
 1 

 

Екологічна політика та право 
№ 3(2017)  

17 лютого 2017 року  

УКРАЇНА ТА МОЛДОВА СТВОРЮЮТЬ СПІЛЬНУ КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДНІСТРА 

Ці домовленості були досягнуті під час візиту Прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа до Києва 13 

лютого 2017 року, під час якого було укладено Дорожню карту розвитку українсько-молдовського 

співробітництва на 2017 рік. 

Під час переговорів між Президентом України та Прем’єр-міністром Молдови було домовлено про 

формування спільної комісії та «рішучі кроки», які прискорять вирішення екологічних проблем Дніст-

ра. Спільна комісія буде створена з участю Європейської Комісії «для залучення зусиль і фінансової 

допомоги та забезпечення прозорості цього процесу». На думку Президента України необхідно об’є-

днати зусилля у вирішені екологічних проблеми і кроків щодо забезпечення енергетичної незалеж-

ності як України, так і Молдови.  

За словами міністра екології України О. Семерака робочу комісію буде створено на рівні Мінекології 

та Міненерго двох країн, яка займатиметься питаннями регулювання проходження води та загаль-

ного стану р. Дністер. Ключовим питанням в цьому контексті є розвиток Україною гідроенергетики 

на Дністрі. Водночас, Україна також висловлює стурбованість забрудненням Дністра через вкрай 

незадовільний стан очисних споруд у м. Сороки (Республіка Молдова) та негативною ситуацією з 

промисловим забрудненням р. Киргиж-Китай на території Молдови. 

Таким чином, енергетичні та екологічні питання будуть розглядатись як взаємопов’язані. Наразі не 

зрозуміло, наскільки широкий мандат матиме комісія і чи братиме в ній участь ЄС. 

В УКРАЇНІ НА 25 РОКІВ ЗАБОРОНИЛИ ПОЛЮВАННЯ НА ЛОСЯ 

3 лютого 2016 року Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак підписав наказ про забо-

рону полювання на лося. Це важливий сигнал для екоспільноти України, адже документ має насам-

перед власне природоохоронну мету – збереження та відтворення популяції лося європейського 

(Alces alces) у дикій природі. 

Документ встановлює заборону полювання на лося європейського (Alces alces) на всій території Ук-

раїни строком на 25 років. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотримання режиму цієї 

заборони покладено на Державну екологічну інспекцію. Водночас передбачається розробка програ-

ми відтворення лося європейського в Україні та забезпечення проведення необхідних досліджень і 

моніторингу стану його популяції за участю науковців. 

«З мораторієм на відстріл цих тварин Україна запізнилася на кілька десятиліть. Зараз за різними під-

рахунками популяція лосів в Україні нараховує від 2 тис. особин до 6 тис. Тоді як в Білорусі і Польщі 

близько 30 тис.», – прокоментував підписаний Наказ Міністр екології та природних ресурсів Остап 

Семерак. 

«Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств» вважає, що такі заходи матимуть 

негативні наслідки для розвитку мисливської галузі і, як наслідок, не призведуть до збільшення пого-

лів’я тварин, мораторій на полювання доцільно вводити на територіях, де його чисельність нижча 

допустимої.   

Проте є те, що об’єднує екологічну і мисливську спільноти, – держава має направити більше зусиль і 

на боротьбу з браконьєрством. Лише так можна захистити і відновити багатство тваринного світу 

України. 

АКЦЕНТИ 

Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом  

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

Обговорення «акцентів» : https://www.facebook.com/environmentalhighlightsukraine 
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ЗВІТ УРЯДУ: МОВОЮ ЦИФР І ФАКТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬ-

НОСТІ КМУ 

14 лютого 2017 р. уряд затвердив Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України у 2016 році. Звітування здійснено відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду 

на 2016 рік щодо 74 пріоритетних напрямів, за кожним з яких визначена мета, цільові показники, а 

також конкретні кроки, які передбачалось досягнути 2016 року. Варто відзначити, як позитив, прак-

тику публічного звітування уряду щодо виконаної діяльності. 

У сфері екології уряд звітувався за трьома напрямами: 

– гармонізація українського природоохоронного законодавства із законодавством Європейського 

Союзу, 

– боротьба з корупцією та забезпечення прозорості діяльності Мінприроди, 

– підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження. 

З 15 цільових показників уряд визначив 6 (40%) такими, які є виконаними. Примітним є той факт, що 

уряд не послуговується в своїй оцінці категорією «не виконано», а тому решта показників знаходять-

ся у стадії виконання. 

Можна було б порадіти такій самооцінці діяльності уряду в екологічній сфері, але детальне ознайом-

лення не дозволяє з цим погодитися. До прикладу, уряд звітується як за виконаний цільовий показ-

ник про запровадження європейського екологічного механізму щодо збереження природного сере-

довища існування і видів природної флори та фауни стосовно захисту диких птахів. Однак весь цей 

екологічний механізм складається лише з підготовки схеми внесення змін до національного законо-

давства для наближення до вимог відповідних директив ЄС. Ані самого законодавства, ані його 

впровадження на практиці для захисту диких птахів не потрібно, бо, за логікою уряду, схема змін їх 

уже захистила. 

Виникають застереження і щодо подальших дій КМУ. Так, уряд передбачає За-

кону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної еко-

логічної політики України на період до 2020 року» та Національного плану дій з охоро-

ни навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки. Останній приймається на виконання 

стратегії, то як він може бути затвердженим, якщо передбачено лише розроблення проекту страте-

гії. Залишається відкритим і питання щодо років впровадження стратегії та виконання плану – це бу-

де 2020 чи 2021 рік. Як і незрозумілою є позиція уряду щодо створення єдиного контрольно-

наглядового органу у природоохоронній сфері. Бо спочатку уряд у звіті ратує за створення Держав-

ної природоохоронної інспекції України, а у подальших діях – Державну природоохоронну службу 

України. 
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