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Про проекти Законів про запобігання,  

зменшення та контроль промислового  

забруднення (реєстр. № 4167)  

та  

про запобігання, зменшення та контроль  

промислового забруднення (реєстр. № 4167-1) 

 

Комітет розглянув проекти Законів про запобігання, зменшення та контроль 

промислового забруднення (реєстр. № 4167 від 29.09.2020), поданий Кабінетом 

Міністрів України, та про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення (реєстр. № 4167-1 від 13.10.2020), поданий народними депутатами 

України Марусяком О.Р., Шаховим С.В., Магерою С.В., іншими народними 

депутатами України, і відзначає. 

Метою законопроекту (реєстр. № 4167), на думку суб‘єкта права 

законодавчої ініціативи, є встановлення правових та організаційних засад 

запобігання, зменшення, контролю та усунення забруднення, що виникає в 

результаті промислової діяльності, для забезпечення високого рівня захисту 

довкілля шляхом впровадження інтегрованого дозволу, визначення видів 

діяльності, які вимагають інтегрованого дозволу, вимог щодо застосування 

найкращих доступних технологій та методів управління, моніторингу викидів та 

контролю суб’єктів господарювання, які отримали інтегрований дозвіл. 

Законопроектом (реєстр. № 4167), передбачено встановити правові та 

організаційні засади щодо запобігання, зменшення, контролю та усунення 

забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, для забезпечення 

високого рівня захисту довкілля. 

У прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту змінами до 

Водного кодексу України передбачено запровадження для видів діяльності, 

визначених у Законі України «Про запобігання, зменшення та контроль 

промислового забруднення», інтегрованого дозволу замість дозволу на спеціальне 

водокористування.  



Змінами до Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» передбачено запровадження інституту найкращих доступних 

технологій та методів управління, висновків найкращих доступних технологій та 

методів управління та правил технічної експлуатації установок, на основі яких 

видаватимуться інтегровані дозволи, а також передбачено запровадження 

відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання, 

зменшення та контролю промислового забруднення. 

Змінами до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 

передбачено запровадження для видів діяльності, визначених у Законі України 

«Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення», 

інтегрованого дозволу замість дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря. 

Змінами до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» передбачено врахування особливостей процедури видачі, внесення 

змін до зупинення, анулювання, перегляду та оновлення умов інтегрованого 

дозволу. 

Змінами до Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» передбачено врахування 

особливостей механізму контролю за дотриманням умов інтегрованого дозволу. 

Змінами до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру 

у сфері господарської діяльності» передбачено запровадження інтегрованого 

дозволу як нового документу дозвільного характеру. 

Змінами до Кодексу України з процедур банкрутства передбачено 

запровадження задоволення вимог кредиторів із зобов’язань щодо усунення 

забруднення, спричиненого діяльністю суб'єкта господарювання, відповідно до 

законодавства у сфері запобігання, зменшення та контролю промислового 

забруднення, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надало низку зауважень щодо законопроекту (реєстр. № 4167), зокрема: 

назва законопроекту не повною мірою відображає його зміст, який полягає 

у регулюванні питання видачі та функціонування «інтегрованого дозволу» як 

документу дозвільного характеру, що видається операторам відповідних 

установок (із 30 статей проекту безпосередньо стосуються цього питання 20). 

Причому інші способи запобігання, зменшення та контролю за промисловим 

забрудненням у проекті майже не розглядаються. Так само не визначається в 

ньому і як зазначене питання має вирішуватися на підприємствах, в установах, 

організаціях, які займаються діяльністю в інших сферах економіки, ніж ті, що 

перераховані у ст. 2 «Сфера дії Закону»; 

ч. 1 ст. 2 проекту, згідно з якою «цей Закон регулює відносини у сфері 

запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення…», не 

узгоджується з його преамбулою, згідно з якою «цей Закон встановлює правові та 

організаційні засади щодо запобігання, зменшення, контролю та усунення 

забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності»; 

термінологічний апарат проекту вимагає доопрацювання, зокрема: 

для правильного розуміння змісту проекту та сфери його дії потрібно 

сформулювати визначення базового поняття «промислове забруднення» та 



розкрити зміст заходів щодо «запобігання, зменшення та контролю» такого 

забруднення; 

із визначення терміну «установка» в запропонованій редакції важко 

з’ясувати, що саме відноситься до таких установок: підприємства в цілому; 

сукупність устаткування чи окреме устаткування; чи щось інше, що може мати 

різні правові режими; 

визначення терміну «гранично допустимий викид - включає гранично 

допустимий скид у значенні, наведеному у Водному кодексі України», не 

узгоджується з названим кодексом, в якому використовується термін «гранично 

допустимий скид (гдс) речовини»; 

у законопроекті не розкрито визначання терміну «оцінка відступу», який 

неодноразово вживається у законопроекті. При цьому, у ч. 3 ст. 15 проекту 

визначається, що вимоги до розроблення та змісту оцінки відступу 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. З цього приводу у проекті було б 

доцільним визначити критерії, на підставі яких Уряд затвердив би відповідні 

вимоги; 

для розуміння та належного виконання термінів «високий рівень довкілля», 

«значне забруднення», «значний негативний вплив», «значний вплив», «значні 

обсяги» слід визначити критерії, за якими, наприклад, «забруднення» чи 

«негативний вплив» буде вважатися «значним». 

На думку Головного науково-експертного управління структура 

законопроекту не забезпечує цілісного завершеного правового регулювання 

відповідних суспільних відносин та послідовного логічного викладення 

нормативного матеріалу. 

У законопроекті досить часто відтворюється текст відповідних положень 

Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010 про 

промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) без їх 

адаптації до національного законодавства, що ускладнює розуміння відповідних 

положень проекту.  

Низка положень законопроекту не відповідають принципу юридичної 

визначеності, який є невід'ємною складовою принципу верховенства права, 

закріпленого ст. 8 Конституції України, згідно з яким юридичні норми мають бути 

чіткими, ясними і недвозначними, оскільки інше не може забезпечити їх однакове 

застосування.  

Питання громадського контролю у процесі видачі інтегрованого дозволу у 

проекті визначено не досить чітко.  

У ч. 1 ст. 2 проекту визначається, що «цей Закон… поширюється на такі 

види діяльності:». Проте, враховуючи зміст проекту юридично коректніше 

зазначити, що «цей Закон» поширюється не на конкретні види діяльності, а на 

«операторів установок», які провадять певні види діяльності. Це випливає, у тому 

числі, й з визначення «інтегрований дозвіл» як документу дозвільного характеру, 

який отримують оператори установок, визначених цим Законом, до початку їх 

експлуатації (п. 7 ч. 1 ст. 1 проекту).   

В частині стягнення плати за видачу (внесення змін до) інтегрованого 

дозволу законопроект (ч. 7 ст. 4) не узгоджується із ч. 2 ст. 41 Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у якій передбачено, що 



«плата за видачу (переоформлення) документів дозвільного характеру 

(адміністративний збір) визначається відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги». 

У законопроекті поняття «встановлення гранично допустимих викидів та 

скидів не узгоджуються з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» (який є базовим у цій сфері). 

Статтею 29 законопроекту визначаються особливості державного контролю 

за дотриманням умов інтегрованого дозволу операторами установок. Проте у 

зазначеній статті залишилося неврегульованим питання практичного 

забезпечення перевірки достовірності інформації про викиди з установок. 

В частині «моніторингу викидів» варто зазначити, що у законопроекті 

йдеться виключно про «періодичний» моніторинг, що може негативно 

позначитися на забезпеченні контролю викидів. Було б доречним у законопроекті 

також розглянути питання про проведення «постійного» моніторингу викидів. 

Також у проекті положення щодо термінів проведення моніторингу викидів не 

узгоджуються між собою. 

Потребує узгодження поняття «загальнодержавна екологічна 

автоматизована інформаційно-аналітична система забезпечення доступу до 

екологічної інформації». Оскільки у чинному законодавстві України положень, 

якими визначається статус такої системи та порядок регулювання її діяльності 

немає. При цьому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 

825-р схвалено Концепцію створення «загальнодержавної автоматизованої 

системи «Відкрите довкілля».  

Законопроект вимагає редакційного доопрацювання. Зокрема, у ньому 

вживається вузькоспеціалізована абревіатура як: «концентрації SO2, NOx», 

«концентрація CO», яка не властива мові законів (ч. ч. 6-7 ст. 28 проекту). 

 

Законопроект реєстр. № 4167-1 повторює мету та положення законопроекту 

реєстр. № 4167. При цьому, значна частина положень законопроекту реєстр. № 

4167-1 за своїм змістом збігається з відповідними положеннями проекту реєстр. 

№ 4167.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

надало низку зауважень щодо законопроекту. Зауваження та пропозиції до 

відповідних положень законопроекту реєстр. № 4167 залишаються актуальними і 

для аналогічних положень законопроекту реєстр. № 4167-1.  

У законопроекті (реєстр. № 4167-1) відсутні положення щодо державного 

контролю за промисловим забрудненням (які у проекті реєстр. № 4167 

врегульовані у ст. 29), що не узгоджується з назвою проекту та його преамбулою. 

На думку Головного науково-експертного управління окремі положення 

законопроекту не узгоджуються з положеннями Директиви 2010/75/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010 про промислові викиди 

(інтегроване запобігання та контроль забруднення), відповідно до яких термін 

відступу надається в залежності від виду діяльності оператора установки.  

В частині набрання чинності законопроектом (реєстр. № 4167-1)  посилання 

на Закон України «Про затвердження висновків найкращих доступних технологій 

та методів управління» виглядає некоректним з огляду на те, що набрання 



чинності законопроектом ставиться в залежність від прийняття закону, проект 

якого на сьогоднішній день не зареєстрований у Верховній Раді України.  

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України не підтримує 

законопроект реєстр. № 4167-1. 

 

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

 

1. Внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію включити до 

порядку денного четвертої сесії та розглянути на пленарному засіданні Верховної 

Ради України проекти Законів про запобігання, зменшення та контроль 

промислового забруднення (реєстр. № 4167 від 29.09.2020), поданий Кабінетом 

Міністрів України, та про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення (реєстр. № 4167-1 від 13.10.2020), поданий народними депутатами 

України Марусяком О.Р., Шаховим С.В., Магерою С.В., іншими народними 

депутатами України. За результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу проект Закону (реєстр. № 4167) та повернути на доопрацювання суб’єкту 

права законодавчої ініціативи проект Закону (реєстр. № 4167-1). 

 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України від 

Комітету визначити народного депутата України, заступника Голови Комітету 

Маріковського Олександра Валерійовича. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                           О. БОНДАРЕНКО 

 


