
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 14 травня 2019 року                                                                № 93/2

Щодо проекту Закону про приєднання до Протоколу
про сталий розвиток сільського господарства та
сільської місцевості до Рамкової конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат (реєстр. № 0220)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  розглянув  проект  Закону  України  про
приєднання  до  Протоколу  про  сталий  розвиток  сільського  господарства  та
сільської  місцевості  до  Рамкової  конвенції  про  охорону  та  сталий  розвиток
Карпат (реєстр. № 0220 від 29.03.2019), внесений Кабінетом Міністрів України,
та відзначає.

Метою прийняття проекту Закону є приєднання до Протоколу про сталий
розвиток сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції
про охорону та сталий розвиток Карпат, вчиненого 12 жовтня 2017 року в         м.
Лілафюреді (Угорська Республіка).

Відповідно до статті 7 Карпатської конвенції метою Протоколу про сталий
розвиток сільського господарства  та  сільської  місцевості  є  підтримка сталого
управління земельними ділянками, що традиційно обробляються людиною, на
користь нинішньому і прийдешнім поколінням.

Відповідно до пояснювальної записки реалізація законопроекту буде мати
позитивний вплив на забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання,
громадян  і  держави,  зокрема розширення співробітництва країн Карпатського
регіону – збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення
рівня  зайнятості  населення;  збалансоване  природокористування  сприятиме



зменшенню  обсягу  використання  відповідних  природних  ресурсів,  рівня
забруднення  атмосферного  повітря,  води,  зниженню  рівня  небезпеки
техногенного та природного характеру. 

Реалізація  проекту  Закону  сприятиме  комплексному  управлінню
земельними  ресурсами,  посиленню  інтеграції  екологічних  аспектів  у
сільськогосподарську політику, водночас підвищуючи якість життя, зміцнюючи
місцеві  економіки  та  громади  і  зберігаючи  природні  цінності  та  культурну
спадщину.

Комітет вважає, що приєднання України до Протоколу про сталий розвиток
сільського  господарства  та  сільської  місцевості  до  Рамкової  конвенції  про
охорону  та  сталий  розвиток  Карпат  матиме  позитивний  вплив  на  розвиток
Карпатського регіону та України в цілому.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1.  Рекомендувати  Комітету  у  закордонних  справах  внести  на  розгляд
Верховної  Ради  України  пропозицію  прийняти  проект  Закону  України  про
приєднання  до  Протоколу  про  сталий  розвиток  сільського  господарства  та
сільської  місцевості  до  Рамкової  конвенції  про  охорону  та  сталий  розвиток
Карпат (реєстр. № 0220 від 29.03.2019), внесений Кабінетом Міністрів України, в
цілому як Закон.

2. Рішення направити до Комітету у закордонних справах.

Перший заступник 
Голови Комітету                                                                    А. ДИРІВ
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