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Дата розгляду в комітеті:

№

Реєстраційний № 5339

Закон УкраЇни

Закон України

Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення механізму
регулювання викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення механізму
регулювання
викидів
забруднюючих
речовин в атмосферне повітря
Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
I. Внести зміни до таких законів України:

I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України “Про охорону
атмосферного повітря” (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252 із
наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити абзацом такого
змісту:

-1- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»:

Враховано

1. У Законі України "Про охорону
атмосферного
повітря"
(Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст.
252 із наступними змінами):
1) у статті 1:
частину першу доповнити з урахуванням
алфавітного порядку термінами такого
змісту:
"організоване
стаціонарне
джерело
викиду - джерело викиду, з якого
забруднюючі речовини надходять в
атмосферне повітря через спеціально
споруджені газоходи, димові труби,
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

аераційні ліхтарі або інші споруди для
відведення пилогазоповітряної суміші";
неорганізоване стаціонарне джерело
викиду - джерело викиду, з якого
забруднюючі речовини надходять в
атмосферне
повітря
у
вигляді
ненаправлених потоків та яке не оснащене
спеціальними спорудами для відведення
пилогазоповітряної суміші";
фонова концентрація забруднюючої
речовини в атмосферному повітрі концентрація забруднюючої речовини, яка
розраховується експериментальним (за
даними
спостережень
за
станом
атмосферного повітря конкретної території)
або розрахунковим шляхом та обумовлена
впливом усіх існуючих джерел викидів на
цій території, включаючи транскордонне
забруднення атмосферного повітря";
доповнити частиною другою такого
змісту:
"У цьому Законі термін "громадськість"
вживається у значенні, наведеному в Законі
України "Про оцінку впливу на довкілля",
термін "суб’єкт господарювання" - у
значенні, наведеному в Законі України "Про
дозвільну систему у сфері господарської
діяльності", термін "пов'язані особи" - у
значенні, наведеному в Податковому
кодексі України";

1) у статті 1:
доповнити статтю такими термінами та їх
визначенням у алфавітному порядку:
організоване стаціонарне джерело викиду
- джерело викиду, з якого забруднюючі
речовини надходять в атмосферне повітря
через спеціально споруджені газоходи, димові
труби, аераційні ліхтарі або інші споруди для
відведення пилогазоповітряної суміші;
неорганізоване
стаціонарне
джерело
викиду - джерело викидів, з якого
забруднюючі
речовини
надходять
в
атмосферне повітря у вигляді ненаправлених
потоків та яке не оснащене спеціальними
спорудами для відведення пилогазоповітряної
суміші;
фонова
концентрація
забруднюючої
речовини в атмосферному повітрі концентрація забруднюючої речовини, яка
розраховується
експериментальним
(за
даними спостережень за станом атмосферного
повітря
конкретної
території)
або
розрахунковим шляхом та обумовлена
впливом всіх існуючих джерел викидів на цій
території,
включаючи
транскордонне
забруднення атмосферного повітря;
доповнити новою частиною такого змісту:
«У цьому Законі термін «громадськість»
вживається у значенні, наведеному у Законі
України «Про оцінку впливу на довкілля»,
термін «суб’єкт господарювання» вживається
у цьому Законі у значенні, наведеному в
Законі України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності», термін
«пов'язані особи» вживається у цьому Законі
у значенні, наведеному в Податковому кодексі
України».
-2- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Враховано

1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»:

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
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1) у статті 1:
доповнити статтю такими термінами та їх
визначенням у алфавітному порядку:
організоване стаціонарне джерело викиду джерело викиду, з якого забруднюючі
речовини надходять в атмосферне повітря
через спеціально споруджені газоходи, димові
труби, аераційні ліхтарі або інші споруди для
відведення пилогазоповітряної суміші;
неорганізоване
стаціонарне
джерело
викиду - джерело викидів, з якого
забруднюючі
речовини
надходять
в
атмосферне повітря у вигляді ненаправлених
потоків та яке не оснащене спеціальними
спорудами для відведення пилогазоповітряної
суміші;
фонова
концентрація
забруднюючої
речовини в атмосферному повітрі концентрація забруднюючої речовини, яка
розраховується
експериментальним
(за
даними спостережень за станом атмосферного
повітря
конкретної
території)
або
розрахунковим шляхом та обумовлена
впливом всіх існуючих джерел викидів на цій
території,
включаючи
транскордонне
забруднення атмосферного повітря;
доповнити новою частиною такого змісту:
«У цьому Законі термін «громадськість»
вживається у значенні, наведеному у Законі
України «Про оцінку впливу на довкілля»,
термін «суб’єкт господарювання» вживається
у цьому Законі у значенні, наведеному в
Законі України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності», термін
«пов'язані особи» вживається у цьому Законі
у значенні, наведеному в Податковому кодексі
України».

політики
та
природокористування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

“фонова концентрація забруднюючої
речовини в атмосферному повітрі —
концентрація забруднюючої речовини, яка
міститься в одиниці об’єму атмосферного
повітря, що піддається антропогенному
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впливу,
яка
розраховується
експериментальним (за даними спостережень
за станом атмосферного повітря конкретної
території) або розрахунковим шляхом та
зумовлена впливом всіх джерел викидів на цій
території,
включаючи
транскордонне
забруднення атмосферного повітря.”;
2) у частині першій статті 10:

13

Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2) у частині першій статті 10:
-3- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
2) У частині першій статті 10:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«здійснювати контроль за обсягом і
складом
забруднюючих
речовин,
що
викидаються
в
атмосферне
повітря
організованими
та
неорганізованими
стаціонарними джерелами викидів, і рівнями
фізичного впливу та вести їх постійний
облік»;
-4- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Враховано

1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
У частині першій статті 10:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«здійснювати контроль за обсягом і
складом
забруднюючих
речовин,
що
викидаються
в
атмосферне
повітря
організованими
та
неорганізованими
стаціонарними джерелами викидів, і рівнями
фізичного впливу та вести їх постійний
облік»;

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

абзаци п’ятий і сьомий викласти в такій
редакції:
"здійснювати контроль за обсягом і
складом забруднюючих речовин, що
викидаються
в
атмосферне
повітря
організованими
та
неорганізованими
стаціонарними джерелами викидів, і
рівнями фізичного впливу та вести їх
постійний облік";

Враховано
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14

абзац сьомий після слів “ефективності
роботи газоочисних установок” доповнити
словами “відповідно до Правил технічної
експлуатації установок очистки газу, що
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища”;

-5- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пропонуємо абзац другий підпункту 2
пункту 1 розділу 1 проекту виключити.
-6- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
2) у частині першій статті 10:
абзац сьомий викласти у такій редакції:
«забезпечувати здійснення періодичних
та/або автоматизованих інструментальнолабораторних вимірювань параметрів викидів
забруднюючих речовин пересувних джерел та
організованих стаціонарних джерел викидів і
ефективності роботи газоочисних установок
відповідно до Правил, що затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного
середовища»;
-7- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

15

16

в абзаці восьмому слово “виконання”
виключити;
в абзаці дев’ятому слова “метрологічно
атестовані методики вимірювань і повірені
засоби вимірювальної техніки” замінити
словами “методики вимірювань та засоби
вимірювальної техніки, які відповідають
вимогам законодавства про метрологію та
метрологічну діяльність,”;

Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу
І виключити.
-8- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1
розділу І виключити.
-9- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"забезпечувати здійснення періодичних
та/або автоматизованих інструментальнолабораторних
вимірювань
параметрів
викидів забруднюючих речовин пересувних
джерел та організованих стаціонарних
джерел викидів і ефективності роботи
газоочисних установок відповідно до
правил, що затверджуються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища";

Відхилено

в абзаці восьмому слово "виконання"
виключити;

Відхилено

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"використовувати методики вимірювань
та засоби вимірювальної техніки, які
відповідають вимогам законодавства про
метрологію та метрологічну діяльність, для
визначення параметрів газопилового потоку
і концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному
повітрі
та
викидах

Враховано

5
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Висновки, обґрунтування

Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
2) у частині першій статті 10:
абзац дев’ятий викласти у такій редакції:
«використовувати методики вимірювань та
засоби
вимірювальної
техніки,
які
відповідають вимогам законодавства про
метрологію та метрологічну діяльність для
визначення параметрів газопилового потоку і
концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному
повітрі
та
викидах
організованих стаціонарних і пересувних
джерел».
17
18

доповнити частину абзацами такого
змісту:
“вести щоденний облік часу роботи
стаціонарних джерел викидів забруднюючих
речовин в атмосферу;

-10- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
вести
щоденний
облік
викидів
забруднюючих речовин зі стаціонарних
джерел викидів в атмосферу;
-11- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 1
розділу І проекту слова «щоденний облік часу
роботи стаціонарних джерел викидів»
пропонуємо замінити словами «щоденний
облік викидів забруднюючих речовин».
-12- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)
Абзац 5 п. 2 ч. 1 розділу 1 законопроекту
викласти у такій редакції: "вести щоденний
облік викидів забруднюючих речовин в
атмосферу".
-13- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

організованих стаціонарних і пересувних
джерел";

Відхилено

доповнити абзацами дванадцятим чотирнадцятим такого змісту:
"вести щоденний облік часу роботи
стаціонарних
джерел
викидів
забруднюючих речовин в атмосферу;

Відхилено

Відхилено

Відхилено

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці шостому підпункту 2 пункту 1
розділу І слова «часу роботи стаціонарних
джерел» виключити.
-14- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Абзац 6 підпункту 2 пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«вести облік викидів забруднюючих
речовин
в
атмосферу
стаціонарними
джерелами»;
-15- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

19

Абзац 6 підпункту 2 пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«вести облік викидів забруднюючих
речовин
в
атмосферу
стаціонарними
джерелами»;
-16- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Після абзацу 6 підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:
«вести облік часу роботи стаціонарних
джерел
викидів,
обладнаних
пилогазоочисними
установками
для
вимірювання параметрів газопилового потоку
(для об’єктів, які належать до першої та другої
групи)».
-17- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Після абзацу 6 підпункту 2 пункту 1
розділу І законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:

7

№

20

Редакція, прийнята в першому читанні

обладнати
місця
відбору
проб
стаціонарних організованих джерел викидів
для вимірювання параметрів газопилового
потоку з метою здійснення контролю за
дотриманням
затверджених
нормативів
дозволом на викиди.”;

Пропозиції та поправки до проекту

«вести облік часу роботи стаціонарних
джерел
викидів,
обладнаних
пилогазоочисними
установками
для
вимірювання параметрів газопилового потоку
(для об’єктів, які належать до першої та другої
групи)».
-18- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
обладнати
місця
відбору
проб
стаціонарних організованих джерел викидів
для вимірювання параметрів газопилового
потоку з метою здійснення контролю за
дотриманням
затверджених
нормативів
дозволом на викиди.
-19- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пропонуємо в абзаці сьомому підпункту 2
пункту 1 розділу І проекту слово
«організованих» виключити.
-20- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У абзаці сьомому підпункту 2 пункту 1
розділу І слово «організованих» виключити.
-21- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Абзац 7 підпункту 2 пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«обладнати
місця
відбору
проб
стаціонарних джерел викидів, надходять в
атмосферу через спеціально споруджені
газоходи, труби, аераційні ліхтарі та інші
споруди, для вимірювання параметрів
газопилового потоку з метою здійснення
контролю за дотриманням затверджених
нормативів дозволом на викиди».

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

обладнати
місця
відбору
проб
організованих стаціонарних джерел викидів
для вимірювання параметрів газопилового
потоку з метою здійснення контролю за
дотриманням затверджених нормативів та
дозволів на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами (далі - дозволи на викиди);

Відхилено

Відхилено

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-22- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Абзац викласти у такій редакції:
"за наявності технічної можливості,
обладнати місця відбору проб стаціонарних
організованих
джерел
викидів
для
вимірювання параметрів газопилового потоку
для здійснення контролю дотримання
затверджених нормативів дозволом на
викиди;"
-23- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

21

Абзац 7 підпункту 2 пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«обладнати
місця
відбору
проб
стаціонарних джерел викидів, надходять в
атмосферу через спеціально споруджені
газоходи, труби, аераційні ліхтарі та інші
споруди, для вимірювання параметрів
газопилового потоку з метою здійснення
контролю за дотриманням затверджених
нормативів дозволом на викиди».
-24- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
частину першу статті 10 доповнити
абзацом чотирнадцятим наступного змісту:
«протягом 3 робочих днів після
опублікування в місцевих друкованих засобах
масової інформації повідомлення про намір
отримати дозвіл на викиди, надавати в
електронній формі таке повідомлення про
намір отримати дозвіл на викиди (для їхнього
подальшого
публічного
розміщення
відповідними органами) до:
- відповідних місцевих органів державної
влади та органів місцевого самоврядування
(на території яких знаходиться об’єкт,
джерело забруднення),
- центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

протягом трьох робочих днів після
опублікування в місцевих друкованих
засобах масової інформації повідомлення
про намір отримати дозвіл на викиди подати
в електронній формі таке повідомлення про
намір отримати дозвіл на викиди для його
подальшого публічного розміщення до
відповідних місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування,
на території яких розташовано об’єкт,
джерело забруднення, та до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища, у
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України";

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

охорони
навколишнього
природного
середовища,
у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.».
22
23

3) у статті 11:
у частині другій слова “не менше одного
разу на п’ять років” виключити;

3) у статті 11:
-25- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Залишити у редакції чинного закону
-26- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пропонуємо абзац другий підпункту 3
пункту 1 розділу І проекту викласти в такій
редакції «слова «у частині другій слова “не
менше одного разу на п’ять років” замінити
словами «не менше одного разу на три роки».
-27- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174)
Абзац перший п. 3 ч. 1 розділу 1
законопроекту виключити.
-28- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу
І виключити.
-29- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Абзац 2 підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«у частині другій слова “не менше одного
разу на п’ять років” замінити словами “за
необхідності, але не рідше одного разу на
п’ять років».
-30- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

у частині другій слова "не менше одного
разу на п’ять років" виключити;

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац 2 підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

24

у частині п’ятій після слів “органом
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища” доповнити словами
“або через центри надання адміністративних
послуг”, а слова “центральним органом”
замінити словами “територіальним органом
центрального органу”;

25

частину шосту після слів “центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,”
доповнити словами “або через центри надання
адміністративних послуг”;

Пропозиції та поправки до проекту

«у частині другій слова “не менше одного
разу на п’ять років” замінити словами “за
необхідності, але не рідше одного разу на
п’ять років».
-31- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:
частину п’яту викласти у редакції:
«Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами можуть здійснюватися після
отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами (дозвіл на викиди), виданого
суб’єкту господарювання, об’єкт якого
належить до другої або третьої групи,
обласними, Київською, Севастопольською
міськими
державними
адміністраціями,
органом виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища або
через центри надання адміністративних
послуг за погодженням з територіальним
органом центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя
населення»;
-32- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

частини п’яту, шосту і восьму викласти в
такій редакції:
"Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами можуть здійснюватися після
отримання дозволу на викиди, виданого
суб’єкту господарювання, об’єкт якого
належить до другої або третьої групи,
обласними, Київською, Севастопольською
міськими державними адміністраціями,
органом виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища або
через центри надання адміністративних
послуг за погодженням з територіальним
органом центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері
санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення.

Враховано

Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами можуть здійснюватися на
підставі дозволу на викиди, виданого
суб’єкту господарювання, об’єкт якого
належить до першої групи, суб’єкту
господарювання, об’єкт якого знаходиться
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:
у частині шостій після слів «можуть
здійснюватися після отримання дозволу»
доповнити словами «на викиди»;
-33- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

26

у другому реченні частини сьомої слова
“екологічно безпечні технології” замінити
словами “найкращі доступні технології”;

У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у статті 11:
частину шосту викласти в такій редакції:
«Викиди забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами можуть здійснюватися на підставі
дозволу на викиди, виданого суб’єкту
господарювання, об’єкт якого належить до
першої групи, суб’єкту господарювання,
об’єкт якого знаходиться на території зони
відчуження,
зони
безумовного
(обов’язкового) відселення території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища або
через центри надання адміністративних
послуг, за погодженням з центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення.»;
-34- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Залишити слова "екологічно безпечні
технології"
-35- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)

Висновки, обґрунтування

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

на території зони відчуження, зони
безумовного (обов’язкового) відселення
території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи,
центральним
органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, або через центри
надання адміністративних послуг за
погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
санітарного
та
епідемічного благополуччя населення";

Враховано

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Пропонуємо абзац п’ятий підпункту 3
пункту 1 розділу І проекту виключити.
-36- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу
І виключити.
-37- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:
частину сьому залишити у чинній редакції,
а саме:
«До першої групи належать об’єкти, які
взяті на державний облік і мають виробництва
або технологічне устаткування, на яких
повинні впроваджуватися екологічно безпечні
технології та методи керування. До другої
групи належать об’єкти, які взяті на
державний облік і не мають виробництв або
технологічного устаткування, на яких повинні
впроваджуватися
екологічно
безпечні
технології та методи керування. До третьої
групи належать об’єкти, які не належать до
першої і другої груп»;
-38- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Абзац 5 підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту виключити.
-39- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано

Враховано

Враховано частково

13

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у статті 11:
частину сьому викласти у редакції:
"До першої групи належать об’єкти, які
взяті на державний облік і мають виробництва
або технологічне устаткування, на яких
повинні впроваджуватися найкращі доступні
технології та методи керування. До другої
групи належать об’єкти, які взяті на
державний облік і не мають виробництв або
технологічного устаткування, на яких повинні
впроваджуватися
екологічно
безпечні
технології та методи керування. До третьої
групи належать об’єкти, які не належать до
першої і другої груп."
-40- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

27

Абзац 5 підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту виключити.
-41- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:
частину восьму викласти у такій редакції:
«Строк дії дозволу на викиди, виданого
суб’єкту господарювання, об’єкт якого
належить до першої групи, суб’єкту
господарювання, об’єкт якого знаходиться на
території зони відчуження, зони безумовного
(обов’язкового) відселення території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, - сім
років, об’єкт якого належить до другої групи,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Враховано

"Строк дії дозволу на викиди, виданого
суб’єкту господарювання, об’єкт якого
належить до першої групи, суб’єкту
господарювання, об’єкт якого знаходиться
на території зони відчуження, зони
безумовного (обов’язкового) відселення
території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи, - сім років, об’єкт якого
належить до другої групи, - десять років,
об’єкт якого належить до третьої групи, необмежений";
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

- десять років, об’єкт якого належить до
третьої групи, - необмежений»;
-42- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у статті 11:
частину восьму викласти у такій редакції:
«Строк дії дозволу на викиди, виданого
суб’єкту господарювання, об’єкт якого
належить до першої групи, суб’єкту
господарювання, об’єкт якого знаходиться на
території зони відчуження, зони безумовного
(обов’язкового) відселення території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, - сім
років, об’єкт якого належить до другої групи,
- десять років, об’єкт якого належить до
третьої групи, - необмежений»;
28
29

Висновки, обґрунтування

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

частину дев’яту виключити;
абзац перший частини десятої після слів “в
атмосферне повітря” доповнити словами
“стаціонарними джерелами (дозвіл на
викиди)”;

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

частину дев’яту виключити;
-43- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:
абзац перший частини десятої викласти у
такій редакції:
«Дозволи на викиди видаються за умови:»;
-44- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)

Враховано

абзац перший частини десятої викласти в
такій редакції:
"Дозволи на викиди видаються за
умови";

Враховано редакційно
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

В абзаці 7 підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту слово «дозвіл» замінити
словом «дозволи».
-45- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

30

у частині одинадцятій слова “заходів із
зниження їх кількості” замінити словами
“впровадження заходів щодо скорочення
викидів”;

31

доповнити
статтю
після
частини
одинадцятої новими частинами такого змісту:
“Суб’єкт господарювання щороку подає до
дозвільного органу звіт про дотримання умов
дозволу на викиди та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням
встановлених гранично допустимих викидів
забруднюючих
речовин
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

32

В абзаці 7 підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту слово «дозвіл» замінити
словом «дозволи».
-46- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:
частину одинадцяту викласти у такій
редакції:
«У разі зміни параметрів джерел викидів,
їх кількості, кількісного та якісного складу
забруднюючих
речовин,
впровадження
заходів щодо скорочення викидів, з
урахуванням змін, що сталися, суб’єкт
господарювання повинен отримати новий
дозвіл на викиди»;
-47- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано

Враховано

частину одинадцяту викласти в такій
редакції:
"У разі зміни параметрів джерел викидів,
їх кількості, кількісного та якісного складу
забруднюючих речовин, впровадження
заходів щодо скорочення викидів з
урахуванням змін, що сталися, суб’єкт
господарювання повинен отримати новий
дозвіл на викиди";

після частини одинадцятої доповнити
трьома новими частинами такого змісту:
"Суб’єкт господарювання щороку подає
до дозвільного органу звіт про дотримання
умов дозволу на викиди та виконання
заходів щодо здійснення контролю за
дотриманням
встановлених
гранично
допустимих
викидів
забруднюючих
речовин. Подання звіту та його розміщення
на інтернет-ресурсі дозвільного органу
здійснюються у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
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№

33

Редакція, прийнята в першому читанні

Строки
виконання
заходів
щодо
скорочення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, затверджених у дозволі
на викиди з метою досягнення нормативів
гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел не можуть
перевищувати
десяти
років
з
дня
затвердження таких заходів, якщо інше не
встановлено
законодавством.
Строк
виконання заходів щодо скорочення викидів
не продовжується.”.

Пропозиції та поправки до проекту

нову частину дванадцяту викласти у такій
редакції:
«Суб’єкт господарювання щороку подає до
дозвільного органу звіт про дотримання умов
дозволу на викиди та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням
встановлених гранично допустимих викидів
забруднюючих речовин. Подання звіту та
його
розміщення
на
інтернет-ресурсі
дозвільного органу здійснюється у порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України»;
-48- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пропонуємо абзац одинадцятий підпункту
3 пункту 1 розділу І проекту викласти в такій
редакції: «Строки виконання заходів щодо
скорочення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, затверджених у дозволі
на викиди з метою досягнення нормативів
гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел не можуть
перевищувати строку дії дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту
господарювання, з дня затвердження таких
заходів, якщо інше не встановлено
законодавством. Строк виконання заходів
щодо скорочення викидів не продовжується.».
-49- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У абзаці одинадцятому підпункту 3 пункту
1 розділу І слова «десяти років з дня
затвердження таких заходів» замінити
словами «строків дії дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами,
визначених
частиною восьмою цієї статті».

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Строки
виконання
заходів
щодо
скорочення викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря, затверджених у
дозволі на викиди з метою досягнення
нормативів гранично допустимих викидів
забруднюючих
речовин
стаціонарних
джерел, не можуть перевищувати сім років з
дня затвердження таких заходів, крім
заходів, строки виконання яких затверджено
стратегічними документами національного
рівня та/або регіональними програмами
охорони довкілля, або якщо інше не
встановлено законодавством.
Строк
виконання
заходів
щодо
скорочення викидів може бути подовжено за
умови внесення змін до відповідних
стратегічних документів національного
рівня та/або регіональних програм охорони
довкілля.
Після
завершення
строку
виконання заходів викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря не повинні
перевищувати
нормативи
гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин
стаціонарних джерел".
У зв’язку з цим частини дванадцяту і
тринадцяту вважати відповідно частинами
п’ятнадцятою і шістнадцятою;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-50- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:
нову частину тринадцяту викласти у такій
редакції:
«Строки
виконання
заходів
щодо
скорочення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, затверджених у дозволі
на викиди з метою досягнення нормативів
гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел не можуть
перевищувати сім років з дня затвердження
таких заходів, окрім заходів, строки
виконання яких затверджено стратегічними
документами національного рівня та/або
регіональними програмами охорони довкілля,
або
якщо
інше
не
встановлено
законодавством»;
після
нової
частини
тринадцятої
доповнити новою частиною такого змісту:
«Строк
виконання
заходів
щодо
скорочення викидів може бути подовжено за
умови внесення змін до відповідних
стратегічних документів національного рівня
та регіональних програм охорони довкілля.
Після завершення строку виконання заходів,
викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря не повинні перевищувати нормативи
гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел».
У зв’язку з цим частини дванадцяту і
тринадцяту вважати відповідно частинами
п’ятнадцятою і шістнадцятою.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-51- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
В абзаці 11 підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту:
після слів «в атмосферне повітря»
доповнити
словами
«стаціонарними
джерелами»;
слова «стаціонарних джерел» виключити;
слова «десяти років з дня затвердження
таких заходів, якщо інше не встановлено
законодавством» замінити словами «строк дії
дозволу на викиди».
-52- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у статті 11:
після частини одинадцятої нову частину
викласти у такій редакції:
"Строки
виконання
заходів
щодо
скорочення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, затверджених у дозволі
на викиди з метою досягнення нормативів
гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин стаціонарних джерел не можуть
перевищувати п’ятнадцяти років з дня
затвердження таких заходів.
Строк виконання заходів щодо скорочення
викидів не подовжується. Строк виконання
заходів зі скорочення викидів від великих
спалювальних установок визначається
Національним планом скорочення викидів
від великих спалювальних установок,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

затвердженим
Кабінетом
Міністрів
України."
-53- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

В абзаці 11 підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту:
після слів «в атмосферне повітря»
доповнити
словами
«стаціонарними
джерелами»;
слова «стаціонарних джерел» виключити;
слова «десяти років з дня затвердження
таких заходів, якщо інше не встановлено
законодавством» замінити словами «строк дії
дозволу на викиди».
34
35
36

У зв’язку з цим частини дванадцяту і
тринадцяту вважати відповідно частинами
чотирнадцятою і п’ятнадцятою;
частину п’ятнадцяту викласти в такій
редакції:
-54- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
3) у статті 11:
частину п’ятнадцяту викласти у такій
редакції:
«Якщо
на
відповідній
території
встановлено, що фонові концентрації
забруднюючих
речовин
перевищують
граничні допустимі концентрації хімічних і
біологічних речовин в атмосферному повітрі
населених місць, затверджені центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров'я, органом місцевого
самоврядування приймається рішення про

Враховано
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№

37

Редакція, прийнята в першому читанні

“Порядок проведення робіт, пов’язаних з
видачею дозволів на викиди, обліку суб’єктів
господарювання, які отримали такі дозволи на
викиди, встановлюється Кабінетом Міністрів
України.”;

Пропозиції та поправки до проекту

поетапне зниження викидів забруднюючих
речовин суб’єктами господарювання, шляхом
затвердження
відповідних
регіональних
програм охорони довкілля. Пропозиції щодо
тривалості
кожного
етапу
виконання
відповідної програми та необхідне зменшення
обсягів викидів забруднюючих речовин на
кожному етапі подаються обласними,
Київською, Севастопольською міськими
державними
адміністраціями,
органом
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища за погодженням з
територіальним органом центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення. Протягом місяця
органи
місцевого
самоврядування
повідомляють про затвердження відповідних
регіональних програм центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища».
-55- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у статті 11:
частину п’ятнадцяту викласти у такій
редакції:
«Порядок проведення робіт, пов’язаних з
видачею дозволів на викиди, обліку суб’єктів
господарювання, які отримали такі дозволи на
викиди, встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
Якщо
на
відповідній
території
встановлено, що фонові концентрації
забруднюючих
речовин
перевищують
граничні допустимі концентрації хімічних і
біологічних речовин в атмосферному повітрі

Висновки, обґрунтування

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

частину шістнадцяту замінити двома
новими частинами такого змісту:
"Порядок проведення робіт, пов’язаних з
видачею дозволів на викиди, обліку
суб’єктів господарювання, які отримали такі
дозволи на викиди, встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Якщо
на
відповідній
території
встановлено, що фонові концентрації
забруднюючих
речовин
перевищують
гранично допустимі концентрації хімічних і
біологічних речовин в атмосферному
повітрі населених пунктів, затверджені
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики
у сфері охорони здоров'я, органом місцевого
самоврядування приймається рішення про
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

населених місць, затверджені центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров'я, органом місцевого
самоврядування приймається рішення про
поетапне зниження викидів забруднюючих
речовин суб’єктами господарювання, шляхом
затвердження
відповідних
регіональних
програм охорони довкілля. Пропозиції щодо
тривалості
кожного
етапу
виконання
відповідної програми та необхідне зменшення
обсягів викидів забруднюючих речовин на
кожному етапі подаються обласними,
Київською, Севастопольською міськими
державними
адміністраціями,
органом
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища за погодженням з
територіальним органом центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення. Протягом місяця
органи
місцевого
самоврядування
повідомляють про затвердження відповідних
регіональних програм центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища;».
-56- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
Врахувати
зауваження
Головного
юридичного управління Апарату Верховної
Ради України та викласти останнє речення
частини шістнадцятої статті 11 у такій
редакції:
«Протягом місяця з дня затвердження
відповідних регіональних програм охорони
довкілля органи місцевого самоврядування
повідомляють про затвердження цих програм
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

поетапне зниження викидів забруднюючих
речовин
суб’єктами
господарювання
шляхом
затвердження
відповідних
регіональних програм охорони довкілля.
Пропозиції щодо тривалості кожного етапу
виконання
відповідної
програми
та
необхідного зменшення обсягів викидів
забруднюючих речовин на кожному етапі
подаються
обласними,
Київською,
Севастопольською міськими державними
адміністраціями, органом виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища
за
погодженням
з
територіальним органом центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення.
Протягом місяця з дня затвердження
відповідних регіональних програм охорони
довкілля органи місцевого самоврядування
повідомляють про затвердження цих
програм центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища";

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

сфері охорони навколишнього природного
середовища».
38
39

40

4) доповнити Закон статтею 111 такого
змісту:
“Стаття 111. Видача дозволу на викиди

Видача (відмова у видачі) дозволу на
викиди здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього
природного
середовища,
обласними,
Київською, Севастопольською міськими
державними
адміністраціями,
органом
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, протягом двадцяти
робочих днів з дня надходження заяви та
документів, необхідних для його видачі,
безоплатно, відповідно до Закону України
“Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності” у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

4) доповнити статтею 111 такого змісту:
-57- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
4) у новій статті 111:
назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 111. Видача, відмова у видачі,
анулювання
дозволу
на
викиди
та
призупинення
господарської
діяльності
суб’єкта господарювання»;
-58- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
З метою уточнення строку видачі
відповідного дозволу пропонуємо в абзаці
третьому підпункту 4 пункту 1 розділу І
проекту слово «двадцяти» замінити словами
«не більш як двадцяти».
-59- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
111

Частину 1 статті
викласти у наступній
редакції:
«У
разі
усунення
суб'єктом
господарювання причин, що стали підставою
для відмови у видачі дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, повторний розгляд
документів здійснюється дозвільним органом
у строк, що не перевищує п’яти робочих
днів з дня отримання відповідної заяви

Враховано

"Стаття 111. Видача, відмова у видачі,
анулювання дозволу на викиди та
призупинення господарської діяльності
суб’єкта господарювання

Відхилено

Видача (відмова у видачі) дозволу на
викиди здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього
природного
середовища,
обласними,
Київською, Севастопольською міськими
державними адміністраціями, органом
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища або через центри
надання адміністративних послуг протягом
двадцяти робочих днів з дня надходження
заяви та документів, необхідних для його
видачі, безоплатно відповідно до Закону
України "Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності" у порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України.

Відхилено
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Редакція, прийнята в першому читанні

41

Подання
суб’єктом
господарювання
(уповноваженим ним органом або особою)
заяви про одержання (анулювання) дозволу на
викиди, а також надання (відмова у видачі,
анулювання) такого дозволу на викиди
здійснюються в паперовій та/або в
електронній формах.

42

Для одержання дозволу на викиди суб’єкт
господарювання, об’єкт якого належить до
першої групи, та суб’єкт господарювання,
об’єкт якого знаходиться на території зони
відчуження,
зони
безумовного
(обов’язкового) відселення території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, подає
центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища
(через центри надання адміністративних
послуг), а суб’єкт господарювання, об’єкт
якого належить до другої або третьої групи, —
обласним,
Київській,
Севастопольській
міським державним адміністраціям, органу
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища (через центри
надання адміністративних послуг):

43

документи, в яких обґрунтовуються обсяги
викидів забруднюючих речовин, оформлені
відповідно
до
вимог,
затверджених
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного

Пропозиції та поправки до проекту

суб'єкта
господарювання,
документів,
необхідних для видачі дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами, і документів, які
засвідчують усунення причин, що стали
підставою для відмови.»
-60- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пропонуємо слово та знак «та/» в абзаці
четвертому підпункту 4 пункту 1 розділу І
проекту виключити.
-61- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Подання суб’єктом господарювання
(уповноваженим ним органом або особою)
заяви про одержання (анулювання) дозволу
на викиди, а також видача (відмова у видачі,
анулювання) такого дозволу на викиди
здійснюються
в
паперовій
та/або
електронній формах.

Відхилено

Для одержання дозволу на викиди
суб’єкт господарювання, об’єкт якого
належить до першої групи, та суб’єкт
господарювання, об’єкт якого знаходиться
на території зони відчуження, зони
безумовного (обов’язкового) відселення
території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи, подає центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища або через центри
надання адміністративних послуг, а суб’єкт
господарювання, об’єкт якого належить до
другої або третьої групи, — обласним,
Київській,
Севастопольській
міським
державним
адміністраціям,
органу
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища або через центри
надання адміністративних послуг:
документи, в яких обґрунтовуються
обсяги викидів забруднюючих речовин,
оформлені
відповідно
до
вимог,
затверджених
центральним
органом
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування державної політики у сфері
охорони
навколишнього
природного

Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 1 розділу
І перед словами «через центри надання
адміністративних послуг» доповнити словами
«безпосередньо або».

-62- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
частину 3 статті 111 викласти у наступній
редакції:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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№

44

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

середовища, в паперовій та/або електронній
формі;

«документи, в яких обґрунтовуються
обсяги викидів забруднюючих речовин,
оформлені відповідно до вимог, затверджених
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного
середовища, в паперовій та/або електронній
формі;
завірена суб’єктом господарювання копія
повідомлення місцевої держадміністрації про
відсутність зауважень громадськості щодо
видачі суб’єкту господарювання дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами. А у разі
наявності зауважень, до повідомлення
додається копія протоколу публічного
обговорення з узгодженими пропозиціями до
умов, які будуть встановлені у дозволі на
викиди;»
висновок
державної
екологічної
експертизи, одержаний до введення в дію
Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» та протягом п’яти років з дня
прийняття рішення про провадження планової
діяльності».
-63- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Слова
«місцевої
держадміністрації»
пропонуємо замінити словами «відповідно
обласної, Київської, Севастопольської міської
державної адміністрації, органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища».
-64- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір

відомості, що підтверджують факт та дату
опублікування в місцевих друкованих засобах
масової інформації повідомлення про намір
отримати дозвіл на викиди із зазначенням
адреси місцевої держадміністрації, до якої
можуть надсилатися зауваження громадських
організацій та окремих громадян, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

середовища, в паперовій та/або електронній
формі;

Враховано

Враховано

відомості, що підтверджують факт та
дату опублікування в місцевих друкованих
засобах масової інформації повідомлення
про намір отримати дозвіл на викиди, із
зазначенням адреси обласної, Київської,
Севастопольської
міських
державних
адміністрацій, органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища, до яких можуть надсилатися
зауваження громадських організацій та
окремих
громадян
у
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України;
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Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
В абзаці 7 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту слово «держадміністрації»
замінити словами «державної адміністрації».
-65- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

45

46

відомості щодо наявності висновку з
оцінки впливу на довкілля, в якому визначено
допустимість
провадження
планованої
діяльності, яка згідно з вимогами Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”
підлягає оцінці впливу на довкілля.

В абзаці 7 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту слово «держадміністрації»
замінити словами «державної адміністрації».
-66- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
В абзаці 8 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту після слова «довкілля»
доповнити словами «(при будівництві нових і
реконструкції діючих об’єктів)».
-67- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
В абзаці 8 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту після слова «довкілля»
доповнити словами «(при будівництві нових і
реконструкції діючих об’єктів)».
-68- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 4 пункту 1 розділу І
законопроекту після абзацу восьмого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Вимагати у суб’єкта господарювання
інші документи забороняється.».
-69- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Відхилено

відомості щодо наявності висновку з
оцінки впливу на довкілля, в якому
визначено
допустимість
провадження
планованої діяльності, яка згідно з вимогами
Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля" підлягає оцінці впливу на
довкілля;

Відхилено

Враховано

Враховано

повідомлення
обласної,
Київської,
Севастопольської
міських
державних
адміністрацій, органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища про наявність або відсутність
зауважень громадськості щодо видачі
суб’єкту господарювання дозволу на
викиди, що надається у порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України.
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1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
4) у новій статті 111:
частину третю доповнити абзацом такого
змісту:
«повідомлення
місцевої
держадміністрації
про
наявність
або
відсутність зауважень громадськості щодо
видачі суб’єкту господарювання дозволу на
викиди. Порядок проведення громадських
слухань
щодо
видачі
суб’єкту
господарювання дозволу на викиди та
повідомлення
про
їх
результати
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України»;
-70- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у новій статті 111:
частину третю доповнити абзацом такого
змісту:
«повідомлення
обласної,
Київської,
Севастопольської
міської
державної
адміністрації, органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища про наявність або відсутність
зауважень громадськості щодо видачі
суб’єкту господарювання дозволу на викиди.
Порядок проведення громадських слухань
щодо видачі суб’єкту господарювання
дозволу на викиди та повідомлення про їх
результати
встановлюється
Кабінетом
Міністрів України.»;
-71- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Врахувати
зауваження
Головного
юридичного управління Апарату Верховної
Ради України та та викласти абзац п’ятий
частини третьої статті 111 в такій редакції:

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної

Враховано
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№

47
48
49
50

51

Редакція, прийнята в першому читанні

Підставами для відмови у видачі дозволу
на викиди є:
подання
суб’єктом
господарювання
неповного пакета документів, необхідних для
одержання дозволу на викиди;
виявлення
в
документах,
поданих
суб’єктом господарювання, недостовірних
відомостей;
одержання
негативного
висновку
центрального
(територіального)
органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення, щодо можливості
видачі дозволу на викиди;
відсутність
повідомлення
місцевої
держадміністрації
про
наявність
або
відсутність зауважень громадськості щодо
видачі суб’єкту господарювання дозволу на
викиди,
що
надається
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"повідомлення
обласної,
Київської,
Севастопольської
міських
державних
адміністрацій, органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища про наявність або відсутність
зауважень громадськості щодо видачі
суб’єкту господарювання дозволу на викиди,
що надається у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України".

політики
та
природокористування

-72- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Слова
«місцевої
держадміністрації»
пропонуємо замінити словами «відповідно
обласної, Київської, Севастопольської міської
державної адміністрації, органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища».
В абзаці тринадцятому підпункту 4 пункту
1 розділу І проекту слово «громадськості»
замінити словами «зауваження громадських
організацій та окремих громадян, у порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України».

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Підставами для відмови у видачі дозволу
на викиди є:
подання суб’єктом господарювання
неповного пакета документів, необхідних
для одержання дозволу на викиди;
виявлення в документах, поданих
суб’єктом господарювання, недостовірних
відомостей;
одержання
негативного
висновку
центрального (територіального) органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику
у
сфері
санітарного
та
епідемічного благополуччя населення, щодо
можливості видачі дозволу на викиди;
відсутність повідомлення відповідної
обласної,
Київської,
Севастопольської
міських державних адміністрацій, органу
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища про наявність або
відсутність зауважень громадськості щодо
видачі суб’єкту господарювання дозволу на
викиди, що надається у порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-73- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Абзац 13 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту виключити.
-74- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Абзац 13 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту виключити.
-75- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
абзац 4 частини 4 статті 111 доповнити
наступним реченням:
«відсутність
повідомлення
місцевої
держадміністрації
про
наявність
або
відсутність зауважень громадськості щодо
видачі суб’єкту господарювання дозволу на
викиди,
що
надається
у
порядку
встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі наявності зауважень проводиться
ïx громадське обговорення у порядку
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України. Копія протоколу громадського
обговорення у якому враховані, частково
враховані, a6o відхилені зауваження
громадських організацій та окремих
громадян додається. Зміст зауважень та ïx
врахування a6o відхилення враховується
Дозвільним органом при прийнятті
рішення про надання (відмови у видачі)
дозволу на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами»
-76- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

52

53

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац 13 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту виключити.
-77- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
4) у новій статті 111:
частину четверту доповнити абзацом
такого змісту:
«застосування до фізичних та юридичних
осіб спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій) відповідно
до Закону України «Про санкції», а також
пов'язаних з ними осіб»;
-78- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
4) у новій статті 111:
частину четверту доповнити абзацом
такого змісту:
«застосування відповідно до Закону
України «Про санкції» до фізичних та
юридичних осіб, а також юридичних осіб, які
знаходяться під контролем таких фізичних
або
юридичних
осіб,
спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій) у вигляді анулювання або зупинення
відповідного дозволу»;
-79- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

застосування відповідно до Закону
України "Про санкції" до фізичних та
юридичних осіб, а також юридичних осіб,
які знаходяться під контролем таких
фізичних або юридичних осіб, спеціальних
економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій) у вигляді анулювання або
зупинення відповідного дозволу.

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Відхилено
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Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Після абзацу 13 підпункту 4 пункту 1
розділу І законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:
«У разі ненадання протягом двадцяти
робочих днів з дня надходження заяви та
документів, необхідних для видачі дозволу на
викиди,
центральним
(територіальним)
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та
епідемічного
благополуччя
населення,
висновку щодо можливості видачі дозволу на
викиди
вважається,
що
відповідний
центральний орган виконавчої влади не
заперечує проти видачі такого дозволу».
-80- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

54

У разі усунення суб’єктом господарювання
причин, що стали підставою для відмови у
видачі дозволу на викиди, повторний розгляд
документів здійснюється дозвільним органом
у строк, що не перевищує двадцяти робочих
днів з дня отримання відповідної заяви
суб'єкта
господарювання,
документів,
необхідних для видачі дозволу на викиди, і
документів, які засвідчують усунення причин,
що стали підставою для відмови.

Після абзацу 13 підпункту 4 пункту 1
розділу І законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:
«У разі ненадання протягом двадцяти
робочих днів з дня надходження заяви та
документів, необхідних для видачі дозволу на
викиди,
центральним
(територіальним)
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та
епідемічного
благополуччя
населення,
висновку щодо можливості видачі дозволу на
викиди
вважається,
що
відповідний
центральний орган виконавчої влади не
заперечує проти видачі такого дозволу».
-81- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
В абзаці 14 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту слово «двадцяти» замінити
словом «п’яти».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У
разі
усунення
суб’єктом
господарювання
причин,
що
стали
підставою для відмови у видачі дозволу на
викиди, повторний розгляд документів
здійснюється дозвільним органом у строк,
що не перевищує двадцяти робочих днів з
дня отримання відповідної заяви суб'єкта
господарювання, документів, необхідних
для видачі дозволу на викиди, і документів,
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№

55

Редакція, прийнята в першому читанні

Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, орган виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища анулює дозвіл на викиди з таких
підстав:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

-82- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Відхилено

В абзаці 14 підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту слово «двадцяти» замінити
словом «п’яти».
-83- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

які засвідчують усунення причин, що стали
підставою для відмови.

Враховано частково

У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
частину 7 статті 111 викласти у наступній
редакції:
«Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю)
у
сфері
охорони
навколишнього
природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони
природних ресурсів на підставі акта,
складеного за результатами здійснення
заходу державного нагляду (контролю)
може звернутися до адміністративного суду
з позовом про застосування заходу
реагування у виді анулювання дозволу на
викиди
забруднюючих
речовин
в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами за наявності хоча б однієї з
таких підстав:
скасування
центральним
(територіальним) органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері
санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення рішення щодо
можливості видачі дозволу;» і далі за
текстом.
-84- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, орган виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного
середовища анулює дозвіл на викиди з таких
підстав:
скасування
центральним
(територіальним) органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя
населення, висновку щодо можливості
видачі дозволу;

Враховано

Врахувати
зауваження
Головного
юридичного управління Апарату Верховної
Ради України, слово «рішення» замінити на
слово «висновку» та викласти абзац другий
частини шостої статті 111 у такій редакції:

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«скасування
центральним
(територіальним) органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя
населення, висновку щодо можливості видачі
дозволу»
56
57

58

59
60

наявність
звернення
суб’єкта
господарювання із заявою про анулювання
дозволу на викиди;
наявність в Єдиному державному реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних
осіб
—
підприємців та громадських формувань
відомостей про припинення юридичної особи
шляхом
злиття,
приєднання,
поділу,
перетворення та ліквідації, якщо інше не
встановлено законом;
наявність в Єдиному державному реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних
осіб
—
підприємців та громадських формувань
відомостей про припинення підприємницької
діяльності фізичної особи — підприємця;
видача нового дозволу на викиди з
моменту видачі такого дозволу на викиди.
-85- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
4) у новій статті 111:
після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:
«Анулювання дії дозволу на викиди може
бути застосовано як санкцію до суб’єктів
господарювання відповідно до Закону
України «Про санкції».

Враховано

наявність
звернення
суб’єкта
господарювання із заявою про анулювання
дозволу на викиди;
наявність в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань
відомостей про припинення юридичної
особи шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення та ліквідації, якщо інше не
встановлено законом;
наявність в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань
відомостей
про
припинення
підприємницької діяльності фізичної особи
— підприємця;
видача нового дозволу на викиди - з
моменту видачі такого дозволу на викиди.
Анулювання дозволу на викиди може
бути застосовано як санкцію до фізичних та
юридичних осіб, а також юридичних осіб,
які знаходяться під контролем таких
фізичних або юридичних осіб, відповідно до
Закону України "Про санкції".
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У зв’язку з цим частини сьому, восьму та
дев’яту вважати відповідно частинами
восьмою, дев’ятою та десятою.
-86- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

61

62

Дія дозволу на викиди припиняється через
десять робочих днів із дня прийняття
(винесення) рішення про його анулювання або
з дати видачі нового дозволу на викиди.

Призупинення господарської діяльності
суб’єкта господарювання повністю або
частково за рішенням суду за позовом

У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у новій статті 111:
після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:
«анулювання дії дозволу на викиди може
бути застосовано як санкцію до фізичних та
юридичних осіб, а також юридичних осіб, які
знаходяться під контролем таких фізичних
або юридичних осіб відповідно до Закону
України «Про санкції».
У зв’язку з цим частини сьому, восьму та
дев’яту вважати відповідно частинами
восьмою, дев’ятою та десятою.»;
-87- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
частину 8 статті 111 доповнити абзацом
наступного змісту:
«Дія дозволу на викиди припиняється
через десять робочих днів із дня прийняття
(винесення) рішення про його анулювання або
з дати видачі нового дозволу на викиди.
У
разі
ненадання
протягом
встановленого
строку
центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища
висновку щодо можливості видачі дозволу
на викиди вважається, що відповідний
центральний орган виконавчої влади не
заперечує проти видачі такого дозволу.»
-88- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Відхилено

Дія дозволу на викиди припиняється
через десять робочих днів з дня прийняття
(винесення) рішення про його анулювання
або з дати видачі нового дозволу на викиди.

Відхилено

Призупинення господарської діяльності
суб’єкта господарювання повністю або
частково за рішенням суду, яке набрало
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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,
здійснюється з таких підстав:

Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Виключити.
-89- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац двадцять перший підпункту 4
пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
-90- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
4) у новій статті 111:
абзац перший частини восьмої викласти у
такій редакції:
«Призупинення господарської діяльності
суб’єкта господарювання повністю або
частково за рішенням суду, яке набрало
законної сили, за позовом 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 здійснюються з
таких підстав:...»
-91- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Абзаци 21-24 підпункту 4 пункту 1 розділу
І законопроекту виключити.
-92- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

законної сили, за позовом 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,
здійснюється з таких підстав:

Відхилено

Відхилено
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встановлення факту надання в заяві про
видачу дозволу на викиди та документах, що
додаються до неї, недостовірної інформації;

Пропозиції та поправки до проекту

Абзаци 21-24 підпункту 4 пункту 1 розділу
І законопроекту виключити.
-93- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Виключити.
-94- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

64

провадження суб’єктом господарювання
певних дій щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності,
на які отримано дозвіл на викиди, із
порушенням вимог законодавства, щодо яких
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
було раніше видано припис про їх усунення із
наданням достатнього часу для їх усунення.

Абзац двадцять другий підпункту 4 пункту
1 розділу І виключити.
-95- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Виключити.
-96- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац двадцять третій підпункту 4 пункту
1 розділу І виключити.
-97- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Після підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«4-1) статтю 12 доповнити новими
частинами такого змісту:
Господарська
діяльність
суб’єкта
господарювання, пов’язана з порушенням
умов і вимог до викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, може бути тимчасово заборонена
(зупинена) за рішенням суду за позовом
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

встановлення факту надання в заяві про
видачу дозволу на викиди та документах, що
додаються до неї, недостовірної інформації;

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

провадження суб’єктом господарювання
певних дій щодо здійснення господарської
діяльності
або
видів
господарської
діяльності, на які отримано дозвіл на
викиди, з порушенням вимог законодавства,
щодо яких центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
було раніше видано припис про їх усунення
із наданням достатнього часу для цього.
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державного нагляду (контролю) у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів, з
таких підстав:
встановлення факту надання в заяві про
видачу дозволу на викиди та документах, що
додаються до неї, недостовірної інформації;
провадження суб’єктом господарювання
певних дій, на які отримано дозвіл на викиди,
із порушеннями вимог законодавства, щодо
яких центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
було раніше видано припис про їх усунення із
наданням достатнього часу для їх усунення.
Відновлення господарської діяльності
суб’єкта господарювання після тимчасової
заборони (зупинення) можливе з дати
отримання центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
повідомлення від суб’єкта господарювання
про усунення ним усіх порушень та
підтвердження такого факту».
-98- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Пропонується
редакційне
уточнення
норми для однозначності розуміння та
правозастосування такої норми:
"невиконання вимог центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання,
відтворення
і
охорони

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

37

№
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Пропозиції та поправки до проекту

природних ресурсів щодо усунення порушень
умов дозволу на викиди та вимог цього
закону, протягом строку визначеного у
приписі контролюючого органу про усунення
таких порушень".
-99- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Після підпункту 4 пункту 1 розділу І
законопроекту доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«4-1) статтю 12 доповнити новими
частинами
такого
змісту:Господарська
діяльність
суб’єкта
господарювання,
пов’язана з порушенням умов і вимог до
викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами, може бути
тимчасово заборонена (зупинена) за рішенням
суду за позовом 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, з таких підстав:
встановлення факту надання в заяві про
видачу дозволу на викиди та документах, що
додаються до неї, недостовірної інформації;
провадження суб’єктом господарювання
певних дій, на які отримано дозвіл на викиди,
із порушеннями вимог законодавства, щодо
яких центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
було раніше видано припис про їх усунення із
наданням достатнього часу для їх усунення.
Відновлення господарської діяльності
суб’єкта господарювання після тимчасової
заборони (зупинення) можливе з дати
отримання центральним органом виконавчої
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№

65

66

Редакція, прийнята в першому читанні

Відновлення господарської діяльності
суб’єкта господарювання після призупинення
можливе з дати отримання центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику із здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів, який ініціював
призупинення,
повідомлення
суб’єкта
господарювання про усунення ним усіх
порушень.”;

Пропозиції та поправки до проекту

влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
повідомлення від суб’єкта господарювання
про усунення ним усіх порушень та
підтвердження такого факту».
-100- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Виключити.
-101- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Абзац двадцять четвертий підпункту 4
пункту 1 розділу І виключити.
-102- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
4) у новій статті 111:
доповнити
статтю
трьома
новими
частинами такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, орган виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища зупиняє (повністю або частково)
дію дозволу на викиди, якщо суб’єктом

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відновлення господарської діяльності
суб’єкта
господарювання
після
призупинення можливе з дати отримання
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
який ініціював призупинення, повідомлення
суб’єкта господарювання про усунення ним
усіх порушень.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, орган виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з
питань охорони навколишнього природного
середовища
зупиняє
(повністю
або
частково) дію дозволу на викиди, якщо
суб’єкт господарювання не дотримується
умов дозволу на викиди, до виконання таких
умов.
Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища,
обласні,
Київська,
Севастопольська
міські
державні
адміністрації, орган виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища повідомляє про прийняття
рішення про зупинення дії дозволу на
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Пропозиції та поправки до проекту

господарювання не дотримуються умови
дозволу на викиди, до виконання таких умов.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська, Севастопольська міська
державна адміністрація, орган виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища повідомляє про прийняття
рішення про зупинення дії дозволу на викиди
суб’єкта господарювання та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання,
відтворення
і
охорони
природних ресурсів протягом п’яти робочих
днів з дня прийняття такого рішення. Дія
дозволу зупиняється через десять робочих
днів з дня прийняття рішення про зупинення
дії дозволу на викиди. Дія дозволу на викиди
поновлюється на протязі 5 робочих днів після
підтвердження суб’єктом господарювання
виконання відповідних умов дозволу на
викиди.
Зупинення дії дозволу на викиди може
бути застосовано як санкцію до суб’єктів
господарювання відповідно до Закону
України «Про санкції».
-103- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у новій статті 111:
доповнити
статтю
трьома
новими
частинами такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська, Севастопольська міські

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

викиди суб’єкта господарювання та
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
протягом п’яти робочих днів з дня
прийняття такого рішення. Дія дозволу на
викиди зупиняється через десять робочих
днів з дня прийняття рішення про зупинення
дії дозволу на викиди. Дія дозволу на викиди
поновлюється протягом п’яти робочих днів
після
підтвердження
суб’єктом
господарювання виконання відповідних
умов дозволу на викиди.
Зупинення дії дозволу на викиди може
бути застосовано як санкцію до фізичних та
юридичних осіб, а також юридичних осіб,
які знаходяться під контролем таких
фізичних або юридичних осіб, відповідно до
Закону України "Про санкції";

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

державні адміністрації, орган виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища зупиняє (повністю або частково)
дію дозволу на викиди, якщо суб’єктом
господарювання не дотримуються умови
дозволу на викиди, до виконання таких умов.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
обласні, Київська, Севастопольська міська
державна адміністрація, орган виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони
навколишнього
природного
середовища повідомляє про прийняття
рішення про зупинення дії дозволу на викиди
суб’єкта господарювання та центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання,
відтворення
і
охорони
природних ресурсів протягом п’яти робочих
днів з дня прийняття такого рішення. Дія
дозволу зупиняється через десять робочих
днів з дня прийняття рішення про зупинення
дії дозволу на викиди. Дія дозволу на викиди
поновлюється на протязі п’яти робочих днів
після
підтвердження
суб’єктом
господарювання виконання відповідних умов
дозволу на викиди.
Зупинення дії дозволу на викиди може
бути застосовано як санкцію до фізичних та
юридичних осіб, а також юридичних осіб, які
знаходяться під контролем таких фізичних
або юридичних осіб відповідно до Закону
України «Про санкції».;
67

5) текст статті 14 викласти в такій редакції:

68

“Викиди забруднюючих речовин, для яких

-104- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Враховано

5) текст статті 14 викласти в такій
редакції:
"Викиди забруднюючих речовин, для
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

не встановлено відповідних нормативів
екологічної
безпеки,
допускаються
у
виняткових випадках лише з дозволу,
виданого суб’єкту господарювання, об’єкт
якого належить до першої групи, суб’єкту
господарювання, об’єкт якого знаходиться на
території зони відчуження, зони безумовного
(обов’язкового) відселення території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища або
через центри надання адміністративних
послуг, за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, а до
другої або третьої групи, — обласними,
Київською, Севастопольською міськими
державними
адміністраціями,
органом
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища або через центри
надання
адміністративних
послуг
за
погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення.”;

Врахувати
зауваження
Головного
юридичного управління Апарату Верховної
Ради України до нової редакції статті 14, що
стосуються видачі дозволу на викиди «…до
другої або третьої групи, - обласними,
Київською, Севастопольською міськими
державними
адміністраціями,
органом
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, або через центри
надання
адміністративних
послуг
за
погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення».
Викласти зазначене у такій редакції:
«…до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською
міськими
державними
адміністраціями,
органом виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища, або
через центри надання адміністративних
послуг за погодженням із територіальним
органом центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя
населення»

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

-105- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
4) статтю 18 викласти у редакції:

Враховано

яких не встановлено відповідних нормативів
екологічної безпеки атмосферного повітря,
допускаються у виняткових випадках лише
з
дозволу,
виданого
суб’єкту
господарювання, об’єкт якого належить до
першої групи, суб’єкту господарювання,
об’єкт якого знаходиться на території зони
відчуження,
зони
безумовного
(обов’язкового) відселення території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
або через центри надання адміністративних
послуг за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, а до
другої або третьої групи, — обласними,
Київською, Севастопольською міськими
державними адміністраціями, органом
виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища, або через центри
надання адміністративних послуг за
погодженням із територіальним органом
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
санітарного та епідемічного благополуччя
населення";
6) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Виконання вимог до охорони
атмосферного повітря під час застосування
пестицидів та агрохімікатів
Суб’єкти господарювання та громадяни
зобов’язані дотримуватися правил та вимог
щодо транспортування, зберігання і
застосування пестицидів та агрохімікатів з
метою
недопущення
забруднення
атмосферного повітря";
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«Стаття 18. Виконання вимог до охорони
атмосферного повітря під час застосування
пестицидів та агрохімікатів
Суб’єкти господарювання та громадяни
зобов’язані дотримуватися правил та вимог
щодо
транспортування,
зберігання
і
застосування пестицидів та агрохімікатів з
метою
недопущення
забруднення
атмосферного повітря».
-106- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
статтю 18 викласти у редакції:
«Стаття 18. Виконання вимог до охорони
атмосферного повітря під час застосування
пестицидів та агрохімікатів
Суб’єкти господарювання та громадяни
зобов’язані дотримуватися правил та вимог
щодо
транспортування,
зберігання
і
застосування пестицидів та агрохімікатів з
метою
недопущення
забруднення
атмосферного повітря».
70
71

72
73

74

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

6) у статті 23:

7) у статті 23:

у частині першій слова “накопичення і
трансформації забруднення в атмосфері, його
транскордонного перенесення” замінити
словами
“фонових
концентрацій
забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі”;
доповнити статтю частиною такого змісту:
“Порядок визначення величин фонових
концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному
повітрі
встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного
середовища.”;
-107- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.

Враховано

у частині першій слова "накопичення і
трансформації забруднення в атмосфері,
його
транскордонного
перенесення"
замінити словами "фонових концентрацій
забруднюючих речовин в атмосферному
повітрі";
доповнити частиною четвертою такого
змісту:
"Порядок визначення величин фонових
концентрацій забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі встановлюється
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики
у сфері охорони навколишнього природного
середовища";
8) статтю 27 викласти в такій редакції:
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Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
6) статтю 27 викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Контроль у галузі охорони
атмосферного повітря
Контроль у галузі охорони атмосферного
повітря здійснюється з метою забезпечення
дотримання вимог законодавства про охорону
атмосферного повітря місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, посадовими особами цих
органів, а також суб’єктами господарювання,
установами, організаціями та громадянами».
-108- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
статтю 27 викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Контроль у галузі охорони
атмосферного повітряКонтроль у галузі
охорони атмосферного повітря здійснюється з
метою забезпечення дотримання вимог
законодавства про охорону атмосферного
повітря місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування,
посадовими особами цих органів, а також
суб’єктами господарювання, установами,
організаціями та громадянами».
75
76

7) у частину другу статті 32 викласти в
такій редакції:
“Моніторинг
у
галузі
охорони
атмосферного повітря є складовою частиною
державної
системи
моніторингу
навколишнього природного середовища.
Порядок організації проведення моніторингу

-109- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"Стаття 27. Контроль у галузі охорони
атмосферного повітря
Контроль у галузі охорони атмосферного
повітря здійснюється з метою забезпечення
дотримання вимог законодавства про
охорону атмосферного повітря місцевими
органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, посадовими
особами цих органів, а також суб’єктами
господарювання, установами, організаціями
та громадянами";

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Відхилено

9) частину другу статті 32 викласти в
такій редакції:
"Моніторинг
у
галузі
охорони
атмосферного
повітря
є
складовою
частиною державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища.
Порядок
організації
і
проведення
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у галузі охорони атмосферного повітря та
запровадження
обов’язкових
автоматизованих систем контролю викидів
забруднюючих речовин, визначення якості
атмосферного
повітря
встановлюється
Кабінетом Міністрів України.”;

Пропонуємо в абзаці другому підпункту 7
пункту 1 розділу І проекту слово
«обов’язкових» виключити.
-110- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
В абзаці 2 підпункту 7 пункту 1 розділу І
законопроекту слова «та запровадження
обов’язкових
автоматизованих
систем
контролю викидів забруднюючих речовин,
визначення якості атмосферного повітря»
замінити словами «екологічно безпечних
технологій».
-111- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
Моніторинг
у
галузі
охорони
атмосферного повітря є складовою частиною
державної
системи
моніторингу
навколишнього природного середовища.
Порядок організації проведення моніторингу
у галузі охорони атмосферного повітря та
запровадження
обов’язкових
автоматизованих систем контролю викидів
забруднюючих речовин, визначення якості
атмосферного
повітря
встановлюється
Кабінетом Міністрів України, з урахуванням
положень цього закону.
-112- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

моніторингу в галузі охорони атмосферного
повітря та запровадження обов’язкових
автоматизованих систем контролю викидів
забруднюючих речовин, визначення якості
атмосферного повітря встановлюється
Кабінетом Міністрів України";

Відхилено

Відхилено

В абзаці 2 підпункту 7 пункту 1 розділу І
законопроекту слова «та запровадження
обов’язкових
автоматизованих
систем
контролю викидів забруднюючих речовин,
визначення якості атмосферного повітря»
замінити словами «екологічно безпечних
технологій».
77

8) у частині першій статті 33:

10) у частині першій статті 33:
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78

в абзацах шостому і сьомому слова
“забруднюючих речовин в атмосферне
повітря” виключити;
доповнити
частину
після
абзацу
чотирнадцятого новими абзацами такого
змісту:
“недотримання
вимог,
передбачених
Правилами технічної експлуатації установок
очистки
газу,
що
затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного
середовища;
необґрунтоване недопущення суб’єктом
господарювання до проведення перевірок,
органів, які здійснюють державний нагляд
(контроль) у галузі охорони атмосферного
повітря,”.

79
80

81

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

в абзацах шостому і сьомому слова
"забруднюючих речовин в атмосферне
повітря" виключити;
після абзацу чотирнадцятого доповнити
двома новими абзацами такого змісту:

-113- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пропонуємо абзац п’ятий підпункту 8
пункту 1 розділу І проекту викласти в такій
редакції
«перешкоджання
суб’єктом
господарювання
проведенню
перевірок
органами, які здійснюють державний нагляд
(контроль) у галузі охорони атмосферного
повітря».
-114- Н.д. Буймістер Л. А. (р.к. №424)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»), у частині першій статті 33 новий
абзац шістнадцятий виключити, а саме:
«необґрунтоване недопущення суб’єктом
господарювання до проведення перевірок,
органів, які здійснюють державний нагляд
(контроль) у галузі охорони атмосферного
повітря;»
-115- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),

Відхилено

"недотриманні вимог, передбачених
Правилами
технічної
експлуатації
установок очистки газу, що затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики
у сфері охорони навколишнього природного
середовища;
недопущенні до проведення перевірок
посадових осіб 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".

Відхилено

Враховано
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Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
7) у частині першій статті 33:
новий абзац шістнадцятий викласти у такій
редакції:
«недопущення до проведення перевірок
посадових осіб 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»;
абзац сімнадцятий викласти у такій
редакції:
«несуть відповідальність відповідно до
законодавства».
-116- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря»):
у частині першій статті 33:
новий абзац шістнадцятий викласти у такій
редакції:
«недопущення до проведення перевірок
посадових осіб 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»;абзац сімнадцятий викласти у такій
редакції:«несуть відповідальність відповідно
до законодавства».
82
83

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий
вважати абзацом сімнадцятим;
9) текст статті 34 викласти в такій редакції:

-117- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац перший підпункту 9 пункту 1
розділу І виключити.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Відхилено

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий
вважати абзацом сімнадцятим;
11) текст статті 34 викласти в такій
редакції:
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84

“Шкода,
завдана
порушенням
законодавства про охорону атмосферного
повітря, підлягає відшкодуванню.

Пропозиції та поправки до проекту

-118- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
шкода, заподіяна внаслідок порушення
законодавства про охорону атмосферного
повітря, підлягає компенсації в повному
обсязі
-119- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пропонуємо абзац другий підпункту 9
пункту 1 розділу І проекту викласти в такій
редакції: “Шкода, завдана порушенням
законодавства про охорону атмосферного
повітря, підлягає компенсації в повному
обсязі.
-120- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту 9 пункту 1 розділу
І виключити.
-121- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
1. У пункті 1 законопроекту (зміни до
Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»):
8) частину першу статті 34 викласти у такій
редакції:
«Шкода,
завдана
порушенням
законодавства про охорону атмосферного
повітря, підлягає відшкодуванню в повному
обсязі».
-122- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"Шкода,
завдана
порушенням
законодавства про охорону атмосферного
повітря, підлягає відшкодуванню в повному
обсязі.

Відхилено

Відхилено

Враховано

Відхилено

У абзаці першому статті 34 Закону України
«Про охорону атмосферного повітря»
слова «відшкодуванню» замінити словами
«компенсації в повному обсязі».
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-123- Н.д. Буймістер Л. А. (р.к. №424)

85

Методика
розрахунку
розмірів
відшкодування збитків, які заподіяні державі
в результаті наднормативних викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища.”;

У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря») залишити статтю 34 у чинній
редакції, а саме:
"Шкода,
завдана
порушенням
законодавства про охорону атмосферного
повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та
розмірах, встановлених законом."
-124- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)
У пункті 1 законопроекту (зміни до Закону
України «Про охорону атмосферного
повітря») залишити статтю 34 у чинній
редакції, а саме:
"Шкода,
завдана
порушенням
законодавства про охорону атмосферного
повітря, підлягає відшкодуванню у порядку та
розмірах, встановлених законом."
-125- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
Методика
розрахунку
розмірів
компенсації збитків, які заподіяні державі в
результаті
наднормативних
викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
-126- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пропонуємо абзац третій підпункту 9
пункту 1 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
Методика розрахунку розмірів компенсації
шкоди, яка заподіяна державі в результаті
наднормативних викидів забруднюючих
речовин
в
атмосферне
повітря,
затверджується
центральним
органом

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Методика
розрахунку
розмірів
відшкодування збитків, заподіяних державі
в результаті наднормативних викидів
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря,
затверджується
центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища";

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища.».
-127- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту 9 пункту 1 розділу
І виключити.
-128- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці другому статті 34 Закону України
«Про охорону атмосферного повітря»
слова «відшкодування» замінити словами
«компенсації».
-129- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
В абзаці 3 підпункту 9 пункту 1 розділу І
законопроекту «наднормативних викидів
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря» замінити словами «перевищення
обсягів викидів забруднюючих речовин,
встановлених у дозволах на викиди».
-130- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В абзаці 3 підпункту 9 пункту 1 розділу І
законопроекту «наднормативних викидів
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря» замінити словами «перевищення
обсягів викидів забруднюючих речовин,
встановлених у дозволах на викиди».
86

87

10) у пункті 11 розділу IX “Прикінцеві
положення” слова “забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами” виключити;
11) у тексті Закону слова “підприємства,
установи, організації та громадяни —
суб’єкти підприємницької діяльності” в усіх
відмінках замінити словами “суб’єкти
господарювання” у відповідному відмінку.

-131- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Підпункт 11 пункту 1 розділу І виключити.

Відхилено

12) у пункті 11 розділу IX "Прикінцеві
положення" слова "забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами" виключити;
13) у тексті Закону слова "підприємства,
установи, організації та громадяни —
суб’єкти підприємницької діяльності" в усіх
відмінках замінити словами "суб’єкти
господарювання" у відповідному відмінку.
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88

2. Частину третю статті 2 Закону України
“Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності” (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними
змінами) доповнити абзацом шостим такого
змісту:
“Видача (відмова у видачі, анулювання)
дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами здійснюються відповідно до цього
Закону
з
урахуванням
особливостей,
визначених Законом України “Про охорону
атмосферного повітря”.”.
II. Прикінцеві положення

89

90
91

92

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у
шестимісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Частину третю статті 2 Закону України
"Про
дозвільну
систему
у
сфері
господарської
діяльності"
(Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст.
483 із наступними змінами) доповнити
абзацом восьмим такого змісту:
"Видача (відмова у видачі, анулювання)
дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне
повітря
стаціонарними
джерелами здійснюється відповідно до
цього Закону з урахуванням особливостей,
визначених Законом України "Про охорону
атмосферного повітря".
II. Прикінцеві положення
-132- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій
редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через
десять днів з дня його опублікування.».
-133- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323), Н.д.
Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Люшняк М.
В. (р.к. №367), Н.д. Приходько Б. В. (р.к.
№411), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Кучер М. І. (р.к.
№232), Н.д. Кіт А. Б. (р.к. №327)
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту
доповнити словами «та вводиться в дію через
шість місяців з дня набрання ним чинності».
-134- Н.д. Бакунець П. А. (р.к. №323)
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту
доповнити словами «та вводиться в дію через
шість місяців з дня набрання ним чинності».
-135- Н.д. Геращенко І. В. (р.к. №188), Н.д.
Сюмар В. П. (р.к. №201), Н.д. Іонова М. М.
(р.к. №208), Н.д. Фріз І. В. (р.к. №198), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203), Н.д. КлимпушЦинцадзе І. О. (р.к. №195)
Пункт 2 розділу ІІ проекту пропонуємо
викласти в такій редакції:

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України у
шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
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привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
забезпечити
здійснення
перегляду
переліку забруднюючих речовин у порядку,
встановленому цим Законом;
прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідність яких випливає із цього Закону;
привести у відповідність із цим Законом
свої нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.».
-136- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У
пункті
2
розділу
ІІ
слово
«шестимісячний»
замінити
словом
«тримісячний».
-137- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У пункті 3 розділу ІІ слово «власні»
замінити словом «свої».

забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
-138- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Розділ
ІІ
Прикінцеві
положення
законопроекту доповнити новим пунктом
такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2023 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.»
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України у 2023 році про стан виконання цього
Закону.

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону.
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-139- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59), Н.д.
Криворучкіна О. В. (р.к. №247), Н.д.
Прощук Е. П. (р.к. №291), Н.д. Задорожний
А. В. (р.к. №115), Н.д. Маріковський О. В.
(р.к. №88), Н.д. Мандзій С. В. (р.к. №432),
Н.д. Кривошеєв І. С. (р.к. №36), Н.д.
Овчинникова Ю. Ю. (р.к. №81)
У Розділі II законопроекту «Прикінцеві
положення»:
частину другу доповнити абзацом такого
змісту:
«забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону».
-140- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Враховано

У Розділі II законопроекту «Прикінцеві
положення»:
частину другу доповнити абзацом такого
змісту:
«забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону».
-141- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Розділ
ІІ
Прикінцеві
положення
законопроекту доповнити новим пунктом
такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2023 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.»
-142- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Врахувати
зауваження
Головного
юридичного управління Апарату Верховної
Ради України та виключити пункт 3
Прикінцевих положень законопроекту, а саме:
«3. Кабінету Міністрів України у 2023 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
-143- Н.д. Торохтій Б. Г. (р.к. №101), Н.д.
Марусяк О. Р. (р.к. №51)

Народні
депутати
України - члени Комітету
з питань екологічної
політики
та
природокористування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Враховано

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Розділ II «Прикінцеві положення»
доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. Положення статей 10 та 32 цього закону
щодо
запровадження
обов’язкових
автоматизованих систем контролю викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
та обладнання місць відбору проб на
стаціонарних
організованих
джерелах
набирають чинності через 5 років, з дня
набрання чинності цим законом."
97

Голова Верховної Ради України
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