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Пропозиції до проєкту закону №3091 «Про державний екологічний 

контроль» 

 

Шановний Олександре Валерійовичу! 

 

Громадська організація «Центр екологічних ініціатив «Екодія» в рамках 

проведення аналізу над законопроєктом №3091 «Про державний екологічний 

контроль» надає Вам пропозиції до проєкту Закону у Додатку 1 до цього листа 

на 17 аркушах. 

У разі виникнення будь яких запитань, уточнень просимо надсилати їх 

на електронну пошту: md@ecoaction.org.ua  

 

Додатки: 

1. Пропозиції до проєкту Закону України «Про державний екологічний 

контроль» на 17 аркушах.  

 

 

Виконавча директорка       Наталія Гозак 

ГО «Екодія» 
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Пропозиції до проєкту Закону України «Про державний екологічний контроль»  

Поточна редакція Пропозиція Обґрунтування 

1. Стаття 10. Загальні вимоги до 

здійснення державного екологічного 

контролю  

1. Державний екологічний контроль 

реалізується у формі заходів державного 

екологічного контролю, в рамках яких 

здійснюється запобігання порушенням, 

перевірка виконання органами 

державної влади та органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами 

господарювання та фізичними особами 

вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, 

виявлення та фіксація порушень, 

встановлення винних осіб та притягнення 

їх до відповідальності. 

Стаття 10. Загальні вимоги до 

здійснення державного 

екологічного контролю  

1. Державний екологічний 

контроль реалізується у формі 

заходів державного екологічного 

контролю, в рамках яких 

здійснюється запобігання 

порушенням, перевірка 

виконання і дотримання 

органами виконавчої влади та 

органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами 

господарювання та фізичними 

особами вимог законодавства про 

охорону навколишнього 

природного середовища, 

виявлення та фіксація порушень, 

встановлення винних осіб та 

притягнення їх до 

відповідальності. 

Пропонує уточнити використання терміну 

«органами державної влади».  

 

У законодавстві немає чітко визначеного 

поняття «органи державної влади». 

Державна влада в Україні здійснюється на 

засадах розподілу влади на законодавчу, 

виконавчу і судову.  

 

У межах даного проєкту закону не 

визначено, що буде здійснюватися 

екологічний контроль за законодавчою та 

судовою гілками влади. У зв’язку з цим 

пропонуємо у даній статті, а також далі 

по тексту конкретизувати і замінити 

«органи державної влади» на «органи 

виконавчої влади».  

2. Стаття 15. Позапланові заходи 

державного екологічного контролю щодо 

суб’єктів господарювання: 

… 

Стаття 15. Позапланові заходи 

державного екологічного 

контролю щодо суб’єктів 

господарювання: 

… 

У випадку звернення фізичної особи щодо 

порушення юридичною або фізичною 

особою законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, 

фізична особа-заявник повинна бути 



 

2. Підставами для здійснення 

позапланових перевірок щодо суб’єктів 

господарювання є: 

 … 

3) звернення фізичної особи (фізичних 

осіб), громадського об’єднання, органів 

місцевого самоврядування (щодо 

порушень законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, 

що виходять за межі їхніх повноважень), 

із повідомленням про порушення вимог 

законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища. 

При отриманні звернення від фізичної 

особи, посадова особа органу державного 

екологічного контролю ідентифікує її 

шляхом порівняння наданих даних 

фізичною особою з даними, які містяться 

в Єдиному державному демографічному 

реєстрі в порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, 

що формує державну політику із 

здійснення державного екологічного 

контролю; 

2. Підставами для здійснення 

позапланових перевірок щодо 

суб’єктів господарювання є: 

… 

3) звернення фізичної особи 

(фізичних осіб), громадського 

об’єднання, органів місцевого 

самоврядування (щодо порушень 

законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища, що виходять за межі 

їхніх повноважень), із 

повідомленням про порушення 

вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища. При отриманні 

звернення від фізичної особи, 

посадова особа органу державного 

екологічного контролю 

ідентифікує її шляхом порівняння 

наданих даних фізичною особою з 

даними, які містяться в Єдиному 

державному демографічному 

реєстрі в порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої 

влади, що формує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного контролю.  

захищеною від негативного впливу 

правопорушника.  

 

У зв’язку з цим ми пропонуємо додати до 

абз. 3 ч. 2 ст. 15 «Персональні дані 

фізичної особи є конфіденційною 

інформацію і не підлягають 

поширенню».  

 

Відповідні персональні дані (адреса 

проживання, паспортні дані тощо) повинні 

вважатися конфіденційною інформацією і 

не повинні бути загальновідомими. Це 

пов’язано з безпекою фізичної особи-

заявника.  



 

Персональні дані фізичної особи 

є конфіденційною інформацію і 

не підлягають поширенню.  

3. 4) звернення Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини 

щодо 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 щодо суб’єкта 

господарювання у зв’язку з 

виявленими системними 

порушеннями та/або настанням 

події, що має/може мати значний 

негативний вплив на довкілля, 

права, законні інтереси, життя та 

здоров’я людини; 

  

З настання певної негативної події на 

початку негативний вплив на довкілля не є 

очевидним, проте у подальшому це може 

вплинути і на біорізноманіття, якість 

земельних та водних ресурсів. 

 

У зв’язку з цим пропонуємо додати 

«…має/може мати значний негативний 

вплив…» 

4. Стаття 23. Порушення законодавства 

про охорону навколишнього природного 

середовища суб’єктами господарювання 

1. Суб’єкти господарювання несуть 

відповідальність у вигляді штрафу в разі: 

… 

9) порушення правил, умов, норм чи 

лімітів спеціального використання, 

утримання, поводження з об’єктами 

тваринного чи рослинного світу (у тому 

числі лісових ресурсів) – у 

сорокакратному розмірі мінімальної 

заробітної плати; 

9) порушення правил, умов, 

норм чи лімітів спеціального 

використання, утримання, 

поводження з об’єктами 

тваринного чи рослинного світу (у 

тому числі лісових ресурсів), 

водних ресурсів – у 

сорокакратному розмірі 

мінімальної заробітної плати; 

Ліміти встановлюються не лише на об’єкти 

тваринного, рослинного світу, лісові 

ресурси. До цього списку можна включити 

водні ресурси. 

 

У зв’язку з цим пропонуємо додати «у тому 

числі лісових ресурсів), водних ресурсів»  



 

5. Стаття 23. Порушення законодавства 

про охорону навколишнього природного 

середовища суб’єктами господарювання 

1. Суб’єкти господарювання несуть 

відповідальність у вигляді штрафу в разі: 

… 

11) порушення порядку використання 

пестицидів та агрохімікатів - у 

п'ятдесятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати; 

11) порушення порядку 

використання, зберігання, 

перевезення, утилізацію 

пестицидів та агрохімікатів - у 

п'ятдесятикратному розмірі 

мінімальної заробітної плати; 

Пропонуємо більш конкретизувати, 

додавши «використання, зберігання, 

перевезення, утилізацію». 

 

Використання  -це лише одне з потенційних 

порушень екологічного законодавства, але 

потрібно враховувати також і його 

зберігання, перевезення, утилізацію.  

   

Пропозиції до Перехідних положень: 

1.  У Водному кодексі України 

(Відомості Верховної Ради України, 1995 

р., № 24, ст. 189 (із наступними змінами): 

 

3) у статті 15(2): 

у назві та абзаці першому частини 

першої слова «нагляду (контролю) у 

сфері охорони і раціонального 

використання вод та відтворення водних 

ресурсів» замінити словами 

«екологічного контролю»; 

у частині першій: 

після пункту 1 доповнити новим 

підпунктом 11 такого змісту: 

3) у статті 15(2) 

 

після пункту 1 доповнити новими 

підпунктами такого змісту 

 

Додати: 

 

1(1) здійснення державного 

контролю за додержанням 

вимог законодавства щодо 

використання агрохімікатів у 

межах зон вразливих до 

(накопичення) нітратів; 

 

У відповідній редакції статті не 

конкретизовано здійснення державного 

екологічного контролю у сфері охорони і 

раціонального використання вод.  

 

У зв’язку з цим, пропонуємо 

конкретизувати даний перелік повноважень 

органу державного екологічного контролю 

у ст. 15-2, зокрема пунктами: 1(1) -1(5).  

 

 



 

«11) здійснення державного контролю за 

додержанням вимог законодавства про 

охорону і раціональне використання вод 

та відтворення водних ресурсів на 

морському та внутрішньому водному 

транспорті;»; 

1(2) здійснення державного 

екологічного контролю за 

джерелами дифузного 

забруднення у межах зон 

вразливих до (накопичення) 

нітратів; 

 

 

1(3) здійснення державного 

екологічного контролю за 

дотримання водозахисних смуг, 

прибережних захисних смуг, 

використовуючи супутникові 

знімки, в тому числі 

розорювання прибережно-

захисних смуг, розорювання 

схилів тощо. 

 

1(4) здійснення державного 

екологічного контролю за 

точковими джерелами, за 

скидами забруднюючих речовин 

у водні об’єкти. 

 

1(5) здійснення контролю за 

наявністю та дотриманням умов 

дозволів на спеціальне 

водокористування. 



 

2) у частині шостій статті 105 слова 

«нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення 

і охорони природних ресурсів» замінити 

словами «екологічного контролю»; 

 

Відсутнє 

2) у частині шостій статті 105 

слова «нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього 

природного середовища, 

раціонального використання, 

відтворення і охорони природних 

ресурсів» замінити словами 

«екологічного контролю»; 

 

 частину 1 ст. 105 викласти у такій 

редакції: 

 

«Підприємства, установи і 

організації, діяльність яких може 

негативно впливати на стан 

підземних вод, особливо ті, які 

експлуатують накопичувачі 

промислових, побутових і 

сільськогосподарських стоків чи 

відходів, агрохімікатів, 

пестицидів повинні здійснювати 

заходи щодо попередження 

забруднення підземних вод, а 

також обладнувати локальні 

мережі спостережувальних 

свердловин для контролю за 

якісним станом цих вод.  

Один із основних забруднювачів водних 

ресурсів є агрохімікати і пестициди. 

Відповідно до звіту Держгеонадра про стан 

підземних вод, було виявлено основні 

речовини, концентрація яких перевищую, 

це нітрати, нітрити тощо. Основними 

джерелами поширення нітратів - є 

агрохімікати.  

 

У зв’язку з цим пропонуємо додати до 

“агрохімікатів, пестицидів”.  

 

 



 

3. У Земельному кодексі України 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 

р., № 3-4, ст. 27 (із наступними змінами): 

1) абз.4 ч.1 ст. 14-2 викласти у наступній 

редакції: 

 

«Стаття 14-2. Повноваження 

центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із 

здійснення державного екологічного 

контролю, у галузі земельних відносин 

 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного контролю, у галузі 

земельних відносин, належить 

здійснення державного контролю за 

додержанням органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності, 

громадянами України, іноземцями та 

особами без громадянства, а також 

іноземними юридичними особами вимог 

законодавства про використання та 

охорону земель щодо: 

… 

3. У Земельному кодексі України 

(Відомості Верховної Ради 

України, 2002 р., № 3-4, ст. 27 (із 

наступними змінами): 

1) абз.4 ч.1 ст. 14-2 викласти у 

наступній редакції: 

 

«Стаття 14-2. Повноваження 

центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного контролю, у галузі 

земельних відносин 

 

До компетенції центрального 

органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із 

здійснення державного 

екологічного контролю, у галузі 

земельних відносин, належить 

здійснення державного контролю 

за додержанням органами 

виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм 

власності, громадянами України, 

іноземцями та особами без 

Державний екологічний контроль 

здійснюється також щодо побічних 

продуктів тваринного походження, не 

призначені для споживання людиною. 

 

З прийняттям ЗУ “Про побічні продукти 

тваринного походження, не призначені для 

споживання людиною” побічні продукти 

вивели з під регулювання “відходів”.  

У зв’язку з цим, наразі екологічний 

контроль за побічними продуктами 

знаходиться у “сірій зоні”, яку було б 

доцільно врегулювати.   

 

Побічні продукти тваринного походження 

можуть мати значний негативний вплив 

через забруднення водних, земельних 

ресурсів, атмосферного повітря.  

 

 

У зв’язку з цим, вважаємо за необхідно 

виділити окремо “побічні продукти 

тваринного походження, не призначені 

для споживання людиною” серед інших 

об’єктів, які підлягають контролю. 



 

здійснення заходів щодо запобігання 

забрудненню земель хімічними і 

радіоактивними речовинами, відходами, 

стічними водами; 

громадянства, а також іноземними 

юридичними особами вимог 

законодавства про використання 

та охорону земель щодо: 

… 

здійснення заходів щодо 

запобігання забрудненню земель 

хімічними і радіоактивними 

речовинами, відходами, 

стічними водами, побічними 

продуктами тваринного 

походження, не призначені до 

споживання людиною. 

4. абз.7 ч.1 ст. 14-2 викласти у наступній 

редакції 

… 

установлення та використання 

водоохоронних зон і прибережних 

захисних смуг, а також додержання 

режиму використання їх територій; 

4. абз.7 ч.1 ст. 14-2 викласти у 

наступній редакції 

 

Пропонуємо викласти в такій 

редакції: 

 

«установлення та використання 

водоохоронних зон, 

прибережних захисних смуг, 

пляжних зон, зон, вразливих до 

(накопичення) нітратів, а також 

додержання правового режиму 

їх використання» 

 

 

Станом на зараз прийнята Методика 

визначення зон вразливих до (накопичення) 

нітратів. У зв’язку з цим вважаємо серед 

таких зон як водоохоронні зони, 

прибережні захисну смуги виділити також 

“зони вразливі до (накопичення) 

нітратів”, які матимуть свій правовий 

статус і обмеження щодо діяльності.  



 

 

 

5.  у частині першій статті 188 слова 

«нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення 

і охорони природних ресурсів» замінити 

словами «екологічного контролю»; 

 5. ч. 1 ст. 188 викласти у такій 

редакції: 
 

Стаття 188. Державний контроль 

за використанням та охороною 

земель 

 

1. Державний контроль за 

використанням та охороною 

земель здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у 

сфері земельних відносин, а за 

додержанням вимог 

законодавства про 

використання та охорону земель 

- центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного контролю. 

 

Пропонуємо до повноважень центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення 

державного екологічного контролю додати 

повноваження не лише стосовно 

“дотримання вимог законодавства про 

охорону земель”,  а викласти в такій 

редакції: 

“а за додержанням вимог законодавства 

про використання та охорону земель”. 

 

Це пов’язано з тим, що порушення 

природоохоронного законодавства може 

бути не лише у частині дотримання 

охорони земель, а й у частині як суб’єкти 

господарювання користуються земельною 

ділянкою. 

 

6. У Законі України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» 

(Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1991, № 41, ст.546): 

 

6.  

пп. 15, п (а), част. 1, ст. 20-2 

викласти у такій редакції: 

 

Державний екологічний контроль 

здійснюється також щодо побічних 

продуктів тваринного походження, не 

призначені для споживання людиною. 

 



 

4) у статті 20(2) 

Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення 

і охорони природних ресурсів, у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення 

і охорони природних ресурсів, у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища належить: 
… 

 

про поводження з відходами; 

… 

Відсутнє  

 

« - про поводження з відходами, 

побічними продуктами 

тваринного походження, не 

призначені до споживання 

людиною» 

 

Додати пп.19, п (а), ч. 1 ст. 20-2 

« щодо використання, 

зберігання, перевезення, 

утилізацію агрохімікатів, 

пестицидів» 

З прийняттям ЗУ “Про побічні продукти 

тваринного походження, не призначені для 

споживання людиною” побічні продукти 

вивели з під регулювання “відходів”.  

У зв’язку з цим, наразі екологічний 

контроль за побічними продуктами 

знаходиться у “сірій зоні”, яку було б 

доцільно врегулювати.   

 

Побічні продукти тваринного походження 

можуть мати значний негативний вплив 

через забруднення водних, земельних 

ресурсів, атмосферного повітря.  

 

 

У зв’язку з цим, вважаємо за необхідно 

виділити окремо “побічні продукти 

тваринного походження, не призначені 

для споживання людино” серед інших 

об’єктів, які підлягають контролю. 

 

7. у статті 20 (2): 

доповнити новими пунктами такого 

змісту: 

7.  

 у статті 20 (2): 

Станом на сьогодні не ведеться ефективний 

контроль за дифузними джерелами 

забруднення, проте вони є основними 



 

 

р) виконання відбору проб та 

інструментально-лабораторні 

вимірювання показників складу та 

властивостей викидів стаціонарних 

джерел забруднення атмосферного 

повітря, вод лляльних, баластних, 

зворотних, поверхневих, морських, 

підземних (із спостережувальних 

свердловин на об'єктах, що 

обстежуються); вимірювання показників 

складу та властивостей викидів 

пересувних джерел забруднення 

атмосферного повітря; 

доповнити новими пунктами 

такого змісту: 

 

р) виконання відбору проб та 

інструментально-лабораторні 

вимірювання показників складу та 

властивостей викидів 

стаціонарних джерел забруднення 

атмосферного повітря, дифузних і 

точкових джерел забруднення 

водних об’єктів, вод лляльних, 

баластних, зворотних, 

поверхневих, морських, підземних 

(із спостережувальних свердловин 

на об'єктах, що обстежуються); 

вимірювання показників складу та 

властивостей викидів пересувних 

джерел забруднення 

атмосферного повітря; 

джерелами забруднення водних ресурсів 

нітратами, фосфатами та іншими 

сполуками.  

 

У зв’язку з цим, пропонуємо до “виконання 

відбору проб та інструментально-

лабораторних вимірювань показників 

складу” додати також “дифузних і 

точкових джерел забруднення водних 

об’єктів” 

8. У Законі України «Про пестициди і 

агрохімікати» (Відомості Верховної Ради 

України, 1995 р., № 14, ст. 91 (із 

наступними змінами): 

 

2) у назві та частинах першій й другій 

статті 16(7) слова «нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 

8. У Законі України «Про 

пестициди і агрохімікати» 

(Відомості Верховної Ради 

України, 1995 р., № 14, ст. 91 (із 

наступними змінами): 

 

2) ч. 1 ст. 16(7) викласти у такій 

редакції: 

 

У ЗУ “Про пестициди і агрохімікати” 

неконкретизовано питання здійснення 

державного екологічного контролю.  

 

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне 

конкретизувати дані повноваження.  

 

Пропонуємо конкретизувати дані 

повноваження органу державного 



 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів» замінити словами 

«екологічного контролю». 

«До компетенції центрального 

органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із 

здійснення державного 

екологічного контролю, у сфері 

діяльності, пов'язаної з 

пестицидами і агрохімікатами, 

належить: 

 

-  здійснення державного 

контролю за поводженням, 

використанням, зберіганням, 

перевезенням, утилізацією 

пестицидів і агрохімікатів; 

 

- здійснення контролю за 

використанням та дотриманням 

умов використання пестицидів 

та агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні; 

 

- здійснення державного 

екологічного контролю за 

використанням, зберіганням, 

перевезенням агрохімікатів у 

зонах, вразливих до 

(накопичення) нітратів.  

 

екологічного контролю . Це повинно 

підвищити ефективність здійснення 

екологічного контролю і забезпечення 

екологічної безпеки. 



 

ч. 2 ст. 16 (7) викласти у такій 

редакції: 

 

До компетенції центрального 

органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із 

здійснення державного 

екологічного контролю, можуть 

належати також інші види 

діяльності, пов'язаної з 

пестицидами і агрохімікатами, 

визначені законами України та 

покладені на нього Президентом 

України. 

 

9. У Законі України «Про охорону 

земель» (Відомості Верховної Ради 

України, 2003 р., № 39, ст. 349 (із 

наступними змінами): 

 

2) назву і абзаци 1 та 2 частини першої 

статті 17(1) викласти в новій редакції 

… 

 

До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного контролю, належать: 

9. 

До повноважень центрального 

органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із 

здійснення державного 

екологічного контролю, належать: 

 здійснення державного 

екологічного контролю за 

додержанням законодавства про 

використання та охорону земель 

щодо:; 

 

Державний екологічний контроль 

здійснюється також щодо побічних 

продуктів тваринного походження, не 

призначені для споживання людиною. 

 

З прийняттям ЗУ “Про побічні продукти 

тваринного походження, не призначені для 

споживання людиною” побічні продукти 

вивели з під регулювання “відходів”.  

У зв’язку з цим, наразі екологічний 

контроль за побічними продуктами 

знаходиться у “сірій зоні”, яку було б 

доцільно врегулювати.   



 

 здійснення державного екологічного 

контролю за додержанням законодавства 

про використання та охорону земель 

щодо:; 

абз. 5 ч.1 ст. 17(1) викласти у 

такій редакції: 

 

- здійснення заходів щодо 

запобігання забрудненню земель 

хімічними і радіоактивними 

речовинами, відходами, стічними 

водами, побічними продуктами 

тваринного походження, не 

призначені для споживання 

людиною» 

 

Абз. 8 ч. 1 ст. 17(1) викласти у 

такій редакції: 

 

«установлення та використання 

водоохоронних зон, прибережних 

захисних смуг, пляжних зон, зон, 

вразливих до (накопичення) 

нітратів, а також додержання 

правового режиму їх 

використання» 

 

 

Побічні продукти тваринного походження 

можуть мати значний негативний вплив 

через забруднення водних, земельних 

ресурсів, атмосферного повітря.  

 

 

У зв’язку з цим, вважаємо за необхідно 

виділити окремо “побічні продукти 

тваринного походження, не призначені 

для споживання людино” серед інших 

об’єктів, які підлягають контролю. 

 

10. Стаття 17-1. Повноваження 

центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду 

10.  

Абз. 5 п.а).ч.1 ст.17-1 викласти у 

такій редакціїї: 

 

Державний екологічний контроль 

здійснюється також щодо побічних 

продуктів тваринного походження, не 

призначені для споживання людиною. 

 



 

(контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища 

 

До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

у галузі охорони земель, належать: 

… 

здійснення заходів щодо запобігання 

забрудненню земель хімічними і 

радіоактивними речовинами, відходами, 

стічними водами; 

«-здійснення заходів щодо 

запобігання забрудненню земель 

хімічними і радіоактивними 

речовинами, відходами, стічними 

водами, побічними продуктами 

тваринного походження, не 

призначені для споживання 

людиною» 

З прийняттям ЗУ “Про побічні продукти 

тваринного походження, не призначені для 

споживання людиною” побічні продукти 

вивели з під регулювання “відходів”.  

У зв’язку з цим, наразі екологічний 

контроль за побічними продуктами 

знаходиться у “сірій зоні”, яку було б 

доцільно врегулювати.   

 

Побічні продукти тваринного походження 

можуть мати значний негативний вплив 

через забруднення водних, земельних 

ресурсів, атмосферного повітря.  

 

 

У зв’язку з цим, вважаємо за необхідно 

виділити окремо “побічні продукти 

тваринного походження, не призначені 

для споживання людино” серед інших 

об’єктів, які підлягають контролю. 

 

 

Статті законів, які не були розглянуті у І читанні: 

1. У Законі України «Про охорону 

земель» (Відомості Верховної Ради 

України, 2003 р., № 39, ст. 349 (із 

наступними змінами): 

Ч.3 ст. 19 викласти у такій 

редакції: 

 

Пропонуємо внести зміни до ч. 3 ст. 19 ЗУ 

“Про охорону земель”.  

 



 

 

Ст.  19: Державний контроль за 

використанням та охороною земель 

«Порядок здійснення державного 

контролю за використанням та 

охороною земель встановлюється 

цим Законом та Земельним 

кодексом України, законами 

України "Про державний 

контроль за використанням та 

охороною земель", "Про основні 

засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 

діяльності", «Про державний 

екологічний контроль».  

Дана частина ст. 19  була додана у зв’язку  

із змінами, внесеними згідно із Законом № 

1423-IX від 28.04.2021. 

 

Вважаємо за необхідне передбачити 

відповідні зміни до ч. 3 ст. 19. Адже 

державний екологічний контроль повинен 

регулюватися з  урахування положень ЗУ 

“Про державний екологічний контроль” 

2. У Законі України «Про побічні 

продукти тваринного походження, не 

призначені для споживання людиною» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, 

№ 24, ст.171) 

Додати після ст. 6 – статтю 6 (1): 

 

«Стаття 6(1). Повноваження 

центрального органу виконавчої 

владу, що реалізує державну 

політику із здійснення державного 

екологічного контролю 

 

1. До повноважень центрального 

органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із 

здійснення державного 

екологічного контролю,  

належить: 

 

Пропонуємо передбачити відповідні зміни 

до ЗУ “Про побічні продукти тваринного 

походження, не призначені для споживання 

людиною”. 

 

Поводження  з побічними продуктами несе 

ризи забруднення водних, земельних 

ресурсів, атмосферного повітря.  

 

Тому потрібно, щоб орган державного 

екологічного контролю мав відповідні 

контрольні повноваження у сфері 

поводження з побічними продуктами 

тваринного походження.  

 

Пропонуємо передбачити відповідні зміни.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#n1175
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-20#n1175


 

1) здійснення державного 

екологічного контролю за 

поводженням з побічними 

продуктами тваринного 

походження, не призначені для 

споживання людиною, зокрема 

контроль за негативним впливом 

на водні, земельні ресурси, 

атмосферне повітря.  

 

 

2) здійснення екологічного 

контролю за наявністю і 

дотриманням вимог 

експлуатаційного дозволу з 

урахування вимог охорони 

навколишнього природного 

середовища; 

 

3) інші повноваження, 

передбачені відповідно до 

законодавства України. 

 

 

 


