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Державна екологічна інспекція у Луганській області розглянула Ваш лист від 23.09.2021 

№ 221-144 щодо надання зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про державний 

екологічний контроль» (далі - проект № 3091) пропонує внести до проекту № 3091 наступні 

зміни: 

- ч. 4 ст. 12 Законопроекту, викласти в такій редакції: 

1.Підставами для здійснення позапланових перевірок за додержанням вимог 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування є:  

1) звернення фізичної чи юридичної особи про порушення органом державної влади або 

органом місцевого самоврядування вимог законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища; 

2) перевірка виконання вимог щодо приведення у відповідність із законодавством 

прийнятих ними рішень у сфері охорони довкілля, виданих за результатами попередньої 

перевірки. 

3) повідомлення органів державного нагляду (контролю) про виявлення під час 

виконання ними повноважень ознак порушень законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

- ч. 4 ст. 13 Законопроекту викласти в такій редакції: 

«Під час проведення заходу державного екологічного контролю органом державного 

екологічного контролю суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити присутність 

керівника або особи, уповноваженої керівником. Відмовою суб’єкта господарювання у 

проведенні заходу державного екологічного контролю органом державного екологічного 

контролю вважається не допуск уповноважених посадових осіб органу державного 

екологічного контролю для здійснення заходу державного екологічного контролю додержання 

суб’єктом господарювання законодавства про охорону навколишнього природного 
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середовища за відсутності передбачених для цього законних підстав (відмова в доступі 

посадових осіб органу державного екологічного контролю до місць провадження 

господарської діяльності суб’єкта господарювання або відсутність протягом першого дня 

заходу державного екологічного контролю за місцезнаходженням керівника або особи 

уповноваженої керівником, суб’єкта господарювання на час проведення заходу державного 

екологічного контролю» 

- ч. 4 ст. 17 Законопроекту викласти в такій редакції:  

«Реагування на виклики (повідомлення) про порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища фізичними особами здійснюється за інформацією, 

повідомленою на офіційні гарячі лінії, поштові чи електронні адреси та особистому зверненні 

до органів державного екологічного контролю. 

- - ч. 6 ст. 17 Законопроекту викласти в такій редакції:  

«6. У разі виявлення під час патрулювання, рейдових перевірок чи реагування на виклики 

ознак порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 

вчиненого суб’єктом господарювання, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, інформація про це направляється у відповідний орган державного 

екологічного контролю для ініціювання позапланового заходу в порядку статті 12 або 15 цього 

Закону». 

 

 

Начальник                                                                                                   Анатолій ГАЦЬКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Марков, 3 02 90 
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