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Від імені Української асоціації виробників феросплавів та іншої 

електрометалургійної продукції «УкрФА», яка об’єднує провідні феросплавні 

та гірничо-збагачувальні підприємства України висловлюємо Вам глибоку 

повагу та звертаємось із наступним. 

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про 

державний екологічний контроль» № 3091 від 19.02.2020, до тексту якого у 

фахівців асоціації є суттєві концептуальні зауваження.  

30 липня 2020 року на круглому столі щодо державного екологічного 

контролю Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування під головуванням заступника Голови Комітету, 

народного депутата України Маріковського О.В. було обговорено проект 

Закону України «Про державний екологічний контроль» № 3091. За підсумками 

круглого столу було прийняте рішення про створення робочої групи при 

Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, під 

головуванням заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України Шахматенка Р.С., для опрацювання наданих до законопроекту 

пропозицій та зауважень. При цьому, остаточне рішення щодо законопроектів 

повинно бути прийнятим на засіданні Комітету з питань екологічної політики 

та природокористування.  
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З огляду на вищенаведене надаємо свої критичні зауваження стосовно 

проекту ЗУ «Про державний екологічний контроль» № 3091 які містять  

альтернативний підхід щодо покращення існуючого законодавства з питань 

екологічного контролю в Україні: 

1) Принциповим зауваженням до проекту Закону України «Про 

державний екологічний контроль» № 3091 є виведення екологічного 

контролю з-під дії Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що створює 

передумови для здійснення додаткового тиску контролюючими 

органами на суб’єктів господарювання без можливості захисту. Це 

створює значні корупційні ризики. Основні відмінності Законопроекту 

«Про державний екологічний контроль» № 3091 та ЗУ «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» відображені у Додатку 1 до листа. 

2) Проектом Закону України «Про державний екологічний контроль» № 

3091 державній екологічній інспекції надаються контрольні функції в 

непрофільних для неї напрямках, зокрема, в транспортній сфері, в 

сфері державного геоконтролю, що створює ризик непрофесійного 

здійснення своїх повноважень контролюючим органом. 

3) Таким чином, підготовка профільного законопроекту, який 

регулюватиме здійснення державного екологічного контролю, 

потребує іншої концепції, на відміну від закладеної у проекті Закону 

№ 3091, і саме тому ми вважаємо неможливим якісне доопрацювання 

проекту Закону України «Про державний екологічний контроль» № 

3091 таким чином, щоб усунути всі критичні зауваження. 

 

Отже, усвідомлюючи важливість та необхідність забезпечення здійснення 

екологічного контроля в Україні, звертаємося до Вас з проханням відкликати 

та зняти з розгляду ВРУ проект Закону України «Про державний 

екологічний контроль» № 3091 і почати розробку нового законопроекту 

враховуючи необхідність збалансування інтересів держави, громадян та 

суб’єктів господарювання. Пропонуємо залучити профільні асоціації, 

представників суб’єктів господарювання, громадськості, які забезпечуватимуть 

збалансоване здійснення державного екологічного контролю, без 

односторонньої переваги адміністративного тиску та росту корупційних 

ризиків функціонування органів державного екологічного контролю. Готові 

долучитися до розробки такого нового законопроекту. 

 

 

 

 

Виконавчий директор УкрФА    Кудрявцев С.Л. 
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Додаток 1 

 

Основні відмінності законопроекту «Про державний екологічний контроль» № 3091 та ЗУ 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 

 

Критерії 

ЗУ «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» 

Законопроект «Про державний 

екологічний контроль» (реєстраційний 

номер 3091) 

Ступені ризику 

суб’єктів 

господарювання 

Всі суб’єкти господарювання належать до 

одного з трьох ступенів ризику:  

-високий; 

-середній; 

-незначний.  

Всі суб’єкти господарювання належать до 

одного з чотирьох ступенів ризику:  

-найвищий; 

- високий; 

-середній; 

- незначний.  

Періодичність 

проведення 

планових заходів 

контролю 

Планові заходи здійснюються:  

до високого ступеня ризику - не частіше 1 

разу на 2 роки; до середнього ступеня ризику 

- не частіше 1 разу на 3 роки; до незначного 

ступеня ризику - не частіше 1 разу на 5 років. 

Планові заходи ДЕК здійснюються у періоди: 

найвищий ступень ризику - 1 раз на рік;  

високий ступень ризику – 1 раз на 2 роки;   

середній ступень ризику – 1 раз на 3 роки;   

незначний ступень ризику – 1 раз на 5 років. 

Строк проведення 

планових заходів 

10 робочих днів.  10 робочих днів. 

Посадова особа може зупинити перебіг 

перевірки в разі необхідності отримання 

додаткової інформації, документів. 

Строк проведення 

позапланових 

заходів 

10 робочих днів. Продовження строку 

здійснення позапланового заходу не 

допускається. 

10 робочих днів.  

Тимчасове зупинення – за аналогією з 

плановим. 

Час проведення 

планових заходів 

Здійснюються в робочий час суб'єкта 

господарювання. 

Не визначений  

Час проведення 

позапланових 

заходів 

Здійснюються в робочий час суб'єкта 

господарювання. 

Здійснюються, за потреби, у вихідні, 

неробочі, святкові дні та/або у нічний час. 

Санкції Штрафні санкцій. Штраф; тимчасова заборона (обмеження) 

діяльності, зупинення дії дозволу чи ліцензії 

на здійснення суб'єктом господарювання 

певних видів господарської діяльності; 

анулювання дозволу чи ліцензії на 

здійснення суб'єктом господарювання 

окремих видів господарської діяльності 

Можливість 

зупинення 

діяльності 

підприємства 

Орган державного нагляду (контролю) за 

наявності підстав для повного або часткового 

зупинення виробництва, надання послуг 

звертається у порядку та строки, 

встановлені законом, з відповідним 

позовом до адміністративного суду. У разі 

необхідності вжиття інших заходів 

реагування орган державного нагляду 

(контролю) протягом п’яти робочих днів з 

дня завершення здійснення заходу 

державного нагляду (контролю) складає 

припис, розпорядження, інший розпорядчий 

документ щодо усунення порушень, 

виявлених під час здійснення заходу. 

Під час перевірки суб'єкта господарювання 

посадова особа органу державного 

екологічного контролю виносить рішення 

про зупинення діяльності суб'єкта 

господарювання в цілому чи окремих його 

цехів (дільниць) і одиниць обладнання.  

Адміністративно-

господарські 

штрафи 

Відсутні Штрафи у розмірі до 2,8 млн. грн. 

Оскарження До відповідного центрального органу 

виконавчої влади або до суду 

До суду 

 
 

 


