності 

справляння екологічних податків є однією з базових у формуванні джерел 

фінансування природоохоронної сфери загалом та апроксимації до відповідного 

законодавства ЄС. Зокрема, у цьому сенсі опорою може слугувати узагальнення зарубіжного 

                                                
18 Організація економічного співробітництва та розвитку. 
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досвіду. Останній засвідчує значно вищу ефективність справляння та застосування 

зазначеного інструменту в податкових системах. Стосовно фінансування сектору відходів це 

показано на прикладі досвіду Польщі19. Слід додатково наголосити, що екологічні податки є 

не тільки результативним інструментом акумулювання фінансових ресурсів для ведення 

природоохоронної роботи, а й дієвим важелем стимулювання суб’єктів господарювання до 

впровадження природоохоронних заходів. Відповідні підходи треба поступово 

впроваджувати у вітчизняну практику.  

База екологічного оподаткування за досвідом країн ОЕСР та ЄС ширша, ніж в Україні, 

й охоплює як екологодеструктивні чинники, так і товари та послуги, що можуть стати 

причиною негативного впливу на довкілля і здоров’я людей. Загалом виділяють чотири 

категорії екологічних податків, а саме: енергетичні; транспортні; за забруднення (у тому 

числі податки на відходи та продукти, що забруднюють довкілля); ресурсні (платежі за 

природні ресурси за винятком нафти і газу). 

За методологією ОЕСР сумарний обсяг екологічних податків визначається без 

урахування податків за землю та на видобуток нафти і газу. За цих передумов, за даними 

Євростату, за 2011 рік частка екологічних податків у загальній сумі доходів країн ЄС-27 

становила майже 6,2 %, а в абсолютному вимірі досягла 302,9 млрд євро. У країнах – членах 

ОЕСР ця частка ще вища – 7,5 %. 

Сьогодні українська система екологічного оподаткування значно відрізняється від 

зарубіжної як за кількісним, так і якісним складом. Водночас питання приведення податкової 

системи України у відповідність зі стандартами ЄС поставлено на порядок денний (згідно з 

концепцією реформування). Якщо реально дивитися на ситуацію, відповідні завдання щодо 

досягнення європейського рівня екологічних доходів є для України перспективою 

2030 року. Утім це магістральний шлях створення фінансового підґрунтя для 

апроксимації законодавства України до норм права ЄС. 

Міжнародна технічна допомога є такою категорією ресурсів та послуг, що надаються 

Україні відповідно до міжнародних договорів на безоплатній і безповоротній основі. Вона 

спрямована на підтримку різнопланових заходів і проектів у сфері підвищення 

конкурентоздатності економіки, охорони здоров’я, соціального захисту тощо. За даними 

Мінекономрозвитку України, обсяги такої допомоги становили останніми роками від 400 до 

545 млн дол. США (у 2013 році). Однак на охорону довкілля у цій сумі припадає тільки 5 %. 

Навіть якщо припустити, що зазначена частка зросте вдвічі, це становитиме лише близько 

50 млн дол. США на рік, що в контексті національних інвестиційних потреб відводить 

технічній допомозі другорядну (допоміжну) роль. 

Важливими для фінансування екологічних стандартів апріорі є державні та приватні 

джерела кредитних фінансових ресурсів. У портфелі проектів міжнародних фінансових 

організацій екологічному напряму належить вагома частина, яка, очевидно, зростатиме. 

                                                
19 Mishchenko V., Omelyanenko T. Financial Strategy of Waste Management in Ukraine // International Journal 
“Sustainable Development”. – 2014. – Vol. 19 (July). – P. 56–63. 
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Важливою складовою можуть слугувати також кошти, отримані від продажу квот на викиди 

парникових газів. 

Для України найбільш імовірними є позики Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку (МБРР), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також 

Глобального екологічного фонду (ГЕФ). Зокрема, МБРР (Світовий банк) надає активну 

підтримку Україні в рамках реалізації проектів, що сприяють створенню робочих місць, 

забезпеченню постачання води та електроенергії, зміцненню фінансових систем, передачі 

фахових знань і навичок та нових технологій, а також допомагають Україні використовувати 

природні ресурси, не завдаючи при цьому шкоди навколишньому середовищу. 

Відколи Україна стала членом Світового банку в 1992 році, загальна сума зобов’язань 

Банку перед Україною щодо фінансування 40 проектів і програм становить близько 7 млрд 

дол. США. Загальна кількість усіх проектів, які фінансував МБРР (частково з іншими 

організаціями), налічує 76. Серед них природоохоронного сектору стосувалися такі20: 

- у секторі поводження з ТПВ (3 проекти); 

- стосовно загальних питань роботи сектору водопостачання, каналізації та захисту від 

повеней (підтоплення) (General water, sanitation and flood protection sector) (3 проекти);  

- у секторі водопостачання (3 проекти); 

- у секторі видобувної промисловості (2 проекти); 

- стосовно каналізаційних систем (водовідведення Sewerage) (2 проекти); 

- стосовно іншої природоохоронної діяльності (1 проект); 

- стосовно водовідведення і транспортування води Wastewater Collection and 

Transportation) (1 проект); 

- стосовно очищення стічних вод і видалення (1 проект). 

Зазначені проекти були реалізовані в рамках як окремих, так і спільних програм. 

Обсяг позик МБРР в Україні (за завершеними та поточними (станом на 2013 рік) 

проектами) коливався за останні 5 років від 170 до 850 млн дол. США (дані ІВRD)21. Остання 

цифра є рекордною для України.  

Розроблено і затверджено Стратегію партнерства Світового банку з Україною 

(СПУ) на 2012–2016 роки, яку схвалила Рада виконавчих директорів Світового банку в 

лютому 2012 року. Проте окремого природоохоронного напряму в рамках стратегії не 

виділено. 

10 березня 2014 року Група Світового банку оголосила, що має на меті підтримувати 

реформи в Україні і виділить до 3 млрд дол. США у 2014 році. Ця допомога надаватиметься 

додатково до поточної програми інвестицій і гарантій у загальному обсязі близько 3,7 млрд 

дол. США, що підтримує поліпшення надання державних послуг у галузі водопостачання та 

водовідведення, розвиток енергетики й будівництво доріг, розвиток приватного сектору. 

                                                
20 Тематичні напрями наведено відповідно до класифікації МБРР за секторами. 
21Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З., Хомякова О. На шляху до зеленого зростання: моніторинг прогресу 
в Україні. – Львів, 2014. – 76 с. 

http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2014/03/10/world-bank-group-statement-on-ukraine
http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2014/03/10/world-bank-group-statement-on-ukraine
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ЄБРР є одним із найбільших фінансових інвесторів в Україні. Станом на 1 квітня 2014 

року Банк узяв на себе зобов’язання відносно надання 8,9 млрд євро (12,2 млрд дол. США) в 

рамках 326 проектів в Україні, з яких уже освоєно 5,8 млрд євро. Серед основних напрямів 

фінансування виділено один, що стосується природоохоронної діяльності – «Муніципальна 

та екологічна інфраструктура». Однак усі проекти, що було профінансовано за цим 

напрямом упродовж 1995–2013 років, стосувалися енергетичного сектору (проекти з 

опалення та поліпшення енергоефективності). 

За весь період ЄБРР профінансував лише 2 програми, які стосувалися муніципальних 

водних ресурсів і водовідведення (у Запоріжжі позика водоканалу становила 28 млн дол., а в 

Дніпропетровську – 20 млн євро). 

Доцільно зазначити, що за цим напрямом Україна має певні перспективи. Про це 

свідчить загальна статистика позик ЄБРР за напрямом «Муніципальна та екологічна 

інфраструктура». Зокрема, за ним ЄБРР було профінансовано 303 проекти у країнах світу. 

Сукупні виплати ЄБРР становили 3,4 млрд євро, чисті інвестиції – 4,8 млрд євро.   

Загалом обсяги кредитування проектів в Україні як з боку МБРР, так і ЄБРР досить 

нестійкі (зокрема щодо сфери, пов’язаної з довкіллям). Проте за тематичною структурою 

позик помітна значна увага до екологічного напряму. Усе зазначене свідчить, що підтримка 

позиками МБРР та ЄБРР має стати важливою складовою національної фінансової стратегії 

апроксимації до норм права ЄС у сфері довкілля.  

Найменш певним і стійким додатковим джерелом коштів є продаж квот на викиди 

парникових газів. У 2009 році Україна отримала рекордні майже 3,5 млрд грн (1,2 % 

доходів зведеного бюджету), утім 2011 року кошти не надійшли взагалі (через санкції до 

України), а подальше зростання надходжень загальмувалося (дані за 2013 рік поки що не 

оприлюднено). Проте механізми Кіотського протоколу дають підстави розраховувати на 

отримання певних коштів від продажу одиниці встановленої кількості парникових газів. 

 

4.3. Стратегія інституційного наближення (апроксимації) 

Згідно з п. 1 статті 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 

17 березня 2011 року № 3166-VI «систему центральних органів виконавчої влади складають 

міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади. Система центральних 

органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом 

якої є Кабінет Міністрів України». Організацію, повноваження і порядок діяльності 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначено Конституцією України, 

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» та іншими законами України. 

Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику в одній чи кількох визначених Кабінетом Міністрів України 

сферах, проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України Конституцією та законами 

України. Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України.  
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Згідно з п. 9-1 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України «утворює, 

реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої 

влади». Члени Кабінету Міністрів України можуть вносити Прем’єр-міністрові України 

пропозиції щодо утворення, реорганізації або ліквідації міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади здійснюються з урахуванням завдань Кабінету 

Міністрів України, а також з урахуванням необхідності забезпечення здійснення 

повноважень органів виконавчої влади і недопущення дублювання повноважень. 

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади утворюється шляхом утворення 

нового органу влади або в результаті реорганізації (злиття, поділу, перетворення) одного чи 

кількох центральних органів виконавчої влади. Міністерство, інший центральний орган 

виконавчої влади припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) або ліквідації. 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинності акт 

Кабінету Міністрів України про їх припинення, продовжують здійснювати повноваження та 

функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів з утворення 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять 

повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що 

припиняється, та можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень, про 

що видається відповідний акт Кабінету Міністрів України. 

Порядок здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією чи ліквідацією 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, визначає Кабінет Міністрів 

України (див. постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення 

заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади» від 20.10.2011 № 1074). Згідно з п. 3 статті 3 Закону 

України «Про центральні органи виконавчої влади» положення про міністерства, інші 

центральні органи виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів України. Відповідно до 

п. 11 постанови Кабінету Міністрів № 1074 керівник утвореного органу виконавчої влади 

забезпечує здійснення заходів, пов’язаних із: 

- державною реєстрацією такого органу;  

- підготовкою проекту положення про зазначений орган і пропозицій щодо 

встановлення граничної чисельності працівників такого органу;  

- затвердженням відповідно до закону структури та штатного розпису апарату цього 

органу і кошторису;  

- вирішенням інших питань відповідно до законодавства.  

Указом Президента України «Про деякі питання організації роботи міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2010 № 1199/2010 затверджено Типове 

положення про міністерство України та Типове положення про центральний орган 
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виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України. 

 

Міністр як керівник міністерства: 

- визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього 

завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання; 

- забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України;  

- затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства; 

- вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної 

чисельності державних службовців та працівників апарату міністерства і коштів, 

передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів 

міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;  

- затверджує структуру апарату міністерства і його територіальних органів;  

- утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України 

територіальні органи міністерства як структурні підрозділи апарату міністерства, що не 

мають статусу юридичної особи; 

- утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать 

до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні положення (статути);  

- скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів міністерства;  

- утворює комісії, робочі та експертні групи. 

 

Територіальні органи міністерства утворюються у випадках, коли їх створення 

передбачено положенням про міністерство, затвердженим Кабінетом Міністрів України. 

Територіальні органи міністерства можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, 

республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та як міжрегіональні 

(повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць) 

територіальні органи (у разі їх утворення). Територіальні органи міністерства діють на 

підставі положень, які затверджує міністр. Типове положення про територіальні органи 

міністерства затверджує Кабінет Міністрів України (див. постанову Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та 

іншого центрального органу виконавчої влади» від 25.05.2011 № 563). Структуру 

територіальних органів міністерства затверджує міністр. Штатний розпис та кошторис 

територіальних органів міністерства затверджує заступник міністра – керівник апарату. 

Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій із 

реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції. У разі якщо більшість функцій 

центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг 

фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба. 

У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з 

управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, 
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центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство. У разі якщо більшість 

функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за 

дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми 

посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний 

орган виконавчої влади утворюється як інспекція. Діяльність центральних органів 

виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

відповідних міністрів згідно із законодавством.  

Міністр: 

- забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її 

реалізацію центральним органом виконавчої влади, діяльність якого він спрямовує та 

координує;  

- погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральним 

органом виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України;  

- визначає пріоритетні напрями роботи центрального органу виконавчої влади та шляхи 

виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи;  

- погоджує структуру апарату центрального органу виконавчої влади; 

- видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази та 

доручення з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої 

влади;  

- погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центрального 

органу виконавчої влади як структурних підрозділів апарату цього органу; 

- визначає структурний підрозділ апарату міністерства, що відповідає за взаємодію з 

центральним органом виконавчої влади;  

- визначає порядок обміну інформацією між міністерством і центральним органом 

виконавчої влади, періодичність її подання.  

 

Керівник центрального органу виконавчої влади:  

- вносить на розгляд міністра, який спрямовує та координує діяльність центрального 

органу виконавчої влади, пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у 

відповідній сфері, зокрема розроблені центральним органом виконавчої влади проекти 

законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів відповідного 

міністерства, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;  

- подає на затвердження міністрові, який спрямовує та координує діяльність 

центрального органу виконавчої влади, плани роботи центрального органу виконавчої влади;  

- затверджує за погодженням із міністром, який спрямовує та координує діяльність 

центрального органу виконавчої влади, структуру апарату центрального органу виконавчої 

влади; 

- затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату центрального 

органу виконавчої влади; 
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- утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників 

центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на утримання центрального 

органу виконавчої влади, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів 

України та міністром територіальні органи центрального органу виконавчої влади як 

структурні підрозділи апарату цього органу; 

- утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує 

їхні положення (статути); 

- утворює комісії, робочі та експертні групи. 

Пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади на розгляд міністрові вносить керівник центрального 

органу виконавчої влади. 

За погодженням із міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального 

органу виконавчої влади, та Кабінетом Міністрів України, керівник центрального органу 

виконавчої влади може утворювати, ліквідовувати, реорганізовувати територіальні органи 

центрального органу виконавчої влади як структурні підрозділи його апарату. Територіальні 

органи центрального органу виконавчої влади створюються у випадках, коли їх створення 

передбачено положенням про центральний орган виконавчої влади, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади можуть 

утворюватися в інших організаційно-правових формах у порядку, визначеному 

законодавством. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади можуть 

утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки 

Крим) значення та як міжрегіональні (повноваження яких поширюються на кілька 

адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи (у разі їх утворення). 

Територіальні органи центрального органу виконавчої влади діють на підставі 

положень, які затверджує керівник центрального органу виконавчої влади. Типове 

положення про територіальні органи центрального органу виконавчої влади також 

затверджує Кабінет Міністрів України (див. постанову Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого 

центрального органу виконавчої влади» від 25.05.2011 № 563). 

Структуру територіальних органів центрального органу виконавчої влади затверджує 

керівник центрального органу виконавчої влади за погодженням із міністром, який 

спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади. Штатний розпис і 

кошторис територіальних органів центрального органу виконавчої влади затверджує 

керівник центрального органу виконавчої влади. 

 

Таким чином, у випадку неузгодженості позицій різних міністерств щодо розподілу 

компетенції з апроксимації законодавства України до окремих джерел права ЄС це питання 

після проведення узгоджувальних нарад між заінтересованими міністерствами має бути 

передано на розгляд Кабінету Міністрів України. У разі якщо неузгодженість позицій щодо 
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розподілу компетенції з апроксимації законодавства України до окремих джерел права ЄС 

виникає між різними центральними органами виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через одного й того самого 

міністра, зазначене питання має розв’язуватися насамперед «усередині» відповідного 

міністерства і лише потім виноситися на розгляд Кабінету Міністрів України для прийняття 

рішення щодо необхідності внесення змін чи доповнень до положень про відповідні 

центральні органи виконавчої влади. 

 

Згідно з Концепцією інституційної реформи у сфері виконання Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10.10.2012 № 767-р, нині інституційна структура у сфері європейської інтеграції 

має значний ступінь децентралізації внаслідок відсутності єдиного органу з питань 

формування та координації державної політики у сфері європейської інтеграції. Тому в 

рамках підготовки України до впровадження Угоди про асоціацію потрібно удосконалити 

зазначену структуру шляхом: 

- узгодження процесів стратегічного планування внутрішніх реформ і політики 

європейської інтеграції; 

- забезпечення ефективної координації процесу реалізації державної політики у сфері 

європейської інтеграції, насамперед щодо проведення внутрішніх реформ з метою виконання 

зобов’язань за Угодою про асоціацію; 

- підвищення ефективності використання ресурсів зовнішньої допомоги, у тому числі 

допомоги ЄС, під час проведення внутрішніх реформ з метою виконання зобов’язань за 

Угодою про асоціацію; 

- визначення в усіх центральних органах виконавчої влади окремих структурних 

підрозділів з питань європейської інтеграції; 

- підвищення рівня кадрового забезпечення відповідних підрозділів центральних 

органів виконавчої влади з питань європейської інтеграції; 

- оновлення наявної структури та визначення повноважень українських частин 

двосторонніх органів формату Україна – ЄС з урахуванням нових функцій, які вони 

виконуватимуть відповідно до Угоди про асоціацію; 

- поглиблення секторального співробітництва між Україною та ЄС; 

- підвищення рівня залучення місцевих органів виконавчої влади до процесів 

європейської інтеграції; 

- удосконалення інформаційного забезпечення процесу реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції та інформування громадськості із зазначених питань. 

Метою проведення реформи є підвищення ефективності діяльності центральних органів 

виконавчої влади у сфері європейської інтеграції, належне виконання зобов’язань, які 

Україна бере відповідно до Угоди про асоціацію. 



 64 

Реалізувати Концепцію передбачалося протягом 2012–2014 років. Вона мала 

реалізовуватися трьома етапами, на першому з яких передбачалося розробити національний 

механізм координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію. 

Відповідно до Концепції інституційна реформа мала проводитися шляхом: 

- удосконалення національного механізму координації діяльності з реалізації державної 

політики з питань європейської інтеграції з урахуванням того, що більшість завдань, які 

необхідно виконати Україні відповідно до Угоди про асоціацію, пов’язані із здійсненням 

системних внутрішньодержавних перетворень, що потребує посилення міжвідомчої 

взаємодії; 

- розроблення проекту програми імплементації Угоди про асоціацію, що передбачає, 

зокрема, проведення моніторингу та оцінки результатів її виконання; 

- створення структури та визначення повноважень українських частин двосторонніх 

органів формату Україна – ЄС з урахуванням нових функцій, які вони виконуватимуть 

відповідно до Угоди про асоціацію; 

- посилення інституційної спроможності та кадрового потенціалу центральних органів 

виконавчої влади, до повноважень яких належать питання європейської інтеграції, та 

проведення внутрішніх реформ з метою виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію; 

- проведення діалогу з ЄС щодо запровадження в Україні децентралізованої системи 

управління зовнішньою допомогою ЄС; 

- удосконалення інформаційного забезпечення процесу реалізації державної політики у 

сфері європейської інтеграції та підвищення рівня поінформованості населення з відповідних 

питань. 

Концепція мала реалізуватися шляхом виконання плану інституційної реформи у сфері 

виконання Угоди про асоціацію. Передбачалося, що реалізація Концепції дасть змогу: 

- удосконалити систему державного управління у сфері європейської інтеграції; 

- розробити централізований механізм координації діяльності органів виконавчої влади 

з питань виконання Угоди про асоціацію; 

- підвищити спроможність центральних органів виконавчої влади до виконання 

зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію. 

План проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, затверджений тим самим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 767-р, передбачає заходи, які 

безпосередньо покликані посилити інституційний механізм процесу імплементації Угоди 

про асоціацію. Так, до листопада 2012 року планувалося розробити та подати в 

установленому порядку проект Указу Президента України щодо створення національної 

системи координації діяльності з імплементації майбутньої Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом (відповідальними за виконання визначено 

Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст). Також до листопада 2012 року планувалося розробити 

проект програми імплементації Угоди про асоціацію (відповідальними за виконання 

визначено Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст, Мінфін, інші центральні органи виконавчої 
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влади). До жовтня 2012 року планувалося визначити у межах наявного штатного розпису 

центральних органів виконавчої влади структурні підрозділи, до компетенції яких належать 

питання європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію. Протягом місяця 

після набрання чинності Угодою про асоціацію центральні органи виконавчої влади, обласні 

держадміністрації, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мали покласти на 

одного із заступників керівника відповідного центрального органу виконавчої влади, 

обласної держадміністрації, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 

відповідальність за реалізацію положень Угоди про асоціацію. Протягом 2012–2013 років 

Мін’юст, Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади мали 

забезпечити проведення в рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу порівняльно-правових 

досліджень відповідності національного законодавства законодавству ЄС, у тому числі в 

частині зобов’язань, які Україна бере на себе відповідно до Угоди про асоціацію. Протягом 

шести місяців після проведення установчих засідань спільних органів центральні органи 

виконавчої влади відповідно до компетенції мали розробити положення про українські 

частини спільних органів формату Україна – ЄС відповідно до Угоди про асоціацію, 

утворити секретаріати українських частин спільних органів формату Україна – ЄС та вжити 

заходів до їх належного матеріально-технічного забезпечення. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання Секретаріату Кабінету 

Міністрів України» від 27.05.2014 № 157 у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України 

створено Урядовий офіс з питань європейської інтеграції. Він здійснює організаційне, 

експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у 

сфері європейської інтеграції. Положення про Урядовий офіс з питань європейської 

інтеграції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 346. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 501-р «З метою 

належної реалізації положень Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики” в частині впровадження європейських стандартів у пріоритетних напрямах 

внутрішньої політики держави для забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір, що є невід’ємною складовою виконання Угоди 

про асоціацію…» у міністерствах додатково введено посаду заступника міністра з питань 

європейської інтеграції. Передбачається, що саме ці особи за посадою входять до складу 

української частини Комітету асоціації Україна – ЄС, який утворено згідно з Угодою про 

асоціацію (див. постанову Кабінету Міністрів України від 10.12.2014 № 700). 

З метою забезпечення виконання пункту 1 частини другої Плану організації виконання 

постанови Верховної Ради України «Про підтвердження курсу України на інтеграцію до 

Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі» від 13.03.2014 № 874-VII 

Мінекономрозвитку розробив проект Закону України «Про Національну програму 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони». План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
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сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки затверджено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р. 

На підставі проведеного аналізу повноважень центральних органів виконавчої влади, 

відповідальних за апроксимацію законодавства України до положень джерел права ЄС у 

сфері охорони довкілля, можна дійти висновку про те, що Мінприроди може бути визначено 

головним розробником нормативно-правових актів, необхідних для імплементації більш як 

половини зазначених джерел. З інших директив і регламентів цього сектору широке коло 

зобов’язань з апроксимації покладається на центральні органи виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра екології та 

природних ресурсів України, – насамперед Держводагентство та Держекоінвестагентство. 

Також варто зазначити, що Мінприроди є єдиним міністерством, яке або як головний 

розробник, або як заінтересований центральний орган виконавчої влади має залучатися до 

імплементації усіх без винятку джерел права ЄС у сфері охорони довкілля. Тому очевидним 

є висновок про необхідність покладення функцій міжвідомчої координації процесу 

апроксимації законодавства України до вимог джерел права ЄС у сфері охорони довкілля на 

Мінприроди. 

 

Згідно з Планом проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 767-р, до жовтня 2012 року 

центральні органи виконавчої влади у межах наявного штатного розпису мали визначити 

структурні підрозділи, до компетенції яких належать питання європейської інтеграції та 

імплементації Угоди про асоціацію; протягом місяця після набрання чинності Угодою про 

асоціацію центральні органи виконавчої влади мали покласти на одного із заступників 

керівника центрального органу виконавчої влади відповідальність за реалізацію положень 

Угоди про асоціацію. 

Таким чином, наказ міністра екології та природних ресурсів має визначити структурний 

підрозділ, до компетенції якого належатимуть питання європейської інтеграції та 

імплементації Угоди про асоціацію. Це може бути або спеціально створений структурний 

підрозділ Мінприроди, або, враховуючи його основну координуючу роль у процесі 

підготовки Огляду стану гармонізації законодавства України з вимогами права ЄС та 

Базового плану адаптації екологічного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (Базового плану апроксимації), а також ту обставину, що першим 

етапом імплементації Угоди про асоціацію неодмінно стане процес транспозиції положень 

відповідних джерел права ЄС у сфері навколишнього середовища до законодавства України, 

– Департамент правової та міжнародної діяльності Мінприроди. В інших структурних 

підрозділах центрального апарату Мінприроди та в центральних органах виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовує і координує Кабінет Міністрів України через міністра екології та 
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природних ресурсів, також необхідно визначити відповідального за питання європейської 

інтеграції та імплементацію Угоди про асоціацію. 

Під головуванням заступника міністра екології та природних ресурсів України з питань 

європейської інтеграції необхідно створити робочу групу або інший координаційний орган 

Мінприроди з питань європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію. До 

складу такого органу мають входити представники структурного підрозділу, до компетенції 

якого належатимуть питання європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію, і 

відповідальні за питання європейської інтеграції та імплементацію Угоди про асоціацію, 

визначені в інших структурних підрозділах центрального апарату Мінприроди та в 

центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через міністра екології та природних ресурсів. В окремих 

центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через міністра екології та природних ресурсів і які відповідно 

до Базового плану адаптації екологічного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (Базового плану апроксимації) широко залучені до процесу 

імплементації Угоди про асоціацію, насамперед Держводагентстві та 

Держекоінвестагентстві, варто створити внутрішні координаційні органи, представники яких 

мають входити до складу координаційного органу Мінприроди. 

Варто чітко визначити функції та повноваження структурного підрозділу, до 

компетенції якого належатимуть питання європейської інтеграції та імплементації Угоди про 

асоціацію, відповідальних в інших структурних підрозділах центрального апарату 

Мінприроди та в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через міністра екології та природних ресурсів, а 

також сформованого (-их) координаційного (-их) органу (-ів). 

Процес розроблення Національної стратегії наближення (апроксимації) законодавства 

України до права ЄС у сфері охорони довкілля довів необхідність у створенні секторальних 

міжвідомчих робочих груп з питань імплементації Угоди про асоціацію. Представників 

таких міжвідомчих робочих груп слід залучати до роботи координаційного органу 

Мінприроди з питань європейської інтеграції та імплементації Угоди про асоціацію, а 

представників координаційного органу Мінприроди – до роботи міжвідомчих робочих груп. 

Необхідно також забезпечити координацію і тісну співпрацю з Мінекономрозвитку, 

Урядовим офісом з питань європейської інтеграції та Мін’юстом з погляду підготовки та 

забезпечення виконання відповідно Національної програми імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Плану заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–

2017 роки та Прогресивного плану адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, а також з іншими міністерствами та центральними органами 

виконавчої влади, яких визначать відповідальними за імплементацію Угоди про асоціацію в 

цілому або її окремих елементів. 
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Координаційний орган Мінприроди має готувати та регулярно оприлюднювати на сайті 

Мінприроди звіт про свою діяльність. 

 

 

5. Стратегія наближення (апроксимації) за секторами 

5.1. Вступ 

У процесі визначення чинного розподілу компетенції за основу взято положення про 

відповідні центральні та інші органи виконавчої влади, затверджені Указами Президента 

України або, останнім часом у зв’язку зі змінами, внесеними до Конституції України та 

відповідних законів, постановами Кабінету Міністрів України. Переважну більшість таких 

положень затверджено у 2011–2014 роках, що пов’язано з проведенням ініційованої 

Президентом України адміністративної реформи. Протягом цього періоду, у тому числі й 

останнім часом, до деяких з цих положень внесено зміни і доповнення. Та найголовніше те, 

що активно змінювалося законодавство України, у тому числі й базові закони у сфері 

охорони навколишнього середовища, для приведення у відповідність повноважень органів 

виконавчої влади з їх реформованим статусом. Не завжди зазначені зміни мали системний 

характер, а окремі нормативно-правові акти попередніх періодів, особливо ті, що прийняті у 

90-х і на початку 2000-х років, досі не приведено у відповідність. Це створює підстави для 

невизначеності компетенції та дискусій між окремими органами виконавчої влади щодо їх 

ролі у процесі апроксимації галузевого законодавства України до джерел права ЄС у сфері 

охорони довкілля22. 

На підставі проведеного аналізу повноважень центральних органів виконавчої влади, 

відповідальних за апроксимацію законодавства України до вимог джерел права ЄС у сфері 

охорони довкілля, необхідно зазначити, що основну відповідальність за актуалізацію 

офіційного перекладу джерел права ЄС українською мовою та його доопрацювання слід 

покласти на Мін’юст. 

 

 

5.2. Сектор «Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві 

політики» 

Вступ 

Сектор охоплює чотири директиви, що формують так зване горизонтальне 

законодавство, яке стосується питань управління станом довкілля та інтеграції екологічної 

політики в інші галузі політики. Це, зокрема, Директива 2003/4/ЄC про доступ громадськості 

до екологічної інформації, Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і 

приватних проектів на навколишнє середовище (у 2014 році була доповнена Директивою 

2014/52/ЄС), Директива 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів і програм на 

навколишнє середовище та Директива 2003/35/ЄC про забезпечення участі громадськості у 

                                                
22 Див. табл. 1 документа «Інституційні аспекти управління процесом апроксимації законодавства України до 
права ЄС». 
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підготовці окремих планів і програм, що стосуються навколишнього середовища, та 

внесення змін і доповнень до Директив 85/337/ЄЕС і 96/61/ЄС щодо участі громадськості та 

доступу до правосуддя. 

На відміну від інших секторів, які стосуються законодавства за окремими напрямами, 

наприклад, охорона повітря, управління відходами, ГМО та інші, «горизонтальне» 

законодавство регулює загальні питання управління довкіллям і стосується таких основних 

аспектів, як доступ до екологічної інформації, участь громадськості, оцінка впливу на 

довкілля планів, програм та окремих проектів. 

 

Важливі взаємозв’язки 

Будучи «горизонтальним», законодавство цього сектору стосується всіх інших секторів 

і тісно з ними пов’язане. Крім того, воно має велике значення у контексті розробки 

документів планування стратегічного характеру, а також планування та реалізації 

інфраструктурних проектів, які потребують оцінки впливу на довкілля. 

 

Поточний стан 

Чинне законодавство України у цьому секторі частково відповідає директивам ЄС. 

Ступінь відповідності низький, за винятком законодавства про доступ до інформації, де 

ступінь відповідності високий. Законодавство відповідного сектору потребує істотних змін і 

доповнень.  

В Україні доволі розвинуте законодавство у сфері доступу до публічної інформації, яке 

в частині надання інформації за запитами відповідає вимогам Директиви 2003/4/ЄС та не 

потребує значного вдосконалення. Певних змін і доповнень потребує порядок 

розповсюдження (оприлюднення) екологічної інформації.  

Найбільш гострою та складною проблемою у цьому секторі є відсутність належної 

процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. Крім того, зміни, пов’язані з 

лібералізацією законодавства про містобудівну діяльність і прийняттям Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», фактично призвели до повного розбалансування 

системи оцінки впливу на навколишнє середовище, в тому числі щодо ролі та можливості 

участі у процесі ОВНС природоохоронних органів, процедури інформування та участі 

громадськості тощо.  

В Україні сьогодні фактично немає оцінки впливу планів і програм на довкілля (СЕО – 

стратегічна екологічна оцінка), у зв’язку з чим необхідно запровадити СЕО з метою 

апроксимації до Директиви 2001/42/ЄС та розроблення відповідного законодавства.  

Процедура участі громадськості як у процесі ОВНС, так й у прийнятті планів і програм, 

які можуть мати вплив на довкілля, потребує істотного вдосконалення. 

Нині розроблено ряд проектів, що стосуються оцінки впливу на довкілля та стратегічної 

екологічної оцінки, які потребують узгодження й завершення законодавчих процедур щодо 

їх прийняття.  
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Потенційні труднощі 

Недоліки чинної процедури участі громадськості стали підставою для визнання 

України такою, чиє законодавство не відповідає положенням Конвенції про доступ до 

інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються навколишнього середовища (далі – Орхуська конвенція) (пункт 6(а) 

Рішення ІІ/5b Наради Сторін Орхуської конвенції). Пунктом 3 Рішення ІV/9h Наради Сторін 

Орхуської конвенції було визнано факт неузгодженості законодавства України з вимогами 

Орхуської конвенції. Таке саме порушення констатувала Нарада Сторін Конвенції про 

оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (далі – Конвенція 

Еспо) (Рішення IV/2 2008 року). Однією з причин прийняття такого рішення була відсутність 

належної процедури оцінки впливу на навколишнє середовище, яка, зокрема, забезпечувала 

б можливість громадськості брати участь у прийнятті рішень, що можуть мати негативний 

вплив на навколишнє середовище. Крім того, положення ч. 2 статті 2 Конвенції Еспо 

зобов’язує Сторони створити таку процедуру. Непріоритетність екологічних вимог на тлі 

лібералізації та спроб дерегуляції підприємницької діяльності призводить до того, що, попри 

рішення з приводу дотримання міжнародних угод і необхідність наближення до 

законодавства ЄС, розробка й узгодження відповідних нормативно-правових актів тривають 

уже не один рік. Процедура ОВНС, яка потребує істотних змін з метою наближення до вимог 

ЄС, тісно пов’язана із законодавством про регулювання містобудівної діяльності та вимагає 

інтеграції цієї процедури в існуючу дозвільну систему. Процедура СЕО також впливатиме на 

процедуру затвердження документів стратегічного планування та, крім іншого, в процесі 

імплементації потребуватиме створення відповідної методичної бази, підготовки фахівців і 

підвищення потенціалу органів державної влади у сфері здійснення СЕО. 

 

Стратегія 

У секторі «Екологічне управління та інтеграція екологічної політики у інші секторальні 

політики» головним координатором стратегії та розробником законодавства з усіх директив 

може бути визначено Мінприроди. Щодо Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих 

державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація) у частині 

розробки ДБН та інших актів у сфері містобудівної діяльності головним розробником також 

може бути визначено Мінрегіон. З-поміж іншого, Мінрегіон забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, затверджує державні будівельні 

норми (ДБН). Нині процедура ОВНС, яка потребує істотних змін з метою наближення до 

вимог ЄС, тісно пов’язана із законодавством про регулювання містобудівної діяльності. 

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у проектуванні й 

будівництві підприємств, будинків і споруд визначається державними будівельними 

нормами. 

Для впровадження стратегії та розробки й узгодження законодавства може бути 

необхідним створення щонайменше трьох робочих груп : 

- ОВНС;  
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- СЕО;  

- доступу до інформації та участі громадськості.  

До робочих груп можуть входити представники Мінприроди, Мінрегіону, 

Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юсту, а також 

неурядових організацій. 

 

Транспозиція 

Передусім рекомендується розробити окремі нормативно-правові акти щодо оцінки 

впливу на навколишнє середовище (ОВНС), стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та 

визначити вимоги до процедури проведення ОВНС та СЕО, вдосконалити процедуру участі 

громадськості, а також внести інші пов’язані з цим зміни й доповнення до законодавства. 

Перелік конкретних заходів визначено Планами апроксимації до директив сектору. 

 

Імплементація 

Для ефективної реалізації європейських стандартів в Україні не достатньо лише 

приведення у відповідність правових аспектів. Важливим є розвиток інституційних 

(організаційних) можливостей і кадрового потенціалу. Впровадження директив сектору не 

потребуватиме значної інституційної реформи й істотного додаткового збільшення штату. 

Належне впровадження буде більше пов’язане з дотриманням прийнятого законодавства, 

створенням належної практики, забезпеченням поінформованості, освіти та підвищення 

потенціалу всіх зацікавлених кіл: органів державної влади та місцевого самоврядування, 

бізнесу, наукових установ і громадськості.  

 

Фінансування 

Розглянуто в окремому документі. 

 

 

5.3. Сектор «Якість атмосферного повітря» 

Вступ 

До цього сектору належать такі директиви: Директива 2008/50/ЄС про якість 

атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи; Директива 2004/107/ЄС про миш’як, 

кадмій, ртуть, нікель та поліциклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі; 

Директива 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива; Директива 1999/32/ЄC про 

зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого палива; Директива 94/63/ЄС про контроль 

викидів летких органічних сполук (ЛОС), що спричиняються сховищами нафти та під час її 

транспортування з терміналів до сервісних станцій; Директива 2004/42/ЄС про обмеження 

викидів летких органічних сполук, зумовлених використанням органічних розчинників у 

певних фарбах і лаках та речовинах для обробки транспортних засобів.  

Основною метою директив цього сектору є забезпечення охорони атмосферного 

повітря та уніфікування вимог до охорони атмосферного повітря в країнах-членах. 
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Необхідність такої уніфікації зумовлена істотним впливом вимог з охорони атмосферного 

повітря на здійснення економічної діяльності. Директиви цього сектору встановлюють 

мінімальні вимоги, виконання яких повинна забезпечити кожна країна – член ЄС. При цьому 

кожна така країна має право встановлювати більш жорсткі вимоги до охорони атмосферного 

повітря.  

 

Важливі взаємозв’язки 

За предметом правового регулювання директиви цього сектору можна поділити на три 

групи. До першої групи належать директиви, які в переважній більшості своїх положень 

присвячені встановленню нормативів якості атмосферного повітря та його моніторингу. До 

цієї групи належать: Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше 

повітря для Європи і Директива 2004/107/ЄС про миш’як, кадмій, ртуть, нікель та 

поліциклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі. Ці директиви встановлюють 

мінімальні вимоги до якості атмосферного повітря, нижній та верхній рівні концентрації 

забруднювальних речовин; регламентують заходи, яких країна-член повинна вживати у разі, 

якщо концентрація забруднювальних речовин досягатиме нижнього чи верхнього рівня 

концентрації; встановлюють вимоги до методик визначення концентрації забруднювальних 

речовин в атмосферному повітрі; встановлюють обов’язок країн-членів сформувати зони за 

ступенем концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі тощо. Способи 

правового регулювання поведінки зобов’язаних осіб, які використано у Директиві 

2008/50/ЄС та Директиві 2004/107/ЄС, є дуже близькими, тому транспозицію положень цих 

директив доцільно здійснювати одним актом, в якому буде враховано вимоги обох директив.  

Нормативи якості атмосферного повітря, встановлені директивами цієї групи, істотно 

впливають на формування умов дозволів на здійснення екологічно-небезпечної діяльності. 

Наприклад, умови інтегрованого дозволу не можуть призводити до перевищення нормативів 

якості атмосферного повітря, встановлених директивами цієї групи (стаття 18 Директиви 

2010/75/ЄС) (докладніше див. пункт 5.7. Сектор «Промислове забруднення та техногенні 

загрози»).   

До другої групи належать директиви, які стосуються якості пального, а саме: 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; Директива 1999/32/ЄC про 

зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до 

Директиви 93/12/ЄЕС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 

та Директивою 2005/33/ЄС, Директива 2004/42/ЄС про обмеження викидів летких 

органічних сполук, зумовлених використанням органічних розчинників у певних фарбах і 

лаках та речовинах для обробки транспортних засобів, та внесення змін і доповнень до 

Директиви 1999/13/ЄС. Головною ознакою цих директив є здійснення охорони атмосферного 

повітря за допомогою встановлення вимог до вмісту певних забруднювальних речовин у 

товарах і до самих товарів. Вимоги до товарів встановлюються лише шляхом затвердження 
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технічних регламентів. Порядок їх затвердження регламентує Закон України «Про 

стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01 грудня 2005 року 

№ 3164-IV23.  

Третій вид директив цього сектору представлено Директивою 94/63/ЄС про контроль 

викидів летких органічних сполук (ЛОС), що спричиняються сховищами нафти та при її 

транспортуванні з терміналів до сервісних станцій, зі змінами і доповненнями, внесеними 

Регламентом (ЄС) № 1882/2003. Ця директива покликана забезпечити охорону атмосферного 

повітря за допомогою встановлення вимог до процесу зберігання, завантаження 

(розвантаження), транспортування бензину від одного терміналу до іншого чи з терміналу до 

станції обслуговування.  

 

Поточний стан 

Аналіз чинного законодавства України у сфері охорони атмосферного повітря засвідчує 

його часткову відповідність вимогам права ЄС. Положення чинного законодавства України є 

розгалуженою системою норм права з охорони атмосферного повітря, яка за умови 

подальшого вдосконалення може слугувати базою для створення системи, що дасть змогу 

забезпечити виконання заходів охорони атмосферного повітря на рівні, якого вимагає право 

ЄС.  

Про актуальність удосконалення чинного законодавства у сфері охорони атмосферного 

повітря свідчить факт прийняття низки програмних документів, що стосуються цієї сфери, 

зокрема: Концепції реалізації державної політики щодо скорочення викидів 

забруднювальних речовин в атмосферне повітря, які призводять до підкислення, евтрофікації 

та утворення приземного озону, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15.10.2003 № 610; Концепції зменшення обсягів викидів важких металів в атмосферне 

повітря, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2000 № 1291. 

Пунктом 29 Основних напрямів державної політики України в галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених 

постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР, до першочергових 

віднесено питання охорони атмосферного повітря. Значної уваги питання охорони 

атмосферного повітря набули також і в Національному плані дій з охорони навколишнього 

природного середовища на 2011–2015 роки, затвердженому розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р. 

Стратегічною метою у сфері охорони атмосферного повітря визначено зменшення 

обсягу викидів загальнопоширених забруднювальних речовин: стаціонарними джерелами до 

2015 року на 10 % і до 2020 року на 25 % від базового рівня; пересувними джерелами 

шляхом установлення нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах 

до 2015 року відповідно до стандартів Євро-4, до 2020 року – Євро-5; визначення цільових 

показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі, зокрема для важких 

                                                
23 Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 101.  
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металів, неметанових летких органічних сполук, завислих часток пилу (діаметром менш як 

10 мікронів) та стійких органічних забруднювальних речовин з метою їх урахування при 

встановленні технологічних нормативів викидів забруднювальних речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (Ціль 2).  

Україна є Стороною низки багатосторонніх міжнародно-правових угод у сфері 

промислової безпеки. До таких угод, зокрема, належать: Конвенція про транскордонне 

забруднення повітря на великі відстані від 13 листопада 1979 року; Протокол про скорочення 

викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 % до Конвенції 1979 року про 

транскордонне забруднення повітря на великі відстані; Протокол про обмеження викидів 

окислів азоту або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979 року про транскордонне 

забруднення повітря на великі відстані тощо.  

Законодавство України у сфері охорони атмосферного повітря охоплює значну 

кількість нормативно-правових актів, переважна більшість з яких є підзаконними. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 299 затверджено Порядок 

розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (далі – 

Порядок 299). Положення цього Порядку ґрунтуються на розмежуванні нормативів 

екологічної безпеки атмосферного повітря для здоров’я людини та для довкілля. За 

практикою, яка склалася в Україні, нормативи екологічної безпеки для здоров’я людини 

затверджує МОЗ. Чинні нормативи затверджено наказом МОЗ від 09.07.1997 № 201 

«Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від 

забруднення хімічними та біологічними речовинами)». Мінприроди уповноважене 

затверджувати нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря для довкілля, яких на 

сьогодні не затверджено. 

Законодавство України досить докладно регламентує систему розміщення постів 

спостереження за якістю атмосферного повітря. Порядок розміщення постів урегульовано 

РД 52.04.186-89 «Керівний документ щодо здійснення контролю за забрудненням 

атмосфери», затвердженим заступником голови Держкомгідромету СРСР 1 червня 1989 року 

та Головним державним санітарним лікарем СРСР 16 травня 1989 року. Цей нормативно-

правовий акт закріплює доволі гнучку систему розміщення постів спостереження. 

Незважаючи на це, система потребує вдосконалення, оскільки була запроваджена більш як 

двадцять років тому і не враховує низки вимог Директиви 2008/50/ЄС. 

Істотною прогалиною у правовому регулюванні забезпечення якості атмосферного 

повітря є залишення поза правовим регулюванням концентрацій озону і пилу (РМ2,5
24 та 

РМ10
25

).  

                                                
24 «РМ2,5» означає тверді частки, які проходять через розмірно-селективний повітрозбірник, визначений у 
порівняльному методі для відбору проб і вимірювання РМ2,5 EN 14907, з 50-відсотковою ефективністю 
затримання при аеродинамічному діаметрі 2,5 мм. 
25 «РМ10» означає тверді частки, які проходять через розмірно-селективний повітрозбірник, як визначено в 
еталонному методі для відбору проб і вимірювання РМ10 EN 12341, з 50-відсотковою ефективністю затримання 
при аеродинамічному діаметрі 2,5 мм.  
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Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 затверджено Технічний 

регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. 

Цим регламентом фактично було здійснено транспозицію положень Директиви 98/70/ЄC про 

якість бензину та Директиви 1999/32/ЄC про зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого 

палива.  

Наразі не затверджено технічного регламенту, присвяченого якості фарб, лаків. Не 

затверджено також і технічного регламенту, який регулював би якість речовин для обробки 

транспортних засобів. Тому транспозиція положень Директиви 2004/42/ЄС потребує 

прийняття технічних регламентів, якими було б установлено технічні вимоги до зазначених 

виробів.  

 

Потенційні труднощі 

Нині в Україні орган, який фактично здійснює моніторинг атмосферного повітря та 

накопичує практику застосування відповідного законодавства (Український 

гідрометеорологічний центр ДСНС України), виведений із підпорядкування центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони довкілля. Така інституційна зміна практично 

звела нанівець інституційну спроможність Мінприроди здійснювати моніторинг, яка 

сьогодні залишається номінальною. У зв’язку з цим функцію основного розробника проектів 

нормативно-правових актів, необхідних для імплементації Директиви 2008/50/ЄС та 

Директиви 2004/107/ЄС, може виконати лише ДСНС26 – орган, який спрямовує, координує 

та контролює діяльність Українського гідрометеорологічного центру.  

Водночас діяльність Українського гідрометеорологічного центру в частині моніторингу 

атмосферного повітря, не будучи пріоритетом у діяльності ДСНС, залишається на периферії 

уваги ДСНС. Тому доцільно було б вивести Український гідрометеорологічний центр із 

підпорядкування ДСНС та підпорядкувати його Мінприроди, що істотно спростило б 

імплементацію названих директив. 

 

Транспозиція директив зазначеного сектору вимагатиме встановлення низки 

загальнообов’язкових вимог. Ці вимоги можуть бути встановлені актами різного рівня. 

Зокрема, вимоги до якості палива, лаків, фарб, речовин для обробки транспортних засобів 

можуть бути встановлені лише технічними регламентами; вимоги до сховищ бензину 

можуть бути затверджені наказами Міненерговугілля, вимоги до засобів транспортування 

палива – наказами Мінінфраструктури.  

                                                
26 Згідно з абз. другим п. 1 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 401, МВС є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах цивільного захисту, в 
тому числі запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та ліквідації надзвичайних ситуацій. Міністр внутрішніх справ України погоджує та подає на розгляд 
Кабінету Міністрів України розроблені Державною службою України з надзвичайних ситуацій проекти законів, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів України; визначає пріоритетні напрями роботи Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її 
роботи. 
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Для забезпечення транспозиції положень директив цього сектору необхідно:  

- установити зони та агломерації по всій території України за ступенем забруднення 

атмосферного повітря, затвердити порядок перегляду цих зон відповідно до вимог 

Директиви 2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС;  

- забезпечити розміщення постів спостереження за якістю атмосферного повітря та 

пунктів відбору проб відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС;  

- установити правила оцінювання якості атмосферного повітря;  

- створити систему оцінки якості повітря щодо забруднювачів та критерії цієї оцінки 

відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС;  

- установити вимоги до інформування громадськості відповідно до вимог Директиви 

2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС;  

- установити рівні концентрації забруднювальних речовин, яких необхідно досягти в 

майбутньому;  

- розробити плани щодо якості повітря для зон та агломерацій, у яких рівні 

забруднювачів перевищують будь-яку з граничних величин чи будь-який цільовий показник 

або якщо є ризик такого перевищення; 

- урегулювати вимірювання миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних 

ароматичних гідрокарбонатів у атмосферному повітрі відповідно до вимог Директиви 

2004/107/ЄС;  

- установити порядок здійснення моніторингу за вмістом миш’яку, кадмію, ртуті, 

нікелю, поліциклічних ароматичних гідрокарбонатів у атмосферному повітрі відповідно до 

вимог Директиви 2004/107/ЄС;  

- урегулювати порядок здійснення заходів щодо підтримки та поліпшення якості 

повітря стосовно миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю, поліциклічних ароматичних 

гідрокарбонатів відповідно до Директиви 2004/107/ЄС.  

Для забезпечення транспозиції вимог Директиви 94/63/ЄС необхідно встановити 

технічні вимоги до конструкцій і способу використання резервуарів та іншого устаткування 

для зберігання палива на терміналах, устаткування для завантаження й розвантаження 

палива з пересувних контейнерів та устаткування для завантаження палива в контейнери для 

зберігання на станціях обслуговування з метою запобігання втратам палива та потраплянню 

летких органічних сполук у атмосферне повітря.  

Щоб забезпечити транспозицію вимог Директиви 2004/42/ЄС, потрібно затвердити 

технічний регламент, яким установити:  

- нормативи вмісту хімічних речовин у фарбах, лаках, як цього вимагає Директива 

2004/42/ЄС;  

- вимоги до маркування фарб;  

- вимоги до надання інформації про фарби.   

Також транспозиція Директиви 2004/42/ЄС потребує запровадження системи 

моніторингу вмісту летких органічних сполук у фарбах. 

 



 77 

Імплементація 

Особливістю імплементації директив, які належать до сектору «Якість атмосферного 

повітря», є велика залежність ефективності імплементації положень цих директив від 

матеріального забезпечення цього процесу. Серйозною перешкодою для виконання вимог 

директив цього розділу стає брак відповідного обладнання та підготовлених фахівців. 

Розв’язати цю проблему лише за рахунок законодавчих кроків видається неможливим, адже 

встановлення обов’язків тих чи інших органів здійснювати вимірювання, наприклад, озону 

залишиться декларацією в разі нестачі відповідного обладнання та фахівців. 

Істотно позначиться на ефективності імплементації Директив 98/70/ЄC, 1999/32/ЄC, 

94/63/ЄС та 2004/42/ЄС ефективність державного контролю за дотриманням цих вимог. У 

зв’язку з цим розв’язання загальної проблеми ефективності державного контролю за якістю 

товарів є неодмінною умовою належної імплементації положень зазначених директив.  

Для забезпечення імплементації положень директив, які встановлюють вимоги до 

якості атмосферного повітря, необхідно створити систему вимірювання концентрацій 

відповідних забруднювальних речовин у атмосферному повітрі (розробити методи 

вимірювання, забезпечити придбання відповідного обладнання, створити мережу пунктів 

відбору проб і лабораторій).  

 

Фінансування 

Розглянуто в окремому документі. 

 

 

5.4. Сектор «Управління відходами та ресурсами» 

Вступ 

Згідно з Угодою про асоціацію передбачається наближення галузевого законодавства 

України до вимог принаймні трьох джерел права ЄС у сфері управління відходами, а саме: 

Директиви 2008/98/ЄС про відходи (рамкова директива), Директиви 1999/31/ЄС про 

захоронення відходів та Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної 

промисловості. 

Основоположним принципом законодавства ЄС у сфері управління відходами є 

зменшення кількості відходів, які спрямовуються на остаточне захоронення, шляхом 

застосування ієрархії поводження з відходами, а саме: 

- запобігання утворенню; 

- підготовка до повторного використання; 

- перероблення (рециклінг); 

- інша утилізація, зокрема відновлення енергії; 

- видалення. 

 

Важливі взаємозв’язки 
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Питання поводження з відходами пов’язане з упровадженням Директиви 2010/75/ЄС 

про промислові викиди (комплексне запобігання і контроль забруднень). Передусім це 

стосується питань інтегрованого підходу до дозволів, використання найкращих доступних 

технологій тощо. Крім того, Директива 2010/75/ЄС замінила Директиву по спалюванню 

відходів 2000/76/ЄС та перевела питання спалювання відходів у площину регулювання 

промислових викидів. Також Директива 2010/75/ЄС вимагає, щоб полігони відходів, 

визначені у Додатку I до неї, підпадали під дозвільний режим, передбачений Директивою. 

 

Поточний стан 

Сьогодні в Україні збільшуються обсяги накопичення відходів, кількість полігонів і 

звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний стан населених пунктів. 

Динаміка показників генерування відходів в Україні згідно з даними Держстату 

України свідчить про тенденцію до зростання абсолютних обсягів як утворення, так і 

накопичення відходів. У 2013 році показник утворення відходів становив 448,1 млн тонн (що 

складає 106,9% до 2010 року), а накопичення – 15,17 млрд тонн. 

Обсяги утилізації промислових відходів становлять близько 30% від їх утворення (143 – 

153 млн тонн). В обсязі утилізації домінують мінеральні відходи (68,4 %). Йдеться, головним 

чином, про низькотехнологічне використання розкривних порід і відходів збагачення 

корисних копалин (для будівництва дамб, доріг, різного роду засипок), що в європейські 

практиці, як правило, не вважається утилізацією. 

Основними джерелами утворення відходів є підприємства гірничорудного, хімічного, 

металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного та 

агропромислового комплексів. 

У 2009 – 2013 рр. спостерігалося зменшення утворення відходів I - III класів небезпеки 

(1,2 – 0,9 млн тонн), що практично втричі менше ніж у 1998 – 2008 рр. (2,3 – 2,8 млн тонн). 

Також значно зменшився рівень видалення небезпечних відходів до місць неорганізованого 

складування. 

Особливу категорію високотоксичних відходів складають непридатні пестициди та 

заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин. Технологій, які відповідають 

європейським стандартам з утилізації небезпечних відходів, в т.ч. непридатних пестицидів, в 

Україні не існує, тому шляхом вирішення цього питання стало вивезення відходів за межі 

території України з метою безпечного знешкодження на спеціалізованих підприємствах 

інших країн. За даними Мінприроди України залишок непридатних пестицидів зменшився з 

20,5 тис. тонн (на початок 2010 року) до 8 тис. тонн (на початок 2014 року).  

У країні зберігається тенденція до збільшення обсягу утворення та вивезення на 

полігони твердих побутових відходів (ТПВ). За даними Мінрегіону у 2013 році утворилося 

майже 58,9 млн м3 ТПВ, що становить близько 13,2 млн тонн (послугами охоплено лише 

78,15 % населення). Загалом у 2013 році утилізовано близько 3,4 % ТПВ. З них 1,2% спалено 

на сміттєспалювальному заводі та установках, а 2,2% побутових відходів потрапило на 

заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи. Проте домінуюча частка 
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побутових відходів захоронюється на полігонах і звалищах, кількість яких становить 

6682 од. загальною площею понад 10,4 тис. га, із них перевантажені 973 од. (14,6 %), а 

1415 од. (21,2 %) не відповідають нормам екологічної безпеки. Щорічно виявляється понад 

30 тис. стихійних звалищ.  

Недосконалою є система санітарного очищення населених пунктів, відсутня взаємодія 

органів державної санітарно-епідеміологічної служби, охорони навколишнього природного 

середовища й житлово-комунального господарства з метою здійснення контролю за 

санітарним станом територій, а також збиранням, видаленням, знешкодженням та 

захороненням побутових відходів і відходів тваринного походження27. 

Основним нормативно-правовим актом у сфері поводження з відходами є Закон 

України «Про відходи» від 5 березня 1998 року № 187/98, який визначає правові, 

організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням 

обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, 

утилізацією та видаленням, знешкодженням і захороненням, а також з відверненням 

негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на 

території України. Особливості регулювання поводження з окремими видами відходів 

визначаються також спеціальним законодавством (наприклад, Законом України «Про 

металобрухт» від 5 травня 1999 року № 619-XIV). Існує досить широка база підзаконних 

нормативно-правових актів, санітарних і технічних норм. 

Законодавство потребує істотного перегляду на предмет узгодження із законодавством 

ЄС, оскільки в багатьох аспектах значно відрізняються ключові підходи та деякі принципи у 

сфері поводження з відходами як у цілому, так і за окремими видами відходів чи способами 

поводження з ними. У зв’язку з тим, що існують значні розбіжності в понятійному апараті 

(зокрема немає визначень «роздільне збирання», «запобігання утворенню», «повторне 

використання», «підготовка до повторного використання», «найкращі доступні технології», 

«утримувач відходів» та інші), необхідно доповнити та змінити термінологію, визначену в 

законодавстві України, у тому числі з питань, що стосуються окремих видів відходів, 

операцій поводження з відходами, суб’єктів (увести поняття дилера і брокера) тощо. 

Окремої уваги потребують принципові підходи, визначені в Директиві 2008/98/ЄC, 

щодо впровадження ієрархії у вирішенні питань поводження з відходами. Також потребують 

закріплення в законодавстві України положення про:  

• побічні продукти та критерії їх визначення;  

• критерії визначення завершення статусу відходів (коли відходи перестають бути 

відходами);  

• запобігання утворенню відходів (у тому числі про зменшення вмісту шкідливих 

речовин у відходах) і введення розширеної відповідальності виробника;  

• плани управління відходами та програми запобігання утворенню відходів.  

                                                
27 Концепція Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013–2020 роки, схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 року № 22-р. 
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Важливо також узгодити питання класифікації відходів, перелік і критерії визначення 

небезпечних відходів. Додаткового регулювання потребують окремі види відходів 

(наприклад, біовідходи, відпрацьовані мастила, визначення яких немає в національному 

законодавстві). Також не встановлено ті категорії відходів, поводження з якими насамперед 

потребує запровадження роздільного збирання. 

Перегляду та відповідних змін потребує система видачі дозволів і реєстрування 

суб’єктів поводження з відходами. 

 

Потенційні труднощі 

Враховуючи наявний стан інфраструктури та об’єктів захоронення відходів, які 

потребують суттєвої модернізації або закриття, а також постійне збільшення обсягів 

накопичення відходів, кількості полігонів і звалищ для їх захоронення, повна апроксимація 

до вимог ЄС у сфері поводження з відходами може передбачатися лише в довготривалій 

перспективі.  

Найбільшими в цій сфері видаються проблеми фінансового, технологічного та 

організаційного характеру. 

До основних проблемних питань з реалізації законодавства сектору можна віднести: 

- впровадження абсолютно нових підходів та ієрархії поводження з відходами 

потребуватиме розробки нового законодавства і його узгодження з іншим законодавством, 

що, у свою чергу, вплине на дозвільну, податкову систему, способи та об’єкти поводження з 

відходами тощо; 

- узгодження класифікації відходів. Імплементація європейського переліку відходів 

(List of waste) пов’язана з одними з найбільш значних реформувань у нормативно-правовому 

полі України щодо відходів. Перехід на європейські стандарти має відбутися за 

максимального збереження позитивного вітчизняного досвіду; 

- перехід від розробки державних програм поводження з відходами з їх низьким рівнем 

відповідальності за виконання до розроблення планів з управління відходами з 

наднаціональним рівнем звітності й контролю виконання; 

- запровадження розширеної відповідальності виробника при створенні систем 

поводження з відходами упаковки, відпрацьованими мастилами (оливами), шинами, 

батарейками й акумуляторами, електронними й електричними відходами тощо; 

- реалізація принципів самодостатності й наближення під час управління відходами та 

стратегічного планування поводження з ними в регіонах і на державному рівні. 

 

Стратегія 

У секторі «Управління відходами та ресурсами» за Директивою 2008/98/ЄC про відходи 

й Директивою 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними 

Регламентом (ЄС) № 1882/2003, координатором виконання стратегії та основним 

розробником законодавства можна визначити Мінприроди. Крім того, до розробки 

законодавства передусім варто залучити МОЗ як центральний орган виконавчої влади, що 
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реалізує державну політику у сфері санітарного й епідемічного благополуччя населення і 

який наділений відповідними повноваженнями у сфері поводження з відходами (ст. 24 

Закону України «Про відходи»); Мінрегіон, яке, серед іншого, наділене повноваженнями у 

сфері будівництва, архітектури, містобудування, поводження з побутовими відходами; 

Мінекономрозвитку, яке забезпечує реалізацію державної політики у сфері технічного 

регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації) тощо. 

За Директивою 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та 

внесення змін і доповнень до Директиви 2004/35/ЄС до розробки слід залучити Мінприроди, 

Міненерговугілля, Мінпромполітики, Держгірпромнагляд, Мінекономрозвитку та ДСНС. 

Основним координатором стратегії і розробником законодавства можна визначити 

Міненерговугілля, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, вугільно-

промисловому, торфодобувному й нафтогазовому комплексах. 

Для впровадження стратегії та розробки й узгодження законодавства може бути 

необхідним створення щонайменше двох робочих груп: 

- з упровадження Директиви 2008/98/ЄC про відходи та Директиви 1999/31/ЄС про 

захоронення відходів; 

- з упровадження Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної 

промисловості. 

 

Транспозиція 

Першочерговими кроками з удосконалення законодавства України у сфері поводження 

з відходами, які передбачають зміну системи поводження з відходами в цілому, є такі кроки: 

1. Розроблення нової редакції Закону України про відходи або нового кодифікованого 

акта про відходи, що передбачатиме: 

- визначення термінологічного апарату, узгодженого з Директивою 2008/98/ЄС; 

- запровадження п’ятиступеневої ієрархії у вирішенні питань поводження з 

відходами; 

- уведення категорії побічних продуктів і критеріїв їх визначення; 

- уведення критеріїв визначення завершення статусу відходів (коли відходи 

перестають бути відходами); 

- закріплення порядку класифікації відходів відповідно до списку (переліку) 

відходів; 

- закріплення порядку віднесення відходів до категорії небезпечних; 

- закріплення переліків операцій з видалення відходів та утилізації; 

- положення щодо запобігання утворенню відходів (у тому числі про зменшення 

вмісту шкідливих речовин у відходах); 

- закріплення принципів розширеної відповідальності виробника; 

- положення щодо планування управління відходами та програм запобігання їх 

утворенню; 
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- положення щодо ведення публічних реєстрів суб’єктів підприємницької 

діяльності у сфері поводження з відходами; 

- положення щодо класифікації місць (об’єктів) розміщення відходів; 

- зміну системи видачі дозволів у сфері поводження з відходами, у тому числі 

функціонування місць (об’єктів) розміщення/захоронення відходів; 

- упровадження інституту фінансових гарантій у процесі функціонування місць 

(об’єктів) розміщення/захоронення відходів. 

2. Внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, пов’язаних зі змінами до 

Закону України про відходи (або прийняттям нового акта про відходи), у тому числі 

внесення змін до: 

- Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI щодо екологічного 

податку; 

- підзаконних актів, санітарних і технічних норм, необхідність прийняття яких 

зумовлена потребами реалізації положень законодавства, яке регламентуватиме поводження 

з відходами; 

- форм статистичної звітності. 

3. Розроблення інших нормативно-правових актів: 

- створення та нормативне закріплення переліку відходів (затвердження переліку 

відходів, перегляд державного класифікатора відходів ДК-005-96, перегляд ДСанПіН 

2.2.7.029-99); 

- розроблення нормативно-правового акта щодо класифікації місць (об’єктів) 

розміщення відходів; 

- розроблення нормативно-правового акта щодо публічних реєстрів суб’єктів 

підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами. 

4. У зв’язку із закріпленням нової термінології та системи поводження з відходами 

розроблення нових нормативно-правових актів щодо окремих видів відходів або окремих 

аспектів поводження з відходами та внесення змін до чинного законодавства щодо: 

біовідходів, відходів видобувної промисловості, відходів електронного та електричного 

обладнання, вживаних автомобілів, медичних відходів, небезпечних відходів, що 

утворюються в побуті, інших специфічних категорій відходів, операцій поводження з 

відходами (захоронення, спалювання, транспортування тощо), інших аспектів поводження з 

відходами, в т. ч. щодо запобігання утворенню відходів (наприклад, щодо екодизайну або 

багаторазового використання продукції з метою мінімізації її впливу на довкілля та 

мінімізації утворення відходів у процесі виробництва або після її використання). 

5. Після приведення у відповідність «рамкового» Закону України «Про відходи» (або 

розробки нового акта) розроблення та доповнення нормативно-правових актів з питань 

захоронення відходів і відходів видобувної промисловості. 

 

Імплементація 
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Упровадження законодавства цього сектору пов’язане зі значною кількістю заходів 

законодавчого, інституційного й організаційного характеру. Прийняття нового законодавства 

потребуватиме створення механізмів моніторингу та забезпечення його виконання, зміни 

інституційної структури, розвитку організаційних можливостей і кадрового потенціалу. 

Імплементація також пов’язана з практичною реалізацією програм і планів дій, технічних та 

інвестиційних програм тощо, які випливають із положень апроксимації. У контексті 

впровадження директив цього сектору значну роль відіграє необхідність створення 

відповідної інфраструктури (об’єктів захоронення відходів тощо), впровадження нових 

стандартів, модернізації виробництва, закриття об’єктів захоронення відходів (які не 

відповідатимуть вимогам).  

 

Фінансування 

Розглянуто в окремому документі. 

 

 

5.5. Сектор «Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське 

середовище» 

Вступ 

До сектору належать такі директиви: Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок 

діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами й доповненнями, внесеними 

Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ЄС; Директива 2007/60/ЄС про оцінку та 

управління ризиками затоплення; Директива 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища; Директива 

91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами й доповненнями, внесеними 

Директивою 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008; 

Директива 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами й 

доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 596/2009; 

Директива 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з 

сільськогосподарських джерел, зі змінами й доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 

№ 1882/2003. 

 

 

Важливі взаємозв’язки 

Водна Рамкова Директива (ВРД) установлює рамки для управління якістю води. 

Широке коло інших правових актів пов’язане з нею та має братися до уваги у процесі 

апроксимації до сектору. Це охоплює директиви всього водного сектору (у тому числі різні 

похідні директиви, які встановлюють граничні норми та цілі стосовно якості відповідно до 

Директиви 2006/11/ЄС – див. Додаток ІХ до ВРД), а також такі джерела права ЄС, як: 

Директива 2009/147/ЄС про захист диких птахів, Директива 2011/92/ЄC про ОВНС, 

Директива 86/278/ЄEC про каналізаційні осади, Директива 2003/4/ЄС про доступ 
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громадськості до екологічної інформації, Директива 91/414/ЄEC про засоби захисту рослин, 

Директива 92/43/ЄEC про середовища існування, Директива 2010/75/ЄС про комплексне 

запобігання і контроль забруднень (IED), Директива 96/82/ЄС (Seveso ІІ), Директива 98/8/ЄС 

про біоциди, Регламент (ЄС) № 1907/2006 щодо реєстрації, оцінки, дозволу та обмеження 

хімічних речовин (REACH), Директива 1999/31/ЄС про захоронення відходів, Директива 

2000/76/ЄС про спалювання відходів, Директива 2001/42/ЄС про СЕО, Директива 

2003/35/ЄС про участь громадськості, Директива 2004/35/ЄС про екологічну 

відповідальність, Директива 2007/2/ЄС (INSPIRE), Регламент (ЄС) № 166/2006 про 

створення Європейського РВПЗ, Директива 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища. Особливу увагу 

слід приділяти питанням, що стосуються впливу положень цих директив на розвиток 

програм дій у рамках планів управління річковими басейнами ВРД. 

ВРД також пов’язана зі значним колом міжнародно-правових норм, зокрема: Конвенція 

про захист Середземного моря від забруднення 1976 року та протоколи до неї; Конвенція про 

захист морського середовища у північно-східній частині Атлантичного океану (OSPAR) 1992 

року; Конвенція про захист морського середовища району Балтійського моря 1992 року; 

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 

1992 року; Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій 1992 року; Київський 

протокол про цивільну відповідальність 2003 року. 

 

Поточний стан 

«Сучасні водогосподарські та екологічні проблеми набули не тільки 

загальнодержавного, а й міжнародного значення, стали одним з основних чинників 

національної безпеки України» (постанова Верховної Ради України «Про Концепцію 

розвитку водного господарства України» від 14.01.2000 № 1390-XIV). До стратегічних цілей 

і завдань у сфері охорони водних ресурсів віднесені реформування до 2015 року системи 

державного управління в галузі охорони та раціонального використання вод шляхом 

упровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом; 

реконструкція існуючих та будівництво нових міських очисних споруд з метою зниження до 

2020 року на 15 % рівня забруднення вод забруднювальними речовинами (насамперед 

органічними речовинами, сполуками азоту і фосфору), а також зменшення до 2020 року на 

20 % (до базового року) скиду недостатньо очищених стічних вод; розроблення та виконання 

до 2015 року плану заходів щодо зменшення рівня забруднення внутрішніх морських вод і 

територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного впливу на навколишнє 

природне середовище та відновлення екосистеми Чорного й Азовського морів (Закон 

України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI (Ціль 2)). 

Водне законодавство України доволі розгалужене і розвинуте. Основним 

кодифікаційним актом у цій галузі є Водний кодекс України від 6 червня 1995 року 

№ 213/95-ВР. Україна є Стороною низки двосторонніх і багатосторонніх міжнародних 
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договорів з питань управління, раціонального використання та захисту транскордонних вод, 

бере участь у діяльності профільних міжнародних організацій і органів. Напрацьовано також 

значний обсяг інструктивної та методичної документації. 

 

Потенційні труднощі 

Апроксимація ВРД є однією з найбільш витратних. На стадії імплементації Директиви 

про міські стічні води перед Україною постають надзвичайно масштабні завдання, пов’язані 

з реформуванням та відновленням інфраструктури ЖКГ, що потребуватимуть і відповідного 

фінансування. Основний фон нітратного забруднення поверхневих водних об’єктів 

створюють нині стоки житлово-комунального сектору, проте треба мати на увазі, що за цим 

стоїть відсутність спеціального моніторингу сільськогосподарського забруднення. Питання 

адаптації методик і стандартів EN щодо моніторингу й вимірів є наскрізним для всіх 

Директив у сфері управління водними ресурсами. 

 

Стратегія 

Подальший розвиток водного законодавства України і реалізація державної політики у 

сфері управління водними ресурсами має враховувати чинні міжнародно-правові 

зобов’язання України та передбачати виконання стратегічних завдань, визначених 

Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 

року28, Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 

2011–2015 роки29 і Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства 

та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року30. 

Провідну роль у реалізації державної водної політики відіграють Міністерство екології 

та природних ресурсів України (Мінприроди) та Державне агентство водних ресурсів 

України (Держводагентство). Значні повноваження з окремих напрямів у цій сфері мають 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

Державна служба геології та надр України, Державна санітарно-епідеміологічна служба 

України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне агентство рибного 

господарства України, а також Державна екологічна інспекція України. 

Законодавство України частково відповідає вимогам директив сектору (ступінь 

відповідності середній), проте в окремих аспектах потребує глибокої трансформації. Для 

апроксимації законодавства України до положень директив ЄС, насамперед ВРД, необхідно 

прийняти ряд нормативно-правових актів та внести зміни й доповнення до Водного кодексу 

України, низки законів і підзаконних нормативних актів. 

                                                
28 Затверджено Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI. 
29 Затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р. 
30 Затверджена Законом України від 24 травня 2012 року № 4836-VI. 
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Послідовність дій із транспозиції та імплементації у визначеному секторі викладено у 

відповідних Планах апроксимації до окремих директив.  

 

Транспозиція 

Серед першочергових заходів у цій сфері варто виокремити: 

- внесення змін до Водного кодексу України (приведення у відповідність термінології; 

призначення відповідного уповноваженого органу (органів) управління річковими 

басейнами);  

- для забезпечення належного впровадження басейнового принципу управління:  

закріплення на законодавчому рівні районування території України за басейновим 

принципом;  

визначення одиниці гідрографічного районування території країни;  

забезпечення формування інституційної структури управління водними ресурсами за 

басейновим принципом;  

розроблення та закріплення у правовому полі критеріїв оцінки стану річкового 

басейну;  

розроблення та затвердження Положення про плани управління річковими басейнами й 

методики їх підготовки;  

розроблення методики підготовки програм заходів, передбачених ст. 11 Водної 

Рамкової Директиви;  

розроблення планів управління річковими басейнами (у т.ч. з урахуванням вимог ст. 14 

Водної Рамкової Директиви щодо інформування громадськості й консультацій); 

- актуалізацію, внесення змін і доповнень до Указу Президента України «Про заходи 

щодо забезпечення ефективного прогнозування повеней і паводків та ліквідації їх наслідків» 

від 15.03.2002 № 243/2002 та постанови КМУ «Про порядок використання земель у зонах їх 

можливого затоплення внаслідок повеней і паводків» від 31.01.2001 № 87; 

- затвердження методики розроблення багаторічних комплексних планів управління 

ризиками затоплення; 

- актуалізацію стратегічних напрямів, цілей і завдань державної політики щодо 

охорони й відновлення довкілля Азовського та Чорного морів з урахуванням положень 

Морської стратегії ЄС та результативності виконання програмних документів у зазначеній 

сфері;  

- визначення та закріплення в нормативно-правовому полі меж басейну Чорного та 

Азовського морів як об’єктів державного управління і регулювання;  

- вироблення та затвердження в національному правовому полі критеріїв оцінки якості 

морського довкілля відповідно до європейських підходів і практик;  

- визначення комплексу заходів, спрямованих на поетапне зниження рівня забруднення 

довкілля Азовського та Чорного морів і поліпшення їх екологічного стану; 

- удосконалення системи державного моніторингу вод, зокрема в частині регламенту 

обміну інформацією між суб’єктами моніторингу; 
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- розвиток співробітництва з іншими приморськими державами, відповідними 

регіональними організаціями та органами (в т. ч. опрацювання конкретних пропозицій щодо 

активізації участі України в діяльності HELСOM). 

 

Імплементація 

Головну координуючу роль у діяльності з апроксимації законодавства України до 

вимог Директиви 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 

водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС, та 

Директиви 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 

екологічної політики щодо морського середовища слід відвести Мінприроди, з низки питань 

також у тісній співпраці з Держводагентством. Проблематика апроксимації в питаннях 

управління підземними водами потребує окремої уваги Держгеонадр. Питання планів дій і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, зокрема 

затоплення, значні зобов’язання у сфері моніторингу лежать у площині відповідальності 

ДСНС. Оцінка необхідності перегляду та приведення у відповідність стандартів якості 

питної води належать до сфери відання МОЗ. Варто звернути увагу на рамковий характер 

обох директив, особливо наскрізний характер положень Директиви 2000/60/ЄС для всього 

сектору управління водними ресурсами. Значне коло питань, яких торкаються обидві 

директиви, знаходять своє відображення в інших джерелах права ЄС цього сектору, 

конкретизуються ними. Тому процес апроксимації законодавства України до вимог цих 

директив, у тому числі й щодо інституційного механізму, має відбуватись у тісній взаємодії з 

відповідними процесами в рамках решти директив цього сектору. 

Головну координуючу роль у діяльності з апроксимації законодавства України до 

положень Директиви 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення слід 

розділити між ДСНС і Держводагентством. Мінприроди відведено провідну роль у 

транспозиції таких питань Директиви 2007/60/ЄС, як, наприклад, моніторинг поверхневих і 

підземних вод та вплив змін клімату на ризики затоплення. Також Мінприроди разом із 

низкою інших центральних органів виконавчої влади входить до єдиної державної системи 

запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на 

них. Слід також долучити Мінрегіон, який, зокрема, затверджує методичні рекомендації та 

порядок проведення моніторингу якості питної води, технічного стану систем 

централізованого питного водопостачання та водовідведення, процесів підтоплення міст і 

селищ міського типу. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про єдину державну 

систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру» від 03.08.1998 № 1198 Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські державні адміністрації є ланкою єдиної державної системи 

(територіальної підсистеми) запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного 

характеру й реагування на них та беруть безпосередню участь у щорічному плануванні й 

реалізації заходів у рамках цієї системи. 
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Головну координуючу роль у діяльності з апроксимації законодавства України до 

положень Директиви 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами і 

доповненнями, внесеними Директивою 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003, слід 

відвести Мінрегіону. Мінприроди має провідну роль у транспозиції таких питань, як, 

наприклад, поводження з осадом та встановлення чутливих і менш чутливих зон морського 

середовища та у співпраці з Держводагентством – визначення чутливих і менш чутливих зон 

у межах річкових басейнів. Оцінка необхідності перегляду та приведення у відповідність 

стандартів якості питної води належать до сфери відання МОЗ. 

Головну координуючу роль у діяльності з апроксимації законодавства України до 

положень Директиви 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з 

сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 

№ 1882/2003, слід відвести Мінагрополітики. Мінприроди у співпраці з Держводагентством 

відводиться провідна роль у транспозиції таких питань Директиви 91/676/ЄЕС, як, 

наприклад, запровадження системи відбору проб якості поверхневих і підземних вод, 

визначення уразливих зон у межах річкових басейнів, виявлення та протидія евтрофікації та 

інтеграція програм дій і заходів у плани управління річковими басейнами. Вплив 

забруднення поверхневих та підземних вод нітратами на якість питної води належить до 

сфери відання МОЗ і Держсанепідслужби України. 

Головну координуючу роль у діяльності з транспозиції положень Директиви 98/83/ЄС 

про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, 

внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003, слід відвести МОЗ. Мінприроди виконує 

провідну роль у транспозиції таких питань, як моніторинг поверхневих і підземних вод, що 

використовуються для питного водопостачання. Апроксимація з питань водопостачання і 

насамперед централізованого питного водопостачання належить до сфери відання 

Мінрегіону. 

 

Фінансування 

Розглянуто в окремому документі. 

 

 

5.6. Сектор «Охорона природи» 

Вступ 

Сектор «Охорона природи» представлений двома Директивами: Директивою 92/43/ЄЕС 

Ради від 21 травня 1992 року про збереження природного середовища існування, дикої 

флори та фауни (Директива про оселища31) та Директивою 2009/147/ЄC про охорону диких 

птахів. Основною метою Директиви про оселища є сприяння збереженню біорізноманіття 

шляхом збереження природних оселищ і видів природної флори та фауни, які мають важливе 

значення для суспільства на території держав – членів ЄС. Двома базовими елементами 

                                                
31  Науковці запропонували відмінний від офіційного перекладу «природне середовище існування» термін 
«оселище», який, на думку фахівців, більше відповідає змісту Директиви та розкриває визначене поняття. 
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Директиви про оселища є мережа природоохоронних територій NATURA 2000 (що також 

охоплює об’єкти, створення яких закріплено Директивою 2009/147/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року про захист диких птахів) і сувора система 

охорони видів. Держави – члени ЄС повинні вживати спеціальних охоронних заходів для 

забезпечення захисту диких птахів і ареалів їх проживання, особливо видів, наведених у 

Додатку I Директиви 2009/147/ЄC. Це передбачає виділення, управління і контроль за 

спеціальними природоохоронними територіями (СПТ), у тому числі заборону певних видів 

шкідливої для птахів діяльності (наприклад, у галузі сільського господарства або 

лісівництва). 

 

Важливі взаємозв’язки 

У зв’язку з тим, що мережа Natura 2000 створюється на певних територіях, вона має 

вплив на відповідний режим цих територій, який треба брати до уваги під час здійснення 

інших напрямів політики, зокрема тих, які стосуються сільського господарства, лісового 

господарства та розвитку інфраструктури. Необхідність інтеграції об’єктів мережі Natura 

2000 у просторове планування і необхідність урахування їх під час планування промислових 

об’єктів та об’єктів інфраструктури також пов’язує впровадження екомережі з 

упровадженням Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних 

проектів на навколишнє середовище та Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих 

планів і програм на навколишнє середовище. 

 

Поточний стан 

Законодавством України закріплено вимоги щодо охорони флори і фауни та природних 

середовищ існування, які частково відповідають вимогам Директив ЄС (ступінь 

відповідності середній). Окремі положення законодавства потребують внесення відповідних 

змін і доповнень. Крім того, Додатки до Директив потребують додаткового аналізу 

профільних фахівців. 

Загальна система охорони диких птахів в Україні існує у рамках законодавства про 

охорону тваринного світу. В цілому це законодавство відповідає вимогам Директиви та не 

потребує внесення суттєвих змін і доповнень. 

Більш ґрунтовних змін та детального опрацювання профільними фахівцями потребує 

законодавство, що регулює питання створення екологічної мережі й охорони природних 

середовищ існування (оселищ). 

Базою для формування екологічної мережі та основним інструментом збереження 

місць природного існування дикої флори і фауни в Україні є Закон України «Про природно-

заповідний фонд України» від 16 червня 1992 року № 2456-12. Принципи, критерії та 

порядок формування екологічної мережі в Україні визначено у Законі України «Про 

екологічну мережу України» від 24 червня 2004 року № 1864-IV. Окремі положення щодо 

охорони природних середовищ існування (оселищ) визначені в Законі України «Про 

тваринний світ» від 13 грудня 2001 року № 2894-14; Законі України «Про рослинний світ» 
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від 09 квітня 1999 року № 591-XIV; Законі України «Про рибне господарство, промислове 

рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08 липня 2011 року № 3677-VI; Законі 

України «Про Червону книгу України» від 07 лютого 2002 року № 3055-III та відповідних 

підзаконних актах. Крім того, 21 вересня 2000 року Верховна Рада України затвердила 

Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–

2015 роки. 

Також Україна є Стороною ряду міжнародних договорів: 

- Конвенція про охорону дикої фауни і флори і природних середовищ існування в 

Європі (Бернська конвенція); 

- Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (CITES); 

- Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція). 

В основі виділення територій, перспективних для включення до екологічної мережі 

Naturа 2000 відповідно до Директиви про оселища, лежить виділення середовищ існування 

(біотопів, екосистем, місць існування тощо), для яких характерна наявність відповідних 

складових (як біотичних, так і абіотичних), що визначають їхню особливу роль у збереженні 

умов виживання й розвитку популяцій видів, котрі потребують охорони. Цей підхід має 

обмежене застосування в Україні.  

Українським законодавством запроваджено дещо інші критерії формування 

екологічної мережі, які визначені в Законі України «Про екологічну мережу України». 

Зокрема, підхід базується не на критерії виділення середовищ існування як основи вибору 

складових елементів екомережі, а екомережа створюється на базі територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду як основи екомережі з подальшим залученням 

природоохоронних територій іншого статусу (водоохоронних, рекреаційних тощо).  

Таким чином, фактично в законодавстві існує презумпція, що більш суворий режим 

територій та об’єктів ПЗФ зможе забезпечити належний природоохоронний режим для 

функціонування екомережі. Це в більшості випадків може так і бути, але слід зазначити, що 

як ПЗФ, так і інші території, які формують екомережу, мають різні цілі створення та 

відповідно їхній режим підпорядковується цілям цих об’єктів, які не завжди 

відповідатимуть цілям, завданням чи функціям екомережі.  

Доцільно розглядати екомережу як територію, режим якої є науково обґрунтованим та 

підпорядкованим саме її завданням і функціям. Режим екомережі й окремих її територій не є 

механічною сукупністю режимів земельних ділянок. Він має бути науково обґрунтованим, 

підпорядковуватися цілям екомережі та встановлюватися диференційовано як законом 

(нормативно-правовим актом), так і договором (зокрема за угодами з окремими власниками 

та користувачами ділянок). Будь-які обмеження мають бути обґрунтовані та чітко визначені 

й безпосередньо відповідати цілям екомережі. 

В умовах наявності різних типів власності на земельні ділянки та інші природні 

ресурси, з огляду на конституційні приписи щодо непорушності права приватної власності, 

дедалі більшого значення варто надавати впровадженню економіко-правових механізмів, 
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запровадженню механізмів публічно-приватного партнерства у сфері охорони природи, 

збереження природного різноманіття, врегулювання для цього відповідних питань законом.  

Доцільно опрацювати й питання узгодження статусу та режиму охорони видів тварин і 

рослин, які включені до різних міжнародних списків видів, що особливо охороняються, та 

Червоної книги України.  

 

Потенційні труднощі 

Потенційні труднощі з упровадження Директиви про оселища пов’язані насамперед з 

необхідністю впровадження якісно нового підходу до формування екомережі та 

інтегрування його в діючу систему планування. 

Якнайшвидше визначення територій екомережі та встановлення пріоритетів 

управління ними, а також запровадження заходів, необхідних для їх збереження, допоможе 

уникнути конфліктів з іншими планованими видами діяльності (наприклад, великими 

інфраструктурними проектами), реалізація яких у подальшому може бути несумісною з 

режимом територій екомережі. 

Окремим питанням є потреба значних інституційних змін і фінансування діяльності 

щодо створення екомережі та охорони видів. 

Слід також зазначити, що останніми роками часто спостерігається негативне ставлення 

населення до створення природоохоронних територій. Це, як правило, пов’язано з браком 

інформації та залучення населення до створення й управління природоохоронними 

територіями, а також відсутністю будь-яких компенсацій чи стимулів (у тому числі 

економічного характеру). У зв’язку з цим більшого значення має надаватись упровадженню 

економіко-правових механізмів і запровадженню механізмів публічно-приватного 

партнерства у сфері охорони природи та збереження природного різноманіття. 

 

Стратегія 

У секторі «Охорона природи» основним координатором стратегії та розробником 

законодавства за директивами може бути визначено Мінприроди. Крім того, за Директивою 

2009/147/ЄС про захист диких птахів слід залучити також Держлісагентство, а за 

Директивою 92/43/ЄЕС – також Мінагрополітики, Держлісагентство та Держрибагентство, 

які забезпечують реалізацію державної політики в галузях рибного господарства та рибної 

промисловості, охорони, використання і відтворення водних біологічних ресурсів, лісового 

й мисливського господарства. Крім того, оскільки апроксимація до вимог директив потребує 

відповідного наукового забезпечення та залучення профільних фахівців, доцільно також 

залучити НАН України, яка, серед іншого, забезпечує ведення Червоної книги, і 

Національну академію аграрних наук України (НААН), яка є правонаступником НААН 

Української академії аграрних наук (УААН). Доцільним є створення спеціальної робочої 

групи. 

 

Транспозиція 
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Серед основних заходів щодо вдосконалення законодавства та наближення його до 

законодавства ЄС можна визначити такі: 

- приведення у відповідність термінології та закріплення її в законодавстві; 

- внесення змін щодо оселищ до законодавства про природно-заповідний фонд, про 

Зелену книгу, Червону книгу України; 

- внесення змін до Закону України «Про екологічну мережу України» в частині 

введення принципів і критеріїв виділення середовищ існування як основи вибору складових 

елементів екомережі, економічного механізму створення територій екомережі, а також 

доповнення поняттєвого апарату, повноважень Кабінету Міністрів України та інших органів 

влади тощо. Затвердження переліку оселищ, що підлягають особливій охороні, критеріїв для 

їх визначення та порядку визначення територій (ділянок), що мають важливе значення для 

екомережі, пропонується покласти на КМУ. До повноваження центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, у сфері формування, збереження та використання екомережі, слід 

віднести визначення разом з Національною академією наук України переліку оселищ, що 

підлягають особливій охороні; 

- (як альтернатива) розроблення проекту Закону України «Про види і оселища» на 

основі Директиви 2009/147/ЄС та Директиви про оселища, а також внесення змін до Закону 

України «Про природно-заповідний фонд України» в частині введення нових категорій 

природно-заповідного фонду із зазначенням опису цих категорій, визначенням загального 

режиму їх управління, а також процедури їх створення; 

- внесення окремих змін до Закону України «Про тваринний світ» та закріплення 

чітких положень щодо принципу збереження популяцій диких птахів на рівні, який 

відповідає, зокрема, екологічним і науково-культурним потребам, враховуючи при цьому 

економічні й рекреаційні вимоги, а також адаптації цих видів до такого рівня, щодо 

створення біотопів та відновлення зруйнованих біотопів; щодо того, що інтродукція не 

повинна завдавати шкоди місцевій флорі і фауні; 

- закріплення вимог щодо заборони продажу, перевезення з подальшим продажем, 

утримання з подальшим продажем та пропозицій на продаж живих чи мертвих птахів і будь-

яких швидко розпізнаваних частин або дериватів таких птахів щодо всіх видів птахів, 

зазначених у ст. 1 Директиви 2009/147/ЄC, а також установлення відповідних винятків щодо 

окремих видів птахів; 

- проведення аналізу та порівняння переліків видів птахів і їх природоохоронного 

статусу, що регулюються законодавством про Червону книгу України, переліку 

мисливських птахів з метою узгодження законодавства України з вимогами Директиви 

2009/147/ЄC та визначення необхідності внесення змін до законодавства про Червону книгу 

України, законодавства з питань мисливського господарства та полювання тощо; 

- (за необхідності) внесення змін до законодавства з метою узгодження переліків видів 

птахів, їх природоохоронного статусу та запровадження захисних заходів або прийняття 

нового нормативно-правового акта. 
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Імплементація 

Перспективи поліпшення правового забезпечення діяльності зі збереження оселищ 

варто пов’язувати насамперед із забезпеченням системного обстеження територій; 

збиранням даних про види й оселища, які потребують охорони; розробленням класифікатора 

типів оселищ для біогеографічних регіонів України та створення списку типів оселищ, які 

потребують охорони; формуванням і реалізацією системи моніторингу стану видів та 

оселищ, а також установленням механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження 

загальної інформації населенню. Важливим є розвиток інституційних (організаційних) 

можливостей і кадрового потенціалу. Серед основних видів заходів з імплементації можна 

визначити такі:  

- ідентифікація та становлення природоохоронних територій; 

- планування управління та розроблення відповідних заходів щодо збереження 

(менеджменту); 

- оцінка планів і проектів, які можуть мати негативний вплив на об’єкти, що були 

визначені (оцінка впливу на навколишнє середовище або оцінка його відповідності); 

- визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів; 

- установлення загальної системи захисту всіх видів диких птахів зі спеціальною 

підкатегорією птахів, на які ведеться полювання, та заборони певних способів ловлі/забою 

птахів; 

- моніторинг та управління базами даних; 

- стимулювання освіти та надання/розповсюдження загальної інформації населенню; 

- розроблення керівництв, роз’яснень, методичних рекомендацій щодо оселищ і 

заходів із забезпечення організаційних можливостей; 

- нарощування потенціалу; 

- консультативна правова й технічна допомога з боку вітчизняних і зарубіжних 

фахівців. 

 

Фінансування 

Розглянуто в окремому документі. 

 

 

5.7. Сектор «Промислове забруднення та техногенні загрози» 

Вступ 

Цей сектор представлений Директивою 2010/75/ЄС про промислові забруднення 

(комплексне запобігання і контроль за забрудненнями) (переглянута) та Директивою 

96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними 

речовинами, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивою 2003/105/ЄС та 

Регламентом (ЄС) № 1882/2003. 
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Метою Директиви 2010/75/ЄС є зменшення негативного антропогенного впливу на 

здоров’я людини та на довкілля за допомогою встановлення обов’язку суб’єктів 

господарювання, які планують здійснювати екологічно небезпечні види діяльності, 

використовувати найкращі з доступних технологій і методів управління (далі – НДТ). 

Директива 96/82/ЄС спрямована на запобігання виникненню й управління ризиками 

виникнення інцидентів та аварій на установках, на яких зберігаються хімічні речовини у 

великих обсягах.  

 

Важливі взаємозв’язки 

Директива 2010/75/ЄС стосується широкого кола питань використання промислових 

об’єктів, про що свідчить заміна цією директивою таких директив: Директиви 78/176/ЄEC 

про відходи промислові, пов’язаної з використанням двоокису титану, від 20 лютого 1978 

року32; Директиви 82/883/ЄEC про процедури нагляду та моніторингу довкілля, на яке 

впливають відходи промислові, пов’язаної з використанням двоокису титану, від 3 грудня 

1982 року33; Директиви 92/112/ЄEC про процедури гармонізації програм зі зменшення та 

остаточного припинення забруднень, зумовлених відходами промисловими, пов’язаної з 

використанням двоокису титану, від 15 грудня 1992 року34; Директиви 1999/13/ЄС про 

обмеження викидів летких органічних сполук, зумовлених використанням розчинників у 

певних видах діяльності та установках, від 11 березня 1999 року35; Директиви 2000/76/ЄС 

про спалювання відходів від 4 грудня 2000 року36; Директиви 2008/1/ЄС про інтегроване 

попередження та контроль забруднень від 15 січня 2008 року37; Директиви 2001/80/ЄС про 

обмеження викидів окремих забрудників до атмосферного повітря зі спалювальних 

установок від 23 жовтня 2001 року38.  

Наріжним елементом правового регулювання, який запроваджено Директивою 

2010/75/ЄС, є обов’язок дозвільного органу надавати дозвіл на здійснення видів діяльності, 

передбачених Додатком І до Директиви 2010/75/ЄС, лише за умови використання НДТ. 

Ступінь ефективності такого правового інструменту прямо пропорційний переліку питань, 

які оцінює дозвільний орган у процесі видачі дозволу на здійснення екологічно небезпечної 

діяльності. Що ширший перелік таких питань, то більше можливостей у дозвільного органу 

обрати такий варіант умов дозволу, який найкраще забезпечував би охорону довкілля в 

цілому. Саме цими міркуваннями пояснюється внесення до Директиви 2010/75/ЄС питань 

управління ризиками виникнення інцидентів та аварій, а також заходів реагування й 

ліквідації їх наслідків. Включення цих питань до предмета правового регулювання 

Директиви 2010/75/ЄС зумовило її тісні зв’язки з Директивою 96/82/ЄС.  

 

                                                
32 OJ L 054, 25.02.1978, p. 19. 
33 OJ L 378, 31.12.1982, p. 1. 
34 OJ L 409, 31.12.1992, p. 11. 
35 OJ L 085, 29.03.1999, p. 1. 
36 OJ L 332, 28.12.2000, p. 91. 
37 OJ L 024, 29.01.2008, p. 8. 
38 OJ L 309, 27.11.2001, p. 1. 
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Директива 2010/75/ЄС також істотно пов’язана з директивами, які спрямовані на 

охорону окремих елементів довкілля. До таких директив, з-поміж інших, належать: 

Директива 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної 

політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС і  Директивою 

2009/31/ЄС; Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для 

Європи й інші. Зв’язок цей полягає не лише в тому, що інтегрований дозвіл спрямований на 

охорону довкілля, а й у закріпленні Директивою 2010/75/ЄС спеціальних положень, 

спрямованих на охорону елементів довкілля. Зокрема, стаття 18 зобов’язує дозвільний орган 

установити більш суворі умови дозволу порівняно з тими, які відповідають рівню НДТ, якщо 

це необхідно для дотримання нормативів якості довкілля. Директиви 2000/60/ЄС та 

2008/50/ЄС спрямовані на забезпечення якості води й повітря. Показниками якості цих 

природних ресурсів і є нормативи якості довкілля.  

Саме необхідністю забезпечити охорону ґрунту та підземних вод зумовлений обов’язок 

замовника складати звіт, який повинен містити інформацію, потрібну для визначення стану 

ґрунту та ґрунтових вод. Інформація цього звіту використовується для того, щоб порівняти 

стан ґрунту та підземних вод на момент остаточного припинення діяльності. У разі якщо 

стан ґрунту та підземних вод на момент остаточного припинення діяльності є гіршим 

порівняно зі станом на момент початку діяльності, особа, яка здійснювала небезпечну 

діяльність, повинна вжити заходів з метою повернення ґрунту та підземних вод у попередній 

стан.  

 

Поточний стан 

Мінприроди України є основним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади у формуванні й забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони довкілля, 

екологічної та в межах своєї компетенції біологічної безпеки, поводження з відходами, 

раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів (надр, поверхневих 

і підземних вод, атмосферного повітря), відтворення та охорони земель, збереження, 

відтворення й невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, 

формування, збереження і використання екологічної мережі.  

Мінприроди України видає дозволи на викиди забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами першої групи (частина п’ята статті 11 Закону України 

«Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХІІ39). 

Мінприроди України також розробляє і затверджує: нормативи екологічної безпеки 

атмосферного повітря (процедуру розроблення цих нормативів визначено Порядком 

розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 299); нормативи 

гранично дозволеного рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел 

забруднення на стан атмосферного повітря (відповідно до Порядку розроблення і 

затвердження нормативів гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних 

                                                
39 Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – С. 678. 
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факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 300).  

До компетенції Мінприроди віднесено затвердження нормативів ГДВ та технологічних 

нормативів ГДВ. Ця обставина надає Мінприроди виняткового значення у процесі 

апроксимації законодавства України до вимог Директиви 2010/75/ЄС.  

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації відіграють важливу 

роль у процесі апроксимації законодавства України до вимог Директиви 2010/75/ЄС, 

оскільки саме ці органи видають дозволи: на викиди забруднювальних речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами, якщо об’єкт, з якого здійснюються такі викиди, належить 

до другої та третьої групи; на спеціальне водокористування у разі використання води водних 

об’єктів загальнодержавного значення; на здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами.  

На території Автономної Республіки Крим орган виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища уповноважений 

видавати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, якщо об’єкт, з якого здійснюються такі викиди, належить до другої і третьої 

групи, та дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.  

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим видає дозвіл на спеціальне 

водокористування у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення.  

Аналіз положень законодавства України свідчить про те, що воно частково відповідає 

вимогам Директиви 96/82/ЄС. Зокрема, законодавство України відповідає вимогам цієї 

директиви у частині: закріплення обов’язків суб’єктів господарської діяльності вживати 

заходів, спрямованих на запобігання аваріям, обмеження й ліквідацію їхніх наслідків та 

захист людей і довкілля від їх впливу; ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки 

суб’єктом господарської діяльності відповідно до кількості порогової маси небезпечних 

речовин; установлення обов’язку суб’єкта господарської діяльності розробляти та подавати 

до місцевих органів виконавчої влади декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки, а 

також установлення обов’язку органами виконавчої влади здійснювати перевірку повноти та 

якості цієї декларації; порядку перегляду декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки; 

повідомлення уповноважених органів виконавчої влади про внесення змін і доповнень до 

плану локалізації та ліквідації аварій40. 

З метою забезпечення наближення законодавства України до вимог Директиви 

96/82/ЄС необхідно вдосконалити порядок участі громадськості у вирішенні питань 

планування місцезнаходження об’єктів підвищеної небезпеки в населеному пункті; 

додаткового вдосконалення потребує процедура надання населенню інформації у разі аварії 

на об’єкті підвищеної небезпеки41. 

                                                
40 Огляд стану гармонізації законодавства України з вимогами права ЄС та Базовий план гармонізації 
законодавства України з правом ЄС (довкілля). Проект документів до обговорення / [Дмитро Скрильніков, 
Сергій Вихрист, Тарас Третяк, Тетяна Захарченко]; рецензент Наталія Малишева. – К., 2011. – С. 62. 
41 Там само. – С. 62. 
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Починаючи з 2001 року, в Україні прийнято значну кількість нормативно-правових 

актів, спрямованих на впровадження у практику видачі дозволів на викиди в атмосферне 

повітря обов’язку особи, яка здійснює екологічно небезпечну діяльність, використовувати 

найкращі з доступних технологій та методів керування (далі – НДТ). До таких актів, з-поміж 

інших, слід віднести: КАС (частина третя статті 2), Порядок розроблення та затвердження 

нормативів гранично допустимих викидів забруднювальних речовин зі стаціонарних джерел, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 № 1780; Порядок 

проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднювальних 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, 

організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302; Інструкцію про загальні вимоги до 

оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на 

викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 

підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затверджену наказом 

Мінприроди від 09.03.2006 № 108, а також затверджені наказами Мінприроди технологічні 

нормативи ГДВ.   

Незважаючи на істотність результатів, досягнутих унаслідок прийняття наведених вище 

нормативно-правових актів, система, створена ними, не відповідає принципу НДТ, який 

передбачає Директива 2010/75/ЄС. Система, створена цими актами, є системою 

загальнообов’язкових правил, положення яких формуються з урахуванням принципу НДТ. 

Положення цих загальнообов’язкових правил дозвільний орган повинен відтворювати в 

умовах дозволу. На відміну від положень законодавства України, Директива 2010/75/ЄС 

дозволяє встановлювати менш суворі вимоги, ніж це передбачено рішенням Європейської 

комісії про НДТ, за умови, що використання НДТ, визначених таким рішенням, призведе до 

непропорційно високих витрат порівняно з перевагами для охорони довкілля через:  

а) географічне розташування або місцеві умови довкілля у місцевості, де розташовано 

установку;  

б) технічні характеристики установки. 

Принцип НДТ не використовується у процесі формування умов дозволів на здійснення 

спеціального водокористування та на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.  

На жаль, законодавство України не містить спеціальних положень про встановлення 

умов дозволу, які передбачені розділами: ІІІ (спеціальні положення для спалювальних 

установок); IV (спеціальні положення щодо установок для спалювання відходів та установок 

спільного спалювання відходів); V (спеціальні положення для установок і видів діяльності, у 

рамках яких використовуються органічні розчинники); VІ (спеціальні положення щодо 

установок, що виробляють двоокис титану) Директиви.  

 

Потенційні труднощі 

Ефективне зменшення негативного впливу від великих установок може бути 

забезпечене лише за умови встановлення індивідуальних умов експлуатації таких установок. 
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Такі умови неможливо встановити в загальнообов’язкових нормативно-правових актах. Для 

забезпечення встановлення індивідуальних умов для великих установок було введено 

інтегрований дозвіл. Таким чином, зазначений дозвіл виконуватиме роль ефективного 

інструменту охорони довкілля тільки за умови наділення дозвільного органу широким 

простором для розсуду й ефективного використання цього простору дозвільним органом.  

Чинне законодавство України хоч і не прямо, проте все ж таки передбачає обов’язок 

органів влади враховувати індивідуальні особливості кожного випадку встановлення умов 

дозволу. Зокрема, пункти третій та восьмий частини третьої статті 2 Кодексу 

адміністративного судочинства від 06 липня 2005 року № 2747-IV42 (далі – КАС) 

зобов’язують адміністративний суд під час розгляду справи адміністративної юрисдикції 

перевіряти, чи є оскаржуване рішення обґрунтованим і пропорційним. Якщо воно таким не є, 

адміністративний суд повинен його скасувати. Саме це положення дає право дозвільним 

органам враховувати індивідуальні особливості кожної установки під час формулювання 

умов дозволу на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами. Проте аналіз практики надання цього та інших дозволів свідчить про 

невикористання наведених вище положень КАС.  

Немає також прикладів належного застосування вимог пунктів третього та восьмого 

частини третьої статті 2 КАС у рішеннях адміністративних судів.  

Факт невикористання положень, які є близькими до вимог Директиви 2010/75/ЄС, є 

дуже негативним чинником, оскільки дає привід вважати, що в разі встановлення у законах 

України вимог, аналогічних до вимог Директиви 2010/75/ЄС, останні просто не будуть 

використовуватися.  

Обставиною, яка істотно ускладнить процес імплементації положень Директиви 

2010/75/ЄС, є неналежне проведення оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД). В Україні 

практично немає позитивних прикладів проведення зазначеної процедури. Процедура 

надання інтегрованого дозволу є дуже близькою до процедури ОВД. При цьому ні 

громадськість, ні заявники, ні органи влади не використовують належним чином переваги 

процедури ОВД.  

 

Транспозиція  

Чинне законодавство України вимагає, щоб головні елементи процедури надання 

адміністративних послуг були встановлені виключно законами України. Таким чином, для 

забезпечення транспозиції вимог зазначеної вище директиви у законодавство України 

необхідно прийняти закон, яким буде врегульовано процедуру видачі інтегрованого дозволу. 

Цей дозвіл повинен містити також умови, які стосуються запобігання й ліквідації 

надзвичайних ситуацій та аварій. 

 

Імплементація 

                                                
42 Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35 «35–36, 37». – С. 446. 
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З метою забезпечення імплементації положень Директив 2010/75/ЄС та 96/82/ЄС 

необхідно здійснити такі заходи:  

-  перекласти та забезпечити загальний доступ до методичних рекомендацій з НДТ 

(BREF) і рішень Європейської комісії щодо НДТ; 

- провести навчальні семінари для службовців органів влади, які видаватимуть 

інтегровані дозволи, а також тих, яких буде залучено до процедури консультування;  

- провести навчальні семінари для представників суб’єктів господарювання, які будуть 

зобов’язані отримувати інтегровані дозволи; 

- провести навчальні семінари для інспекторів державної екологічної інспекції щодо 

порядку здійснення державного контролю за дотриманням умов інтегрованих дозволів;  

- провести інформаційні заходи, спрямовані на доведення інформації про нову систему 

інтегрованого дозволу до суспільства.  

 

Фінансування 

Розглянуто в окремому документі. 

 

 

5.8. Сектор «Зміна клімату та захист озонового шару» 

Вступ 

До сектору «Зміна клімату та захист озонового шару» належать: Директива 2003/87/ЄС 

про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та 

внесення змін і доповнень до Директиви 96/61/ЄС зі змінами й доповненнями, внесеними 

Директивою 2004/101/ЄС; Регламент (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази та 

Регламент (ЄС) № 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар.  

 

Важливі взаємозв’язки 

Акти acquis communautaire сектору «Зміна клімату та захист озонового шару» можна 

поділити на дві групи. До першої групи належать Директива 2003/87/ЄС та Регламент (ЄС) 

№ 842/2006. Ці два нормативно-правові акти стосуються речовин, які не призводять до 

руйнування озонового шару, проте спричиняють парниковий ефект.  

Директиву 2003/87/ЄС було прийнято з метою обмеження викидів парникових газів 

шляхом запровадження системи продажу квот на викиди цих газів на аукціоні. Регламент 

(ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази регламентує поводження з 

фторованими парниковими газами. Останні належать до виду антропогенних газів, які мають 

надзвичайно високий потенціал спричинення глобального потепління (до 23 тис. разів 

більший, ніж двоокис вуглецю (CO2)). Саме такими властивостями фторованих парникових 

газів пояснюється необхідність установлення окремих, більш уніфікованих, правил стосовно 

поводження з ними. На діяльність, пов’язану з використанням фторованих парникових газів, 

поширюються положення як Директиви 2003/87/ЄС, так і Регламенту (ЄС) № 842/2006 про 

певні фторовані парникові гази.  
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До другої групи належить Регламент (ЄС) № 2037/2000. На відміну від Директиви 

2003/87/ЄС та Регламенту (ЄС) № 842/2006, Регламент (ЄС) № 2037/2000 регулює 

поводження з речовинами, які є шкідливими для озонового шару.  

 

Поточний стан 

В Україні не існує правових норм, які передбачали б обмеження чи забезпечували 

можливості використання торгівлі квотами на викиди. Законодавство України, яке 

стосується питань зміни клімату, спрямоване на виконання обов’язків держави, що 

випливають з Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, і 

включає постанови Кабінету Міністрів України та накази Мінприроди, які стосуються 

кадастру викидів парникових газів, реєстрів парникових газів і проектів спільного 

впровадження. 

Розроблені проекти актів щодо системи моніторингу, звітування й верифікації викидів 

парникових газів (далі – система MRV) є надто загальними та регламентують дуже незначну 

частину питань порівняно з Директивою 2003/87/ЄС.  

 

Загальний нагляд за реалізацією політики у сфері використання речовин, які руйнують 

озоновий шар (далі – РОШ), в Україні здійснює Мінприроди України. Зокрема, Мінприроди 

здійснює регулювання експорту та імпорту РОШ і виробів, які містять РОШ, а також 

припинення розміщення таких виробів на ринку та сприяння використанню більш 

сприятливих для охорони озонового шару технологій.  

Сьогодні експорт та імпорт РОШ і продуктів, які їх містять чи можуть містити, 

регулюється Мінприроди за допомогою використання механізму надання підтвердження для 

експорту/імпорту РОШ та виробів і обладнання, які містять РОШ, на підставі якого суб’єкти 

господарювання можуть отримати ліцензію на імпорт/експорт від Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України.  

Регламент установлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, 

що плануються до ввезення або вивезення, затверджений наказом Мінприроди України від 

13.01.2012 № 8, вимагає, щоб суб’єкт господарювання, який планує здійснити 

імпорт/експорт РОШ чи виробів, що їх містять, повинен подати до Мінприроди України: 

- обґрунтування доцільності ввезення на територію України РОШ і товарів, що їх 

містять (найменування РОШ або суміші, що їх містить (сировина, контрольована речовина));  

- запропонований до ввезення обсяг РОШ або суміші, що їх містить;  

- опис технологічного процесу, під час якого будуть використовуватися РОШ, методи 

та засоби контролю за поводженням із РОШ, транспортуванням, умови зберігання, умови 

експлуатації тощо.  

Більш повного законодавчого документа, присвяченого поводженню з РОШ, в Україні 

не прийнято. 

 

Транспозиція 
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Протидія змінам клімату (Директива 2003/87/ЄС та Регламент (ЄС) № 842/2006). 

Протягом двох років з моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

необхідно прийняти Закон України, який повинен містити:   

- систему правил моніторингу, звітності й верифікації викидів парникових газів; 

- правила функціонування системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в 

Україні (далі – УСТВ). 

Після прийняття цього Закону потрібно на його основі прийняти низку підзаконних 

актів. Відповідні акти Кабінету Міністрів України, Мінприроди або Держекоінвестагентства 

мають установлювати спеціальне правове підґрунтя для основних елементів УСТВ, таких як:  

- загальнодержавний розподіл квот на викиди та план проведення аукціонів; 

- реєстрація специфікації проектів щодо отримання квот на нереалізовані викиди; 

- поєднання з іншими системами торгівлі викидами парникових газів; 

- проведення аукціонів з продажу квот на викиди парникових газів і розподіл прибутку, 

одержаного від такого продажу; 

- включення нових галузей і газів; 

- поводження з нестаціонарними джерелами (наприклад, авіаційним та автомобільним 

транспортом); 

- методологія моніторингу викидів парникових газів, порядок ведення державного 

обліку суб’єктів господарювання та об’єктів, що здійснюють викиди парникових газів; 

- процедура акредитації незалежних верифікаторів і процедура верифікації; 

- державний реєстр даних MRV для кожного суб’єкта господарювання та об’єктів, що 

здійснюють викиди парникових газів, тощо.  

Захист озонового шару (Регламент (ЄС) № 2037/2000). Процес транспозиції правових 

вимог, які стосуються РОШ, слід почати з прийняття проекту Закону України «Про охорону 

озонового шару» з подальшим прийняттям спеціальних постанов Кабінету Міністрів України 

та наказів Мінприроди України, які можуть містити докладні положення, присвячені 

поводженню з конкретними видами РОШ, видам використання РОШ, процедурам 

вилучення/повторного використання тощо.  

Підзаконні нормативно-правові акти слід розробити на підставі докладного переліку 

РОШ та виробів/обладнання, які повинні бути підготовлені на основі інформації про 

експорт/імпорт, а також інформації, що надходить від окремих суб’єктів господарювання.  

 

Імплементація 

Протидія змінам клімату (Директива 2003/87/ЄС та Регламент (ЄС) № 842/2006). 

Для забезпечення імплементації правил з протидії зміні клімату, закріплених у Директиві 

2003/87/ЄС, необхідно здійснити такі заходи: акредитувати верифікаторів; створити та вести 

реєстр викидів парникових газів; розробити набір національних цільових показників для 

викидів парникових газів до 2020 року; розробити Національний план розподілу квот на 

антропогенні викиди із джерел парникових газів для його затвердження Кабінетом Міністрів 

України; розробити процедуру оцінки дотримання та проведення перевірок на місцях; 
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підготувати перелік дозволених проектів щодо отримання квот на нереалізовані викиди 

парникових газів; підготувати правила звітування для квот на нереалізовані викиди 

парникових газів у рамках УСТВ; розробити правила проведення аукціонів і провести 

аукціони з продажу квот на викиди парникових газів; забезпечити належний розподіл 

прибутку від продажу квот на викиди парникових газів; визначити галузі, на які можуть 

вплинути витоки вуглецю; запропонувати заходи, спрямовані на усунення витоків вуглецю, 

та інші.  

Для забезпечення імплементації правил з протидії зміні клімату, закріплених у 

Регламенті (ЄС) № 842/2006, необхідно здійснити такі заходи: розробити форми маркування 

та звітування щодо Ф-газів; розповсюдити маркувальні знаки та форми звітів серед великих 

користувачів Ф-газів; створити механізм примусового виконання вимог поводження з Ф-

газами; підготувати докладні інструкції до поводження з виробами та обладнанням, яке 

містить Ф-гази; поширити ці інструкції серед великих споживачів обладнання, яке містить 

Ф-гази; розробити економічно ефективний графік поступового припинення використання 

виробів та обладнання, для використання яких необхідні Ф-гази; сприяти попитові 

національних імпортерів і споживачів на технології, які не передбачають використання Ф-

газів; забезпечити виконання графіка поступового припинення використання Ф-газів через 

установлення квот на імпорт; використати досвід, накопичений під час реалізації проектів 

спільного впровадження чи механізмів зелених інвестицій, для підготовки методології та 

технології для зниження викидів Ф-газів; поширювати інформацію про можливі проекти, за 

допомогою яких суб’єкти господарювання можуть отримати квоти на нереалізовані викиди, 

серед представників промисловості, охоплених внутрішньодержавною схемою «обмеження 

та торгівлі викидами»; здійснити реєстрацію, моніторинг і верифікацію проектів, за 

допомогою яких суб’єкти господарювання можуть отримати квоти на нереалізовані викиди 

Ф-газів; розробити обов’язкові інструкції для утилізації обладнання, яке передбачає 

використання Ф-газів; забезпечити інформування та навчання представників промисловості, 

використання розроблених інструкцій. 

Захист озонового шару (Регламент (ЄС) № 2037/2000). Виконання правил, 

присвячених РОШ, варто почати з повернення України до стану повного виконання 

положень МП у частині імпорту та споживання HCFC. Стаття 12 проекту Закону України 

«Про охорону озонового шару» передбачає графік поступового припинення використання 

HCFC, стаття 15 конкретизує механізм установлення квот на імпорт РОШ, який може 

застосовуватися для забезпечення дотримання визначених лімітів використання HCFC.    

Іншою важливою проблемою, пов’язаною з політикою у сфері використання РОШ в 

Україні, є необхідність створення технічної інфраструктури для утилізації виробів та 

обладнання, яке містить РОШ. Сьогодні така інфраструктура не розвинута належним чином і 

потребує відповідних інвестицій як з публічних, так і з приватних джерел. Можливий шлях, 

який необхідно розглянути після того, як проект закону буде прийнятий, – це зобов’язати 

оптових продавців брати на себе частину фінансового тягаря, пов’язаного з необхідністю 

здійснення належної утилізації виробів та обладнання, яке містить РОШ. 



 103 

Насамкінець дієвість правил, які будуть прийняті та які будуть присвячені РОШ в 

Україні, істотно залежатиме від рівня обізнаності й підтримки громадськості. 

Рекомендується, щоб додатково до проекту закону було прийнято підзаконні нормативно-

правові акти (наприклад, акти Мінприроди України), які спонукали б імпортерів та оптових 

продавців забезпечувати належне поводження з виробами та обладнанням, яке може містити 

РОШ, та їх маркування. У свою чергу, споживачам для комерційних цілей і звичайним 

споживачам виробів та обладнання, яке містить РОШ, слід бути обізнаними з реалістичними 

альтернативами, які вони могли б використати з метою мінімізації негативних, 

озоноруйнівних наслідків.  

 

 

5.9. Сектор «Генетично модифіковані організми» 

Вступ 

До сектору належать такі джерела права ЄС: Директива 2001/18/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про вивільнення у навколишнє середовище 

генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС зі 

змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями № 2002/623/ЄС і № 2002/811/ЄС, 

Регламентами (ЄС) № 1829/2003 і (ЄС) № 1830/2003 та Директивою 2008/27/ЄС; Регламент 

(ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про 

транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів; Директива 2009/41/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради від 6 травня 2009 року про використання генетично 

модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі. 

 

Поточний стан 

Законодавство України частково відповідає вимогам джерел права ЄС сектору (ступінь 

відповідності низький); з ряду аспектів потрібне істотне доопрацювання. 

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 

випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 31 

травня 2007 року № 1103-V «основними принципами державної політики в галузі генетично-

інженерної діяльності та поводження з ГМО є: пріоритетність збереження здоров’я людини і 

охорони навколишнього природного середовища у порівнянні з отриманням економічних 

переваг від застосування ГМО; забезпечення заходів щодо дотримання біологічної і 

генетичної безпеки при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО в 

господарських цілях; контроль за ввезенням на митну територію України ГМО та продукції, 

отриманої з їх використанням, їх реєстрацією та обігом; загальнодоступність інформації про 

потенційні ризики від застосування ГМО, які передбачається використовувати у відкритій 

системі, та заходи щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки; державна підтримка 

генетично-інженерних досліджень та наукових і практичних розробок у галузі біологічної і 

генетичної безпеки при створенні, дослідженні та практичному використанні ГМО в 

господарських цілях».  
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Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI до 

стратегічних цілей і завдань у сфері біобезпеки віднесено здійснення контролю за ввезенням 

на територію України генетично модифікованих організмів, запобігання їх 

неконтрольованому поширенню та вдосконалення до 2015 року дозвільної системи у сфері 

поводження з генетично модифікованими організмами, у тому числі щодо їх транскордонних 

переміщень, забезпечення координації генетично-інженерної діяльності; забезпечення до 

2015 року розроблення нормативно-правових актів з питань державного регулювання і 

контролю у сфері поводження з генетично модифікованими організмами та провадження 

генетично-інженерної діяльності; удосконалення до 2015 року дозвільної системи у сфері 

поводження з генетично модифікованими організмами, в тому числі щодо їх транскордонних 

переміщень, і забезпечення координації генетично-інженерної діяльності (Ціль 2). 

Україна є Стороною Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про 

біологічне різноманіття, бере участь у діяльності профільних міжнародних організацій і 

органів. 

 

Стратегія 

Провідну роль у реалізації державної політики в галузі генетично-інженерної діяльності 

й поводження з ГМО відіграють Міністерство екології та природних ресурсів України 

(Мінприроди), Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство аграрної політики та 

продовольства України та Міністерство освіти і науки України. Для апроксимації 

законодавства необхідно прийняти ряд нормативно-правових актів і внести зміни до Закону 

України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні 

та використанні генетично модифікованих організмів» від 31 травня 2007 року № 1103-V, 

низки інших законів і підзаконних нормативних актів. Відповідно до Закону України «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» 

від 21 грудня 2010 року № 2818-VI для приведення у відповідність екологічного 

законодавства України з положеннями джерел acquis communautaire у сфері біобезпеки 

окреслено широке коло завдань, а саме: «в першу чергу необхідно: завершити формування 

національної законодавчої бази з питань біобезпеки та забезпечити її подальше 

вдосконалення з урахуванням відповідних положень законодавства ЄС; розглянути 

доцільність розроблення підзаконних актів щодо участі громадськості у прийнятті рішень 

або ратифікації Алматинської поправки до Орхуської конвенції; розробити процедуру і 

методи запобігання неконтрольованому вивільненню генетично модифікованих організмів, 

зокрема щодо удосконалення процедури дозвільної системи, системи прийняття рішень, 

порядку маркування, стандартизації, державної реєстрації генетично модифікованих 

організмів, продукції, отриманої з їх використанням, та встановлення обмеження щодо їх 

застосування; системи пакування, зберігання, транспортування і маркування продукції, що 

надходить в обіг; використання генетично модифікованих організмів у замкнених системах, 

поводження з відходами генетично модифікованих організмів і тарою» (п. 4.8).  
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Транспозиція 

Особливу увагу слід звернути на те, що задля забезпечення належного впровадження 

положень джерел права ЄС сектору «Генетично модифіковані організми» необхідно усунути 

недоліки офіційного перекладу їхніх назв і текстів українською мовою. 

Послідовність дій із транспозиції та імплементації у визначеному секторі викладено у 

відповідних Планах апроксимації до окремих директив. 

 

Імплементація 

Головну координуючу роль у діяльності з апроксимації законодавства України до 

положень Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради про вивільнення в 

навколишнє середовище генетично модифікованих організмів і про скасування Директиви 

Ради 90/220/ЄЕС зі змінами й доповненнями, внесеними Рішеннями 2002/623/ЄС та 

2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) № 1829/2003 та (ЄС) № 1830/2003, Директивою 2008/27/ЄС 

та Регламентом (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року 

про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів, слід відвести 

Мінприроди. До процесу апроксимації законодавства України до вимог як Директиви 

2001/18/ЄС, так і Регламенту (ЄС) № 1946/2003 необхідно залучити МОЗ (насамперед як 

головний орган у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та 

забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, формуванні державної 

політики у сферах санітарного й епідемічного благополуччя населення), Мінагрополітики (як 

головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та 

забезпечення реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського 

господарства і з питань продовольчої безпеки держави, державної політики в галузях 

ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів і кормів, у сферах карантину та 

захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, земельних відносин, якості й безпеки 

сільськогосподарської продукції, насіння і садивного матеріалу, біологічної та генетичної 

безпеки сільськогосподарських рослин і тварин, нагляду (контролю) в агропромисловому 

комплексі), Держветфітослужбу (як центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

реалізацію державної політики в галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових 

продуктів, сферах карантину та захисту рослин, моніторингу кормів, кормових добавок і 

ветеринарних препаратів, отриманих із використанням ГМО, здійснює державну реєстрацію 

ГМО – джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, які 

містять ГМО або отримані з їх використанням, затверджує перелік відповідних методик 

детекції та ідентифікації ГМО тощо) і МОН (центральний орган, який забезпечує розвиток 

наукового й науково-технічного потенціалу в галузі генетично-інженерної діяльності, захист 

міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі 

поводження з ГМО, генетичної інженерії і генетично-інженерної діяльності; розробляє та 

вдосконалює систему контролю за дотриманням правил безпеки генетично-інженерної 

діяльності; надає дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються 
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виключно для науково-дослідних цілей у замкнених системах і відкритих системах, а також з 

метою їх державних випробувань). 

Головну координуючу роль у діяльності з апроксимації законодавства України до 

положень Директиви 2009/41/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 6 травня 2009 року 

про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі слід 

відвести МОН. Відповідно до вимог Розділу ІІ Закону України «Про державну систему 

біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 

модифікованих організмів» від 31 травня 2007 року № 1103-V і положень про відповідні 

центральні органи виконавчої влади до процесу апроксимації законодавства України до 

вимог Директиви 2009/41/ЄС необхідно залучити Мінприроди, Мінагрополітики та МОЗ. 

 

Фінансування 

Розглянуто в окремому документі. 

 

 

6. Моніторинг процесу наближення (апроксимації) 

На Мінприроди покладено обов’язки загальної координації за напрямом «Навколишнє 

середовище». Наказом Мінприроди № 250 від 05.08.2014 створено Робочу групу щодо 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Триває процес 

створення міжвідомчих робочих груп за секторами. Так, наказом Мінприроди № 321 від 

16.10.2014 утворено Робочу групу з охорони природи, наказом Мінприроди № 326 від 

17.10.2014 – Робочу групу з питань якості води та управління водними ресурсами, наказом 

Мінприроди № 390 від 01.12.2014 – міжвідомчу робочу групу з імплементації Директиви 

2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 року про оцінку впливу 

окремих планів та програм на навколишнє середовище. Секторальні робочі групи мають 

проводити регулярні засідання, принаймні 1 раз на місяць, та в разі потреби збільшувати їх 

кількість. У межах робочих груп мають бути визначені особи, відповідальні за координацію 

апроксимації кожного окремого джерела права ЄС, що наведені у Додатку ХХХ до Угоди 

про асоціацію, за принципом «одна особа – одна директива». Для здійснення своїх функцій 

їх слід наділити відповідними повноваженнями. З-поміж інших завдань секторальні робочі 

групи та спільна Робоча група відповідно оцінюватимуть прогрес апроксимації 

законодавства України до права ЄС за секторами та напрямом у цілому.  

Оскільки поступове наближення (апроксимація) законодавства України до права та 

політик ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища має здійснюватися 

протягом двох – десяти років з моменту підписання Угоди, передбачається, що «вивчення 

прогресу, досягнутого у ході проведення регулярних діалогів, визначених у Розділі V 

(“Економічне та галузеве співробітництво”) цієї Угоди», відбуватиметься в рамках 

механізмів, передбачених пунктами 3 та 4 статті 466 Угоди про асоціацію. Основою цих 

механізмів є Рада асоціації та Комітет асоціації, наділений повноваженнями створювати 

відповідні підкомітети. 
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 501-р «з метою належної 

реалізації положень Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” в 

частині впровадження європейських стандартів у пріоритетних напрямах внутрішньої 

політики держави для забезпечення інтеграції України в європейський політичний, 

економічний, правовий простір, що є невід’ємною складовою виконання Угоди про 

асоціацію…» у міністерствах додатково введено посаду заступника міністра з питань 

європейської інтеграції. Передбачається, що саме ці особи за посадою ввійдуть до складу 

української частини Комітету асоціації Україна – ЄС, який утворюється згідно з Угодою про 

асоціацію. Таким чином заступник міністра екології з питань європейської інтеграції 

інформуватиме Комітет асоціації про досягнуті успіхи і труднощі, що виникають у процесі 

апроксимації. Через заступника міністра з питань європейської інтеграції або через 

відповідальний структурний підрозділ Мінприроди (може бути визначено Департамент 

правової та міжнародної діяльності Мінприроди) міністерство також інформуватиме про 

стан апроксимації Урядовий офіс з питань європейської інтеграції, Мін’юст (у частині 

адаптації законодавства), Мінекономрозвитку (у частині виконання Національної програми 

імплементації Угоди про асоціацію) та МЗС. 

У рамках виконання Національної програми імплементації Угоди про асоціацію 

Мінприроди як орган, відповідальний за напрям «Навколишнє середовище», має отримати 

додаткові повноваження щодо підзвітності йому інших органів та установ у частині 

виконання відповідних положень Угоди про асоціацію. 

 

Для поліпшення координації та обміну інформацією між Україною та ЄС з напряму 

«Навколишнє середовище» доцільно створити спеціальний підкомітет Україна – ЄС з 

навколишнього середовища. 


