
 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 

 

 

 

від 19 лютого 2020 р. № 25/2 

 

 
Про проект Закону про внесення змін до  

деяких законодавчих актів України щодо  

впровадження європейських принципів  

модернізації української промисловості  

(реєстр. № 2464) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження європейських принципів модернізації української промисловості 

(реєстр. № 2464 від 18.11.2019), поданий народними депутатами України 

Магерою С.В., Магомедовим М.С., Шпеновим Д.Ю., і відзначає. 

Метою законопроекту, як зазначає суб’єкт права законодавчої ініціативи, є 

закріплення оптимального, якісного, ефективного та цільового механізму 

використання коштів для проведення виключно цільових природоохоронних 

заходів, а також стимулювання екологічних інвестицій для покращення 

екологічної ситуації в Україні. 

Законопроектом пропонуються зміни до Законів України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та «Про оцінку впливу на довкілля», 

зокрема, розширити обсяг інформації, що має включатися до повідомлення про 

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, а також до звіту та 

висновку з оцінки впливу на довкілля на господарську діяльність, яка вже 

здійснюється; пропонується суб’єктам господарювання надати право на 

зменшення, в порядку передбаченому Податковим кодексом України, сум 

платежів (нарахувань) екологічного податку у разі реалізації ними проектів 

екологічної модернізації підприємства та/або інших відповідних заходів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

щодо змісту проекту Закону висловило наступне. 

1. У зв’язку з тим, що частина положень цього проекту співпадає за 

змістом з відповідними положеннями проекту Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку для 

впровадження європейських принципів промислової модернізації (реєстр. 

№ 2367-2 від 19.11.2019) вважаємо за доцільне звернути увагу на зауваження та 
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пропозиції, які були висловлені до цих положень у висновку управління від 

24.01.2020 № 16/3-63/2376-2 на вказаний проект. Зокрема, йдеться про:  

1.1. У новій редакції п. 5 ч. 2 ст. 5 Закону до складу загальних технічних 

характеристик, у тому числі параметрів планованої діяльності, які наводяться у 

повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, 

включається, зокрема, «опис (перелік) передбачених заходів, спрямованих на 

запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного 

негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних 

заходів, здійснення (реалізація) яких дає підстави для зменшення обчисленої 

суми екологічного податку у порядку, передбаченому Податковим кодексом 

України». Проте, на думку управління, зміст зазначених заходів відноситься не 

до технічних характеристик, а скоріше до таких складових повідомлення про 

плановану діяльність, як «екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

альтернативами» та «необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами» (п.п. п.п. 6, 7 ч. 2 цієї ж статті). 

1.2. У новій редакції п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону до його чинної редакції, згідно з 

якою до складу звіту про оцінку включається «опис (перелік) передбачених 

заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) 

компенсаційних заходів» додаються слова «здійснення (реалізація) яких дає 

підстави для зменшення обчисленої суми екологічного податку у порядку, 

передбаченому Податковим кодексом України». Вважаємо, що прив’язка 

відповідних заходів до визначених Податковим кодексом України підстав для 

зменшення обчисленої суми екологічного податку звужує можливості суб’єкта 

господарювання щодо запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на довкілля. Адже за чинною редакцією 

вказаного пункту він має можливості для вибору більш широкого кола 

відповідних заходів. У зв’язку з цим пропонуємо виключити зазначені зміни з 

проекту. 

Крім цього, слід звернути увагу, що з точки зору дотримання правил 

законодавчої техніки зміни, які вносяться проектом до цього пункту, коректніше 

викласти не як його нову редакцію, а як доповнення його певними словами. 

Аналогічне зауваження стосується і нової редакції ч. 9 ст. 9 Закону.  

1.3. Зі змісту внесених пропозицій до ч. 8 ст. 9 Закону (а не до п. 8 ч. 5 ст. 

9, як пропонується проектом) випливає, що «висновок з оцінки впливу на 

довкілля незалежно від зміни суб’єкту господарювання, втрачає силу через п’ять 

років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої 

діяльності». У чинній редакції цієї норми підкреслена фраза відсутня. У зв’язку 

із тим, що назва суб’єкта господарювання зазначається в повідомленні про 

плановану діяльність (ч. 2 ст. 5 Закону), а також те, що такий суб’єкт забезпечує 

підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля (ч. 1 ст. 6 Закону), особливості 

регулювання відповідних відносин щодо провадження планованої діяльності у 

разі його зміни мають бути визначені детальніше. Адже, без такого уточнення 

створюються ризики того, що новий суб’єкт господарювання діятиме, не 

керуючись звітом про оцінку впливу на довкілля, підготовленим попереднім 

суб’єктом господарювання. 
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Аналогічне за змістом зауваження стосується й змін до ч. 9 (а не нової 

редакції п. 9 ч. 5) цієї статті. 

2. Враховуючи те, що згідно зі ст. 116 Конституції України забезпечення 

проведення політики у сферах охорони природи та екологічної безпеки належить 

до повноважень Кабінету Міністрів України, для прийняття зваженого рішення 

щодо пропозицій проекту Закону доцільно отримати висновок Уряду. 
За зверненням Комітету Мінекономіки разом з Мін’юстом, Мінфіном, 

Мінекоенерго опрацювало проект Закону та надало в електронному вигляді щодо 
нього експертний висновок, відповідно до якого: 

Мінекономіки зазначає, що у пояснювальній записці до проекту Закону 

вказано, що його реалізація не потребує додаткових витрат з Державного 

бюджету України. Проте, запропонована проектом Закону норма щодо надання 

права підприємствам на зменшення сум платежів (нарахувань) екологічного 

податку у разі реалізації ними проектів екологічної модернізації призведе до 

відповідного зменшення надходжень до Державного бюджету України. У зв’язку 

з цим є необхідність підготовки розробниками фінансово-економічних 

обґрунтувань до проекту Закону; 
Мін’юст, зокрема, зазначає, що відповідно до пункту 7.3 статті 7 

Податкового кодексу України будь-які питання щодо оподаткування 
регулюються Податковим Кодексом України і не можуть встановлюватися або 
змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно 
положення щодо внесення змін до Кодексу. Підстави для надання податкових 
пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом; 

Мінфін зазначає, що прийняття поданого проекту Закону не впливатиме на 

видаткову частину Державного бюджету України, але може мати вплив на 

дохідну частину бюджетів. Норми стосовно змінення екологічного податку не 

можуть бути предметом розгляду проекту Закону, оскільки згідно із пунктом 7.3 

статті 7 Податкового кодексу будь-які питання щодо оподаткування 

регулюються Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими 

законами України. Відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову 

політику, укладеного з Міжнародним валютним фондом 5 грудня 2018 року, 

Україна взяла на себе зобов’язання утримуватися від введення нових податкових 

пільг або привілеїв. Крім того, повідомлено, що практика застосування 

податкових пільг свідчить про негативний вплив на економіку як регіону, так і 

держави в цілому через непрозорий механізм надання таких преференцій та 

утворення нових схем ухилення від оподаткування і крім прямих втрат 

державного та місцевих бюджетів потребує додаткових витрат 3 державних 

коштів для здійснення дієвого контролю за дотриманням умов їх надання та 

використання. 

Мінекоенерго звертає увагу на те, що основні положення проекту Закону 

не відповідають положенням Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

згідно з якими оцінка впливу на довкілля здійснюється щодо майбутньої 

планованої діяльності, а не господарської діяльності, яка вже здійснюється, а 

тому не може бути підставою для зменшення обчисленої суми екологічного 

податку за підсумками реалізації суб’єктами господарювання проектів 

екологічної модернізації. Проект Закону не підтримується в запропонованій 

редакції. 
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Комітет зазначає, що на розгляді Верховної Ради України, крім проекту 

№ 2367-2, наразі знаходяться проект законів України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку та 

впровадження європейських принципів модернізації української промисловості 

(реєстр. № 2367-1 від 18.11.2019), проект законів України «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо забезпечення цільового використання 

екологічного податку та впровадження європейських принципів модернізації 

української промисловості» (реєстр. № 2465 від 18.11.2019), із якими 

законопроект № 2464 системно та логічно пов'язаний. Рішенням Комітету від 18 

грудня № 20/3 рекомендував головному комітету внести на розгляд Верховної 

Ради України пропозицію про повернення законопроектів (реєстр. №№ 2367-1 та 

2367-2) суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.  
 

За результатами розгляду законопроекту Комітет   в и р і ш и в : 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

2. Внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

повернення на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проекту 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження європейських принципів модернізації української промисловості 

(реєстр. № 2464 від 18.11.2019), поданий народними депутатами України 

Магерою С.В., Магомедовим М.С., Шпеновим Д.Ю. 

 

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України від 

Комітету визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державного моніторингу навколишнього природного середовища Якименка П.В. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                     О. БОНДАРЕНКО 


