
Додаток 1 

Порівняльна таблиця 

до проєкту Закону України №3091 " Про державний екологічний контроль" 

Зміст норми законопроєкту Зміст пропозицій до норми 

законопроєкту 

Обґрунтування  

Для забезпечення високого рівня дотримання 

природоохоронного законодавства, що є невід'ємною 

умовою сталого економічного та соціального 

розвитку, в Україні здійснюється державний 

екологічний контроль 

Для забезпечення високого рівня дотримання 

природоохоронного законодавства, що є 

невід'ємною умовою сталого розвитку, в 

Україні здійснюється державний екологічний 

контроль 

Пропонуємо використовувати лише 

поняття “сталий розвиток” - більш 

ширше поняття, яке включає аспекти: 

екологічні + соціальні + економічні, тому 

вважаємо за доцільне змінити 

формулювання  

Цей Закон визначає правові та організаційні засади, 

основні принципи і порядок здійснення державного 

екологічного контролю, а також встановлює підстави 

та порядок притягнення до відповідальності 

суб’єктів господарювання за порушення 

природоохоронного законодавства. 

Цей Закон визначає правові та організаційні 

засади, основні принципи і порядок 

здійснення державного екологічного 

контролю, а також встановлює підстави та 

порядок притягнення до відповідальності 

суб’єктів господарювання за порушення 

вимог законодавства з охорони 

навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів (надалі – 

природоохоронне законодавство). 

Пропонуємо спочатку розписати 

повністю “”природоохоронне 

законодавство”, що мається на увазі 

природоохоронне законодавство, а 

надалі використовувати скорочену назву 

. 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому законі терміни вживаються у такому 

значенні: 

1)           державний екологічний контроль – це 

діяльність уповноважених органів із забезпечення 

дотримання вимог законодавства з охорони 

навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів (надалі – 

природоохоронного законодавства) суб'єктами 

господарювання та фізичними особами, що 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому законі терміни вживаються у такому 

значенні: 

1) державний екологічний контроль – це 

діяльність уповноважених органів із 

забезпечення дотримання вимог 

законодавства з охорони навколишнього 

природного середовища та використання 

природних ресурсів (надалі – 

природоохоронного законодавства) 

Поняття “з метою досягнення високого 

рівня захисту довкілля” - абстрактне і 

його не можливо виміряти, тобто немає 

правового визначення поняття “високий 

рівень захисту довкілля” тому 

пропонуємо замінити на “з метою 

досягнення екологічної безпеки” . 

 



здійснюється з метою досягнення високого рівня 

захисту довкілля шляхом запобігання, виявлення та 

фіксації порушень природоохоронного 

законодавства, а також притягнення винних осіб до 

відповідальності; 

 

суб'єктами господарювання та фізичними 

особами, що здійснюється з метою 

досягнення екологічної безпеки шляхом 

запобігання, виявлення, фіксації порушень 

природоохоронного законодавства, а також 

притягнення винних осіб до відповідальності 

відповідно до законодавства України та 

міжнародного законодавства; 

 

Відсутнє  Заходи державного екологічного контролю - 

це  

Потрібно чітко окреслити поняття  

Відсутнє  Патрулювання - це Потрібно чітко окреслити поняття 

 

Відсутнє  Ступінь екологічного ризику - це  Потрібно чітко окреслити поняття 

 

Відсутнє Рейдові перевірки - це  Потрібно чітко окреслити поняття 

 

Відсутнє  Екологічні умови - це Потрібно чітко окреслити поняття 

 

Відсутнє  Джерело дифузного забруднення - це 

неточкове джерело надходження 

забруднюючих  речовин до поверхневих та 

підземних вод шляхом їх змиву або 

просочування з водозбірної площі   

Пропонується ввести та окреслити 

поняття джерела дифузного 

(неточкового) забруднення, як 

специфічного шляху забруднення 

компонентів довкілля (зокрема води), що 

не пов’язане зі скидами чи іншими 

точковими джерелами забруднення  

Стаття 2. Сфера дії Закону 

1.           Дія цього Закону поширюється на суспільні 

відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням 

державного контролю за дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства, зокрема 

законодавства у сфері екологічної, радіаційної та 

біологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля, 

Стаття 2. Сфера дії Закону 

1.           Дія цього Закону поширюється на 

суспільні відносини, що виникають у зв’язку 

зі здійсненням державного контролю за 

дотриманням вимог природоохоронного 

законодавства, зокрема законодавства у сфері 

екологічної, радіаційної та біологічної 

Пропонуємо після “стратегічної 

екологічної оцінки” додати “запобігання 

забрудненню довкілля”, “моніторингу 

(компонентів) довкілля”; “побічними 

продуктами”, “вразливих зон до 

(накопичення) нітратів та іншого 

біогенного забруднення)”, “а також 



стратегічної екологічної оцінки, поводження з 

відходами (зокрема, небезпечними відходами), 

поводження з пестицидами та агрохімікатами, 

використання й охорони компонентів довкілля 

(земель, ґрунтів, надр, поверхневих і підземних вод, 

атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, 

тваринного світу, внутрішніх морських вод України 

та територіального моря, морського середовища, 

водних біоресурсів, інших природних ресурсів 

територіальних вод, континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони України), 

ведення мисливського господарства та здійснення 

полювання, збереження об'єктів рослинного та 

тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої 

книг України, об’єктів природно-заповідного фонду 

та інших природних територій та об'єктів, що 

підлягають особливій охороні, формування, 

збереження і використання екологічної мережі. 

 

безпеки, оцінки впливу на довкілля, 

стратегічної екологічної оцінки, запобігання 

забрудненню довкілля, моніторингу 

(компонентів) довкілля, поводження з 

відходами (зокрема, небезпечними 

відходами) та побічними продуктами, 

поводження з пестицидами  та 

агрохімікатами, використання й охорони 

компонентів довкілля (земель, ґрунтів, надр, 

поверхневих і підземних вод, вразливих зон 

до (накопичення) нітратів та іншого 

біогенного забруднення), атмосферного 

повітря, лісів та іншої рослинності, 

тваринного світу, внутрішніх морських вод 

України та територіального моря, морського 

середовища, водних біоресурсів, інших 

природних ресурсів територіальних вод, 

континентального шельфу та виключної 

(морської) економічної зони України), 

ведення мисливського господарства та 

здійснення полювання, збереження об'єктів 

рослинного та тваринного світу, занесених до 

Червоної та Зеленої книг України, об’єктів 

природно-заповідного фонду та інших 

природних територій та об'єктів, що 

підлягають особливій охороні, формування, 

збереження і використання екологічної 

мережі, а також інших суспільних відносин, 

що виникають  у сфері охорони 

навколишнього природного середовища 

інших суспільних відносин, що виникають  

у сфері охорони навколишнього 

природного середовища”.  

Відсутнє  Відносини у сфері державного екологічного 

контролю в Україні регулюється цим 

Законом, основоположним Законом 

Пропонуємо визначити більш детально 

сферу дії і закони відповідно до яких був 

прийнятий цей Закон.  



України «Про охорону навколишнього 

природного середовища, а також іншими 

нормативно-правовими актами у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, які не суперечать цьому 

Закону. 

 

Відсутнє  Відносини у сфері здійснення державного 

екологічного контролю з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом, 

врегульовані нормами ЗУ «Про державний 

нагляд (контроль) у сфері господарської 

діяльності» виключно у частинах 1, 4, 6 - 7, 

абзацу 2 частини 10, частинах 12 - 14 

статті 4, частинах 1 - 4, 6, 8 - 10 статті 7, 

частинах 1, 2 та 4 статті 12, статей 13 – 

18, 20, 21. 

Були внесені відповідні зміни у ЗУ “Про 

державний нагляд (контроль) у сфері 

господарської діяльності» , пропонуємо 

передбачити відповідну  норму у цьому 

Законі.  

Стаття 3. Мета державного екологічного контролю 

1. Метою державного екологічного контролю є захист 

довкілля, життя та здоров’я людини, гарантування 

екологічної безпеки та збереження природних 

територій та об'єктів, що підлягають особливій 

охороні. 

Стаття 3. Мета державного екологічного 

контролю.         

1.Метою державного екологічного контролю 

є охорона навколишнього природного 

середовища, захист життя та здоров’я 

людини, гарантування екологічної безпеки та 

збереження природних територій та об'єктів, 

що підлягають особливій охороні шляхом 

запобігання та протидії порушенням 

природоохоронного законодавства та 

основних принципів, визначених цим 

Законом та інших законів у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

Пропонуємо окреслити більш чітко 

основну мету державного екологічного 

контролю    “охорона навколишнього 

природного середовища, захист життя 

та здоров’я людини” , “шляхом 

запобігання та протидії порушенням 

природоохоронного законодавства та 

основних принципів, визначених цим 

Законом та інших законів у сфері охорони 

навколишнього природного середовища”.  

 

Стаття 4. Основні принципи державного екологічного 

контролю 

Стаття 4. Основні принципи державного 

екологічного контролю 

1. Державний екологічний контроль 

здійснюється за принципами: 

Пропонуємо додати 2 принципи: 

1. Принцип “Забруднювач платить; 

2. Принцип “пропорційності та 

ефективності” 



1. Державний екологічний контроль здійснюється за 

принципами: 

  1)пріоритетності захисту довкілля, життя і здоров'я 

людини перед будь-якими іншими інтересами і 

цілями; 

   2)рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів 

господарювання та фізичних осіб перед законом; 

    3)невідворотності відповідальності за порушення 

природоохоронного законодавства; 

 4)відкритості, прозорості, плановості, системності 

державного екологічного контролю;  

     5) незалежності органів державного екологічного 

контролю. 

    1)пріоритетності охорони навколишнього 

природного середовища захисту, життя і 

здоров'я людини перед будь-якими іншими 

інтересами і цілями; 

    2)рівності прав і законних інтересів усіх 

суб'єктів господарювання та фізичних осіб 

перед законом; 

    3)невідворотності відповідальності за 

порушення природоохоронного 

законодавства; 

    4)відкритості, прозорості, плановості, 

системності державного екологічного 

контролю;  

    5)незалежності органів державного 

екологічного контролю; 

    6) Принцип «Забруднювач платить» 

    7)Пропорційності та ефективності 

 

 

Стаття 5. Завданням державного екологічного 

контролю є запобігання порушень та забезпечення 

дотримання вимог природоохоронного законодавства 

суб’єктами господарювання та фізичними особами. 

Стаття 5. Завданням державного екологічного 

контролю є запобігання порушень та 

притягнення до відповідальності у разі 

порушень, забезпечення дотримання вимог 

природоохоронного законодавства 

суб’єктами господарювання та фізичними 

особами. 

 

Одне із завдань державного екологічного 

контролю є притягнення до 

відповідальності винних осіб, тому 

пропонуємо доповнити завдання 

державного екологічного контролю.  

Стаття 6. Органи державного екологічного контролю  

1. Державний екологічний контроль 

здійснюється центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю), а також 

виконавчими органами сільських, селищних, 

Стаття 6. Органи державного екологічного 

контролю 

 1.           Державний екологічний контроль 

здійснюється центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю), а також 

виконавчими органами сільських, селищних, 

міських рад, органами місцевого 

Пропонуємо серед органів вказувати 

також органи місцевого самоврядування 

як органи, яким можуть бути делеговані 

відповідні повноваження.  

 

 



міських рад (надалі – органи державного 

екологічного контролю). 

самоврядування у визначених Законом 

повноваженнях (надалі – органи державного 

екологічного контролю). 

 

 5. Виконавчі органи сільських, селищних, міських 

рад у випадках передбачених законом здійснюють 

контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства фізичними особами на відповідній 

території та можуть залучатися до заходів, що 

здійснюються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю) на цій 

території. 

5.           Виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад, органи місцевого 

самоврядування у випадках передбачених 

законом здійснюють контроль за 

дотриманням природоохоронного 

законодавства фізичними особами на 

відповідній території та можуть залучатися 

до заходів, що здійснюються центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) на цій 

території. 

Пропонуємо серед органів вказувати 

також органи місцевого самоврядування 

як органи, яким можуть бути делеговані 

відповідні повноваження.  

Відсутнє  6.  Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійсненням 

державного екологічного контролю, 

повинен налагодити ефективну взаємодію з 

органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування для запобігання 

порушення природоохоронного 

законодавства. 

 

Пропонуємо додати цю норму для 

забезпечення співпраці органів 

державного екологічного контролю разом 

з органами виконавчої влади і органами 

місцевого самоврядування.  

Стаття 7. Основні засади державного екологічного 

контролю 

1. Державний екологічний контроль 

здійснюється шляхом запобігання порушень, 

перевірки виконання суб’єктами 

господарювання та фізичними особами вимог 

природоохоронного законодавства, виявлення 

та фіксації порушень, встановлення винних 

осіб та притягнення їх до адміністративної, 

Стаття 7. Основні засади державного 

екологічного контролю 

1.           Державний екологічний контроль 

здійснюється шляхом запобігання 

порушенням, перевірки виконання 

суб’єктами господарювання та фізичними 

особами вимог природоохоронного 

законодавства, виявлення та фіксації 

порушень, встановлення винних осіб та 

Пропонуємо фразу “притягнення їх до 

адміністративної, господарсько-правової 

та цивільної відповідальності” замінити 

на “притягнення їх до відповідальності у 

порядку встановленому цим Законом та 

іншими законами України” - особи 

можуть бути притягнені також до 

кримінальної відповідальності.  



господарсько-правової та цивільної 

відповідальності в порядку встановленому 

цим Законом та іншими законами України у 

формі заходів державного екологічного 

контролю. 

притягнення їх до відповідальності у 

порядку встановленому цим Законом та 

іншими законами України, що регулюються 

відносини у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та використання 

природних ресурсів. 

4. Позапланові заходи державного екологічного 

контролю здійснюються без погодження з іншими 

органами влади. 

 

4. Позапланові заходи державного 

екологічного контролю здійснюються 

уповноваженими органами без погодження 

з іншими органами влади в межах, 

визначених цим Законом. 

 

Пропонуємо додати “уповноваженими 

органами” для визначення конкретного 

суб’єкта уповноваженого виконувати ці 

заходи, а також визначити межі, тобто “в 

межах, визначених цим Законом”. 

 

5.  Органи державного екологічного контролю 

фіксують заходи державного екологічного контролю, 

чи окремих дій технічними приладами й засобами, 

що мають функції фото- та/або відеозйомки, аудіо- 

та/або відеозапису у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

5. Органи державного екологічного 

контролю повинні фіксувати заходи 

державного екологічного контролю, чи 

окремих дій технічними приладами й 

засобами, що мають функції фото- та/або 

відеозйомки, аудіо- та/або відеозапису з 

наступним додаванням матеріалів до 

сформованої справи для подальшого 

опрацювання у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Пропонуємо замінити “фіксують” на 

“повинні фіксувати” - щоб дане 

положення вважалось як обов’язковим до 

виконання  

 

Пропонуємо додати “з наступним 

додаванням матеріалів до сформованої 

справи для подальшого опрацювання у 

порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України” - для того щоб дані 

матеріали були завжди наявні і могли 

вважатися доказами.  

6. Під час заходів державного екологічного 

контролю може здійснюватися відбір проб та 

проведення інструментально-лабораторного 

контролю. 

6. Під час заходів державного екологічного 

контролю може здійснюватися відбір проб, 

проведення інструментально-лабораторного 

контролю, а також інші заходи, якщо 

наявна обґрунтована підстава 

необхідності їх проведення. 

Пропонуємо додати “а також інші 

заходи, якщо наявна обґрунтована 

підстава необхідності їх проведення” . 

 

Обґрунтування: вказаний список є 

вичерпним, але методики змінюються, 

тому варто не обмежуватися лише 

такими заходами. 



Відсутнє  Стаття __ Права та обов'язки понятих  Так як згадуються нові учасники, було б 

доречним прописати їхні права та 

обов’язки  

Стаття 9. Інтегрована автоматизована система 

«Екологічний контроль» та інформування про 

діяльність органів державного екологічного 

контролю 

2. До системи «Екологічний контроль» вносяться 

………… 

Відсутнє  

Стаття 9. Інтегрована автоматизована 

система «Екологічний контроль» та 

інформування про діяльність органів 

державного екологічного контролю 

2. До системи «Екологічний контроль» 

вносяться 

………… 

4) Інші документи, виявлені або отримані 

в процесі проведення заходів державного 

екологічного контролю. 

Пропонуємо додати : 

“4) Інші документи, виявлені або 

отримані в процесі проведення заходів 

державного екологічного контролю” 

 

Обґрунтування: в процесі проведення 

заходу можуть бути виявлені інші 

документи, які не передбачені у списку, 

але являють собою важливим 

документом по суті справи. 

6. Щорічні звіти про результати діяльності органів 

державного екологічного контролю розміщуються на 

офіційному веб-сайті центрального органу 

державного екологічного контролю та у системі 

«Екологічний контроль». Щорічний звіт про 

результати діяльності центрального органу 

державного екологічного контролю надсилається до 

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 

України. 

6. Щорічні звіти про результати діяльності 

органів державного екологічного контролю 

розміщуються на офіційному веб-сайті 

центрального органу державного 

екологічного контролю та у системі 

«Екологічний контроль». Щорічний звіт про 

результати діяльності центрального органу 

державного екологічного контролю до 20 

жовтня поточного року надсилається  до 

Кабінету Міністрів України та Верховної 

Ради України для перевірки ефективності 

роботи уповноваженого органу та 

врахування видатків при плануванні 

розподілу бюджету на наступний рік. 

Пропонуємо вказати конкретні строки, 

до якого звіт повинен бути наданий “до 

20 жовтня поточного року” , “для 

перевірки ефективності роботи 

уповноваженого органу та врахування 

видатків при плануванні розподілу 

бюджету на наступний рік.”  

 

Обґрунтування: інформація може бути 

важливою у процесі прийняття бюджету 

на наступний рік, тому є доцільним 

підготувати звіт завчасно, до 

відповідного строку.  

Стаття 11. Планові заходи державного екологічного 

контролю щодо суб’єктів господарювання  

1.           Планові заходи державного екологічного 

контролю щодо суб’єктів господарювання 

здійснюються у формі планових перевірок органами 

Стаття 11. Планові заходи державного 

екологічного контролю щодо суб’єктів 

господарювання  

1.           Планові заходи державного 

екологічного контролю щодо суб’єктів 

господарювання здійснюються у формі 

Пропонуємо вказати конкретні строки 

для надання щорічних планів. 

 

Пропонуємо замінити “ регіони” на 

конкретні адміністративні одиниці, які 

використовувалися раніше “відповідної 



державного екологічного контролю на підставі 

щорічних планів , які мають враховувати: 

1)стан та особливості довкілля відповідного регіону, 

динаміку його змін, екологічні проблеми; 

планових перевірок органами державного 

екологічного контролю на підставі щорічних 

планів, які повинні бути надані 1 

листопада року, що передує плановому і які 

мають враховувати: 

1)стан та особливості довкілля відповідної 

області, району, міста, селища, села, 

динаміку його змін, екологічні проблеми 

області, району, міста, селища, села, 

динаміку його змін, екологічні 

проблеми”  . 

 

Обґрунтування: потрібно конкретно 

розуміти в яких територіальних межах 

описується стан та особливості довкілля.  

8.           Вчинення у попередніх періодах порушень 

природоохоронного законодавства, передбачених 

статтею 29 цього Закону, є підставою для скорочення 

строку (періоду) здійснення наступної планової 

перевірки. 

 

8.           Вчинення порушень 

природоохоронного законодавства 

суб’єктом господарювання у попередніх 

планових періодах , передбачених статтею 

29 цього Закону, є підставою для скорочення 

строку (періоду) між плановими 

перевірками. 

Пропонуємо додати суб’єкта для 

конкретнішого розуміння ким було 

вчинене дане порушення.  

 

Пропонуємо замінити “здійснення 

наступної планової перевірки” на “ між 

плановими перевірками” 

10.         Тривалість планового заходу не може 

перевищувати 10 робочих 

днів………………………………………………. 

Відсутнє 

10.         Тривалість планового заходу не 

може перевищувати 10 робочих днів. 

…………………………………………………

…………………………………………………

………… 

У разі якщо додаткову інформацію надано 

не було, перебіг перевірки відновлюється і 

проводиться на основі доступної 

інформації. 

 Пропонуємо додати речення “У разі 

якщо додаткову інформацію надано не 

було, перебіг перевірки відновлюється і 

проводиться на основі доступної 

інформації”. Дана інформація необхідна 

для розуміння, як потрібно діяти якщо  

інформація надана не була.  

Стаття 12. Позапланові заходи державного 

екологічного контролю щодо суб’єктів 

господарювання………………………………………

……………….. 

 

2.Підставами для здійснення позапланових заходів 

щодо суб’єктів господарювання є:       

    3) обґрунтоване звернення фізичної особи 

(фізичних осіб), громадського об’єднання, органів 

Стаття 12. Позапланові заходи державного 

екологічного контролю щодо суб’єктів 

господарювання………………………………

……………………….. 

2. Підставами для здійснення позапланових 

заходів щодо суб’єктів господарювання є:          

     3) обґрунтоване звернення фізичної особи 

(фізичних осіб), громадського об’єднання, 

органів виконавчої влади, органів місцевого 

Пропонуємо додати “органів виконавчої 

влади” як орган який також має право 

звертатися до органів державного 

екологічного контролю для проведення 

позапланових заходів.  



місцевого самоврядування (щодо порушень 

природоохоронного законодавств, що виходять за 

межі їх повноважень), із повідомленням про 

порушення вимог природоохоронного законодавства. 

При отриманні звернення від фізичної особи, 

посадова особа органу державного екологічного 

контролю ідентифікує її в порядку, встановленим 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю); 

 

самоврядування (щодо порушень 

природоохоронного законодавств, що 

виходять за межі їх повноважень), із 

повідомленням про порушення вимог 

природоохоронного законодавства. При 

отриманні звернення від фізичної особи, 

посадова особа органу державного 

екологічного контролю ідентифікує її в 

порядку, встановленим центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю); 

 

4) звернення Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини про перевірку суб’єкта 

господарювання у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має 

значний негативний вплив на довкілля, права, 

законні інтереси, життя та здоров’я людини; 

4)звернення Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини про перевірку 

суб’єкта господарювання у зв’язку з 

виявленими системними порушеннями та/або 

настанням події, що має значний негативний 

вплив на довкілля, права, законні інтереси, 

життя та здоров’я людини або може 

призвести до порушення прав, законних 

інтересів, життя та здоров'я людини; 

Пропонуємо додати “або може призвести 

до порушення прав, законних інтересів, 

життя та здоров'я людини” для 

врахування потенційних ризиків 

порушення прав людини, а не лише 

фактичного негативного впливу.  

9) дані державної системи моніторингу довкілля, чи 

дані моніторингу суб’єкта господарювання, що 

вказують на значне погіршення стану довкілля чи 

окремих його компонентів на відповідній території 

дані державної системи моніторингу 

довкілля, дані з відкритих джерел 

інформації (зокрема космічні знімки), чи 

дані моніторингу суб’єкта господарювання, 

що вказують на значне погіршення стану 

довкілля чи окремих його компонентів на 

відповідній території  

Пропонуємо додати “дані з відкритих 

джерел інформації (зокрема, космічні 

знімки). 

 

Обґрунтування: використання космічних 

знімків дозволить ефективніше 

визначати та реагувати на порушення 

природоохоронного законодавства. 

10) відкриття процедури банкрутства чи ліквідації 

суб’єкта господарювання, віднесеного до найвищого 

чи високого ступенів екологічного ризику 

10) відкриття процедури банкрутства чи 

ліквідації суб’єкта господарювання, 

віднесеного до найвищого чи високого 

ступенів екологічного ризику. У випадках, 

передбачених рішенням органу державного 

Вважаємо доцільним додати положення 

“У випадках, передбачених рішенням 
органу державного екологічного нагляду 

(контролю) може застосовуватися до 

суб'єкта господарювання  середнього і 



екологічного нагляду (контролю) може 

застосовуватися до суб'єкта 

господарювання  середнього і незначного 

ступенів екологічного ризику. 

незначного ступенів екологічного 

ризику”. 

 

Вважаємо за доцільним у деяких 

випадках передбачити можливість 

проведення позапланових заходів також 

у суб’єктів середнього та незначного 

екологічного ризику.  

2.  Заходи державного екологічного контролю щодо 

фізичних осіб спрямовані на попередження, 

виявлення та фіксацію правопорушень 

природоохоронного законодавства із наступним 

притягненням винних фізичних осіб до 

відповідальності та проводяться у формі 

патрулювання, рейдових перевірок та реагування на 

виклики .   

2. Заходи державного екологічного контролю 

щодо фізичних осіб спрямовані на 

попередження, виявлення та фіксацію 

правопорушень природоохоронного 

законодавства із наступним притягненням 

винних фізичних осіб до відповідальності . 

  

Заходи державного екологічного контролю 

щодо фізичних осіб проводяться у формі 

патрулювання, рейдових перевірок та 

реагування на виклики .   

Пропонуємо розділити 1 речення на 2 

для конкретного розуміння у якій формі 

можуть бути проведені заходи.  

3.   Заходи державного екологічного контролю, 

спрямовані на запобігання, виявлення та фіксацію 

правопорушень природоохоронного законодавства у 

формі рейдових перевірок, можуть проводитися 

також щодо суб'єктів господарювання у сфері 

лісокористування, рибного промислу, мисливського 

господарства.   

Заходи державного екологічного контролю, 

спрямовані на запобігання, виявлення та 

фіксацію правопорушень 

природоохоронного законодавства у формі 

рейдових перевірок, можуть проводитися 

також щодо суб'єктів господарювання у 

сфері лісокористування, рибного промислу, 

мисливського господарства, промисловості, 

будівництва, землекористування, 

тваринництва. 

Пропонуємо додати “промисловості, 

будівництва, землекористування, 

тваринництва”.  

4.  З метою запобігання порушень природоохоронного 

законодавства органи державного екологічного 

контролю проводять патрулювання. Патрулювання 

проводяться на територіях  та протягом часу, 

4. З метою запобігання порушень 

природоохоронного законодавства органи 

державного екологічного контролю 

проводять патрулювання. Патрулювання 

Пропонуємо додати “наказом керівника 

територіального органу державного 

екологічного контролю за погодженням з 



визначених планом патрулювання. План 

патрулювання формується із врахуванням статистики 

порушень природоохоронного законодавства на 

відповідній території, пори року, сезону, стану 

компонентів довкілля, динаміки його змін, інших 

чинників, що є причинами, умовами чи наслідками 

порушень природоохоронного законодавства, та 

затверджується наказом керівника центрального 

органу державного екологічного контролю.   

проводяться на територіях  та протягом часу, 

визначених планом патрулювання. План 

патрулювання формується із врахуванням 

статистики порушень природоохоронного 

законодавства на відповідній території, пори 

року, сезону, стану компонентів довкілля, 

динаміки його змін, інших чинників, що є 

причинами, умовами чи наслідками порушень 

природоохоронного законодавства, та 

затверджується наказом керівника 

територіального органу державного 

екологічного контролю за погодженням з 

керівником центральним органом 

державного екологічного контролю. 

керівником центральним органом 

державного екологічного контролю.” 

 

Обґрунтування: для пришвидшення 

процесу прийняття рішень, пропонуємо 

детальніше розглянути процедуру 

прийняття рішення.  

6. Реагування на виклики (повідомлення) щодо 

порушень природоохоронного законодавства 

фізичними особами здійснюється за інформацією, 

повідомленою на офіційну гарячу лінію, поштову чи 

електронну адресу органу державного екологічного 

контролю.  Прийом викликів здійснюється 

цілодобово. Органи державного екологічного 

контролю здійснюють ідентифікацію осіб, що 

звертаються із викликами (повідомленнями) щодо 

порушень природоохоронного законодавства, та 

реєстрацію усіх викликів (повідомлень). Особи, винні 

у безпідставному виклику органів державного 

екологічного контролю, несуть відповідальність 

передбачену законом. Повторне проведення 

реагування на виклик за тим самим фактом (фактами), 

що був (були) підставою для проведеного заходу 

реагування раніше, забороняється. 

 

6.           Реагування на виклики (повідомлення) 

щодо порушень природоохоронного 

законодавства фізичними особами 

здійснюється за інформацією, повідомленою 

на офіційну гарячу лінію, поштову чи 

електронну адресу органу державного 

екологічного контролю. 

 

 Прийом викликів здійснюється цілодобово. 

Органи державного екологічного контролю 

здійснюють ідентифікацію осіб, що 

звертаються із викликами (повідомленнями) 

щодо порушень природоохоронного 

законодавства, та реєстрацію усіх викликів 

(повідомлень). Особи, винні у безпідставному 

виклику органів державного екологічного 

контролю, несуть відповідальність 

передбачену законом. Повторне проведення 

реагування на виклик за тим самим фактом 

(фактами), що був (були) підставою для 

Пропонуємо прописати “окрім випадків 

виникнення об’єктивних обґрунтованих 

підстав”.      

 

Пропонуємо додати положення про 

захист даних людини ,яка звертається із 

запитом.  

“Дані особи, яка звернулася з викликом, 

зберігаються в базі даних органу 

державного екологічного контролю і є 

конфіденційною інформацією”. 

 

Обґрунтування: пропонуємо деталізувати 

цю норму; адже заявник (людина, яка 

звертається з викликом) повинна 

відчувати себе в безпеці та захищена від 

потенційних ризиків її життю та 

здоров’ю.  



проведеного заходу реагування раніше, 

забороняється, , окрім випадків виникнення 

об’єктивних обґрунтованих підстав.     

 

Дані особи, яка звернулася з викликом, 

зберігаються в базі даних органу 

державного екологічного контролю і є 

конфіденційною інформацією 

 

Стаття 13. Заходи державного екологічного контролю 

щодо фізичних осіб та окремих категорій суб'єктів 

господарювання 
1.    Заходи державного екологічного контролю за 

дотриманням природоохоронного законодавства 

фізичними особами здійснюються територіальними 

органами центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) та виконавчими 

органами сільських, селищних, міських рад згідно з 

компетенцією встановленої Законом. 
 

Стаття 13. Заходи державного екологічного 

контролю щодо фізичних осіб та окремих 

категорій суб'єктів господарювання 
1.    Заходи державного екологічного 

контролю за дотриманням 

природоохоронного законодавства 

фізичними особами здійснюються 

територіальними органами центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) 

Пропонуємо прибрати “та виконавчими 

органами сільських, селищних, міських 

рад”. 

 

Обґрунтування: створює ризик 

незалежності перевірки екологічного 

контролю 

Стаття 15. Документи, що складаються органами 

державного екологічного контролю 

3. На підставі наказу оформляється посвідчення 

(направлення) на проведення заходу державного 

екологічного контролю, яке підписується керівником 

органу державного екологічного контролю. У 

посвідченні (направленні) на проведення планового 

чи позапланового заходу зазначаються:  

Абзац: Перед початком здійснення планової чи 

позапланової перевірки посадові особи органу 

державного екологічного контролю зобов'язані 

пред'явити керівнику суб’єкта господарювання  

посвідчення (направлення) та службове посвідчення, 

що засвідчує посадову особу органу державного 

Стаття 15. Документи, що складаються 

органами державного екологічного контролю  

3. На підставі наказу оформляється 

посвідчення (направлення) на проведення 

заходу державного екологічного контролю, 

яке підписується керівником органу 

державного екологічного контролю. У 

посвідченні (направленні) на проведення 

планового чи позапланового заходу 

зазначаються: 

 

Абзац: Перед початком здійснення планової 

чи позапланової перевірки посадові особи 

органу державного екологічного контролю 

Пропонуємо додати “(або присутній на 

території суб’єкта господарювання 

уповноваженій особі) “ \ 

 

Обґрунтування: Зараз відсутність 

керівника суб’єкта виглядає як блокада 

перевірки. 

 



екологічного контролю, і надати копію посвідчення 

(направлення). Під час патрулювання та рейдової 

перевірки посадові особи органу державного 

екологічного контролю надають посвідчення 

(направлення) та службове посвідчення для 

ознайомлення на вимогу. 

зобов'язані пред'явити керівнику суб’єкта 

господарювання (або присутній на 

території суб’єкта господарювання 

уповноваженій особі)   посвідчення 

(направлення) та службове посвідчення, що 

засвідчує посадову особу органу державного 

екологічного контролю, і надати копію 

посвідчення (направлення). Під час 

патрулювання та рейдової перевірки посадові 

особи органу державного екологічного 

контролю надають посвідчення 

(направлення) та службове посвідчення для 

ознайомлення на вимогу. 

4.  В разі виявлення під час планової чи позапланової 

перевірки суб'єкта господарювання 

понаднормативних або таких, що не передбачені 

дозвільними документами, викидів, скидів чи 

відходів, інших ознак порушення вимог 

природоохоронного законодавства, що спричиняють 

шкоду довкіллю чи його компонентам, в якості 

запобіжного заходу до моменту завершення 

перевірки посадова особа органу державного 

екологічного контролю виносить рішення про 

зупинення діяльності суб'єкта господарювання в 

цілому чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць 

обладнання строком до 3 робочих днів. Рішення про 

зупинення діяльності суб'єкта господарювання може 

стосуватися лише того аспекту діяльності, що 

спричиняє шкоду довкіллю. 

Стаття 15. Документи, що складаються 

органами державного екологічного контролю 

 4.           В разі виявлення під час планової чи 

позапланової перевірки суб'єкта 

господарювання понаднормативних або 

таких, що не передбачені дозвільними 

документами, викидів, скидів, джерел 

дифузного (неточкового) забруднення, 

відходів чи побічних продуктів, інших ознак 

порушення вимог природоохоронного 

законодавства, що спричиняють шкоду 

довкіллю чи його компонентам, здоров’ю та 

життю людини в якості запобіжного 

заходу до моменту завершення перевірки 

посадова особа органу державного 

екологічного контролю виносить рішення 

про зупинення діяльності суб'єкта 

господарювання в цілому чи окремих його 

цехів (дільниць) і одиниць обладнання 

строком до 3 робочих днів. Рішення про 

зупинення діяльності суб'єкта 

Пропонуємо додати положення про 

потенційні ризики, а не лише фактичні 

“лише щодо тієї діяльності суб'єкта 

господарювання, що спричиняє або 

потенційно може спричинити шкоду 

довкіллю або його компонентам, 

здоров’ю та життю людини.” 

 

Пропонуємо додати “джерел дифузного 

(неточкового) забруднення, відходів чи 

побічних відходів”. 



господарювання може стосуватися лише 

щодо тієї діяльності суб'єкта 

господарювання, що спричиняє або 

потенційно може спричинити шкоду 

довкіллю або його компонентам, здоров’ю 

та життю людини. 

5.           За результатами планової та позапланової 

перевірки посадова особа органу державного 

екологічного контролю складає акт перевірки 

додержання вимог природоохоронного 

законодавства, який повинен містити такі відомості: 

………………………………………………………. 

Відсутнє 

5.           За результатами планової та 

позапланової перевірки посадова особа 

органу державного екологічного контролю 

складає акт перевірки додержання вимог 

природоохоронного законодавства, який 

повинен містити такі відомості: 

….......................................................................... 

         6)  Будь-які відео-, аудіо матеріали, 

отримані у процесі проведення заходу 

державного екологічного контролю. 

Пропонуємо додати “ 6)  Будь-які відео-, 

аудіо матеріали, отримані у процесі 

проведення заходу державного 

екологічного контролю” - для того щоб 

ці дані були невід’ємною частиною 

даного акту перевірки.  

 

В останній день перевірки два примірники акта 

підписуються посадовими особами органу 

державного екологічного контролю, які здійснювали 

захід, та керівником суб’єкта господарювання, щодо 

якого здійснювався захід. Якщо суб'єкт 

господарювання не погоджується з актом, він 

підписує акт із зауваженнями. Такі зауваження є 

невід'ємною частиною акта перевірки органу 

державного екологічного контролю. У разі відмови 

керівника суб’єкта господарювання підписати акт, 

посадова особа органу державного екологічного 

контролю вносить до такого акта відповідний запис. 

Один примірник акта вручається керівнику суб’єкта 

господарювання в останній день заходу державного 

екологічного контролю, а другий зберігається в 

органі державного екологічного контролю. 

В останній день перевірки два примірники 

акту підписуються посадовою особою органу 

державного екологічного контролю, які 

здійснювали захід, та керівником суб’єкта 

господарювання, щодо якого здійснювався 

захід. Якщо суб'єкт господарювання не 

погоджується з актом, він підписує акт із 

зауваженнями. Такі зауваження є 

невід'ємною частиною акту перевірки органу 

державного екологічного контролю. У разі 

відмови керівника суб’єкта господарювання 

підписати акт, посадова особа органу 

державного екологічного контролю вносить 

до такого акту відповідний запис. Один 

примірник акту вручається керівнику 

суб’єкта господарювання в останній день 

заходу державного екологічного контролю, а 

Пропонуємо замінити з множини на 

однину.  



другий зберігається в органі державного 

екологічного контролю. 

6.           На підставі актів перевірки, складених за 

результатами заходів, під час яких виявлено 

порушення вимог природоохоронного законодавства, 

орган державного екологічного контролю на підставі 

та в порядку передбаченому законом складає 

протоколи, вимоги, приписи, постанови у справах 

про адміністративні правопорушення, постанови про 

накладення адміністративно-господарських санкцій. 

6.           На підставі актів перевірки, 

складених за результатами заходів 

державного екологічного контролю, під час 

яких виявлено порушення вимог 

природоохоронного законодавства, орган 

державного екологічного контролю на 

підставі та в порядку передбаченому законом 

складає протоколи, вимоги, приписи, 

постанови у справах про адміністративні 

правопорушення, постанови про накладення 

адміністративно-господарських санкцій. 

  

На підставі актів перевірки, орган 

державного екологічного контролю 

надсилає інформацію про кримінальне 

правопорушення з матеріалами справи до 

органів прокуратури або звертається до 

суду для притягнення винних осіб до 

відповідальності. 

 

Пропонуємо прописати можливість 

притягнення до кримінальної 

відповідальності і наступною роботою з 

правоохоронними органами.  

7.           У разі необхідності вжиття інших заходів 

реагування, орган державного екологічного 

контролю протягом п’яти робочих днів з дня 

завершення здійснення заходу складає припис щодо 

усунення виявлених порушень, який є обов'язковою 

для виконання у визначені строки письмовою 

вимогою органу державного екологічного контролю 

суб'єкту господарювання щодо усунення порушень 

вимог природоохоронного законодавства. Припис 

видається та підписується посадовою особою органу 

7.   У разі необхідності вжиття інших заходів 

реагування, орган державного екологічного 

контролю протягом п’яти (5) робочих днів з 

дня завершення здійснення заходу складає 

припис щодо усунення виявлених порушень, 

який є обов'язковим для виконання у строки 

визначені письмовою вимогою органу 

державного екологічного контролю  до 

суб'єкта господарювання. Припис видається 

та підписується посадовою особою органу 

Пропонуємо змінити цю норму через 

складність її розуміння.  



державного екологічного контролю, яка здійснила 

перевірку. 

державного екологічного контролю, яка 

здійснила перевірку. 

8.           За результатами перевірок суб’єктів 

господарювання на предмет виконання умов 

дозвільних документів, де це передбачено законом, 

за зверненням дозвільного органу, а також за 

результатами патрулювань та рейдових перевірок 

складається звіт. Звіт описує хід, підсумовує 

результати проведеного заходу державного 

екологічного контролю. Звіт повинен містити такі 

відомості: 

          5) опис перебігу проведеного заходу та 

результатів проведеного заходу державного 

екологічного контролю. 

8.  За результатами перевірок суб’єктів 

господарювання на предмет виконання умов 

дозвільних документів, де це передбачено 

законом, за зверненням дозвільного органу, а 

також за результатами патрулювань та 

рейдових перевірок складається звіт. Звіт 

описує хід, підсумовує результати 

проведеного заходу державного екологічного 

контролю. Звіт повинен містити такі 

відомості: 

          5) опис перебігу проведеного заходу  

          6) результатів проведеного заходу 

державного екологічного контролю. 

Пропонуємо розділити на 2 окремі 

пункти 

9.           За результатами перевірки органів державної 

влади та місцевого самоврядування в частині 

реалізації делегованих їм повноважень може 

видаватися вимога щодо приведення у відповідність 

із законодавством прийнятих ними рішень у сфері 

охорони довкілля. 

……………………………………………………………

……………………………………………. 

      7)термін виконання вимоги. 

Вимога складається, надається, направляється та 

оскаржується у порядку, встановленому частиною 
сьомою цієї статті для припису. 

 9. За результатами перевірки органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування в частині реалізації 

делегованих їм повноважень може 

видаватися вимога органом державного 

екологічного контролю щодо приведення у 

відповідність із законодавством прийнятих 

ними рішень у сфері охорони  

навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів. 

…………………………………………………

…………………………………………………

……. 

7)           строк виконання вимоги. 

Вимога складається, надається, 

направляється та оскаржується у порядку, 

встановленому частиною сьомою цієї статті. 

Пропонуємо визначити конкретного 

суб’єкта, що має право видавати вимогу 

 

Пропонуємо “термін” замінити “строк”  

Адже - Строком є певний період у часі, зі 

спливанням якого пов’язана дія чи подія, 

яка має юридичне значення - тобто 

відповідно період протягом якого 

повинна бути приведено у відповідність  



Стаття 17. Взаємодія з іншими державними органами 

3.           У разі виявлення під час заходу державного 

екологічного контролю ознак кримінального 

правопорушення, відповідні матеріали 

направляються до органів досудового розслідування . 

Стаття 17. Взаємодія з іншими державними 

органами 

3. У разі виявлення під час заходу 

державного екологічного контролю ознак 

кримінального правопорушення, відповідні 

матеріали направляються до правоохоронних 

органів, органів досудового розслідування, а 

також інших органів, які уповноважені 

вирішувати такі категорії справ 

Вважаємо доцільним розширити список 

органів до яких можна звернутися “до 

правоохоронних органів, органів 

досудового розслідування, а також інших 

органів, які уповноважені вирішувати 

такі категорії справ” 

Стаття 18. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

органів державного екологічного контролю 

1.           Рішення органів державного екологічного 

контролю, винесені за результатами здійснення 

заходів державного екологічного контролю, а також 

дії чи бездіяльність, вчинені під час заходів 

державного екологічного контролю, можуть бути 

оскаржені суб’єктом, щодо якого було винесено 

рішення.,  вчинені дії чи бездіяльність до суду. 

Стаття 18. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державного 

екологічного контролю 

1.           Рішення органів державного 

екологічного контролю, винесені за 

результатами здійснення заходів державного 

екологічного контролю, а також дії чи 

бездіяльність, вчинені під час заходів 

державного екологічного контролю, можуть 

бути оскаржені суб’єктом, щодо якого було 

винесено рішення. 

Пропонуємо вилучити “вчинені дії чи 

бездіяльність до суду”. 

Стаття 19. Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) 

  

3. У структурі апарату та територіальних органах 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) створюються 

інспекторські підрозділи, співробітниками яких є 

державні інспектори з охорони довкілля та/або 

старші державні інспектори з охорони довкілля. 

Стаття 19. Центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного екологічного нагляду 

(контролю)  

 

3. У структурі апарату та територіальних 

органах центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного екологічного нагляду 

(контролю) створюються інспекторські 

підрозділи, співробітниками яких є державні 

інспектори з охорони довкілля та/або старші 

державні інспектори з охорони довкілля. 

Повноваження державних інспекторів з 

Пропонуємо додати речення 

“Повноваження державних інспекторів з 

охорони довкілля визначено постановою 

Кабінету міністрів України в межах 

визначених законом” для чіткої відсилки 

до Постанови, де вказані права та 

обов’язки державних інспекторів, так як 
вони не прописані в цьому законі. 



охорони довкілля визначено постановою 

Кабінету міністрів України в межах 

визначених законом. 

 

4. У апараті та територіальних органах центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного екологічного 

нагляду (контролю) утворюються підрозділи 

внутрішнього контролю, завданням яких є 

здійснення контролю за дотриманням державними 

інспекторами з охорони довкілля вимог 

законодавства України. 

4. У апараті та територіальних органах 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю) 

утворюються підрозділи внутрішнього 

контролю, завданням яких є здійснення 

контролю за виконанням наданих 

повноважень державними інспекторами з 

охорони довкілля вимог законодавства 

України  та дотримання вимог 

законодавства України. 

Пропонуємо додати положення “за 

виконанням наданих повноважень” для 

розширення повноважень підрозділів 

внутрішнього контролю і підвищення 

ефективності роботи центрального 

органу.  

Стаття 21. Керівник та заступники керівника 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) 

  

2. Керівник центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю), 

перший заступник керівника та заступники керівника 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) призначаються на 

посаду Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 21. Керівник та заступники керівника 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю) 

  

2. Керівник центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного екологічного нагляду 

(контролю), перший заступник керівника та 

заступники керівника центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) 

призначаються на посаду  та звільняється з 

посади Кабінетом Міністрів України за 

поданням відповідного міністра, який 

спрямовує та координує діяльність цього 

органу. 

Пропонуємо додати  “звільнення” для 

чіткої процедури звільнення керівника 

ЦОВВ. 

Стаття 22. Територіальні органи центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

Стаття 22. Територіальні органи 

центрального органу виконавчої влади, що 

Пропонуємо змінити структуру речення 

для більш конкретного розуміння хто і 



здійснення державного екологічного нагляду 

(контролю)1.           Територіальні органи 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) утворюються за 

поданням керівника центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю) як 

юридичні особи публічного права в межах граничної 

чисельності державних службовців та працівників 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) і коштів, 

передбачених на його утримання, та ліквідовуються, 

реорганізовуються за поданням міністра, який 

спрямовує та координує діяльність центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного екологічного 

нагляду (контролю), Кабінетом Міністрів України. 

 

реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю) 

 

1. Територіальні органи центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) 

утворюються за поданням керівника 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю) 

як юридичні особи публічного права в межах 

граничної чисельності державних службовців 

та працівників центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) і коштів, 

передбачених на його утримання, та 

ліквідовуються, реорганізовуються 

Кабінетом Міністрів України за поданням 

міністра, який спрямовує та координує 

діяльність центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного екологічного нагляду 

(контролю). 

 

що робить, адже формулювання в кінці 

“Кабінетом Міністрів України” 

ускладнює розуміння процедури 

утворення та реорганізації.  

7. Керівником, заступником керівника 

територіального органу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного екологічного нагляду 

(контролю) може бути призначена особа, яка: 

  

1) відповідає загальним умовам вступу на державну 

службу та кваліфікаційним вимогам до посади; 

7. Керівником, заступником керівника 

територіального органу центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю) може бути 

призначена особа, яка: 

  

1) відповідає загальним умовам вступу на 

державну службу та кваліфікаційним 

Пропонуємо зробити відсилку на ЗУ 

”Про державну службу”, адже 

положення дублюються.  



Вимогами до осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, є вимоги до їхньої професійної 

компетентності, які складаються із загальних та 

спеціальних вимог. 

вимогам до посади відповідно до Закону 

України        « Про державну службу»; 

  

Стаття 23. Державний інспектор з охорони довкілля 

  

Заходи державного екологічного контролю, що 

реалізуються центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю),  

здійснюються Головним державним інспектором 

України з охорони довкілля, його першим 

заступником та заступниками, старшими 

державними інспекторами з охорони довкілля та 

державними інспекторами з охорони довкілля 

апарату центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю), Головними 

регіональними державними інспекторами з охорони 

довкілля, їх першими заступниками та заступниками, 

старшими державними інспекторами з охорони 

довкілля та державними інспекторами з охорони 

довкілля територіальних органів центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного екологічного 

нагляду (контролю). 

Стаття 23. Державний інспектор з охорони 

довкілля 

  

Заходи державного екологічного контролю, 

що реалізуються центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю),  

здійснюються Головним державним 

інспектором України з охорони довкілля, 

його першим заступником та заступниками, 

старшими державними інспекторами з 

охорони довкілля та державними 

інспекторами з охорони довкілля апарату 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду 

(контролю), Головними регіональними 

державними інспекторами з охорони 

довкілля, їх першими заступниками та 

заступниками, старшими державними 

інспекторами з охорони довкілля та 

державними інспекторами з охорони 

довкілля територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду 

(контролю), а також у співпраці з органами 

виконавчої влади та органами місцевого 

Пропонуємо прописати важливість 

співпраці з органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування . 



самоврядування у межах наданих їм 

повноважень.  . 

Стаття 24. Добір на службу в інспекційних 

підрозділах центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю)           

2. Відповідно до Закону України "Про запобігання 

корупції" та Закону України "Про очищення влади", 

щодо осіб, які претендують на службу в інспекційних 

підрозділах центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю), 

проводиться спеціальна перевірка та/або перевірка в 

порядку встановленому законодавством порядку. 

 

Стаття 24. Добір на службу в інспекційних 

підрозділах центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного екологічного нагляду 

(контролю)           2. Відповідно до Закону 

України "Про запобігання корупції" та 

Закону України "Про очищення влади", щодо 

осіб, які претендують на службу в 

інспекційних підрозділах центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю), 

проводиться спеціальна перевірка та/або 

перевірка у порядку встановленому 

законом. 

 

Пропонуємо змінити формулювання для 

більш конкретного розуміння  

Стаття 25. Конкурс на посаду державного інспектора 

з охорони довкілля 

6. Конкурс проводиться відповідною конкурсною 

комісією. 

Стаття 25. Конкурс на посаду державного 

інспектора з охорони довкілля 

 6. Конкурс проводиться відповідною 

конкурсною комісією відповідно до Закону 

України «Про державну службу». 

Пропонуємо зробити відсилку на ЗУ 

“Про державну службу”, адже не 

зрозуміло, що за конкурсна комісія.  

10.  Апарат центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю)  та 

його територіальні органи проводять перевірку 

документів, поданих кандидатами, на відповідність 

загальним вимогам та інформують про це спеціальну 

комісію. 

10.         Апарат центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю)  та його 

територіальні органи проводять перевірку 

документів, поданих кандидатами, на 

відповідність загальним вимогам та 

інформують про це конкурсну комісію. 

Пропонуємо уніфікувати розуміння 

“конкурсна комісія” та “ спеціальна 

комісія” для спрощення розуміння.  

12.         На посаду державний інспектор з охорони 

довкілля призначається за результатами конкурсу. 

Службові відносини особи, яка вступає на службу до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

12.         На посаду державний інспектор з 

охорони довкілля призначається за 

результатами конкурсу керівником органу 

державного екологічного контрою, до якого 

Пропонуємо прописати конкретного 

суб’єкта, що призначає на посаду  



державну політику із здійснення державного 

екологічного нагляду (контролю), розпочинаються з 

дня призначення на посаду. 

 

інспектор належить. Службові відносини 

особи, яка вступає на службу до 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду 

(контролю), розпочинаються з дня 

призначення на посаду. 

 

Стаття 27. Фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення  

1.  Фінансове забезпечення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного екологічного нагляду 

(контролю)  здійснюється коштом Державного 

бюджету України. 

Стаття 27. Фінансове та матеріально-

технічне забезпечення  

1.           Фінансове забезпечення 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного екологічного нагляду (контролю)  

здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Пропонуємо змінити формулювання для 

більш конкретного розуміння 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

РОЗДІЛ ІІІ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ 

ПРИРОДООХОРОННОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

Пропонуємо замінити Господарсько-

правову відповідальність на загальну 

назву відповідальності для розширення 

поняття відповідальності.  

Стаття 28. Господарсько-правова відповідальність 

суб’єктів господарювання за порушення 

природоохоронного законодавства 

  

2)У разі виявлення порушень вимог 

природоохоронного законодавства суб’єктами 

господарювання, органи державного екологічного 

контролю застосовують такі види адміністративно-

господарських санкцій : 

  

Відсутнє 

Стаття 28. Господарсько-правова 

відповідальність суб’єктів господарювання 

за порушення природоохоронного 

законодавства  
 

2) У разі виявлення порушень вимог 

природоохоронного законодавства 

суб’єктами господарювання, органи 

державного екологічного контролю 

застосовують такі види адміністративно-

господарських санкцій :       

        

 

Пропонуємо додати положення про “інші 

адміністративно-господарські санкції” 

для більш ширшого розуміння санкцій та 

можливого його застосування до 
правопорушників . 



3) інші адміністративно-господарські 

санкції, встановлені цим та іншими 

Законами. 

 

7. Застосування до суб’єкта господарювання 

адміністративно-господарських санкцій не звільняє 

його від відповідальності за шкоду та збитки, 

заподіяні порушенням природоохоронного 

законодавства. 

 

7. Застосування до суб’єкта господарювання 

адміністративно-господарських санкцій не 

звільняє його від відповідальності за шкоду 

та збитки, заподіяні порушенням 

природоохоронного законодавства та 

зобов’язання впровадження заходів задля 

негайного усунення порушень 

законодавства. 

Пропонуємо додати “та зобов’язання 

впровадження заходів задля негайного 

усунення порушень законодавства”. 

Стаття 29. Порушення природоохоронного 

законодавства суб’єктами господарювання 

6)           провадження господарської діяльності без 

документа дозвільного характеру у сфері охорони 

довкілля у випадках, коли необхідність одержання 

такого документу передбачена законодавством 

України, – у шістдесяти кратному розмірі 

мінімальної заробітної плати; 

Стаття 29. Порушення природоохоронного 

законодавства суб’єктами господарювання 

6)           провадження господарської 

діяльності без документа дозвільного 

характеру у сфері охорони довкілля у 

випадках, коли необхідність одержання 

такого документу є обов’язкова і  

передбачена законодавством України, – у 

шістдесяти кратному розмірі мінімальної 

заробітної плати; 

Пропонуємо змінити формулювання для 

більш конкретного розуміння.  

 

Пропонуємо більш детально розглянути 

процедуру вимірювання штрафу.  Як 

пропозиція, прив’язка до будівництва.  

 

 

7)           недотримання під час провадження 

господарської діяльності, екологічних умов, 

визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля, 

рішенні про провадження планованої діяльності, 

проектній документації, умов та нормативів, 

визначених у інших документах дозвільного 

характеру у сфері охорони довкілля – у тридцяти 

кратному розмірі мінімальної заробітної плати; 

7)           недотримання під час провадження 

господарської діяльності, екологічних умов, 

визначених у висновку з оцінки впливу на 

довкілля, рішенні про провадження 

планованої діяльності, проектній 

документації, умов, стандартів, лімітів та 

нормативів, визначених у інших документах 

дозвільного характеру у сфері охорони 

довкілля – у тридцяти кратному розмірі 

мінімальної заробітної плати; 

Пропонуємо додати “стандартів, лімітів” 

- як особливі форми встановлені ЗУ “Про 

охорону навколишнього природного 

середовища”, недотримання яких може 

спричинити притягнення до 

відповідальності.  

8)           відсутності обов’язкового страхування 

майнових ризиків при промисловій розробці 

8)           відсутності екологічного 

страхування, обов’язкового страхування 

Пропонуємо прописати “екологічне 

страхування” як одне з обов’язкових 



родовищ нафти і газу у випадках, передбачених 

Законом України «Про нафту і газ», обов’язкового 

страхування майнових ризиків користувача надр під 

час дослідно-промислового і промислового 

видобування та використання газу (метану) 

вугільних родовищ, обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за 

шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за 

угодою про розподіл продукції, обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 

пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 

небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 

об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких, 

може призвести до аварій екологічного та санітарно-

епідеміологічного характеру – у сорока кратному 

розмірі мінімальної заробітної плати; 

майнових ризиків при промисловій розробці 

родовищ нафти і газу у випадках, 

передбачених Законом України «Про нафту і 

газ», обов’язкового страхування майнових 

ризиків користувача надр під час дослідно-

промислового і промислового видобування 

та використання газу (метану) вугільних 

родовищ, обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності інвестора, в тому 

числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю 

людей, за угодою про розподіл продукції, 

обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності суб'єктів господарювання за 

шкоду, яку може бути заподіяно пожежами 

та аваріями на об'єктах підвищеної 

небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність на яких, може 

призвести до аварій екологічного та 

санітарно-епідеміологічного характеру – у 

сорока кратному розмірі мінімальної 

заробітної плати; 

умов визначене ЗУ “Про охорону 

навколишнього природного середовища” 

9)  порушення правил, умов, норм чи лімітів 

спеціального використання, утримання, поводження 

з об’єктами тваринного чи рослинного світу (у тому 

числі лісових ресурсів) – у сорока кратному розмірі 

мінімальної заробітної плати; 

9) порушення правил, стандартів, умов, 

норм чи лімітів спеціального використання 

природних ресурсів, утримання, поводження 

з об’єктами тваринного чи рослинного світу 

(у тому числі лісових ресурсів) – у сорока 

кратному розмірі мінімальної заробітної 

плати; 

Пропонуємо додати “стандартів” для 

розширення документів, недотримання 

яких може призвести до притягнення до 

відповідальності, “природних ресурсів” - 

для більш конкретного розуміння  

Відсутнє 

 

12) недотримання вимог поводження із 

побічними продуктами тваринництва - у 

п’ятдесяти кратному розмірі мінімальної 

заробітної плати, або ж від 3 до 75 

Пропонуємо додати “недотримання 

вимог поводження із побічними 

продуктами тваринництва” як одне з 

потенційних порушень. 



мінімальних зарплат відповідно до ЗУ Про 

побічні продукти тваринного походження 

не призначені  для споживання людиною; 

 

Відсутнє Стаття __ Адміністративна та 

кримінальна відповідальність за 

порушення природоохоронного 

законодавства 

  

Порушення природоохоронного 

законодавства України суб’єктами 

господарювання, фізичними особами тягне 

за собою притягнення до  

адміністративної та кримінальної 

відповідальності винних осіб визначену 

Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, Кримінальним кодексом 

України. 

 

Прописати про можливість притягнення 

до адміністративної і кримінальної 

відповідальності. 

 

Обґрунтування: 

У КУПАП і КК є також норми, які 

регулюють порушення 

природоохоронного законодавства - тому 

доцільно робити відсилку й на інші види 

відповідальності. 

 

Стаття 30. Провадження у справах про порушення 

суб’єктами господарювання вимог 

природоохоронного законодавства 
13.    Справа не може бути розпочата, а розпочата 

справа підлягає закриттю у разі: 
1) відсутності події або складу порушення 

природоохоронного законодавства; 
2) втрати чинності положення закону, яким 

встановлено відповідальність за порушення 

природоохоронного законодавства; 
3) закінчення визначеного законом строку, протягом 

якого можуть бути накладені адміністративно-

господарські санкції; 
4) наявності за тим самим фактом порушення, 

постанови про накладення адміністративно-

Стаття 30. Провадження у справах про 

порушення суб’єктами господарювання 

вимог природоохоронного законодавства  
13.  Справа не може бути розпочата, а 

розпочата справа підлягає закриттю у разі: 

1) відсутності події або складу порушення 

природоохоронного законодавства;  
2) втрати чинності положення закону, яким 

встановлено відповідальність за порушення 

природоохоронного законодавства;  
3) закінчення визначеного законом строку, 

протягом якого можуть бути накладені 

адміністративно-господарські санкції;  

Пропонуємо прибрати пункт 4, з 

оригінального тексту “наявності за тим 

самим фактом порушення, постанови про 

накладення адміністративно-

господарських санкцій або не скасованої 

постанови про закриття справи, 

винесеної щодо тієї самої особи”. 

 

Обгрунтування: створює ризик 

неврахування попередніх та/або 

теперішніх порушень суб’єктом, які 

мають враховуватись при прийнятті 

рішень.  



господарських санкцій або не скасованої постанови 

про закриття справи, винесеної щодо тієї самої 

особи; 
5) державної реєстрації припинення у результаті 

ліквідації юридичної особи, щодо якої складено 

протокол; 
6) смерті фізичної особи – підприємця, щодо якої 

складено протокол. 
 

 

4) державної реєстрації припинення у 

результаті ліквідації юридичної особи, щодо 

якої складено протокол; 
5) смерті фізичної особи – підприємця, щодо 

якої складено протокол. 
 

Стаття 31. Тимчасова заборона (обмеження) 

діяльності суб’єктів господарювання у разі 

порушення природоохоронного законодавства 

  

          1. Підставою для тимчасової заборони 

(обмеження) діяльності суб'єкта господарювання 

та/або використання суб’єктом господарювання 

одного або декількох окремих його цехів (дільниць) і 

одиниць обладнання є порушення ним під час 

провадження господарської діяльності екологічних 

умов, провадження діяльності без дозволів чи 

ліцензій у сфері охорони довкілля, що вимагаються 

законодавством для такого виду діяльності, або 

вчинення грубих та/або систематичних порушень 

природоохоронного законодавства, що не можуть 

бути усунені з технічних, економічних або інших 

причин. 

 

 

 

 

 

 

Стаття 31. Тимчасова заборона (обмеження) 

діяльності суб’єктів господарювання у разі 

порушення природоохоронного 

законодавства 

  

          1. Підставою для тимчасової заборони 

(обмеження) діяльності суб'єкта 

господарювання та/або використання 

суб’єктом господарювання одного або 

декількох окремих його цехів (дільниць) і 

одиниць обладнання є порушення ним під 

час провадження господарської діяльності 

екологічних умов, провадження діяльності 

без дозволів чи ліцензій у сфері охорони 

довкілля, що вимагаються законодавством 

для такого виду діяльності, або вчинення 

грубих та/або систематичних (2 і більше) 

порушень природоохоронного 

законодавства, що не можуть бути усунені з 

технічних, економічних або інших причин. 

  

Примітка 1: Під поняттям «грубі 

порушення» означає порушення або не 

Пропонуємо визначити конкретніше 

“грубе порушення” і “систематичних” 

для більш чіткого розуміння  

 

Пропонуємо додати” дифузного 

забруднення” 



 

1. Діяльність суб’єктів господарювання в 

цілому чи окремих його цехів (дільниць) і 

одиниць обладнання тимчасово 

забороняється (обмежується) у разі 

порушення під час провадження 

господарської діяльності екологічних умов, 

передбачених у висновку з оцінки впливу на 

довкілля, рішенні про провадження 

планованої діяльності та проектній 

документації, порушення умов інших 

документів дозвільного характеру, у тому 

числі на використання природних ресурсів, 

провадження діяльності з перевищенням 

нормативів гранично допустимих викидів чи 

скидів, впливів фізичних та біологічних 

факторів і лімітів скидів забруднюючих 

речовин  грубе і систематичне порушення 

інших вимог природоохоронного 

законодавства, якщо це становить 

безпосередню загрозу життю чи здоров’ю 

людей, довкіллю чи його компонентам, і 

інтерес у збереженні життя, здоров’я, 

довкілля чи його компонентів переважає 

шкоду, яка буде заподіяна у зв’язку із 

тимчасовою забороною (обмеженням) 

діяльності суб’єкта господарювання – до 

моменту забезпечення виконання таких умов, 

вимог та дотримання нормативів. 

 

дотримання визначених законом 

стандартів, лімітів, нормативів, що 

спричинило або може спричинити шкоду 

навколишньому природному середовищу, 

здоров’ю та життю людини. 

 

2. Діяльність суб’єктів господарювання 

в цілому чи окремих його цехів 

(дільниць) і одиниць обладнання 

тимчасово забороняється 

(обмежується) у разі порушення під 

час провадження господарської 

діяльності екологічних умов, 

передбачених у висновку з оцінки 

впливу на довкілля, рішенні про 

провадження планованої діяльності 

та проектній документації, 

порушення умов інших документів 

дозвільного характеру, у тому числі 

на використання природних ресурсів, 

провадження діяльності з 

перевищенням нормативів гранично 

допустимих викидів чи скидів, 

впливів фізичних та біологічних 

факторів, лімітів скидів 

забруднюючих речовин чи дифузного 

забруднення, грубе і систематичне 

порушення інших вимог 

природоохоронного законодавства, 

якщо це становить безпосередню 

загрозу життю чи здоров’ю людей, 

довкіллю чи його компонентам, і 

інтерес у збереженні життя, здоров’я, 



довкілля чи його компонентів 

переважає шкоду, яка буде заподіяна 

у зв’язку із тимчасовою забороною 

(обмеженням) діяльності суб’єкта 

господарювання – до моменту 

забезпечення виконання таких умов, 

вимог та дотримання нормативів. 

 

2.Тимчасова заборона (обмеження) діяльності 

суб’єкта господарювання у разі порушення 

природоохоронного законодавства, визначена 

постановою органу державного екологічного 

контролю про накладення адміністративно-

господарських санкцій, діє до усунення суб’єктом 

господарювання порушень природоохоронного 

законодавства. 

 

Відсутнє  Пропонуємо об’єднати з ч.3 ст 31 цього 

ж Закону 

3. Тимчасова заборона (обмеження) використання 

суб’єктом господарювання одного або декількох 

окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання 

у разі порушення природоохоронного законодавства, 

визначена постановою органу державного 

екологічного контролю про накладення 

адміністративно-господарських санкцій, діє до 

усунення суб’єктом господарювання порушень 

природоохоронного законодавства.   

3.Тимчасова заборона (обмеження) 

діяльності суб’єкта господарювання, 

використання суб’єктом господарювання 

одного або декількох окремих його цехів 

(дільниць) і одиниць обладнання у разі 

порушення природоохоронного 

законодавства, визначена постановою органу 

державного екологічного контролю про 

накладення адміністративно-господарських 

санкцій, діє до усунення суб’єктом 

господарювання порушень 

природоохоронного законодавства 

Пропонуємо об’єднати з попередньою 

нормою (ч.2 ст 31 цього ж Закону) 

6. У разі тимчасової заборони (обмеження) 

діяльності суб’єкта господарювання забороняються 

всі викиди і скиди забруднюючих речовин та 

6. У разі тимчасової заборони (обмеження) 

діяльності суб’єкта господарювання 

забороняються всі викиди, скиди 

забруднюючих речовин, дифузне 

Пропонуємо додати “дифузне 

забруднення”, “ або побічних продуктів”  



розміщення відходів в цілому чи окремих його цехів 

(дільниць) і одиниць обладнання. 

 

забруднення та розміщення відходів, або 

побічних продуктів в цілому чи окремих 

його цехів (дільниць) і одиниць обладнання. 

 

Стаття 32. Припинення діяльності суб’єктів 

господарювання у разі порушення 

природоохоронного законодавства 

  

Підставою для припинення діяльності суб’єкта 

господарювання є провадження діяльності без 

дозволів чи ліцензій у сфері охорони довкілля, що 

вимагаються законодавством для такого виду 

діяльності, або грубі та/або систематичні порушення 

природоохоронного законодавства, що не можуть 

бути усунені з технічних, економічних або інших 

причин. 

Стаття 32. Припинення діяльності суб’єктів 

господарювання у разі порушення 

природоохоронного законодавства 

  

1. Підставою для припинення діяльності 

суб’єкта господарювання є 

провадження діяльності без дозволів 

чи ліцензій у сфері охорони довкілля, 

що вимагаються законодавством для 

такого виду діяльності, або грубі 

та/або систематичні (2 і більше) 

порушення природоохоронного 

законодавства, що не можуть бути 

усунені з технічних, економічних або 

інших причин. 

  

Примітка: Під поняттям «грубі 

порушення» означає порушення або не 

дотримання визначених законом 

стандартів, лімітів, нормативів, що 

спричинило або може спричинити шкоду 

навколишньому природному середовищу, 

здоров’ю та життю людини. 

Пропонуємо визначити конкретніше 

“грубе порушення” і “систематичних” 

для більш чіткого розуміння 

 

Відсутнє Контроль та притягнення до відповідальності  

за перевищенням нормативів вмісту 

забруднюючих речовин у відпрацьованих 

газах пересувних джерел; 

 

 

На відміну від контролю за викидами зі 

стаціонарних джерел, контроль за 

викидами пересувних джерел не 

відбувається або ж відбувається не 

належним чином.. Попри те, що Закон 

України "Про охорону атмосферного 

повітря" містить норму “Особи, винні у 



 перевищенні нормативів вмісту 

забруднюючих речовин у 

відпрацьованих газах пересувних джерел 

несуть відповідальність згідно з 

законом” (Ст 33), а Стаття 81 КУпАП 

передбачає за це відповідальність, облік 

викидів від пересувних джерел не 

здійснюється, порушники не несуть 

покарання.  
 
Для ефективної реалізації даної норми в 

частині обліку викидів від пересувних 

джерел, пропонуємо передбачити 

відповідну нормативно-правову базу для 

визначення процедури проведення 

відповідних проб з пересувних джерел і 

механізм притягнення до 

відповідальності. 

 

Розділ IV 
 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

  

Відсутнє Зміни до ЗУ “Про побічні продукти 

тваринного походження, не призначені для 

споживання людиною”.  

 

Розділ II “ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ 

ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ 

ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО 

ПОХОДЖЕННЯ” 

Пропонуємо внести зміни до ЗУ “Про 

побічні продукти тваринного 

походження, не призначені для 

споживання людиною” 2015 р.  

Зокрема у розділі II щодо повноважень 

державних органів управління, де 

необхідно додати до переліку органів, що 

проводять державне управління у сфері 

поводження з побічними продуктами 

центральний орган державного 

екологічного контролю та ЦОВВ що 



Стаття 4. Органи державного управління у 

сфері поводження з побічними продуктами 

тваринного походження 

1. Державне управління у сфері поводження 

з побічними продуктами тваринного 

походження здійснюють […], центральний 

орган виконавчої влади що здійснює 

формування державної екологічної 

політики, центральний орган державного 

екологічного контролю.  

 

 

 

 

відповідає за державну екологічну 

політику.  

 

Речовини та матеріали що відносяться 

цим законом до побічних продуктів 

тваринництва, без належних умов збору, 

зберігання, переробки, використання чи 

утилізації є небезпечними джерелами 

забруднення довкілля, зокрема 

біогенного забруднення ґрунтів та вод, є 

джерелом парникових газів та низки 

забруднюючих речовин у повітрі, а 

також є ризикованим з точки зору 

поширення патогенів та залишків 

медичних препаратів. Відтак контроль за 

належним поводженням із побічними 

продуктами має належати до 

повноважень органів що забезпечують 

екологічну безпеку та належний стан 

довкілля.   

А також прописати статті у цьому ж 

розділі щодо повноважень ЦОВВ, який 

здійснює формування державної 

екологічної політики та Центрального 

органу державного екологічного 

контролю. 

4. У Земельному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27 (із 

наступними змінами): 

 

використання водно-болотних угідь; 

 

відсутнє 

використання земель, розорювання яких 

може призводити до втрати родючого 

шару ґрунту; 

 

Пропонуємо додати “використання 

земель, розорювання яких може 

призводити до втрати родючого шару 

ґрунту”. 



Відсутнє  додержання режиму використання 

мінеральних і органічних добрив та засобів 

боротьби з шкідниками; 

 

Пропонуємо додати “додержання 

режиму використання мінеральних і 

органічних добрив та засобів боротьби з 

шкідниками”.  

24. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» 

(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, 

ст. 91 (із наступними змінами): 

 

відсутнє 

У статті 12, щодо порядку застосування 

пестицидів та агрохімікатів,  після слів 

«прогнозу розвитку шкідників і хвороб» 

доповнити словами:  “приналежності 

ділянки ведення господарської діяльності 

до вразливих зон до (накопичення) 

нітратів та іншого біогенного 

забруднення.” 

 

Пропонуємо додати “приналежності 

ділянки ведення господарської діяльності 

до вразливих зон до (накопичення) 

нітратів та іншого біогенного 

забруднення.”, як однієї із умов 

екологічно-збалансованої 

сільськогосподарської діяльності, та 

забезпечення пріоритетності збереження 

здоров'я людини і охорони 

навколишнього природного середовища 

Відсутнє  У статті 13, щодо особливостей застосування 

пестицидів і агрохімікатів  доповнити 

словами: 

На території, що зазнала радіоактивного 

забруднення, а також у зонах надзвичайних 

екологічних ситуацій, вразливих зонах до 

(накопичення) нітратів та іншого 

біогенного забруднення застосування 

пестицидів і агрохімікатів обмежується в 

порядку, визначеному центральними 

органами виконавчої влади, що 

забезпечують формування державної 
аграрної політики, екологічної політики та 

екологічного нагляду(контролю). 

 

Пропонуємо доповнити перелік 

територій, щодо яких здійснюється 

особливий режим застосування 

пестицидів та агрохімікатів, вразливими 

зонами, а до органи що визначають такий 

режим/порядок додати ЦОВВ що 

здійснює екологічну політику та 

центральний орган екологічного 

контролю. 

 


