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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону про запобігання,
зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової
діяльності (реєстр. № 4167, доопрацьований 12.03.2020), поданий народними
депутатами України Бондаренком О.В., Маріковським О.В. Прощуком Е.П. та
іншими народними депутатами України, членами Комітету.
У доопрацьованій редакції законопроекту, підготовленій до повторного
першого читання опрацьовані зауваження, коментарі та рекомендації Головного
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітетів
Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу та
Комітету з питань антикорупційної політики, Національного агентства з питань
запобігання корупції, а також враховані пропозиції народних депутатів України.
За висновком Головного науково-експертного управління у доопрацьованому
законопроекті враховані деякі зауваження та пропозиції, викладені у висновку
Головного управління від 17.11.2020 на попередній варіант законопроекту. Разом з
тим, частина з них залишилась поза увагою суб’єктів права законодавчої ініціативи,
тому ще раз звертається на них увага.
За висновком Мінфіну законопроект потребує доопрацювання в частині
приведення його норм у відповідність до ст. 13 Бюджетного кодексу України
шляхом виключення у п. 3 ст. 7 законопроекту слів «спеціального фонду», оскільки
ч. 5 ст. 13 Бюджетного кодексу України передбачено, що розподіл бюджету на
загальний та спеціальний фонди, їх складові частини визначаються виключно цим
Кодексом та законом про Державний бюджет України.
Рада Національної безпеки і оборони України надала зауваження до
зазначеного законопроекту, зокрема щодо проведення оцінки ризиків від
упровадження передбачених законопроектом положень для економічної та
соціальної сфер, у тому числі в розрізі впливу на макроекономічні та фінансові
показники (валовий внутрішній продукт, податкові надходження, зайнятість
населення тощо), розроблення відповідної державної програми мінімізації таких
ризиків, а також середньо- та довгострокового прогнозу покращення показників
здоров’я населення. За узагальнюючим висновком РНБО в цілому вважає
законопроект прийнятним.
Міндовкілля підтримує законопроект та вважає за доцільне прийняття його за
основу. На думку Міндовкілля прийняття законопроекту в сукупності з іншими

інструментами законодавства у кліматичній і промисловій політиці держави,
забезпечать зменшення промислового забруднення, декарбонізацію економіки,
підвищать енергоефективність, розвиток відновлюваних джерел енергії,
циркулярної економіки та синхронізацію із ініціативою «Європейський зелений
курс».
Враховуючи викладене та результати обговорення на засіданні, Комітет з
питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді
України про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в
результаті промислової діяльності (реєстр. № 4167) (доопрацьований), за
результатами розгляду прийняти за основу.
Доповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначено народного
депутата України, Голову Комітету Бондаренка Олега Володимировича.
Співдоповідачем від Комітету визначено народного депутата України, члена
Комітету Лабунську Анжеліку Вікторівну.
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