
ДОДАТОК 8 

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Таблиця нижче включає перелік основних законодавчих актів, які повинні бути розробленими або приведеними 

у відповідність до вимог законодавства ЄС.  

Законодавство ЄС Законодавство України Підстава Впроваджує 
Сільське господарство 
Регламент Європейського 
Парламенту та Ради 
110/2008/ЄС від 15 січня 
2008 р. щодо визначення, 
опису, презентації, 
нанесення географічних 
позначок спиртових 
напоїв, який відміняє 
Регламент Ради № 1576/89 

підготовка проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до Закону України від 19 
грудня 2005 р. № 481/95 
«Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових 
виробів» в частині 
виконання правил 
виробництва алкогольних 
напоїв» 

додаток до проекту Угоди 
про асоціацію між 
Україною та ЄС розділ 
«Сільське господарство та 
розвиток сільської 
місцевості», підсфера 
«Політика якості та 
органічне фермерство» 

Мінагрополітики 

Директива Ради 
76/621/ЄЕС від 20 липня 
1976 р. щодо фіксування 
максимального рівня 
ерукової кислоти в оліях та 
жирах, призначених для 
людського споживання, та 
в продуктах харчування, 
які містять додані олії та 
жири 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо встановлення 
максимального рівня 
ерукової кислоти в олії та 
жирах, а також у продуктах 
харчування, які містять олію 
та жири 

додаток до проекту Угоди 
про асоціацію між 
Україною та ЄС розділ 
«Сільське господарство та 
розвиток сільської 
місцевості», підсфера 
«Стандарти розміщення на 
ринку рослин, насіння 
рослин, продуктів, 
отриманих з рослин, 
фруктів та овочів» 

Мінагрополітики 

Директива Ради 91/676/ЄЕС 
від 12 грудня 1991 р. щодо 
охорони вод від 
забруднення, спричиненого 
нітратами 
сільськогосподарських 
джерел 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо захисту вод від 
забруднення, спричиненого 
нітратами із 
сільськогосподарських 
джерел шкоди 

Порядок денний асоціації 
Україна - ЄС 
ІІІ. Операційна частина 
7. Інші сфери 
співробітництва «Сільське 
господарство та розвиток 
сільської місцевості» 
 
Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС розділ 
«Сільське господарство та 
розвиток сільської 
місцевості» «Обмін 
найкращою практикою 
щодо відновлення та 
збереження природних 
ресурсів для забезпечення 
ефективного, сталого та 
високоякісного 
сільськогосподарського 
виробництва» 

Мінагрополітики 
Мінприроди 
Держводгосп 

Регламент Ради 
509/2006/ЄС від 20 березня 
2006 р. щодо 
сільськогосподарської 
продукції та харчових 
продуктів, як традиційних 
визнаних специфічних видів 
продукції 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо встановлення правил 
виробництва 
сільськогосподарських та 
харчових продуктів, 
призначених для 
споживання людиною 

додаток до Угоди про 
асоціацію між Україною та 
ЄС розділ «Сільське 
господарство та розвиток 
сільської місцевості», 
підсфера «Політика якості 
та органічне фермерство» 

Мінагрополітики 
МОЗ 
Держспоживстандарт 

Регламент Ради 
479/2008/ЄС від 6 червня 
2008 р. про спільну 
організацію ринку вина 

підготовка проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до Закону України від 16 
червня 2005 р. № 2662-IV 

додаток до Угоди про 
асоціацію між Україною та 
ЄС розділ «Сільське 
господарство та розвиток 

Мінагрополітики 



 

«Про виноград та 
виноградне вино» (щодо 
встановлення регуляторних 
засобів та заходів контролю) 

сільської місцевості», 
підсфера «Політика якості 
та органічне фермерство» 

Регламент Комісії 
555/2008/ЄС від 27 липня 
2008 р., що визначає 
детальні правила 
впровадження Регламенту 
Ради 479/2008/ЄС, щодо 
програм підтримки, 
торгівлі з третіми країнами, 
виробничого потенціалу та 
контролю виноробної 
галузі 

підготовка проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до Закону України від 16 
червня 2005 р. № 2662-IV 
«Про виноград та 
виноградне вино» (щодо 
встановлення конкретних 
правил, що застосовуються у 
виробництві і збуті 
виноробної продукції) 

за пропозицією 
Мінагрополітики 
 
додаток до Угоди про 
асоціацію між Україною та 
ЄС розділ «Сільське 
господарство та розвиток 
сільської місцевості», 
підсфера «Політика якості 
та органічне фермерство» 

Мінагрополітики 

стаття 3 Директиви 
Європейського Парламенту 
та Ради 2008/95/ЄС від 22 
жовтня 2008 р. про 
наближення законодавства 
держав-членів щодо 
торговельних марок 
(кодифікована версія) (щодо 
переліку підстав для 
відмови в наданні правової 
охорони знакам) 
 
стаття 12 Регламенту Ради 
(ЄС) № 207/2009 від 26 
лютого 2009 р. щодо 
виключного права власника 
свідоцтва забороняти іншим 
особам використовувати без 
його згоди зареєстрований 
знак 
 
пункт 1 статті 51 
Регламенту Ради (ЄС) № 
207/2009 від 26 лютого 2009 
р. щодо підстав для 
анулювання прав власника 
торгівельної марки у 
відповідність; 
 
статті 1, 3-5, 13 Директиви 
Європейського Парламенту 
та Ради 98/71/ЄС від 13 
жовтня 1998 р. про правову 
охорону промислових 
зразків (щодо визначення 
«промисловий зразок»; 
щодо додаткової умови 
патентоспроможності – 
«індивідуальний характер 
промислового зразка», та 
випадків коли промисловий 
зразок має індивідуальний 
характер, а також коли 
присутня ознака 
«ідентичності»; щодо 
терміну дії охорони прав 
на промислові зразки; 
щодо прав власника 
патенту на 
використовувати 

супроводження розгляду 
Верховною Радою проекту 
Закону України 
«Про внесення змін до 
деяких законів України з 
питань інтелектуальної 
власності» (реєстраційний 
номер 5015) 

Угода про створення зони 
вільної торгівлі між 
Україною та ЄС 
6. «Товарні знаки» статті 
6.1, 6.4, 6.6 
8. «Промислові зразки» 
статті 8.1- 8.3, 8.6 
9. «Винаходи» стаття 9.3 
12. «Топографії 
напівпровідникових 
продуктів» 
стаття 12.2 
 
додаток до Угоди про 
асоціацію між Україною та 
ЄС  
«Сільське господарство та 
розвиток сільської 
місцевості» 
«Політика якості та 
органічне фермерство» 

МОН 
(Державний 
департамент 
інтелектуальної 
власності) 



 

промислового зразка 
уточнити в частині 
переліку виключень) 
 
пункт 1 статті 2 Директиви 
Європейського 
Парламенту та Ради 
98/44/ЄС від 6 липня 1998 
р. про правову охорону 
біотехнологічних виробів 
(щодо терміну 
«біологічний матеріал» та 
«мікробіологічний 
процес») 
 
пункт 2 статті 6 Директиви 
Європейського 
Парламенту та Ради 
98/44/ЄЕС згідно з якою 
мають бути визначені 
непатентоспроможними, 
зокрема, такі процеси: 
1) процеси клонування 
людських істот;  
2) процеси змінювання 
через зародкову лінію 
генетичної тотожності 
людських істот; 
3) використання людських 
ембріонів з промисловою 
або комерційною ціллю; 
4) процеси змінювання 
генетичної тотожності 
тварин, які можуть завдати 
ним страждань без будь-
якої суттєвої медичної 
користі для людини або 
тварини, а також тваринам, 
що виникають внаслідок 
таких процесів 
 
положення щодо умов 
охороноздатності 
топографії ІМС уточнити в 
частині визначення 
оригінальності топографії 
інтегральних мікросхем. 
Визначення оригінальності 
слід привести у 
відповідність до пункту 2 
статті 2 Директиви Ради 
87/54/ЄЕC від 16 грудня 
1986 р. про правову 
охорону топографії 
напівпровідникових 
виробів (зокрема 
визначення, що топографія 
інтегральних мікросхем є 
результатом 
інтелектуальної праці 
автора та не є відомою в 
галузі мікроелектроніки) 
 
положення щодо 
забезпечення захисту 



 

географічних зазначень і 
позначень 
сільськогосподарської 
продукції та продуктів 
харчування з врахуванням 
положень Регламенту Ради 
№ 510/2006 від 20 березня 
2006 р. про захист 
географічних зазначень і 
позначень походження 
сільськогосподарської 
продукції та продуктів 
харчування 
Директива Ради 
91/676/ЄЕС від 12 січня 
1991 р. про захист вод від 
забруднення, 
спричиненого нітратами із 
сільськогосподарських 
джерел 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо визначення зон, 
вразливих до (накопичення) 
нітратів; 
розроблення/запровадження 
планів дій щодо зон, 
вразливих до (накопичення) 
нітратів; розроблення 
державними органами 
кодексів кращих методів 
ведення 
сільськогосподарських робіт 
та програм сприяння 
впровадженню цих кодексів 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість води та 
управління відходами, 
включаючи морське 
середовище» 

Мінагрополітики 
Мінприроди 

стаття 5 Директиви 
Європейського Парламенту 
та Ради 2004/8/ЄС від 11 
лютого 2004 р. щодо 
стимулювання когенерації 
на основі корисного 
теплового навантаження на 
внутрішньому 
енергетичному ринку та яка 
змінює Директиву 
92/42/ЄЕС 

підготовка проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до статті 8 Закону України 
«Про комбіноване 
виробництво теплової та 
електричної енергії 
(когенерацію) та 
використання скидного 
потенціалу» (щодо 
супроводження всіх видів 
електроенергії, що 
виробляється за допомогою 
високоефективної 
когенерації, гарантіями 
походження, а також 
встановлення вимог до 
гарантій та визначення класів 
когенерації (промислова 
когенерація, опалювальна 
когенерація та 
сільськогосподарська 
когенерація) 

Порядок денний асоціації 
Україна - ЄС  
ІІІ. Операційна частина 
6. Співробітництво у сфері 
енергетики, включаючи 
ядерні питання 
«Енергоефективність, 
відновлювальна енергія та 
природоохоронні аспекти» 
«Обмін досвідом та 
найкращими практиками з 
метою підготовки, 
прийняття та 
імплементації 
підгалузевих документів з 
питань енергетичної 
політики стосовно 
енергоефективності та 
відновлювальної енергії; 
- вжити всіх необхідних 
заходів для уможливлення 
участі України у програмі 
ЄС Розумна енергетика; 
- просуватися в 
оцінюванні технічних та 
фінансових можливостей 
імплементації та 
поширення технологій 
збирання метану та 
очищення вугілля» 
 
додаток до Угоди про 
асоціацію між Україною та 
ЄС 
розділи «Відновлювальна 
енергія» та «Енергетична 
ефективність» 

НАЕР 
Мінпаливенерго 
Мінжитлокомунгосп 



 

Довкілля  
Директива Ради 
85/337/ЄЕС від 27 червня 
1985 р. про оцінку 
наслідків впливу деяких 
громадських і приватних 
проектів на навколишнє 
середовище 

підготовка проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів стовно внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 
липня 1995 р. № 554 
«Про перелік видів 
діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену 
екологічну небезпеку» 
(щодо повного переліку 
проектів, що підлягають 
екологічній експертизі) 

Порядок денний асоціації 
Україна - ЄС 
ІІІ. Операційна частина 
7. Інші сфери 
співробітництва 
«Навколишнє природне 
середовища» 
«Сторони співпрацюють 
щодо підготовки до 
імплементації актів 
acquis ЄС, зазначених у 
відповідних додатках до 
Угоди про асоціацію, та 
підтримки України у 
подальшій розробці та 
імплементації 
українського 
законодавства, стратегій 
та планів у сфері 
навколишнього природного 
середовища, зокрема щодо 
оцінки впливу, 
стратегічної оцінки, 
доступу до інформації у 
сфері навколишнього 
природного середовища 
та участі громадськості» 
 
Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище» «Управління 
довкіллям та інтеграція 
навколишнього 
середовища у політику 
щодо інших напрямів» 

Мінприроди 

Директива Ради 
85/337/ЄЕС від 27 червня 
1985 р. про оцінку 
наслідків впливу деяких 
громадських і приватних 
проектів на навколишнє 
середовище 

підготовка змін до 
нормативно-правових актів 
щодо встановлення переліку 
проектів, які можуть бути 
об’єктом екологічної 
експертизи у разі, якщо 
вони відповідають певним 
критеріям, визначення 
критеріїв відбору та надання 
певного переліку інформації 
для проведення екологічної 
експертизи цих проектів; 
встановлення процедури 
доступу громадськості до 
висновків екологічної 
експертизи 

Порядок денний асоціації 
Україна - ЄС 
ІІІ. Операційна частина 
7. Інші сфери 
співробітництва 
«Навколишнє природне 
середовища» 
«Сторони співпрацюють 
щодо підготовки до 
імплементації актів 
acquis ЄС, зазначених у 
відповідних додатках до 
Угоди про асоціацію, та 
підтримки України у 
подальшій розробці та 
імплементації 
українського 
законодавства, стратегій 
та планів у сфері 
навколишнього природного 
середовища, зокрема щодо 
оцінки впливу, 
стратегічної оцінки, 
доступу до інформації у 
сфері навколишнього 
природного середовища 
та участі громадськості» 
 

Мінприроди 



 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище» «Управління 
довкіллям та інтеграція 
навколишнього 
середовища у політику 
щодо інших напрямів» 

Регламент Європейського 
Парламенту та Ради 
842/2006/ЄС від 17 травня 
2006 р. щодо деяких 
фторованих парникових 
газів 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо: 
 
зменшення випуску, 
використання фторованих 
парникових газів; 
маркування та утилізації 
відходів від обладнання, що 
містить вищевказані 
парникові гази, а також 
освіти та надання свідоцтв 
персоналу, діяльність яких 
пов’язана з використанням 
парникових газів;  
 
визначення понять, які 
використовуються в процесі 
обігу фторованих 
парникових газів;  
 
проведення суб’єктами 
підприємницької діяльності 
заходів попередження 
надлишкового або 
передбачуваного виділення 
фторованих парникових 
газів у навколишнє 
середовище;  
 
порядку зворотного 
отримання фторованих 
парникових газів в процесі 
рециклу;  
 
встановлення систем 
звітності для отримання 
даних про викиди з 
відповідних секторів;  
 
маркування обладнання, 
продукції, які містять 
фторовані парникові гази; 
обмеження відносно 
застосування, а також 
заборона обігу певної 
продукції та обладнання, які 
містить фторовані парникові 
гази 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Зміна клімату та захист 
озонового шару» 

Мінприроди 
Держспоживстандарт 

Регламент Європейського 
Парламенту та Ради 
2037/2000/ЄС від 29 
червня 2000 р. про 
речовини, що руйнують 
озоновий шар 

підготовка проекту 
нормативно-правових актів 
щодо: 
 
встановлення заборони на 
виробництво, постачання та 
використання цілком 
галогенізованих речовин, 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Зміна клімату та захист 
озонового шару» 

Мінприроди 



 

карбон-тетрахлоридів, 
трихлоретанів, 
гідробромофторокарбонів; 
 
поступового зменшення 
рівня виробництва 
гідрохлорофторокарбонів; 
поетапна ліквідація 
поставок на ринок 
(продажу) сирих 
гідрохлорофторокарбонів до 
2015 року; припинення 
використання сирих (нових) 
гідрохлорофторокарбонів до 
2010 року та всіх 
гідрохлорофторокарбонів до 
2020 року та остаточної 
заборони 
гідрохлорофторокарбонів, а 
також визначення певних 
виключень; 
 
встановлення контролю за 
використанням 
хлорофторкарбонів в 
аерозолях та в якості 
розчинників, охолоджуючих 
речовин, для вироблення 
різних видів піни, у якості 
транспортувального газу 
для стерилізуючих речовин 
у замкнених системах та для 
інших цілей, а також 
визначення випадків 
можливого використання; 
 
встановлення процедури 
повернення для знищення, 
переробки, рекуперації 
контрольованих речовин 
протягом ремонту та 
експлуатації обладнання чи 
демонтування та усунення 
обладнання; 
 
моніторинг та перевірки 
витікання та виділення 
контрольованих речовин, 
визначення 
попереджувальних заходів 
для уникнення їх витікання 
та виділення; 
 
щорічне звітування 
підприємств про вироблення 
та використання, експорт та 
імпорт контрольованих 
речовин 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2001/18/ЄС від 12 березня 
2001 р. про умисне 
вивільнення у навколишнє 
середовище генетично 
модифікованих організмів 

підготовка проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до Закону України 
«Про державну систему 
біобезпеки при створенні, 
випробуванні, 
транспортуванні та 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Генетично модифіковані 
організми» 

Мінприроди 
МОН 
Мінагрополітики 
МОЗ 



 

використанні генетично 
модифікованих організмів» 
від 31 травня 2007 р. № 
1103-V (щодо регламентації 
умов вивільнення в 
навколишнє природне 
середовище та обігу ГМО на 
ринку) 

Регламент Європейського 
Парламенту та Ради № 
1946/2003 від 15 липня 
2003 р. про транскордонне 
переміщення генетично 
модифікованих організмів 

підготовка проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до Закону України 
«Про державну систему 
біобезпеки при створенні, 
випробуванні, 
транспортуванні та 
використанні генетично 
модифікованих організмів» 
від 31 травня 2007 р. № 
1103-V (щодо створення 
загальної системи 
сповіщення та інформації 
про транскордонні 
перевезення ГМО) 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Генетично модифіковані 
організми» 

Мінприроди 
МОЗ 
Мінагрополітики 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2001/42/ЄС від 27 червня 
2001 р. про оцінку впливу 
деяких програм на 
навколишнє середовище 

підготовка нормативно-
правового акта щодо 
встановлення процедури 
вирішення, які плани чи 
програми, для яких 
стратегічна оцінка впливу 
на довкілля є обов’язковою, 
підпадають під екологічну 
оцінку 

Порядок денний асоціації 
Україна - ЄС 
ІІІ. Операційна частина 
7. Інші сфери 
співробітництва 
«Навколишнє природне 
середовища» 
«Сторони співпрацюють 
щодо підготовки до 
імплементації актів 
acquis ЄС, зазначених у 
відповідних додатках до 
Угоди про асоціацію, та 
підтримки України у 
подальшій розробці та 
імплементації 
українського 
законодавства, стратегій 
та планів у сфері 
навколишнього природного 
середовища, зокрема щодо 
оцінки впливу, 
стратегічної оцінки, 
доступу до інформації у 
сфері навколишнього 
природного середовища 
та участі громадськості» 
 
Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище» «Управління 
довкіллям та інтеграція 
навколишнього 
середовища у політику 
щодо інших напрямів» 

Мінприроди 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
98/70/ЄС від 13 жовтня 
1998 р. про якість бензину 
та дизельного палива 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо проведення оцінки 
національного споживання 
пального, встановлення 
регуляторної системи для 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість атмосферного 
повітря» 

Держспоживстандарт 
Мінпаливенерго 
Мінприроди 



 

охоплення виняткових подій 
та системи збору даних про 
якість пального 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2008/98/ЄС від 19 
листопада 2008 р. про 
відходи та скасування 
деяких директив 

підготовка проектів 
нормативно-правових актів 
щодо внесення змін до 
деяких нормативно-
правових актів, у тому числі 
Закону України від 5 
березня 1998 р. № 187/98 
«Про відходи» (щодо 
впровадження 
п’ятиступеневої ієрархії 
пріоритетів у вирішенні 
питань поводження з 
відходами) 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток до 
розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
Управління відходами та 
ресурсами» 

Мінпромполітики 
Держспоживстандарт 
Мінприроди 
Мінекономіки 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2008/98/ЄС від 19 
листопада 2008 р. про 
відходи та скасування 
деяких директив 

підготовка нормативно-
правового акта щодо 
створення та ведення 
відповідних публічних 
реєстрів усіх суб’єктів 
підприємницької діяльності 
у сфері поводження з 
відходами (перевізників, 
операторів утилізації та 
видалення, їх дилерів та 
посередників у галузі 
поводження з відходами) 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Управління відходами та 
ресурсами» 

Мінпромполітики 
Мінприроди, 
Мінтрансзв’язку 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2006/21/ЄС від 15 березня 
2006 р. про управління 
відходами видобувної 
промисловості та, яка 
вносить зміни до 
Директиви 2004/35/ЄС, 
Звіт Європейського 
Парламенту, Ради та 
Комісії 

внесення змін до нормативно-
правових актів стосовно 
вимог створення відповідних 
планів управління 
поводження з відходами 
видобувної промисловості по 
кожному об’єкту 
видобування та обов’язкових 
складових цих планів, які 
повинні передбачати 
відповідний перегляд планів 
органами влади кожні п’ять 
років, забезпечення 
акумуляції коштів на заходи 
на остаточне закриття 
об’єктів, встановлення 
процедур закриття та догляду 
після закриття виробничих 
майданчиків відходів 
видобувної діяльності, 
створення реєстру закритих 
майданчиків відходів 
видобувної діяльності 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток до 
розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Управління відходами та 
ресурсами» 

Мінприроди 
Держгірпромнагляд 
Мінпаливенерго 
Мінвуглепром 

Директива Ради 96/82/ЄС 
від 9 січня 1996 р. щодо 
контролю за безпекою 
внаслідок серйозних 
аварій, пов’язаних з 
викидами небезпечних 
речовин 

підготовка проекту Кодексу 
України «Про цивільний 
захист» з урахуванням 
положень щодо дотримання 
комерційної таємниці, 
захисту сфери приватного 
життя людини та 
національної безпеки і 
обороноздатності країни 
при оприлюдненні 
інформації про наслідки 
аварії на промисловості; 
участі громадськості у 
вирішенні питання відносно 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Промислове забруднення 
та промислові/техногенні 
загрози» 

МНС 
Мінпаливенерго 
Мінвуглепром 
Мінпромполітики 
Мінприроди 



 

планування 
місцезнаходження об’єктів 
підвищеної небезпеки у 
населеному пункті; 
обов’язкового переліку 
інформації, що надається 
населенню в разі аварії на 
об’єкті підвищеної 
небезпеки 

Директива Ради 99/32/ЄС 
від 26 квітня 1999 р. 
стосовно зменшення вмісту 
сірки в певних видах 
рідкого палива 

підготовка нормативно-
правового акта щодо 
визначення граничної 
величини вмісту сірки для 
важкого дизельного 
пального 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток до 
розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість атмосферного 
повітря» 

Мінпаливенерго 
Держспоживстандарт 
Мінтрансзв’язку 
Мінприроди 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2008/56/ЄС від 17 червня 
2008 р. про встановлення 
рамкових заходів 
Співтовариства у сфері 
морського середовища 

підготовка проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів щодо внесення 
змін до Порядку здійснення 
державного моніторингу 
вод, затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 
липня 1996 р. № 815 (щодо 
попередньої оцінки 
морських вод та 
встановлення програми 
моніторингу поточної 
оцінки з врахуванням 
характеристик, видів тиску 
та впливу) 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість води та 
управління відходами, 
включаючи морське 
середовище» 

Мінприроди 

Директива Ради 
91/271/ЄЕС від 21 травня 
1991 р. щодо очистки 
стічних вод 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо внесення змін до 
Правил приймання стічних 
вод підприємств у 
комунальні та відомчі 
системи каналізації 
населених пунктів України, 
затверджених наказом 
Державного комітету 
будівництва, архітектури та 
житлової політики України 
від 19 лютого 2002 р. № 37 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість води та 
управління відходами, 
включаючи морське 
середовище» 

Мінжитлокомунгосп 
Мінприроди 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2008/56/ЄС від 17 червня 
2008 р., що встановлює 
рамки діяльності 
Співтовариства у сфері 
політики з морського 
середовища (Рамкова 
Директива про морську 
стратегію) 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо визначення хорошого 
екологічного стану 
морських вод та 
встановлення 
природоохоронних цілей та 
показників; регулярного 
оновлення цілей 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість води та 
управління відходами, 
включаючи морське 
середовище» 

Мінприроди 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2007/60/ЄС від 23 жовтня 
2007 р. про управління та 
оцінку ризиками від повені 

підготовка проекту Указу 
Президента України щодо 
внесення змін до Указу 
Президента України від 15 
березня 2002 р. № 243 
«Про заходи щодо 
забезпечення ефективного 
прогнозування повеней і 
паводків та ліквідації їх 
наслідків» (щодо розробки 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість води та 
управління відходами, 
включаючи морське 
середовище» 

Держводгосп 
МНС 
Мінприроди 



 

карт загроз та ризику 
повені; розроблення планів 
управління ризиками 
настання повені) 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2000/60/ЄС від 23 жовтня 
2000 р. щодо засад 
діяльності Співтовариства 
у сфері водної політики 

Підготовка проекту Закону 
України щодо внесення змін 
до Водного кодексу України 
(щодо призначення 
відповідного 
уповноваженого органу 
(органів) управління 
річковими басейнами; 
визначення і підготовка 
характеристик районів 
річкових басейнів; 
встановлення програм 
моніторингу щодо якості 
води; підготовка планів 
управління річковими 
басейнами) 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість води та 
управління відходами, 
включаючи морське 
середовище» 

Мінприроди 
Держводгосп 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2001/80/ЄС від 23 жовтня 
2001 р. щодо обмеження 
викидів деяких 
забруднювачів в повітря 
великими спалювальними 
підприємствами 

підготовка проекту 
нормативно-правового акта 
щодо підготовки програм, 
спрямованих на зменшення 
сукупних річних викидів 
діючих підприємств у 
відповідності з 
національними планами 
зменшення викидів 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Промислове забруднення 
та промислові/техногенні 
загрози» 

Мінприроди 
Держспоживстандарт 
Мінпаливенерго 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2008/50/ЄС від 21 травня 
2008 р. про якість повітря 
та чистоту повітря в 
Європі 

підготовка проектів 
нормативно-правових актів 
щодо внесення змін до 
чинних нормативно-
правових актів стосовно: 
створення системи оцінки 
якості повітря відносно 
забруднювачів та критеріїв; 
встановлення граничних 
величин та порогів 
небезпеки для людського 
здоров’я; встановлення 
граничних показників 
забруднюючих речовин, 
коли інформується 
громадськість; встановлення 
показників забруднюючих 
речовин, які мають бути 
досягнуті в майбутньому; 
ухвалення систем 
вимірювання (методів, 
обладнання, мережі пунктів 
відбору проб та 
лабораторій) та 
забезпечення точності 
вимірювання; встановлення 
зон та агломерацій, в яких 
здійснюється управління 
оцінкою якості повітря; 
розробка планів щодо якості 
повітря для зон та 
агломерацій, в яких рівні 
забруднювачів 
перевищують будь-яку з 
граничних величин чи будь-
який цільовий показник або 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість атмосферного 
повітря» 

Мінприроди  
МНС  
МОЗ  



 

існує ризик такого 
перевищення 

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2004/107/ЄС від 15 грудня 
2004 р. про миш’якові, 
кадмієві, ртутні, нікелеві 
та багатоядерні ароматичні 
вуглеводні у навколишній 
атмосфері 

підготовка нормативно-
правових актів стосовно: 
визначення та класифікації 
зон та агломерацій; 
здійснення заходів щодо 
підтримки та поліпшення 
якості повітря відносно 
миш’якових, кадмієвих, 
ртутних, нікелевих та 
багатоядерних ароматичних 
вуглеводнів 

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток 
до розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Якість атмосферного 
повітря» 

Мінприроди  
МОЗ  
МНС  

Директива Європейського 
Парламенту та Ради 
2009/41/ЄC від 6 травня 
2009 р. про використання 
генетично модифікованих 
мікроорганізмів у 
замкнутих системах 

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

Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС додаток до 
розділу «Навколишнє 
середовище», підсфера 
«Генетично модифіковані 
організми» 

МОН 
МОЗ 
Мінприроди 

 


