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ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Володимире Олександровичу!  

 

Від імені активної екологічної спільноти, підписантів цього звернення, просимо 

сприяти прийняттю критичних довкільних законопроєктів, які зареєстровані у Верховній 

Раді України, а саме про державний екологічний контроль (№ 3091) та зменшення 

промислового забруднення (№ 4167), що досі не приймаються через вплив 

олігархічних бізнес-груп.   

Для привернення уваги до проблеми ми сьогодні провели акцію під БЦ 

Парковий перед початком Всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія» з вимогою до 

представників влади прийняти ці законопроєкти до 15 липня – останнього дня роботи 

парламенту перед літньою відпусткою. Прийняття цих законів дасть можливість українцям 

дихати чистим повітрям, а підприємства-забруднювачі змусить зменшувати викиди і 

модернізуватися справедливим чином.  

Що пропонує законопроєкт №3091 “Про державний екологічний контроль”?   

Він передбачає проведення реформи державного екологічного контролю та 

ліквідацію корумпованої Держекоінспекції. Крім цього, передбачено підвищену 

відповідальність інспектора за перевищення повноважень, врегулювання системи стягнень 

за порушення екологічного законодавства.  

Цей законопроєкт вже 4 роки в розробці Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України, юристів та фахівців у галузі. 19 лютого 2021 року депутати 

проголосували за повторне перше читання, однак законопроєкт досі не винесли 

на перше читання.  

Що пропонує законопроєкт №4167 “Про запобігання, зменшення та контроль 

забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності”?  

Він вимагає від підприємств  зменшити  викиди забруднюючих речовин та 

модернізуватися. У них для цього буде щонайменше 12 років на поступову модернізацію, 

відповідно до найкращих доступних технологій і методів управління (НДТМ).  

НДТМ вводяться в дію за 4 роки з моменту прийняття. Ті підприємства, які не 

встигають модернізуватись і модернізація яких вимагатиме непропорційно високих витрат 

порівняно з перевагами для довкілля, можуть отримати відступ у Міністерства захисту 

довкілля  і природних ресурсів України до 7 років на основі інвестиційних планів щодо 

власних фінансових показників. Законопроєкт запроваджує інтегрований довкільний 

дозвіл та  «моніторинг на трубі» у режимі реального часу 24/7. Дані про викиди в 

mailto:info@ecoact.org.ua
tel:+380%2044%20353%207841
https://ecoaction.org.ua/aktyvisty-zaklykaly-vberehty-ukraintsiv.html


 

атмосферне повітря стануть доступними для всіх, зокрема для екоінспекторів, у режимі 

реального часу.  

Законопроєкти №3091 та №4167 важливі для забезпечення екологічної безпеки 

громадян, забезпечення конституційного права українців на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля. Сподіваємось, що голос громадськості також може бути почутим.   

 

З повагою, 

Виконавчий директор        Гозак Н.О.  

ГО “ Екодія”   

  

 

 

 

 

 

До звернення приєдналися 26 організацій громадянського суспільста та активістів:  

ГО "Зелений Фронт"   

МБО "Екологія - Право - Людина" (ЕПЛ)   

ГО "Мама-86 - Бахмут"   

ГО "Бахмут"   

Громадська організація "Екологічно-гуманітарне об'єднання "Зелений Світ"   

ГО «Зелена генерація»   

ГО «Планета Водогін»   

ГО «Насіннєва скарбниця», засновник Ситник Т. М.   

ГО “Ініціативна група «Разом»   

Ігор Муравський, громадський інспектор   

ГО «Офіс довкілля»   

МБО ІЦ «Зелене досьє»  

ВГО «Пасічники України проти пестицидів»   

Kyiv Green City   

ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія»   

ГО “Єдина Планета”  

ГО «Бюро екологічних розслідувань»   

БО «Надія»   

ГО «Жива Планета»   

ГО «Центр регіональних досліджень»   

МК «Спільні дії»   

ГО «Зелений лист»   

ГО "Миколаївська обласна екологічна асоціація "Зелений світ"   

ГО «Екологічний клуб «Край»   

ГО «Товариство Олекси Тихого»   

ГО “Культурно-освітня фундація Лібері Лібераті”   

ГО "Твоє нове місто"   

ГО «Відродження природної спадщини»  


