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

    від 17 січня 2019 року   № 85/8

Щодо проекту Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
(щодо забезпечення дотримання нормативів 
вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 
при експлуатації автомототранспортних та
інших пересувних засобів) (реєстр. № 9360)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  відповідно  до  предметів  відання,
розглянув  проект  Закону  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України  (щодо  забезпечення  дотримання  нормативів  вмісту  забруднюючих
речовин  у  відпрацьованих  газах  при  експлуатації  автомототранспортних  та
інших пересувних засобів) (реєстр. № 9360 від 03.12.2018), внесений народним
депутатом України Тимошенком Ю.В., і відзначає.

Законопроект  спрямований, на  думку  суб’єкта  права  законодавчої
ініціативи,  на  захист  життя  та  здоров’я  людей,  збереження  та  відновлення
природного  стану  атмосферного  повітря  шляхом  забезпечення  дотримання
нормативів  вмісту  забруднюючих  речовин  у  відпрацьованих  газах  при
експлуатації автомототранспортних та інших пересувних засобів.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті  81 Кодексу України
про  адміністративні  правопорушення,  а  саме  передбачити  за  експлуатацію
громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у
яких  вміст  забруднюючих  речовин  у  відпрацьованих  газах,  а  також  рівень
впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують
установлені  нормативи,  адміністративне  стягнення  у  вигляді  попередження з
обов’язком  припинити  правопорушення  протягом  14  днів,  а  також
адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти



неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  за  повторне  протягом  року
вчинення зазначеного порушення;

Також проектом Закону пропонується доповнити новим підпунктом частину
першу  статті  23  Закону  України  «Про  Національну  поліцію»,  а  саме
конкретизувати  повноваження  Національної  поліції  в  частині  вжиття  заходів
для виявлення фактів експлуатації автомототранспортних та інших пересувних
засобів  з  перевищенням  нормативів  вмісту  забруднюючих  речовин  у
відпрацьованих газах.

За результатами розгляду Комітет вирішив :

1. Рекомендувати  Комітету  з  питань  законодавчого  забезпечення
правоохоронної  діяльності  внести  на  розгляд  Верховної  Ради  України
пропозицію  про  прийняття  проекту  Закону  про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих актів України (щодо забезпечення дотримання нормативів вмісту
забруднюючих  речовин  у  відпрацьованих  газах  при  експлуатації
автомототранспортних  та  інших  пересувних  засобів)  (реєстр.  № 9360
від 03.12.2018), внесеного народним депутатом України Тимошенком Ю.В., за
основу.

2. Рішення  направити  до  Комітету  з  питань  законодавчого  забезпечення
правоохоронної діяльності.

Перший заступник
Голови Комітету                                                           А. ДИРІВ
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