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Н А Р О Д Н И Й   Д Е П У Т А Т   У К Р А Ї Н И
КРИВОРУЧКІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

Президенту
Професійної асоціації екологів України
Людмилі ЦИГАНОК  

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановна пані Людмило!                

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу, та доводжу до 
Вашого відома, що мною у межах депутатських повноважень було розглянуто 
звернення Професійної асоціації екологів України від 06.04.2022 із вих. № 
222/83, у зв’язку із чим повідомляю наступне.  

1. Щодо пропозиції внесення зміни до п. 1 постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та 
юридичних осіб» від 28.02.2022 № 165.

Враховуючи безпекову ситуацію, центральними органами виконавчої 
влади поступово поновлюється процес надання адміністративних послуг.

Також, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану» 
(законопроєкт № 7153 від 13.03.2022), яким, серед іншого, передбачається, що у 
період дії воєнного стану особливості надання адміністративних послуг та інших 
публічних послуг в територіальних громадах, на територіях яких ведуться бойові 
дії, можуть визначатися центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у сфері надання відповідних 
послуг.

2. Щодо пропозиції внесення зміни до п. 3) п. 1 постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської 
діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314.

Законодавство України через призму принципу поділу державної влади не 
відносить до повноважень Уряду прийняття нормативно-правових актів, що  
звільняють суб’єкти господарювання від адміністративної, кримінальної та 
цивільно-правової відповідальності.

У той же час, мною буде подано пропозицію до Кабінету Міністрів 
України щодо необхідності внесення змін до постанови КМУ від 18.03.2022 № 
314, якою встановлюється, що для суб’єктів господарювання, що здійснюють 
господарську діяльність, яка передбачає одержання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, перебіг 
строку, зазначеного в абзаці першому підпункту 3 пункту 1 даної постанови, 
призупиняється на період часу, необхідного для проведення інструментальних 
досліджень, інвентаризації викидів забруднюючих речовин, оформлення 
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необхідних документів, передбачених Інструкцією про зміст та порядок 
складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на 
підприємстві, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 р. N 7, та 
Інструкцією про загальні вимоги до оформлення документів, у яких 
обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для 
підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженою 
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 
від 09.03.2006 N 108, але не більше, ніж на шість місяців.

3. Щодо пропозицій внесення змін до Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря», Водного кодексу України та Закону України «Про 
відходи».

Оскільки суб’єкти господарювання, що розташовуються у місцевостях, де 
ведуться бойові дії, перебувають у більш складних умовах у порівнянні з 
суб’єктами господарювання, розташованими у місцевостях, де відсутні бойові 
дії, видається доцільним передбачити тимчасове звільнення від виконання 
обов’язків, передбачених абз. 7 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря», п. 7 ст. 44 Водного кодексу України, абз. 6 ч. 3 ст. 34 
Закону України «Про відходи» саме таких суб’єктів.

Зокрема, мною буде подано наступні законодавчі ініціативи:          
1) Доповнення частини першої статті 10 Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря» новим абзацом тринадцятим наступного змісту:  
«Підприємства, установи, організації та громадяни-суб’єкти 

підприємницької діяльності, що розташовуються у місцевостях, де ведуться 
бойові дії, звільняються від обов’язку, передбаченого абзацом сьомим частини 
першої статті 10 цього Закону, на час ведення бойових дій та на час, необхідний 
для ліквідації наслідків ведення бойових дій, але не більше, ніж на три місяці 
після припинення їх ведення.».     

2) Доповнення статті 44 Водного кодексу України новою частиною другою 
наступного змісту:

«Водокористувачі що розташовуються у місцевостях, де ведуться бойові 
дії, звільняються від обов’язку, передбаченого пунктом сьомим цієї статті, на час 
ведення бойових дій та на час, необхідний для ліквідації наслідків ведення 
бойових дій, але не більше, ніж на три місяці після припинення їх ведення.».

3) Доповнення статті 34 Закону України «Про відходи» новою частиною 
дванадцятою наступного змісту: 

«Перебіг строку, зазначеного в абзаці шостому частини третьої цієї статті, 
призупиняється для суб’єкта господарської діяльності, що розташовується у 
місцевості, де ведуться бойові дії, на час ведення бойових дій та на час, 
необхідний для ліквідації наслідків ведення бойових дій, але не більше, ніж на 
три місяці після припинення їх ведення.»).

   
З повагою,

Олена КРИВОРУЧКІНАЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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