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Шановна Єлизавето Андріївно !

На Ваш запит від 27.05.2020 (вх. Мінекоенерго № 535/ЗПІ-20 
від 27.05.2020), отриманий електронною поштою, стосовно надання інформації 
щодо Київського протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів 
– Мінекоенерго повідомляє.

На виконання пункту 189 Плану заходів з виконання Програми діяльності 
Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 
2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 04.03.2015 № 213-р, Міністерство екології та природних ресурсів України 
забезпечило підготовку проекту Закону України «Про ратифікацію Протоколу 
про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» (далі – Протокол РВПЗ), 
який затверджено 03.02.2016 за № 980-VІІІ (набрав чинності 11.03.2016). 

З метою виконання зобов'язань, передбачених Київським протоколом про 
реєстри викидів і перенесення забруднювачів в Україні: 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 
«Порядок подання декларації про відходи»;

схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні до 
2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р); 

схвалено Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої 
системи «Відкрите довкілля», затверджену розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 07.11.2018 № 825-р, у рамках якої передбачено 
цифровий інформаційний захист системи РВПЗ; 

схвалено розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 
№ 402-р Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового 
забруднення;

План заходів із впровадження Концепції реалізації державної політики у 
сфері промислового забруднення затверджено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2019 № 1422-р;

прийнято Закон України від 13.04.2020 № 554-IX «Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних» (набуде чинності 01.01.2021), який 
формує правові підстави та правове поле для застосування просторової 
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прив’язки/ідентифікації джерел забруднення і встановлення координат для 
відповідних інформаційних даних. 

Розроблено та подано на затвердження:
проєкт Закону України «Про батареї і акумулятори», який визначає 

правові, економічні та організаційні засади щодо введення в обіг та надання на 
ринку батарей і акумуляторів, управління відходами батарей і акумуляторів 
для забезпечення екологічної безпеки, запобігання негативного впливу цих 
відходів на здоров'я людей та навколишнє природне середовище шляхом 
запровадження системи розширеної відповідальності виробника та вимог 
високого рівня збору та рецинклінгу відходів батарей та акумуляторів, 
повернення в економічний обіг вторинної сировини для переробної 
промисловості.

проєкт Закону України «Про відходи електричного та електронного 
обладнання», яким передбачаються правові, економічні і організаційні засади у 
сфері управління відходами електричного та електронного обладнання для 
забезпечення екологічної безпеки, запобігання їх негативному впливу на 
здоров’я людей та навколишнє природне середовище шляхом запровадження 
системи розширеної відповідальності виробника, встановлення вимоги 
високого рівня збору та рециклінгу відходів електричного та електронного 
обладнання, контролю за їх утворенням і обробленням, та повернення в 
економічний обіг вторинної сировини.

проєкт Закону України «Про упаковку та відходи упаковки», який 
визначає правові, економічні та організаційні засади щодо введення в обіг 
упаковки і товарів в упаковці та управління відходами упаковки шляхом їх 
повторного використання і відновлення в якості вторинної сировини та 
енергетичних ресурсів, повернення в економічний обіг ресурсоцінних 
компонентів з відходів упаковки та запобігання негативного впливу цих 
відходів на здоров’я людей і навколишнє природне середовище.

Міністерство енергетики та захисту довкілля працює над розробкою 
законопроектів: «Про побутові відходи», «Про захоронення відходів», «Про 
спалювання відходів», «Про відпрацьовані нафтопродукти», «Про зняті з 
експлуатації транспортні засоби», «Про управління відходами видобувної 
промисловості» тощо.

Пріоритетними завданнями Мінекоенерго є підвищення ефективності 
державного регулювання у сфері промислового забруднення, зміцнення 
інституційної спроможності та забезпечення ефективної взаємодії органів, 
відповідальних за видачу дозволів у сфері охорони навколишнього природного 
середовища та удосконалення системи нагляду (контролю) за дотриманням 
суб’єктами господарювання вимог законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища.

З повагою 
В.о. державного секретаря,
директор Департаменту 
економіки та фінансів    Євдокія ЯРОВА

Оксана Хміль, 594-66-15
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