
Коментарі  
Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина»  

до проекту Національного плану заходів з пом’якшення наслідків зміни 
клімату 

 
26.05.09 
 
Загальні коментарі: 
1. У Національному плані заходів з пом’якшення зміни клімату (далі – 

Національний план) у графі «відповідальні за виконанні» переважно 
перераховуються два і більше органів державної влади. При цьому 
чіткого розподілу функцій між ними немає, і на практиці це приведе 
до невиконання покладених на відповідні органи обов’язків згідно 
Національного плану, оскільки не зрозуміло, який орган за що 
відповідає, тим більше, що у положеннях про ці органи, як правило, 
не передбачено виконання ними таких обов’язків, про які йдеться в 
Національному плані. 

2. В Національному плані не передбачено внесення змін до положень 
про відповідні органи державної влади, на які покладаються 
додаткові функції, що є також недоліком та створить умови для 
невиконання цього документу. 

3. Зі змісту заходів, які передбачені Національним планом у різних 
розділах, та, які спрямовані на скорочення викидів парникових газів у 
різних секторах економіки, не зрозуміло, скорочення якої кількості 
парникових газів повинно бути досягнуто виконанням запланованих 
заходів. А таке облікування повинне здійснюватися. 

4. Також не визначено, хто обліковуватиме скорочення викидів 
парникових газів внаслідок виконання покладених на відповідні 
органи обов’язків. 

5. Для великої кількості запланованих заходів не вказано строків їх 
виконання, що є не допустимо та може привести до їх невиконання 
на практиці. 

6. За виконання багатьох заходів не встановлено відповідального 
органу, тому не зрозуміло, хто його виконуватиме. 

7. Багато пунктів носять декларативний характер, містять оціночні 
терміни, що приведе до проблем при їх виконанні на практиці. 

8. Не зрозуміло, хто контролює виконання запланованих заходів. 
9. Яка відповідальність наступає за невиконання чи неналежне 

виконання ти чи інших заходів органами державної влади чи 
посадовими особами відповідних органів. 

 
 
 

ПРОЕКТ 
 



 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від ____________2009 р.           № ________  
 

Київ 
 

Про затвердження Національного плану заходів  з пом’якшення 
наслідків зміни клімату 

 
1. Затвердити Національний план заходів з пом’якшення наслідків зміни  

клімату (далі – Національний план), що додається. 
 
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям на основі завдань, визначених 
цим Національним планом, забезпечити виконання Національного плану заходів з 
реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про зміну клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 18.08.2005 № 346-р (із змінами та доповненнями). 

 
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 

Національній академії наук України, відповідальним за виконання заходів, 
визначених цим Національним планом забезпечити:  

їх виконання та подання щороку до 15 січня Міністерству охорони 
навколишнього природного середовища інформації про їх виконання для 
узагальнення і подання до 30 січня Кабінетові Міністрів України; 

забезпечити розроблення галузевих планів заходів з пом’якшення наслідків 
зміни клімату з метою зменшення викидів парникових газів та передбачити під час 
розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік необхідні 
кошти. 

 
 

 
   Прем'єр-міністр України                             Ю. ТИМОШЕНКО 
 
 

 
 



                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                       розпорядженням Кабінету Міністрів України 

                           від ______________ 2009 р.  № ____ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН 
заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату 

 
№ 
з/п 

Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за виконання 

1 Розроблення та створення відповідних механізмів та  
заходів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових газів у секторі «Енергопостачання  
та енергозбереження»: 

 запровадження створення нових енергозберігаючих технологій; 
виробництво енергозберігаючого обладнання,  матеріалів, 
засобів вимірювання, контролю та управління витратами 
паливно-енергетичних ресурсів; створення і впровадження 
технологій уловлювання та зберігання вуглекислого газу; 
використання нетрадиційних джерел енергії, виробництва 
альтернативних видів палива 

2009-2020 роки Мінпаливенерго, Мінпромполітики, 
Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономіки, 
Мін'юст, Мінтрансзв'язку, Мінвуглепром, 
Мінжитлокомунгосп, Держкомлісгосп, 
Держкомзем, НАЕР, НАН України 

 проведення реконструкції та модернізації старих 
електростанцій та діючого енергообладнання (у тому числі 
шляхом заміни) з метою підвищення його коефіцієнта корисної 
дії 
 

- Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінфін, 
Мінекономіки, Мінвуглепром, 
Мінжитлокомунгосп, НАН України, НАЕР 

 впровадження установки комбінованого виробництва теплової 
та електричної енергії (когенерація) 
 

- Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінфін, 
Мінекономіки, Мінвуглепром, 
Мінжитлокомунгосп, НАН України, НАЕР 

 збільшення використання альтернативних та відновлюваних 
джерел енергії, зокрема енергії вітру, сонця, тепла землі, а 
також шахтного метану і газу від підземного спалювання 
вугілля в якості палива 
 

- Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінфін, 
Мінекономіки, Мінвуглепром, 
Мінжитлокомунгосп, НАН України, НАЕР 

 запровадження економічних  механізмів стимулювання 
енергозбереження, зокрема, надання юридичним і фізичним 

2009-2012 роки Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, 
Мінпромполітики, Мінвуглепром, 



особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг 
для реалізації інвестиційних проектів впровадження 
енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва 
альтернативних джерел палива, обладнання та матеріалів для 
застосування в роботі 

Мінагрополітики, Мінтрансзв’язку, 
Нацекоінвестагентство, НАН України, НАЕР, 
Мінжитлокомунгосп, Держспоживстандарт 

 внесення відповідних змін до існуючого законодавства щодо 
встановлення адекватної господарської відповідальності 
суб’єктів господарювання та адміністративної відповідальності 
посадових осіб і громадян за порушення законодавства про 
енергозбереження; запровадження дієвих економічних санкцій 
та адміністративних штрафів за неефективне використання 
енергоресурсів (підвищена плата, податки, штрафи), а також 
введення юридичної відповідальності суб’єктів господарювання 
за недотримання вимог законодавства з енергозбереження щодо 
проведення державної експертизи з енергозбереження, 
дотримання вимог енергетичних стандартів та порядку 
енергетичного маркування продукції тощо 

- Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, 
Мінпромполітики, Мінагрополітики, 
Мінтрансзв’язку, Мін’юст, Нацекоінвестагентство, 
НАЕР, НАН України, Держспоживстандарт, ДПА 

 розроблення та забезпечення впровадження галузевих, 
регіональних та обласних програм енергозбереження  
 

2009-2020 роки Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінфін, 
Мінекономіки, Мінвуглепром, 
Мінжитлокомунгосп, НАН України, НАЕР 

 забезпечення навчання, широкої популяризації та пропаганду 
економічних, екологічних і соціальних переваг 
енергозбереження з метою виховання ощадливого ставлення до 
використання паливно-енергетичних ресурсів  

постійно МОН, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінфін, 
Мінекономіки, Мінвуглепром, 
Мінжитлокомунгосп, НАН України, НАЕР 

 забезпечення участі України у виконанні міжнародних 
наукових і науково-технічних програмах; активізація діяльності 
у міжнародних енергетичних організаціях 

постійно МЗС, МОН, Мінпаливенерго, НАЕР, 
Мінпромполітики, Мінфін, Мінекономіки, 
Мінвуглепром, Мінжитлокомунгосп, НАН України 

2 Розроблення та створення відповідних механізмів та  
заходів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових газів у секторі «Транспорт та  
транспортна інфраструктура»: 

 розширення системи суспільного транспорту загального 
користування та відповідної інфраструктури (міський 
електротранспорт, у тому числі метрополітен, автомобільний 
транспорт з використанням автобусів з більшою місткістю, 
залізничний, морський, річковий транспорт) 

2009-2020 роки Мінтрансзв’язку, Мінфін, Мінекономіки, НАН 
України  

 сприяння розвитку немеханізованого виду транспорту та - Мінтрансзв’язку, НАН України 



відповідної інфраструктури (піший, велосипедний) 
 впровадження якісного комплексного територіального 

планування транспортної інфраструктури  
- Мінтрансзв’язку, НАН України 

 розроблення та впровадження регіональних програм розвитку та 
вдосконалення суспільного транспорту загального користування, 
зокрема, розвитку електротранспорту, автомобільного 
транспорту, що визначає розвиток мережі автобусних маршрутів 
загального користування на відповідній території та її 
інфраструктури 

- Мінтрансзв’язку 

 розроблення та впровадження ефективної системи управління, 
реформування та регулювання автомобільного транспорту;  
визначення на національному рівні території чи окремих 
маршрутів (курортні зони в Криму і Карпатах, території 
заповідників тощо), на яких суттєво обмежується проїзд 
автотранспорту на нафтовому паливі;  
оновлення та поповнення парку вантажних автомобілів 
міжнародного сполучення, що відповідають вимогам 
міжнародних технічних та екологічних стандартів, автобусів для 
міських та міжнародних пасажирських перевезень 

- Мінтрансзв’язку, Держспоживстандарт, 
НАН України 

 розроблення та впровадження заходів щодо реконструкції 
існуючих, будівництва нових автомобільних доріг, інтеграції 
автодоріг України загального користування до міжнародної 
мережі автомобільних доріг та гармонізації технічних норм і 
правил з вимогами міжнародного законодавства 

- Мінтрансзв’язку, Держспоживстандарт, 
НАН України 

 забезпечення ефективного розвитку міського електричного 
транспорту, особливо у містах з підвищеним рівнем забруднення 
довкілля та курортних регіонах; забезпечення переходу на 
технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським 
вимогам до рухомого складу 

- Мінтрансзв’язку, 
Держспоживстандарт, НАН України 

 забезпечення ефективного розвитку залізничного транспорту 
України, приведення парку рухомого складу та контейнерів у 
відповідність з міжнародними стандартами і вимогами;  
здійснення поетапного переходу до європейської моделі 
управління залізничним транспортом на основі організаційного 
розмежування управління інфраструктурою та системами 
управління рухом (державний сектор) та наданням транспортних 
послуг (оператори всіх форм власності) 

- Мінтрансзв’язку, Держспоживстандарт, 
НАН України 



 розроблення та впровадження заходів щодо модернізації парку 
повітряних суден вітчизняного та іноземного виробництва з 
поетапною заміною повітряних суден, що не відповідають 
сучасним вимогам, на літаки з високим рівнем комфортності та 
паливної економічності;  
розроблення та впровадження заходів стосовно ефективного 
управління безпекою польотів під час експлуатації повітряних 
суден, аеродромів, сертифікації персоналу, обслуговування 
повітряного руху, забезпечення льотної придатності 

- Мінтрансзв’язку,  
НАН України 

 Розроблення та впровадження державних цільових програм 
розвитку морського і річкового транспорту, зокрема, поповнення 
транспортного флоту сучасними суднами, поліпшення структури 
флоту 

- Мінтрансзв’язку, НАН України 

 забезпечення впровадження сучасних енергозберігаючих 
технологій виконання ремонтно-будівельних робіт, ефективного 
використання енергетичних ресурсів, частин та експлуатаційних 
матеріалів 

2009-2020 роки Мінтрансзв’язку, Мінпаливенерго, 
Мінпромполітики, НАН України 

 забезпечення повної інтеграції національних, технічних, 
технологічних та екологічних стандартів і вимог щодо 
міжнародного транспорту до європейських та їх поступове 
запровадження на вітчизняному ринку 

2009-2020 роки Мінтрансзв’язку,  
Держспоживстандарт, НАН України 

 створення системи адміністративних та економічних важелів 
для переведення автомобільного транспорту на газове паливо та 
біопаливо;  
запровадження податкових пільг, субсидій та квот на 
змішування палива 

2009-2020 роки Мінтрансзв’язку, Мінфін, Мінекономіки,  
НАН України, ДПА 

 розроблення та впровадження заходів щодо включення авіації 
та морського транспорту в систему торгівлі квотами на викиди 
парникових газів 

2009-2012 роки Нацекоінвестагентство, Мінприроди, 
Мінтрансзв’язку 

 розвиток та активізація наукового потенціалу транспортної 
галузі; 
забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів на транспорті 
з урахуванням курсу інтеграції України до Європейського 
Союзу 

постійно МОН, Мінтрансзв’язку, МЗС, НАН 
України 

 розроблення програми інформаційної підтримки переведення 
автомобілів на газобалонне паливо у засобах масової інформації; 
програми інформування суспільства щодо розвитку та інтеграції 

- МОН, Мінтрансзв’язку, МЗС, НАН 
України 



транспортної галузі до Європейського співтовариства з метою 
стимулювання зміни у поведінці людей стосовно використання 
автомобілів 

3 Розроблення та створення відповідних механізмів та 
заходів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових газів у секторі «Житлові та комерційні будівлі»: 

 розроблення та впровадження заходів щодо підвищення 
енергетичної ефективності будівель (утеплення 
огороджувальних конструкцій (стін) будівель, ізоляції, заміни та 
встановлення енергозберігаючих вікон, реконструкції дахів, 
реконструкції систем вентиляції тощо) 

2009-2020 роки Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, 
Мінпаливенерго, Мінпромполітики, НАЕР, НАН 
України 

 забезпечення оптимального проектування об’єктів будівництва з 
використанням сучасних методів проектування; раціонального 
будівництва, комплексної реконструкції житлових, комерційних, 
громадських будинків і споруд  

- Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп, НАН України 

 розроблення та вдосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази щодо проектування та масового застосування 
енергозберігаючих технологій і обладнання, сучасних технічних 
та інженерних рішень з використанням енергоакумулючих 
систем електрообігріву, альтернативних джерел енергії (з 
використанням соломи, відходів деревини, біогазу), теплових 
насосів, енергозберігаючих будівельних матеріалів при 
теплозабезпеченні та гарячому водопостачанні з метою 
раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів у 
галузі будівництва та житлово-комунального господарства  

2009-2012 роки Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп, 
Мінпаливенерго, Мінпромполітики, 
Мінагрополітики, Мін’юст, НАЕР, НАН України 

 забезпечення реконструкції та заміни неефективних 
централізованих систем теплопостачання; встановлення 
поквартирного обліку енергоспоживання; моніторинг 
споживання енергоресурсів в житлових, комерційних та 
громадських будинках;  
встановлення та модернізацію індивідуальних теплових пунктів 
будівель із встановленням систем автоматичного регулювання 
теплового навантаження 

2009-2020 роки Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, 
Мінпаливенерго, Мінпромполітики, 
Мінагрополітики, НАН України 

 забезпечення реконструкції та заміни неефективних 
централізованих систем водопостачання та водовідведення;  
встановлення будинкових засобів обліку споживання води;  
встановлення сонячних колекторів для гарячого водопостачання 

- - 



 забезпечення впровадження ефективної системи освітлення, 
зокрема перехід на компактні люмінесцентні та енергозберігаючі 
лампи 

2009-2020 роки Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, 
Мінпаливенерго, Мінпромполітики, НАЕР 

 збільшення використання нетрадиційних та альтернативних 
джерел енергії в системах інженерного забезпечення житлових, 
комерційних, громадських будинків і споруд 

2009-2020 роки - 

 розроблення та впровадження державних, регіональних та 
галузевих програм підвищення енергоефективності для 
підтримки населення під час реалізації ним енергозберігаючих 
заходів у житловому фонді 

- Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, 
Мінпаливенерго, Мінпромполітики, НАЕР 

 забезпечення впровадження обов’язкової енергопаспортизації та 
енергоаудиту об’єктів житлово-цивільного призначення 

2009-2012 роки Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, 
Держжитлокомунінспекція, Держспоживстандарт 

 забезпечення розробки та перегляду стандартів, технічних 
регламентів у сфері енергоефективності та державних 
будівельних норм, які використовуються при будівництві, 
реконструкції та капітальному ремонті житлових, 
адміністративних, побутових, громадських будинків і споруд, та 
приведення їх у відповідність до сучасних досягнень галузі та 
європейських норм 

- - 

 створення систем економічних стимулів (пільги, субсидії тощо) 
для населення з метою впровадження енергоефективних 
технологій, устаткування та приладів у житлових, комерційних, 
громадських будинках і спорудах 

- Мінекономіки, Мінфін, Мінжитлокомунгосп, 
Мінрегіонбуд, НАЕР, НАН України 

 забезпечення регулярного інформування населення та суб’єктів 
господарювання стосовно впровадження заходів 
енергозбереження у житлових, комерційних, громадських 
будинках і спорудах 

постійно МОН, Мінжитлокомунгосп, Мінрегіонбуд, НАЕР, 
НАН України 

4 Розроблення та створення відповідних механізмів та  
заходів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових газів у секторі «Промисловість»: 

 створення та впровадження нових енергозберігаючих технологій 
та обладнання; систем регулювання енергоспоживання;  
ефективних двигунів, котлів, печей, освітлювальних приборів, 
опалення, вентиляції, кондиціювання повітря тощо 

2009-2020 роки Мінпромполітики, Мінпаливенерго, 
Нацекоінвестагентство, НАЕР, НАН України 

 сприяння та здійснення заходів щодо заміни палива: вугілля на 
природний газ та нафту, скорочення витрат природного газу 
шляхом використання вторинних паливних ресурсів (доменний, 

- - 



коксовий гази тощо) з впровадженням сучасних технологій;  
використання альтернативних видів палива та відходів в якості 
палива  

 запровадження використання відновлювальних джерел енергії: 
біомаса, біогаз, фотоелектрична енергія, вітрова енергія, 
гідроенергія тощо  

- - 

 Розроблення та впровадження заходів щодо ефективного 
використання матеріалів:  
скорочення технологічних витрат, використання замкненої 
системи водопостачання, повторне використання матеріалів та 
сировини тощо 

- - 

 впровадження найкращих екологічно безпечних технологій у 
металургійній, хімічній, нафтохімічній, газовій, деревообробній 
та харчовій промисловості, виробництві цементу, скла, галузі 
нафтопереробки, машинобудування тощо 

- Мінпромполітики, Нацекоінвестагентство, НАН 
України 

 впровадження автоматизованих систем управління 
технологічними процесами у різних галузях промисловості 

- - 

 Розроблення та затвердження Інструкції з проведення 
інвентаризації викидів парникових газів для підприємств 

2009-2010 роки Нацекоінвестагентство, Мінприроди 

 здійснення постійного моніторингу та контролю за викидами 
метану (CH4), закису азоту (N2O), перфторвуглеців (ПФВ), 
гідрофторвуглеців (ГФВ) та гексафториду сірки (SF6) 

постійно Нацекоінвестагентство, Мінприроди 

 здійснення послідовного переходу на міжнародні стандарти 
технологічних процесів виготовлення промислової продукції 

2009-2020 роки Мінпромполітики, Держспоживстандарт, НАН 
України 

 розроблення та забезпечення впровадження механізмів 
економічного стимулювання впровадження екологічно 
безпечних технологій у галузях промисловості;  
системи оподаткування, яка стимулює інноваційно-інвестиційну 
діяльність  

2009-2020 роки Мінекономіки, Мінфін, Мінпромполітики, 
Нацекоінвестагентство, ДПА, НАН України 

 забезпечення удосконалення галузевої системи підготовки кадрів 
робочих професій та післядипломного навчання 

- МОН, Мінпромполітики, НАН України 

5 Розроблення та створення відповідних механізмів та  
заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових 
газів у секторі «Сільське господарство»: 

  

 удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази щодо 
раціонального використання земель, захисту їх від 
антропогенного впливу та несприятливих погодних умов, 

2009-2012 роки Мінагрополітики, Держкомзем, НАН України, 
Мін’юст 



стабілізації та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення їх 
якості та підвищення продуктивності;  
посилення відповідальності в разі нецільового та 
неефективного використання земель 

 розроблення та забезпечення впровадження заходів щодо 
зниження розораності земель шляхом виведення деградованих, 
малопродуктивних і техногенно-забруднених земель з 
інтенсивного сільськогосподарського використання та 
переведення їх у природні угіддя 

- Мінагрополітики, Нацекоінвестагентство, 
Держкомзем, НАН України 

 розроблення та забезпечення впровадження заходів щодо 
захисту земель від ерозії, заболочення, засолення, зсувів, 
забруднення промисловими, радіоактивними, хімічними 
речовинами та відходами;  
рекультивації порушених земель 

2009-2020 роки - 

 розроблення та забезпечення впровадження заходів щодо 
збільшення поглиначів вуглецю (секвестрація вуглецю в 
ґрунтах), створення полезахисних лісосмуг та інших 
ґрунтозахисних лісонасаджень 

- - 

 Удосконалення системи управління орними землями, зокрема, 
агрономії, управління поживними речовинами, впровадження 
енергоефективних технологій обробки землі і підготовки її до 
посівів, управління водними ресурсами (іригація, осушення), 
використання земель, вилучених із сільськогосподарського 
обігу тощо   

- - 

 удосконалення системи управління пасовищами, зокрема 
інтенсивність випасу скота, збільшення продуктивності тощо 

- - 

 розроблення та впровадження заходів щодо раціонального 
розвитку тваринництва, зокрема: покращення методів 
годування, харчові добавки, розмноження; покращення 
управління добривами (зберігання, обробка та анаеробне 
бродіння відходів тваринництва, оснащення системами 
вловлювання метану) 

- - 

 сприяння та здійснення заходів щодо заміни викопного палива 
на альтернативні види енергоресурсів на основі біологічної 
сировини (насіння рапсу, відходів деревообробки, органічних 
спиртів та їм подібних, відходів птахофабрик, тваринницьких та 
фермерських господарств тощо);  

- Мінагрополітики, Мінпромполітики, 
Мінпаливенерго, Нацекоінвестагентство, НАЕР, 
НАН України 



реконструкції та перепрофілювання діючих олійних, цукрових, 
спиртових та інших підприємств агропромислового комплексу 
на виробництво біопалива з рослинної сировини та іншого 
альтернативного палива з відходів сільськогосподарського та 
промислового виробництв 

 розроблення та запровадження механізмів економічного 
стимулювання впровадження екологічно безпечних технологій 
виробництва сільськогосподарської продукції і продуктів її 
переробки 

2009-2012 роки Мінекономіки, Мінфін, Мінагрополітики, НАН 
України 

 удосконалення системи та механізму оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників з урахуванням вимог 
СОТ 

- Мінекономіки, Мінфін, Мінагрополітики, ДПА, 
НАН України 

 розроблення технічних регламентів, стандартів у тваринництві, 
агроекологічних стандартів з урахуванням вимог адаптації до 
Європейського Союзу 

2009-2012 роки Мінагрополітики, Мін’юст, Держспоживстандарт, 
НАН України 

 забезпечення удосконалення системи підготовки кадрів та 
підвищення кваліфікації для агропромислового комплексу 

2009-2020 роки МОН, Мінагрополітики, НАН України 

6 Розроблення та створення відповідних механізмів та  
заходів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових газів та збільшення їх поглинання у секторі 
«Лісове господарство»: 

  

 розроблення та вдосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази в галузі лісового господарства та гармонізація її з 
міжнародними вимогами розвитку та управління лісами  

2009-2012 роки Держкомлісгосп, Мінагрополітики, Мінприроди, 
Мін’юст, НАН України 

 забезпечення впровадження заходів щодо відновлення лісів, 
лісорозведення, лісомеліорації, підвищення родючості ґрунтів, 
боротьби зі знелісненням, опустелюванням і посухою, 
підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу 
лісових насаджень та збереження біологічного різноманіття в 
лісах 

постійно Держкомлісгосп, Мінагрополітики, Мінприроди, 
Нацекоінвестагентство, НАН України 

 розроблення та забезпечення впровадження заходів щодо 
створення захисних лісових насаджень та полезахисних 
лісосмуг  

2009-2020 роки - 

 розроблення та забезпечення впровадження протипожежних 
профілактичних та запобіжних заходів 

постійно Держкомлісгосп, Мінагрополітики, Мінприроди, 
МНС, НАН України 

 запровадження заходів щодо збільшення площі природно-
заповідного фонду 

2010-2020 роки Держкомлісгосп, Мінприроди, Мінагрополітики, 
НАН України 



 забезпечення впровадження найкращих екологічно безпечних 
технологій лісозаготівель 

постійно Держкомлісгосп, Мінагрополітики, 
Нацекоінвестагентство, НАН України 

 вдосконалення системи моніторингу та інформаційного 
забезпечення управління лісами 

2009-2012 роки Держкомлісгосп, Мінприроди, НАН України 

 удосконалення та запровадження економічних механізмів 
(субсидій, пільг, податків тощо) для стимулювання розширення 
лісів  

- Мінекономіки, Мінфін, Держкомлісгосп, 
Мінприроди, НАН України 

 забезпечення удосконалення системи підготовки кадрів та 
підвищення кваліфікації у галузі лісового господарства 

постійно МОН, Держкомлісгосп, Мінприроди, НАН 
України 

7 Розроблення та створення відповідних механізмів та  
заходів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових газів у секторі «Управління відходами»: 

  

 удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у 
сфері управління та поводження з побутовими відходами 

2009-2012 роки Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, НАН України 

 забезпечення розроблення та реалізації загальнодержавних і 
міждержавних програм поводження з відходами; 
запровадження маловідходних, енергозберігаючих та 
ресурсозберігаючих технологій 

2009-2020 роки Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, 
Нацекоінвестагентство, НАН України 

 забезпечення організації та впровадження в практику сортування 
побутових відходів та роздільного збору окремих їх компонентів 

- Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, НАН України 

 забезпечення впровадження заходів щодо зменшення обсягів 
захоронення побутових відходів шляхом: впровадження нових 
сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, 
зберігання, переробки, утилізації та знешкодження; 
впровадження оптимізованих систем збору газу на початковому 
етапі розробки полігонів з метою підвищення довгострокової 
ефективності збору газу; будівництва «біопокриття» полігонів, 
які оптимізують мікробне окислення метану та не метанових 
летких органічних сполук з метою скорочення викидів до 
мінімуму 

2009-2020 роки Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, 
Нацекоінвестагентство, НАН України 

 забезпечення впровадження заходів щодо компостування 
органічної частини побутових відходів та анаеробного 
зброджування відходів, які піддаються біологічному 
розкладанню у місцях їх утворення  

- - 

 запровадження використання найкращих технологій отримання 
енергії з відходів, які забезпечують більш високий тепловий та 
електричний коефіцієнти корисної дії (піроліз, спалювання, 

- - 



газифікація тощо)  
 забезпечення впровадження комплексної переробки, повторного 

використання та утилізації ресурсоцінних компонентів 
побутових відходів з переробкою їх на матеріали та вироби  

- - 

 забезпечення створення сучасних полігонів побутових відходів 
із знешкодженням фільтрату та обов’язковою утилізацією 
біогазу 

- - 

 розроблення та впровадження заходів щодо організованого 
управління стічними водами;  
впровадження енергозберігаючих технологій підготовки питної 
води;  
захисту водних об'єктів від забруднення стічними водами та 
очищення стічних вод промислових підприємств і 
комунального господарства 

- Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, Держводгосп, 
Нацекоінвестагентство, НАН України 

 удосконалення та впровадження механізмів економічного 
стимулювання у сфері поводження з відходами, зокрема, 
надання суб'єктам підприємницької діяльності податкових, 
кредитних та інших пільг за утилізацію, зменшення обсягів 
утворення відходів, впровадження у виробництво маловідходних 
технологій, здавання відходів як вторинної сировини та збирання
і заготівлю таких відходів 

2009-2012 роки Мінекономіки, Мінфін, Мінжитлокомунгосп, 
Мінприроди, Нацекоінвестагентство, НАН 
України 

 забезпечення навчання, широку популяризацію та пропаганду 
економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного 
управління та  поводження з побутовими відходами з метою 
виховання ощадливого ставлення до раціонального 
використання ресурсів  

постійно МОН, Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, 
Нацекоінвестагентство, НАН України 

 
 
 


