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Головне	
З кожним роком в Україні дедалі частіше фіксуються перевищення вмісту забруднюючих 

речовин у водних ресурсах, ґрунтах, атмосферному повітрі, а повідомлення про масову 
загибель риби у річках, отруєння людей через забруднення питної води чи незаконне 
розпилення пестицидів й отрутохімікатів, про виявлені стихійні сміттєзвалища, понаднормове 
забруднення повітря та смог тощо стали звичною, хоч і болючою проблемою. Така ситуація 
негативно впливає на життя, здоров’я та рівень добробуту населення та гальмує сталий 
розвиток країни. Це є результатом того, що навколишнє середовище не охороняється 
належним чином, незважаючи на те, що в Україні діє система екологічного контролю, яка мала 
б виконувати функцію збереження довкілля та попередження заподіяння йому шкоди.  

З часу проголошення незалежності України природоохоронний контроль неодноразово 
реформували. Проте зміни філософії екологічного контролю, створення дієвої європейської 
системи природоохоронного контролю, спрямованого передусім на попередження заподіяння 
довкіллю шкоди, а не лише на покарання порушників, так і не відбулося.  

Саме тому екологічний контроль повинен бути реформований таким чином, щоб він став 
дієвим, проєвропейським та сприяв охороні навколишнього середовища. Якщо ж такої реформи 
не провести, це призведе до погіршення стану довкілля, що спричинить підвищення рівня 
захворюваності та смертності населення, а також потягне за собою додаткові видатки з 
бюджету на усунення наслідків руйнівного впливу на довкілля та надалі гальмуватиме сталий 
розвиток держави. 

Для того щоб контроль у сфері охорони довкілля запрацював, а довкілля реально 
охоронялося, критичними є: зміна мети здійснення екологічного контролю; зміна порядку 
здійснення екологічного контролю; відновлення здійснення моніторингу; створення 
незалежного органу екоконтролю з тим, щоб контроль став оперативним, прозорим, діяв на 
попередження заподіяння шкоди довкіллю й не був механізмом для залякування бізнесу. Крім 
того, реформа екологічного контролю не дасть своїх результатів без упровадження нагляду, 
реформи екологічної відповідальності, підвищення екосвідомості населення, держслужбовців 
та забруднювачів. Кошти, що отримані за рахунок відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, 
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за рахунок сплати екологічних податків, повинні спрямовуватись саме на природоохоронні 
заходи.  

Реформа екологічного контролю може відбуватися із залученням коштів з державного та 
місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, безповоротної 
міжнародної фінансової допомоги. 

Така реформа системи природоохоронного контролю є непопулярним рішенням, і її 
противниками виступатимуть особи, які збагачуються за рахунок недієвості контролю. Серед 
них – окремі представники бізнесу, населення та, як не дивно, держслужбовці. Проте органи 
влади, як і державний механізм загалом, покликані захищати благо людей, забезпечувати їхній 
добробут та гарантувати реалізацію прав, зокрема право на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля. Тому ані населення, ані органи влади не можуть надалі дозволяти собі нехтувати 
станом довкілля та не вживати реальних прогресивних змін для збереження суспільного блага 
та розвитку держави. 

Розділ	1.	Етапи	розвитку	системи	природоохоронного	контролю		
	

Усвідомлення людством необхідності охорони довкілля як загальносуспільного блага, від 
якого залежить якість життя та здоров’я людей, прийшло на тлі використання зброї масового 
знищення (хімічної, атомної) у ході Першої та Другої світових воєн, а також через економічні 
втрати, зумовлені нераціональним використанням природних ресурсів.  

Радянська концепція охорони довкілля: безмежні багатства, невідомий вплив на 
екосистеми та людей 

Так, упродовж 1949–1960 років в Українській РСР було ухвалено ряд природоохоронних 
законодавчих актів, серед яких Закон «Про охорону природи Української РСР»1. Згідно з цими 
нормативними документами на населення покладався обов’язок збереження багатств природи, 
а природоохоронний контроль здійснювали виконавчі комітети всіх рівнів, спеціальні інспекції 
та органи охорони2. 

Довкілля розглядалось не як суспільне благо, а як власність держави. Цим був зумовлений 
суворий державний екологічний контроль, який базувався на споживацькому принципі. Довкілля 
охороняли не тому, що негативний вплив на нього позначається на житті і здоров’ї людей, а 
тому, що воно було джерелом отримання природних ресурсів для розвитку країни та планової 
економіки. Видобуток та використання природних ресурсів відбувалися без урахування їхнього 
впливу на зміну екосистем. Населення дотримувалося встановлених норм під страхом 
покарання, яке часто могло закінчитися зникненням людей чи виселенням до Сибіру.  

Радянська машина широко розповсюджувала інформацію про безмежні природні 
багатства СРСР, а люди мало коли задумувались про вичерпність цих багатств. Водночас 
населення не володіло інформацією про стан довкілля, про рівень забруднення атмосферного 
повітря, ґрунтів, водних ресурсів. Одним з яскравих прикладів такої необізнаності – аварія на 
Чорнобильській атомній станції. У перші дні після аварії людям не повідомляли ані про неї, ані 
про її реальні наслідки, а про заходи безпеки, як і про саму аварію, частина населення дізналася 
з іноземних джерел3. 

Контроль за довкіллям у незалежній Україні: покарання є, попередження порушення та 
моніторинг відсутні 

																																																													
1 Шемшученко Ю.С. Закон УРСР "Про охорону природи Української РСР" 1960. Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Інститут 
історії України. Київ: Наукова думка, 2005.  672 с. URL: https://bit.ly/2NhgwZA  
2 Булгаков А.О. Закон «Про охорону природи Української РСР» 1960 року – новий	етап	комплексного	врегулювання	
раціонального використання та охорони земель. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 5.  URL: 
https://bit.ly/2urjWln  
3 Чорнобильська катастрофа. Вікіпедія. URL: https://bit.ly/2uoacbQ 
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З проголошенням незалежності в Україні було ухвалено нове законодавство та створено 
нові органи у сфері охорони довкілля4. Водночас екологічний контроль продовжував діяти на 
виявлення порушення та покарання винних осіб, а не на попередження заподіяння довкіллю 
шкоди. Моніторинг як відслідковування змін та реального стану елементів довкілля практично 
не здійснювався5, відтак населення не володіло інформацією про стан навколишнього 
середовища. Серед інших проблем контролю за станом довкілля були корупційні випадки, 
відсутність професійних кадрів та низьке матеріально-технічне забезпечення. 

Водночас інспектори природоохоронного контролю мали право виїжджати на місце 
порушення або певної події одразу ж, як тільки їм ставало про них відомо. Планові заходи 
контролю здійснювалися без попередження підприємств. За дотримання природоохоронного 
законодавства усіма фізичними та юридичними особами, у тому числі державними органами, 
які здійснювали контроль у сфері охорони довкілля, здійснювала нагляд прокуратура. 
Здебільшого це дозволяло Державній екологічній інспекції України та її територіальним органам 
оперативно та якісно реагувати на порушення, встановлювати винних осіб, фіксувати повну 
інформацію про обставини та причини порушення, зупиняти заподіяння довкіллю шкоди та 
вживати заходів для її відшкодування. 

Реформа контролю для недієвості, 2004–2014 роки 

Проте з початку 2004–2005 років на державному рівні почали вживати заходи, які 
зруйнували і так недосконалу систему контролю. На додачу до відсутності моніторингу, 
непопередження шкоди, екологічний контроль став неоперативним та практично повністю 
недієвим.  

Так, після приходу нового особового інспекторського складу, у тому числі на рівні 
керівників, дедалі частішими стали факти корупції6. Траплялися непоодинокі факти залякування 
керівників підприємств з метою отримання неправомірної вигоди7. Упродовж 2007–2012 років 
було внесено системні зміни у порядок здійснення контролю – введення необхідності отримання 
попередньої згоди на отримання перевірки, попередження підприємств про планову перевірку8. 
У 2012 році скасували відділи екологічного контролю у районах9, а функцію контролю почали 
ототожнювати із функцією нагляду10. А в 2014 році функція загального нагляду прокуратури, яка 
в тому числі здійснювалася за екологічним контролем, була скасована, що призвело до ще 
більшої недієвості контролю. 

Як наслідок вищеописаних подій 2004–2014 років, філософія контролю сформувалась не 
як попередження заподіяння шкоди довкіллю, а більше як тиск на бізнес. Контроль зводився 
переважно до формальної перевірки наявності дозволів, ліцензій на певні види діяльності, 
наявність відповідного очисного обладнання, дотримання технологічного процесу, а не на 
визначення реального впливу такої діяльності на стан довкілля. Окрім того, моніторинг 
практично не здійснювався, екологічний контроль став неоперативним та корупційним. 
Підприємства у свою чергу почали приховувати реальні обсяги діяльності, впливу на довкілля, 
скорочуючи обсяги викидів, скидів тощо на дату планової перевірки. Відтак ДЕІ не отримувала 
реальної інформації у ході перевірки, а тому часто не виявляла порушення там, де вони у всі 

																																																													
4 У серпні 1993 року було створено Державну екологічну інспекцію, яка діяла на державному, обласному рівні та у складі 
територіальних органів Мінекобезпеки (колишня назва Мінприроди України). Обласні управління мали також відділи у районах. 
5 Перша і єдина постанова про державну систему моніторингу довкілля була ухвалена 30 березня 1998 року № 391, яка після 
значних змін і відсутності матеріально-технічної бази фактично не працює. 
6 Корупція та зловживання у сфері охорони довкілля. ЕПЛ.  URL: http://epl.org.ua/about-us-posts/koruptsiya/  
7 Лівіцька О. «Касир»-еколог. Волинська Газета.  URL: http://volga.lutsk.ua/view/3889/2/  
8 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 
Верховна Рада України; Закон від 05.04.2007 № 877-V. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16/ed20070405  
9 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої [...] 
Верховна Рада України; Закон від 16.10.2012 № 5456-VI. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5456-17/print1452608675620040  
10 До ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» у рамках оптимізації повноважень органів виконавчої влади у 
сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні, внесли зміни, згідно яких екологічна інспекція здійснює 
контроль (нагляд). URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12/ed20121118. До цих змін екоінспекція здійснювала контроль, 
а прокуратура – нагляд. Ці функції були чітко розмежовані. 
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дні, крім дат планової перевірки, відбувалися. Крім того, вимагання хабарів у підприємств11 
спотворило мету здійснення екологічного контролю та підірвало довіру до його якості та 
необхідності. За такої ситуації в окремих представників бізнесу також сформувалося уявлення, 
що простіше заплатити хабар, аніж дотримуватися природоохоронних вимог. Така ситуація 
триває і до сьогодні. 

Низька якість та практична недієвість екологічного контролю безпосередньо вплинули на 
стан довкілля та життя і здоров’я українців. Так, згідно з дослідженням ВООЗ, усі умови, які 
оточують людину, є факторами, що впливають на її здоров’я12. До таких факторів, серед інших, 
належать хімічне і біологічне забруднення повітря, води і ґрунтів, шум, сільськогосподарські 
методи, схеми зрошування, антропогенні зміна клімату, зміна екосистем13.  

Водночас річки та озера, інші підземні об’єкти забруднюються неочищеними стоками та 
скидами14. Так, у середньому одна четверта усіх зразків питної води, взятих із систем 
водопостачання та приватних свердловин в Україні станом на 2015 рік, не відповідали 
стандартам якості Європейського Союзу15.  

Аналогічно забруднюються ґрунти та атмосферне повітря16. Більшість підприємств, 
установ не оснащені необхідними фільтрами, очисними17 спорудами18. Часто підприємства у 
своїй діяльності використовують небезпечні речовини з порушенням санітарно-
епідеміологічних правил і норм, відходи розміщуються просто неба, що забруднює довкілля та 
призводить до захворювання населення на небезпечні та смертельні хвороби19. Крім того, в 
Україні присутні гірничодобувна, індустріальна промисловість, виплавка металів, сільське 
господарство та спалювання викопного палива, видалення побутових, електронних, 
лакофарбових відходів тощо, які призводять до забруднення ґрунтів важкими металами . 

Вищеописаний стан довкілля безпосередньо впливає на життя та здоров’я населення. До 
прикладу, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я станом на 2012 рік, Україна 
посідає шосте місце за загальною кількістю смертей (54507 смертей) та перше місце у світі за 
кількістю смертей на 100 тис. осіб (120 смертей) внаслідок забруднення повітря20.  

Непослідовність політики уряду, 2014–2018 роки 

Роками існуюча проблема екологічного контролю та поганого стану довкілля озвучується 
представниками уряду як одна із пріоритетних. Протягом останніх років уряд та Мінприроди 
вживали заходи на вирішення проблем у сфері охорони довкілля. Однак більшість з них 
суперечать одні одним та вносять лише формальні зміни, які не мають якісного впливу на 
охорону довкілля. Частина з цих рішень допомагають приховати протиправний негативний 
вплив на довкілля та ще більше руйнують залишки системи екологічного контролю. 

Так, усе почалося із уведення мораторію на планові перевірки суб’єктів господарювання з 
серпня 2014 року21. Цей мораторій було впроваджено в рамках дерегуляції22 для лібералізації 
умов для розвитку бізнесу. Мета його введення – це тимчасове припинення планових перевірок 

																																																													
11 Одного з керівників обласної екологічної інспекції затримано в Запоріжжі за одержання 1,5 тис. дол. Хабара. Цензор.нет. URL:  
https://bit.ly/2Lag4Pf . 
12 Preventing disease through healthy environments. WHO. P. 21. URL:  https://bit.ly/1kXYCZE 
13 Ibid. P. 23. URL:  https://bit.ly/1kXYCZE 
14 У Грибовичах екологів та журналістів не пустили на територію, де проходить витік інфільтратів. Форпост. URL:  
https://bit.ly/2Nj5Yco  
15Facts about Ukraine. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). URL:  https://bit.ly/2Jqzxqd 
16 Інформація щодо стану забруднення атмосферного повітря в Києві. ДСНС. URL:  https://bit.ly/2zPrdjY  
17 Никитин А. Кривой Рог могут затопить шахтные воды? Інформатор.  URL:  https://bit.ly/2NmeCab  
18 Балка Свистунова, як основний забруднювач. Нова екологія. URL:  http://www.novaecologia.org/voecos-1910-1.html. 
19 Докладніше див.: Зелена книга про проблеми екологічного контролю в Україні. Розділ 1. URL:   http://epl.org.ua/ekoanalityka/ 
20 China tops WHO list for deadly outdoor air pollution. The Guardian. URL:   https://bit.ly/2czBnJQ 
21 Мораторій (від лат. moratorius — що уповільнює, відстрочує) — це відстрочення виконання зобов'язань, що встановлюються 
урядом на певний термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій. Мораторій – це перехідний період, який вживається 
як тимчасовий захід на термін, поки не будуть вжиті заходи, які вирішують проблему. Вікіпедія. URL:    https://bit.ly/2LgyYnE 
22 Дерегуляція полягає у скасуванні надмірної зарегульованості певних суспільних відносин, які обтяжують чи практично 
унеможливлюють розвиток цих відносин. Так, дерегуляція у сфері природоохоронного контролю повинна полягати у скасуванні 
дублюючих повноважень органів контролю.	
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суб’єктів господарювання та особливий порядок здійснення позапланових до моменту, поки не 
буде створено адекватну та дієву, проєвропейську систему контролю, поки не будуть вирішені 
ключові проблеми контролю, які не дають економіці та бізнесу розвиватися. 

Заходи з реформи екологічного контролю почали вживатися з кінця 2016 року, тобто лише 
на другий рік дії мораторію, коли міністр екології та природних ресурсів України представив 
Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища (далі – Концепція), яка була погоджена урядом (див. 
рис. 1). Концепція передбачає створення нового органу природоохоронного контролю на заміну 
ДЕІ України та введення функції моніторингу.  

Водночас, паралельно із погодженням створення нового органу екологічного контролю, 
КМУ та Мінприроди ухвалювали нові положення про ДЕІ України. Під сумнівом залишається, чи 
доцільно приймати нові положення про діяльність органу, який, згідно з затвердженою 
Концепцією, має бути ліквідовано. Такі дії є взаємовиключними та суперечливими.  

Окрім того, після ухвалення Концепції уряд затвердив Стратегію, яка передбачає загальні 
положення реформи контролю в Україні. Ця Стратегія мала б передувати Концепції як основа 
для її побудови, а не навпаки (див. табл. 1). Такі дії органів влади важко назвати послідовними. 

З початку 2018 року уряд та Мінприроди почали ухвалювати рішення на виконання 
Концепції, зокрема – скасували 12 територіальних органів ДЕІ України (див. табл. 1). Водночас 
сама Концепція передбачає категорично інші заходи, зокрема: 

1. ДЕІ України повинна була бути скасованою, натомість мали б створити Державну 
природоохоронну службу з новою структурою територіальних органів. Що робить уряд: 

• створює нові територіальні органи замість створення нового органу. 
2. Нові територіальні органи мали б бути у складі нового природоохоронного органу. Що 
робить уряд: 

• створює їх у складі ДЕІ України. 
3. Територіальні органи природоохоронного контролю повинні бути створені на рівні 
регіонів та областей. Що робить уряд: 

• скасовує частину обласних територіальних органів і створює натомість лише 
міжрегіональні. 

4. Реформа контролю передбачає зміну порядку його здійснення. Що робить уряд: 
• змінює систему органів, але не порядок здійснення контролю. 

 
Фактично реформу екологічного контролю почали впроваджувати, проте не у тому вигляді, 

у якому вона була оприлюднена громадськості, і не в порядку, передбаченому Концепцією. За 
таких умов важко передбачити, які заходи будуть вжиті владою наступними. Мало того, у стані 
невідомості щодо подальшої долі ДЕІ перебувають також і її працівники. 
 

Таблиця 1. Непослідовність політики уряду  

Дата Суб’єкт Дії Суть дій 

Серпень 
2014 року 

ВРУ Рішення Введення мораторію на перевірки 

13 жовтня 
2016 року 

Міністр екології 
та природних 
ресурсів 

Представив23 проект Концепції 
реформування системи 
державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони 
навколишнього природного 

Мета Концепції – створення 
Державної природоохоронної 
служби, запровадження 
моніторингу, усунення 
дублювання функцій 

																																																													
23Остап Семерак презентував Концепцію реформування системи природоохоронного контролю. Урядовий портал. URL:   
https://bit.ly/2mn21bk  
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України Остап 
Семерак 

середовища (далі – 
Концепція)24 

екологічного контролю, 
попередження забруднення 
довкілля25 

Березень 
2017 року 

Кабінет 
Міністрів 
України (КМУ) 

Проект Концепції перебував на 
стадії погодження з 
профільними міністерствами26 

КМУ та міністерства погоджували 
проект Концепції 

19 квітня 
2017 року 

КМУ Рішення Затвердження нового Положення 
про Державну екологічну 
інспекцію України27 

31 травня 
2017 року 

КМУ Рішення Затвердження Концепції, яка 
передбачає скасування ДЕІ 
України та її територіальних 
органів28 

Серпень 
2017 року 

Мінприроди 
України 

Рішення Затвердження положення про 
територіальні органи ДЕІ 
України29 

18 грудня 
2017 року 

КМУ Затвердив Стратегію 
реформування системи 
державного нагляду 
(контролю)30. 

Мета Стратегії – перегляд 
контрольних функцій держави 
для їх оптимізації та відповідного 
скорочення кількості органів 
державного нагляду (контролю) і 
чисельності їх працівників 

21 лютого 
2018 року  

КМУ Рішення Скасування 12 обласних 
підрозділів ДЕІ України та 
створення на заміну 5 
міжрегіональних31. 

Джерело: підготовлено авторами на основі оприлюднених нормативно-правових актів. Офіційний 
портал ВРУ.  URL:   http://rada.gov.ua/. 

 
Таким чином, за 3 роки дії мораторію32 владою не було вжито дієвих заходів, які б 

вплинули на реальну реформу контролю, на усунення корупційних ризиків та вирішення 
проблем контролю. Крім того, органами влади ухвалювалися рішення, які вели політику у сфері 
реформи екоконтролю у протилежні напрямки.  

Уряд укрупнив систему територіальних органів ДЕІ України, що зробить контроль ще 
більш неоперативним. Крім того, на сьогодні не внесено зміни у сам порядок здійснення 
державного природоохоронного контролю. Відтак, новостворені органи будуть діяти за старим 

																																																													
24 Остап Семерак презентував Концепцію реформування системи природоохоронного контролю. ДЕІ. URL: https://bit.ly/2Jr7eI1 
25 Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього середовища в Україні.  
Офіційний портал Мінприроди України.  URL: https://bit.ly/2zIOxA0 
26 Мінприроди готує концепцію реформування природоохоронної служби. Урядовий портал. URL:  https://bit.ly/2uBXvcE 
27 Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України, Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 
19.04.2017 № 275. URL: https://bit.ly/2uroIzl 
28Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього [...] 
Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 31.05.2017 № 616-р. URL: https://bit.ly/2NjwL8j 
29 Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції, Мінприроди України; Наказ, Положення від 11.08.2017 
№ 312. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1080-17 
30 Про схвалення Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю), Кабінет Міністрів України; Розпорядження, 
Стратегія від 18.12.2017 № 1020-р. URL: https://bit.ly/2zIQjBg 
31Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. Урядовий портал. URL: https://bit.ly/2miOhhs 
32 Протягом 2017 року мораторій не поширював свою дію на ДЕІ України та її територіальні органи. У 2018 році мораторій не 
поширюється на ДЕІ України в частині реалізації повноважень з екологічної та радіаційної безпеки.		
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порядком. Також не ухвалено положення чи будь-який інший акт про конкурс, згідно з  яким 
мають обиратися працівники у нові територіальні підрозділи. 

Функція моніторингу Державною екологічною інспекцією України та її структурних 
підрозділів залишається не впровадженою. Хоча матеріально-технічна база і наявна у 
більшості структурних підрозділів Державної екологічної інспекції України, проте моніторинг за 
станом довкілля не здійснюється через відсутність такого обов’язку. Відповідно, екологічний 
контроль не працює на попередження забруднення і відсутні дані про стан та зміни довкілля.  

Фактично, назва і кількість підрозділів органу помінялись. Система, яка не працює на 
збереження довкілля, залишилася. Кількість органів контролю скорочується, а підхід до 
здійснення контролю залишається старим.  

Ухвалюючи рішення, які не впливають якісно на зміну екологічного контролю, влада не 
лише зволікає із вирішенням екологічних проблем країни, які несуть високий ризик для життя і 
здоров’я населення та розвитку країни. Такими діями уряд та Мінприроди витрачають кошти з 
державного бюджету, який формується за рахунок населення України, яке потерпає від 
забрудненого довкілля. 

 
 

Розділ	2.	Реформа	екологічного	контролю	
	

Протягом останніх років ми аналізували дані про стан забруднення вод, ґрунтів, 
атмосферного повітря, про вплив забрудненого довкілля на життя та здоров’я українців. Ми 
також виявили і дослідили проблеми і причини того, чому контроль за станом довкілля не 
приводить до його збереження. Усі результати досліджень ми відобразили у зеленій книзі33. На 
основі проведеного аналізу стану довкілля та політики держави у цій сфері нами було 
запропоновано декілька альтернативних варіантів дій для вирішення проблем недієвості 
контролю. Серед цих альтернатив були такі: 

1. Впровадження запланованих державних змін (скасування Держекоінспекції та 
створення нового інтегрованого органу державного природоохоронного контролю; 
запровадження моніторингу; скасування обов’язкового планового контролю малого і 
середнього бізнесу; створення громадських інспекторів на місцях). 

2. Часткова зміна існуючих системи та філософії контролю (зміна мети здійснення 
контролю; запровадження моніторингу; розширення кола осіб та об’єктів, відносно яких 
будуть здійснюватися заходи контролю; забезпечення оперативності перевірок). 

3. Кардинальні зміни системи державного природоохоронного контролю (зміна мети 
здійснення державного природоохоронного контролю; створення нового органу 
державного природоохоронного контролю; запровадження моніторингу; розширення 
кола осіб, відносно яких будуть здійснюватися заходи контролю; розширення кола 
об’єктів перевірок, забезпечення оперативності перевірок; створення наглядового 
органу; розширення кола осіб, які мають права звертатися до контролюючого органу; 
забезпечення ресурсів для здійснення природоохоронного контролю). 

Після написання зеленої книги ми продовжували аналіз тих дій, які органи влади вживають 
у сфері довкілля на сьогодні та провели чергові консультації з представниками Державної 
екологічної інспекції України та її територіальних органів, представниками Мінприроди України, 
уряду та створених при держорганах робочих груп з питань реформування екологічного 
контролю, окремими представниками бізнесу та громадськості.  

Враховуючи результати проведених досліджень і консультацій, а також зважаючи на 
неоднозначність та непослідовність дій уряду та інших органів влади у сфері охорони 

																																																													
33 Екоаналітика, ЕПЛ. URL:  http://epl.org.ua/ekoanalityka/ 
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довкілля34, які відбувались до та після запропонованих нами альтернатив, необхідними та 
реальними до впровадження для забезпечення дієвості екологічного контролю є нижче 
запропоновані зміни. 

Філософія контролю повинна бути змінена з радянської на проєвропейську: екологічний 
контроль повинен здійснюватися в першу чергу не для покарання порушників, а для охорони 
довкілля та попередження заподіяння йому шкоди. Він повинен здійснюватися на основі даних 
моніторингу, а радянські планові перевірки повинні бути з часом скасовані як такі. Порядок 
здійснення контролю повинен бути змінений таким чином, щоб забезпечити незалежність та 
прозорість діяльності органу екологічного контролю. Для того щоб екологічний контроль став 
дієвим, необхідно вжити критичні зміни, без упровадження яких він таким не стане, а також 
дотичні до контролю зміни, зазначені у табл. 2.  

Таблиця 2. Впровадження змін екологічного контролю  

Зміна Виконавець/відповідальні за 
впровадження 

Суть зміни/її форма/у чому вона повинна 
полягати та як виглядати 

Критичні зміни 
Зміна мети 
екологічного 
контролю 

ВРУ Ухвалення закону про екологічний контроль.  
Внесення змін у ЗУ «Про охорону 
навколишнього природного середовища» в 
частині мети здійснення екологічного 
контролю 

КМУ Закладення бюджету на заходи у сфері 
реформування екологічного контролю. 
Створення системи податкових пільг за 
встановлення відповідного обладнання для 
моніторингу та подачу декларацій 
забруднювачами 
 

Запровадження 
моніторингу 

ВРУ Внесення змін у ЗУ «Про охорону 
навколишнього природного середовища» в 
частині здійснення моніторингу 

КМУ Внесення змін у відповідні акти КМУ в частині 
здійснення моніторингу. 
Використання даних моніторингу у ході 
планування та здійснення державної 
політики 
 

Мінприроди Координація системи моніторингу. 
Створення єдиної бази даних моніторингу. 
Використання даних моніторингу у ході 
формування та реалізації державної політики 
з ОНПС.  

Орган екоконтролю Моніторинг за станом довкілля, вжиття 
заходів контролю на основі даних 
моніторингу, аналіз динаміки змін елементів 
та показників довкілля 

Будь-які фізичні, юридичні 
особи 

Використання даних моніторингу у ході 
здійснення своєї діяльності, проведення 
відповідних досліджень, експертиз, процедур 
СЕО та ОВД, захисту своїх прав тощо. 

Створення нового 
органу екологічного 
контролю 

ВРУ Ухвалення закону про новий орган 
екологічного контролю. 

Прийняття нового 
порядку здійснення 
екологічного 
контролю 

ВРУ Ухвалення закону про екологічний контроль, 
порядок його здійснення 

Новий орган екологічного 
контролю 

Ухвалення нових внутрішніх наказів та 
детальних порядків, інструкцій  здійснення 
заходів екологічного контролю 

																																																													
34 Див. підрозділ «Непослідовність політики уряду, 2014–2018». 
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Дотичні до екологічного контролю зміни 
Запровадження 
нагляду 

КМУ, профільні комітети ВРУ Розроблення проектів нормативно-правових 
актів про незалежний орган нагляду, його 
повноваження та порядок здійснення нагляду 

ВРУ Ухвалення нормативно-правових актів	 про 
незалежний орган нагляду, його 
повноваження та порядок здійснення 
нагляду, внесення змін в інші нормативно-
правові акти 

Реформа екологічної 
відповідальності 

Профільні комітети ВРУ, ВРУ, 
КМУ 

Розроблення та ухвалення, внесення змін у 
відповідні НПА у сфері екологічної 
відповідальності (щодо суб’єктів 
правопорушення, порядку та методик 
обрахування шкоди, міри покарання тощо) 

Розпорядження 
коштами, 
отриманими у ході 
здійснення 
екологічного 
контролю 

Профільні комітети ВРУ, ВРУ, 
КМУ 

Розроблення та ухвалення, внесення змін у 
відповідні НПА (бюджетне, податкове 
законодавство, законодавство про спеціальні 
фонди охорони навколишнього середовища 
тощо) 

Підвищення 
екологічної 
свідомості населення 

КМУ (Мінприроди, Міносвіти) Розроблення та впровадження освітніх 
програм 

Мінприроди, новий орган 
екологічного контролю, органи 
місцевого самоврядування 

Інформування населення, проведення 
інформаційних заходів (конференцій, круглих 
столів тощо) 

Джерело: підготовлено авторами на основі проведених аналізу та досліджень. 

 

Критичні зміни, без яких екологічний контроль не запрацює 

1. Зміна мети здійснення екологічного контролю.  

Державна екологічна інспекція України чи будь-який інший (новостворений) орган 
екологічного контролю не повинні розглядатися як фіскальний орган, який працює лише для 
наповнення бюджету. Екологічний контроль повинен здійснюватися не лише з метою виявлення 
та фіксації порушення, але передусім з метою попередження заподіяння довкіллю шкоди. Адже 
здебільшого наслідки від забруднення довкілля є незворотними. Крім того, усунення цих 
наслідків потребує значних фінансових затрат з бюджету35. Змінити мету екологічного контролю 
з покарання на попередження забруднення довкілля необхідно за допомогою зміни порядку 
здійснення моніторингу за станом довкілля, контролю за станом довкілля, про що описано 
детальніше нижче.  

Окрім того, на попередження заподіяння довкіллю шкоди значно впливатимуть: 

- невідворотність відповідальності та міра покарання за вчинене порушення. Саме тому 
відповідальність за екологічні правопорушення також повинна бути реформована. Детальніше 
із проблемами та пропонованими рішеннями у сфері екологічної відповідальності можна 
ознайомитися у зеленій та білій книгах про відповідальність у сфері охорони довкілля36; 

- запровадження та застосування процедур оцінки впливу на довкілля37 та стратегічної 
екологічної оцінки38, які дозволяють виявити можливі ризики впливу планованої діяльності39 та 
впливу виконання документів державного планування40 на довкілля до моменту їхнього 
втілення в життя.  

																																																													
35 Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017. Державна казначейська служба України. 
36 Екоаналітика. ЕПЛ. URL: http://epl.org.ua/ekoanalityka/  
37 Про оцінку впливу на довкілля / Верховна Рада України; Закон від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL: https://bit.ly/2NTgWq9	
38 Про стратегічну екологічну оцінку / Верховна Рада України; Закон від 20.03.2018 № 2354-VIII. URL: https://bit.ly/2mlBcnG	
39 Процедура ОВД. 
40 Процедура СЕО. 
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2. Запровадження системи моніторингу за станом довкілля 

Хоча при ДЕІ України, її територіальних підрозділах діють лабораторії, Держекоінспекція 
не здійснює функцію моніторингу. Моніторинг на сьогодні за різними елементами довкілля 
здійснюють 12 органів (Мінприроди, Держгеокадастр, ДСНС, Держпродспоживслужба тощо)41, 
проте отримані дані вони практично не оприлюднюють та зберігають на паперових носіях. Крім 
того, частина лабораторій не атестовані або ж не мають необхідних реагентів, обладнання тощо 
для проведення відповідних досліджень. Як наслідок, в Україні практично відсутня система 
моніторингу, яка б відображала офіційні дані про стан забруднення атмосферного повітря, 
водних ресурсів та ґрунтів у різних частинах України. Через це органи влади не володіють 
вихідними даними, які повинні лягати в основу ухвалення рішень. Крім того, населення не знає, 
які саме джерела забруднення впливають на їхнє життя та здоров’я та призводять до 
виникнення раку чи інших небезпечних хвороб. Через відсутність цих даних неможливо також 
здійснювати громадський контроль за станом довкілля. Для того щоб ці дані стали відкритими 
та доступними для кожного, а також щоб можна було спрогнозувати можливі негативні зміни у 
довкіллі та попередити їхнє настання або ж мінімізувати негативний вплив на довкілля, 
необхідно наділити функцією моніторингу новий орган екоконтролю.  

Орган екологічного контролю повинен здійснювати моніторинг за станом ґрунтів, 
атмосферного повітря та водних ресурсів на предмет вмісту в них відповідних речовин. Крім 
того, моніторинг і надалі буде здійснюватися тими органами, які здійснюють його на сьогодні42. 
Водночас всі дані моніторингу в обов’язковому порядку повинні вноситися у відкриту державну 
базу моніторингу.  

Моніторинг буде здійснюватися за рахунок лабораторій, які діятимуть при обласних 
підрозділах органу екоконтролю.	 Окрім стаціонарних обласних лабораторій, необхідно 
встановити спостережні пости, онлайн-датчики, визначити відповідні моніторингові точки по всій 
територій України з метою фіксації показників стану ґрунтів, атмосферного повітря, водних 
ресурсів. Встановлення онлайн-датчиків, а також визначення точок моніторингу для відбору 
проб повинні відбуватися з урахуванням розміщення джерела забруднення. Відібрані дані 
онлайн-датчиків будуть автоматично вноситись у відкриту державну базу моніторингу. 
Проведені дослідження на основі відібраних проб також будуть в обов’язковому порядку 
вноситися у базу моніторингу. Моніторинг повинен здійснюватися також за фауною та флорою, 
зокрема	науковими підрозділами об’єктів природно-заповідного фонду України, а також у межах 
територій Смарагдової мережі, природоохоронних зон водних об’єктів, шляхів міграції тварин 
тощо. 

До прикладу, у Болгарії, окрім обласних лабораторій, діють 48 автономних лабораторних 
центрів для контролю за якістю повітря43, одна станція за аналізом радіаційного стану води у 
річці Дунай44, 27 станцій для моніторингу за шумовим забрудненням45, 597 пунктів контролю за 
станом води46, 397 пунктів контролю за ґрунтами, а також здійснюється моніторинг за 
біорізноманіттям та гірськими системами47. У Польщі діє система моніторингу48, нагляд і 
координацію за якою здійснює Головний інспектор охорони навколишнього середовища. 
Моніторинг на місцях здійснюють воєводські (обласні) інспекторати охорони навколишнього 
середовища та науково-дослідні інститути. 

																																																													
41 Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення 
від 30.03.1998 № 391. URL: https://bit.ly/2LnYHHI 	
42	Там само.	
43 Техническо състояние на Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух през 2017 год, Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС), Болгарія. URL:  https://bit.ly/2zLCOAS 
44 Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Болгарія. URL:  
https://bit.ly/2Jubwyp 
45 Техническо състояние на Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух през 2017 год, Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС),  Болгарія, https://bit.ly/2zLCOAS 
46 Мониторинг на повърхностни води. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Болгарія. URL: https://bit.ly/2Nj1FxG 
47 Мониторинг на земите и почвите. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Болгарія. URL: https://bit.ly/2LoGgmf  
48 Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020. Główny	Inspektorat	Ochrony	Środowiska. URL: https://bit.ly/2LnUsMr 
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На державному рівні повинні бути затверджені показники, на основі яких відбуватиметься 
моніторинг (перелік речовин, норми концентрацій тощо). За основу можуть бути взяті показники, 
визначені у Додатку 2 до Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів49. 
Моніторинг повинен здійснюватися за різними показниками залежно від того, де саме та яка 
саме відбирається проба. До прикладу, якщо спостережні пости розміщені поблизу місць 
зберігання пестицидів чи агрохімікатів, обов’язковими показниками для моніторингу є вміст 
пестицидів, агрохімікатів у відповідному елементі довкілля. Поблизу свиноферм має 
досліджуватись вміст в елементах довкілля метилмеркаптану, сірководню, аміаку тощо. 
Кількість показників мають залежати від типу джерела забруднення. 

Моніторинг в Україні повинен складатися з двох паралельних процесів (див. рис. 1): 

1. Відбір та аналіз показників державними лабораторними центрами та іншими 
державними суб’єктами моніторингу з їхнім автоматичним відображенням у відкритій 
державній базі моніторингу, розміщеної на відповідному онлайн-ресурсі.  

2. Внесення показників забруднення забруднювачами (подача декларацій) у відкриту 
державну базу даних моніторингу. 

Фіксація показників стану елементів довкілля повинна відбуватися щоденно за допомогою 
онлайн-датчиків. Відбір проб з моніторингових точок та їхнє дослідження органом екоконтролю 
повинні відбуватися не рідше одного разу на місяць. На основі даних моніторингу мають 
розраховуватись місячні, квартальні показники, які зіставлятимуться з інформацією, поданою 
підприємством. Оскільки не всі забруднювачі на сьогодні володіють спеціальними засобами для 
виміру вмісту забруднюючих речовин, їм необхідно буде залучати для цього спецлабораторії 
на платній основі. Тому на початку впровадження системи моніторингу внесення 
забруднювачами даних моніторингу буде відбуватися щоквартально. У перспективі 
забруднювачі повинні подавати такі показники щомісячно, а на окремих з них (залежно від виду 
діяльності, наприклад, на спалювальних установках) діятимуть онлайн-датчики, які 
фіксуватимуть показники впливу на довкілля щоденно. Для цього підприємствам, які 
встановили датчики для фіксації вмісту забруднюючих речовин у відповідних елементах 
довкілля, будуть надаватись пільги на екологічний податок. Усі зібрані дані лабораторій та 
забруднювачів наповнюють єдину базу даних моніторингу, яка відображає реальний стан 
довкілля.  

За невнесення даних моніторингу, за внесення неправдивих даних тощо, як забруднювачі, 
так і уповноважених особи, які здійснюватимуть моніторинг, будуть нести відповідальність. При 
цьому міра відповідальності повинна бути значною (до прикладу, 100 тис. грн). Висока міра 
відповідальності, яка реально наставатиме, гарантуватиме достовірність та своєчасність 
внесених даних. 

Для забезпечення вірогідності даних моніторингу, Національне агентство з акредитації 
України повинне здійснювати вибіркові інтеркалібраційні вимірювання50. 

На основі даних моніторингу та поданої підприємствами інформації про здійснений вплив 
на довкілля будуть плануватись заходи контролю, зокрема позапланові (див. рис. 1). До 
прикладу, у разі якщо під час зіставлення інформації, яка була подана забруднювачем, із 
даними державних джерел моніторингу, екоінспекція виявить невідповідність, це стане 
підставою для проведення перевірки щодо того, чи має місце забруднення, чи ні. Забруднювачі, 
зокрема суб’єкти господарювання, які подають реальні показники та діють у межах закону та 
природоохоронних норм, не будуть мати підстав для упередження щодо необґрунтованості 
перевірок. Крім того, підприємства будуть наділені можливістю оскаржити відповідні заходи 

																																																													
49 Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів ООН; Протокол, Міжнародний документ від 21.05.2003. URL: 
https://bit.ly/2mlIbNB 	
50 Проведення порівняльних досліджень одних і тих же проб на різних пристроях для встановлення того, чи пристрій, який 
перевіряють, надає вірогідні дані. 
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контролю у разі, якщо такі будуть необґрунтовані. Таким чином, система моніторингу також 
сприятиме прозорості здійснення контролю.  

У подальшому, коли систему моніторингу буде повноцінно впроваджено, а дослідження 
відбуватимуться за максимально можливою кількістю показників та з максимально коротким 
проміжком часу, планові заходи контролю повинні бути скасованими (за винятком перевірок 
діяльності, яка має високий ступінь ризику). Органу екологічного контролю не буде потреби 
виїжджати на планову перевірку, оскільки всі дані про вплив на довкілля будуть відкриті для 
нього. Це у свою чергу розвантажить екоінспекцію, а також бізнес від надмірної кількості заходів 
контролю. 

Дані моніторингу повинні враховуватися органами державної влади, зокрема Мінприроди 
та урядом, при плануванні політики, відповідних рішень у сфері довкілля. Крім того, дані 
моніторингу повинні враховуватися іншими органами влади в контексті забезпечення сталого 
розвитку країни, вирішення питань про доцільність та можливість використання відповідних 
природних ресурсів, фінансування природоохоронної сфери тощо. Також дані моніторингу 
можуть застосовуватися як вихідні дані для певних досліджень, у тому числі для процедур 
оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, відповідних експертиз тощо, а також 
для звітування про виконання Україною відповідних міжнародних зобов’язань51.  

Також, після тривалого здійснення моніторингу, органи влади, у тому числі еконіспекція та 
Мінприроди, зможуть відслідковувати відповідну динаміку змін у стані довкілля. Такі зміни також 
повинні враховуватись у ході планування політики чи прийняття відповідних рішень. 

 

Рисунок 1. Етапи моніторингу та використання його даних 

																																																													
51 Кіотського протоколу, Бернської конвенції, Угоди про асоціацію тощо. 
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Джерело: підготовлено авторами на основі проведених аналізу та досліджень. 

База даних моніторингу повинна бути відкритою у достатній мірі, щоб гарантувати доступ 
до екологічної інформації. Населення у будь-який момент зможе ознайомитися із даними про 
стан довкілля у їхньому регіоні. Дані, які відповідно до вимог законодавства52 не можуть бути 
надані у загальний доступ, повинні мати відповідний захист. Через відкритість бази даних кожен 
отримає повну інформацію про стан довкілля. Так, органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування зможуть використовувати цю інформацію у процесі ухвалення рішень, а також 
для аналізу ефективності уже ухвалених рішень, та для формування ефективної політики 
сталого розвитку країни, для прогнозування видатків із бюджетів тощо. Крім того, відкриті та 
повні дані моніторингу дозволять здійснювати громадський контроль за станом довкілля, а 
також захищати права населення, у тому числі на екологічну безпеку53. Дані моніторингу також 
ляжуть в основу проведення наукових досліджень та прогнозування впливу певних рішень чи 
діяльності на стан довкілля тощо. До прикладу, у більшості країн Європи доступні онлайн дані 
про стан повітря, які оновлюються кожні 6 годин (див. рис. 2). Водночас в Україні така 
інформація практично відсутня.  

 

Рисунок 2. Скриншот онлайн-карти про стан повітря у країнах Європи  

Примітка: дані станом на 12.07.2018 року. 
Джерело: Європейський індекс якості повітря, онлайн-карта54. 

В Україні діють відділи інструментально-лабораторного контролю при територіальних 
органах ДЕІ і ДЕІ України, які можуть бути профінансовані для здійснення повноцінного 
моніторингу за станом довкілля. Крім того, існують лабораторні центри МОЗ, моніторингові 
станції гідромету та центри моніторингу за родючістю ґрунтів. Для зменшення фінансових 

																																																													
52 Державна таємниця тощо. 
53 Екологічна безпека передбачає попередження погіршення стану довкілля та виникнення загрози для здоров’я людей. Про 
охорону навколишнього природного середовища, Верховна Рада УРСР; Закон від 25.06.1991 № 1264-XII. URL:    
https://bit.ly/2NXFJZY 
54 Онлайн-карта про стан атмосферного повітря у країнах Європи. URL:   http://airindex.eea.europa.eu/ 
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затрат та охоплення усіх елементів довкілля, за якими слід здійснювати моніторинг, доцільно 
дофінансувати існуючі лабораторії для закупівлі реагентів, встановлення онлайн-датчиків, 
закупівлі відповідних приладів, а також атестувати їх на проведення відповідних досліджень. 

Впровадження системи моніторингу, зокрема встановлення відповідних онлайн-датчиків, 
у тому числі на підприємствах, може відбуватись за рахунок залучення грантових коштів.  

3. Зміна порядку здійснення екологічного контролю 

Орган екологічного контролю повинен бути виведений з-під дії чинних законодавчих актів, 
які стосуються загального порядку здійснення контролю у сфері господарської діяльності, у 
тому числі тих, які стосуються впровадження та дії мораторію.  

Для зміни порядку здійснення контролю необхідно ухвалити Закон України про 
екологічний контроль, який має визначати чітку процедуру здійснення екологічного контролю. 
Ця процедура повинна базуватися на таких засадах: 

- заходи контролю повинні здійснюватися без будь-яких погоджень із вищими органами; 
- заходи контролю повинні здійснюватися без попереднього повідомлення особи, яку 

мають перевіряти; 
- заходи контролю повинні застосовуватися як до фізичних, так і до юридичних осіб, а не 

лише до суб’єктів господарювання; 
- заходи контролю повинні здійснюватися стосовно діяльності, яка має негативний вплив 

на довкілля; 
- заходи контролю повинні проводитися за фактом заподіяння довкіллю шкоди чи 

вчинення порушення, а не за суб’єктом господарювання (на сьогодні, у разі виявлення 
діяльності, яка має вплив на довкілля, необхідно зазначити суб’єкта господарювання, 
якого потрібно перевірити. Проте у багатьох випадках не відомо, хто заподіяв шкоду 
довкіллю, або ж шкода заподіюється не суб’єктом господарювання, або суб’єктів на 
відповідній територій, які могли здійснити потенційний вплив, є декілька; спочатку 
повинний перевірятися факт наявності впливу на довкілля, з’ясовуватися причина такого 
настання, а вже тоді встановлюватися винна особа, а не навпаки); 

- підставою для проведення заходів контролю повинні бути звернення як фізичних, так і 
юридичних осіб; 

- орган контролю повинен бути наділеним правом негайно вжити заходи контролю у разі 
виявлення певного порушення (вжиття заходів контролю за власною ініціативою); 

- заходи контролю повинні здійснюватися на основі даних моніторингу або за зверненням 
про необхідність вжиття заходів контролю (дані моніторингу ще відсутні – наприклад, 
незаконна рубка дерев, виявлення відходів на земельній ділянці, колір води, 
специфічний запах тощо). Контроль поступово із упровадженням та здійсненням 
моніторингу повинен відходити від планового. Плановий контроль на початку 
впровадження моніторингу повинен здійснюватися відносно тих підприємств, діяльність 
яких несе значний вплив на довкілля. У подальшому, з забезпеченням підприємств 
необхідними фільтрами тощо, встановленням онлайн-датчиків для забезпечення 
щоденного відбору показників елементів довкілля у зоні впливу, та за умови ефективного 
функціонування системи моніторингу, заходи планового контролю повинні бути 
скасовані; 

- встановлення відповідальності за умисні недопуск чи перешкоджання у здійсненні 
заходів контролю; 

- усунення дублювання контролюючих функцій між різними органами контролю; 
- наділення екоінспекції правом призупинення діяльності порушника/забруднювача. 

Крім того, уніфіковані акти перевірок повинні бути скасовані, оскільки вони не дозволяють 
зафіксувати шкоду, заподіяну довкіллю, відобразити всі обставини справи. Здебільшого в актах 
лише фіксується наявність того чи іншого дозволу, проте не перевіряється, чи діє суб’єкт 
реально в межах дозволу та чи насправді володіє всіма очисними спорудами, фільтрами тощо. 
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Також ці акти унеможливлюють перевірити факт забруднення чи заподіяння шкоди  довкіллю, 
а не суб’єкта господарювання55.  Уніфікований акт зрівнює всі види перевірок. Крім того, вони 
містять табличку, у якій необхідно відзначати, чи є певний дозвіл, чи ні. Однак  така форма не 
дозволяє в описовому вигляді зафіксувати всі виявлені обставини та дані, які відображають 
реальний вплив на довкілля. Крім того, кожна з ситуацій є специфічною, через що неможливо 
відобразити в уніфікованому акті особливі дані, які стосуються конкретної перевірки.   

Замість уніфікованих актів повинна бути затверджена така форма акту, яка дозволить 
максимально відобразити всі виявлені дані та факти про вплив на довкілля у ході відповідної 
перевірки у описовому вигляді. Крім того, повинна бути затверджена інструкція, яка регулює 
порядок проведення перевірки таким чином, щоб інспектори проводили її повно та добросовісно 
і фіксували та перевіряли усі дані, які мають значення для встановлення реального впливу на 
довкілля тої чи іншої діяльності тощо. Зокрема, інструкція повинна містити критерії, норми тощо, 
на які необхідно звернути увагу у ході тої чи іншої перевірки, та інформацію, які необхідно 
відображати в акті. До прикладу, інспектори повинні перевіряти не просто наявність дозволу чи 
очисних споруд, а чи реально відбувається очищення викидів та скидів та мінімізується 
негативний вплив на довкілля, та відображати ці дані в акті перевірки. 

Адже важливо зафіксувати факт впливу на довкілля, порахувати заподіяну шкоду, 
зафіксувати стан довкілля, причини виникнення, встановити причинно наслідковий зв'язок із 
настанням шкоди. Ці факти допоможуть притягнути у разі виявлення винну особу до 
відповідальності, чи допоможуть прийняти рішення, яке попередить настання такої ситуації у 
майбутньому тощо. 

4. Створення нового органу екологічного контролю 

На сьогодні ДЕІ України для здійснення позапланового заходу контролю повинна 
отримати згоду від інших органів влади (Державної регуляторної служби, Кабміну, 
Мінприроди56). Таким чином, те, чи здійснювати перевірку, чи ні, залежить не від волі ДЕІ, а від 
волі інших органів влади. Крім того, ДЕІ може провести перевірку чи зафіксувати порушення 
лише у разі, якщо до неї звернулися інші особи. Якщо ДЕІ виявила певне порушення самостійно, 
вона не має права реагувати на це порушення чи фіксувати його за власною ініціативою57. 
Через це ДЕІ України не є самостійним та незалежним органом та не може ухвалювати 
самостійні рішення щодо вжиття заходів контролю. 

До прикладу, у Польщі екоінспекція не чекає згоди інших органів для вжиття заходів 
контролю, а може ухвалювати самостійні рішення на основі даних моніторингу.  

Для того щоб екологічний контроль був дієвим, орган екологічного контролю повинен бути 
самостійним та незалежним. Якість та обґрунтованість вжитих заходів контролю повинні 
перевірятись за допомогою наглядового органу. Крім того, особи, яких перевіряють, як і раніше, 
матимуть права на оскарження відповідних заходів у суді. За таких умов екологічний контроль 
буде незалежним та прозорим. 

У структурі органів виконавчої влади орган екоконтролю повинен бути виведеним на рівні 
із Мінприроди та підпорядковуватися Кабінету Міністрів України. 

Територіальні органи екоінспекції повинні діяти на рівні областей. Посади екоінспекторів 
повинні бути введені при органах місцевого самоврядування (районний рівень, рівень міст, сіл, 

																																																													
55 Наприклад, ДЕІ не могла зафіксувати факт розорювання заказника, оскільки повинна перевіряти суб’єкта господарювання, а не 
стан довкілля. Через це територія довкілля із спеціальним статусом залишилась незахищеною та знищеною. 
56 У частині повноважень, на які поширюється мораторій, ДЕІ повинна отримати згоду від Державної регуляторної служби України:  
https://bit.ly/2NVxspK, а в частині тих, на які мораторій не поширюється – згоду центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного 
колегіального органу: https://bit.ly/2zGmLE8. 
57 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, Верховна Рада України; Закон 
від 05.04.2007 № 877-V.URL: https://bit.ly/2zGmLE8	
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селищ чи відповідних територіальних громад). Такі інспектори повинні вважатися працівниками 
відповідної територіальної інспекції. Завдяки цьому екологічний контроль буде оперативним. 

Кадри до нового органу екоконтролю повинні відбиратися на основі конкурсу. У ході 
конкурсного відбору майбутні працівники повинні перевірятись на предмет володіння 
профільними знаннями (залежно від посади; вміннями складати протоколи, фіксувати 
порушення, обраховувати шкоду, відбирати проби тощо). Кандидатів на працевлаштування, 
особливо тих, які працювали у ДЕІ раніше, повинні перевіряти на предмет причетності до 
відповідних правопорушень, а також щодо якості здійснюваної ними роботи інспекторами тощо. 
Майбутні працівники також повинні розуміти мету здійснення екологічного контролю та володіти 
високими моральними якостями. Розмір заробітної плати повинен бути гідним та підвищеним 
до рівня, який би попереджав настання корупційних випадків. 

Водночас саме по собі створення нового органу, зміна назви та структури не буде якісно і 
кардинально впливати на стан довкілля без зміни порядку здійснення контролю. Саме тому, 
новий орган контролю повинен створюватися або з одночасною зміною порядку здійснення 
контролю, або ж зміна ключових моментів здійснення контролю повинна передувати створенню 
органу як база для якості його діяльності. Іншими словам, ми можемо створити новий орган, 
але якщо сам порядок здійснення контролю змінено не буде, якість екологічного контролю та 
стан довкілля залишаться такими самими, як і раніше. 

Окрім того, що новий орган буде діяти за новим порядком здійснення екологічного 
контролю, його невід’ємним обов’язком буде здійснення моніторингу. Заходи контролю будуть 
вживатися на основі даних моніторингу. На початку впровадження системи моніторингу 
контроль ще матиме плановий характер. Водночас у подальшому контроль перестане бути 
плановим, а здійснюватиметься у разі виявлення перевищень відповідних показників, 
отриманих під час моніторингу (детальніше – див. п. 3 про порядок здійснення контролю). 

Дотичні до екологічного контролю зміни 

Критичними змінами для того, щоб контроль у сфері охорони довкілля запрацював, а 
довкілля реально охоронялося, є: 

- зміна мети здійснення екологічного контролю; 
- зміна порядку здійснення екологічного контролю; 
- відновлення здійснення моніторингу; 
- створення незалежного органу екоконтролю. 

Водночас, попри те, що вище запропоновані зміни якісно вплинуть на стан контролю у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, система не буде працювати повноцінно 
без упровадження дотичних змін, які, з одного боку, стосуються екологічного контролю, а з 
іншого боку, мають і самостійне значення та окремий спектр питань для дослідження. 

Зокрема, до таких змін належать: 

1. Запровадження нагляду. 

Станом на сьогодні в Україні відсутній незалежний інститут нагляду як функції, яка 
покликана переглядати те, яким чином органи влади здійснювали свої повноваження та чи 
відповідало таке здійснення меті наділення цих органів такими повноваженнями, та чи досягає 
відповідний орган поставлених перед ним цілей та завдань. У сфері охорони довкілля такими 
критеріями є збереження довкілля та зміна якісних показників його стану. Нагляд також 
попереджає виникнення відповідних корупційних ризиків та робить здійснення контролю більш 
прозорим. 

До 2014 року функцію загального нагляду в Україні здійснювала прокуратура. Станом на 
сьогодні функцію контролю та нагляду законодавець ототожнює, а орган нагляду відсутній. 

Нагляд стосується не лише екологічного контролю, а здійснення управлінських функцій 
органами влади та органами місцевого самоврядування у всіх сферах життя. Саме тому ця 
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зміна повинна запроваджуватися комплексно на державному рівні, а не лише у сфері охорони 
довкілля. 

2. Реформа екологічної відповідальності 

Кінцевим результатом здійснення заходів екологічного контролю у разі виявлення певного 
порушення, заподіяння довкіллю шкоди, є притягнення до відповідальності винних осіб з метою 
відшкодування заподіяної шкоди, виправлення поведінки винної особи, попередження настання 
аналогічних порушень у майбутньому. 

Відповідальність повинна бути невідворотною, адекватною заподіяному порушенню. 
Проте чинна відповідальність у сфері охорони довкілля такою не є та не попереджає заподіяння 
довкіллю шкоди.  

Крім того, повинен бути переглянутим порядок обрахунку шкоди, заподіяної довкіллю. Так, 
більшість методик обрахунку шкоди, заподіяної довкіллю, є або застарілими, або 
недосконалими. До прикладу, обрахунок шкоди, заподіяної забрудненням земельних ресурсів, 
обраховується за площею забруднення незалежно від того, які забруднюючі речовини і в якій 
концентрації забруднили ґрунт. Так, відповідно до методики розрахунку58 при перевищенні 
гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин у ґрунтах у 2 рази чи 1000 разів, 
розмір шкоди є однаковий. Через недоліки методик, із забруднювачів стягується шкода, яка не 
є рівнозначною реальним обсягам та наслідкам забруднення.  

Детальніше про те, якою повинна бути реформа екологічної відповідальності, а також 
порядок обрахунку шкоди, можна ознайомитися у зеленій та білій книгах про екологічну 
відповідальність59. 

 

3. Розпорядження коштами, отриманими у ході здійснення екологічного контролю. 

Кошти, які стягуються за заподіяну довкіллю шкоду, штрафи за відповідні екологічні 
порушення, екологічні податки по-різному наповнюють місцевий, державний бюджет, спеціальні 
фонди. Водночас, не всі ці кошти направляються на вирішення проблем охорони довкілля, на 
усунення заподіяної довкіллю шкоди, попередження настання природних катастроф (повеней, 
зсувів та ін.) тощо. 

Водночас кошти, що наповнюють бюджет за рахунок джерел, які стосуються охорони 
довкілля, повинні використовуватись саме на сферу довкілля. У такому разі у державі будуть 
кошти і на вирішення проблем у сфері охорони довкілля, і на створення нових лабораторій, на 
здійснення просвітніх заходів, на попередження заподіяння довкіллю шкоди тощо. 

 

4. Підвищення екологічної свідомості населення і суб’єктів господарювання  

Окрім реформування системи та порядку здійснення контролю, держава повинна 
працювати над підвищенням екологічної свідомості населення. Зокрема, уряд в особі 
відповідних міністерств (Міносвіти, Мінприроди тощо) повинен розробляти та впроваджувати 
належні освітні заходи, починаючи з рівня дошкільної освіти. До того ж підвищення екологічної 
свідомості повинне відбуватися шляхом повідомлення населення про показники довкілля, їхнє 
значення та про їхній вплив на життя і здоров’я та добробут населення.  

Аналогічні заходи повинні здійснюватися із залученням представників бізнесу для того, 
щоб останні розуміли, чому їхня діяльність повинна відбуватися із мінімальним заподіянням 
шкоди довкіллю, як це впливає на економіку країни та умови здійснення господарської 
діяльності в Україні. 

																																																													
58 Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних [...], Мінекобезпеки 
України; Наказ, Методика від 27.10.1997 № 171. URL: https://bit.ly/2zISW5U 
59 Зелена книга про юридичну відповідальність у сфері довкілля.	Екоаналітика, ЕПЛ. URL: https://bit.ly/2LlsbG1  
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Розділ	3.	Потенційні джерела фінансування реформи 
екологічного контролю		
Потенційні джерела фінансування для впровадження пропонованих змін  

Пропоновані зміни у сфері контролю за станом довкілля потребуватимуть фінансування, 
зокрема на ліквідацію старого та створення нового органу екоконтролю, звільнення кадрів та 
проведення конкурсу для набору нових працівників, для розробки та ухвалення відповідних 
нормативно-правових актів, проведення атестації лабораторій та закупівлі відповідних 
хімреагентів тощо. Для здійснення реформи природоохоронного контролю можливим є 
залучення коштів із бюджету, спеціальних фондів, грантів та міжнародної фінансової допомоги, 
що описано детальніше нижче. 

Доходи бюджету 

У 2017 році за рахунок екологічного податку було наповнено дохідну частину зведеного 
бюджету у сумі понад 4 млрд 698 млн грн. Ця сума включає в себе надходження від викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (понад 
2 млрд 562 млн грн), надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об'єкти (понад 144 млн грн) та інші (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Складові надходження у зведений бюджет за рахунок екологічного податку у 2017 
році 

54% 

3% 

22% 
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Складові	надходження	в	зведений	бюджет	за	рахунок	
екологічного	податку	у	2017	році,

понад	4	млрд.	698	млн.	грн.

Надходження	від	викидів	забруднюючих	речовин	в	атмосферне	повітря	стаціонарними	джерелами	
забруднення

Надходження	від	скидів	забруднюючих	речовин	безпосередньо	у	водні	об'єкти

Надходження	від	розміщення	відходів	у	спеціально	відведених	для	цього	місцях	чи	на	об'єктах,	крім	
розміщення	окремих	видів	відходів	як	вторинної	сировини	

Екологічний	податок,	який	справляється	за	утворення	радіоактивних	відходів	(включаючи	вже	накопичені)	
та/або	тимчасове	зберігання	радіоактивних	відходів	їх	виробниками	понад	установлений	особливими	
умовами	ліцензій	строк	
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Джерело: підготовлено авторами на основі даних Державної казначейської служби України60.  
 

Крім того, зведений бюджет України наповнюється за рахунок збору за забруднення 
навколишнього природного середовища (понад 1 млн 949 тис. грн) та грошових стягнень за 
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (понад 11 млн 401 тис. грн)61.  

З одного боку, обсяги вищезгаданих доходів є  меншими від розміру витрат із зведеного 
бюджету на охорону довкілля, які у 2017 році становили понад 7 млрд 349 млн грн. Відтак, цих 
доходів може бути не достатньо для реформи природоохоронного контролю. Водночас вони 
часто використовуються неефективно та не на охорону довкілля, на чому наголошує і Міністр 
екології та природних ресурсів України62.  

До прикладу, протягом 2017 року за рахунок субвенцій з міського бюджету м. Львів у 
рамках фінансування Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими 
побутовими відходами у м. Львові на 2017–2019 роки, було виділено понад  831 тис. грн на 
капітальний ремонт вулиці Вокзальна у Жидачеві, понад 1 млн 545 тис. грн на ремонт доріг та 
встановлення освітлення у Дрогобицькому районі,  понад 1 млн 968 тис. грн на ремонт вулиць 
та тротуарів у м. Стрий63. Аналогічні заходи фінансувалися і в інших населених пунктах 
Львівської області. Однак ремонт доріг, тротуарів, будівель та дахів будинків, на які було 
витрачено мільйони гривень, жодним чином не впливають на вирішення проблем поводження 
з відходами та не пов’язані із питаннями відходів. 

Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища в Україні 
здійснюються через Державний та місцеві фонди ОНПС64. Кошти з цих фондів можуть 
направлятися лише на фінансування природоохоронних заходів, зокрема на запровадження та 
обслуговування функціонування державної системи моніторингу65. Втім гроші із цих фондів 
часто витрачаються неефективно та не на природоохоронні заходи66. До прикладу, у 2013–2016 
роках, з Полтавського обласного фонду ОНПС було виділено кошти для Кременчуцького, 
Гадяцького, Диканського, Новосанжарського, Полтавського лісових господарств у розмірі 1,24 
млн грн на проведення лісозахисних заходів чи біологічних та хімічних винищувальних заходів 
в осередку соснового пильщика67. Проте такі заходи не є природоохоронними, а тому кошти із 
обласного фонду ОНПС витрачати на них заборонено. І це лише частина прикладів нецільового 
використання коштів68. Ці значні суми цілком реально направити на впровадження реформи 
контролю за станом довкілля, зокрема на оновлення лабораторій, закупівлі та встановлення 
онлайн-датчиків, проведення атестації окремих лабораторій тощо для подальшого здійснення 
моніторингу за станом  довкілля, а також на створення онлайн-бази даних моніторингу. 

Таким чином, кошти, отримані за рахунок екологічних податків та зборів можуть 
витрачатись ефективніше, зокрема безпосередньо на проблеми у сфері охорони довкілля (у 
тому числі на реформу екологічного контролю), а не на усунення наслідків  цих проблем, як і не 
на заходи, які не стосуються охорони довкілля загалом.  

Також у ході впровадження реформ у природоохоронній сфері загалом потенційним є 
підняття розмірів екологічних податків з метою реалізації принципу «забруднювач платить» та 

																																																													
60Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017 рік. Державна казначейська служба України. URL: 
https://bit.ly/2lFkQWD 
61 Там само. 
62 Семерак: екологічний податок в Україні використовується вкрай неефективно. Економічна правда.  URL: https://bit.ly/2NTYZI4 
63 Дані з відповіді на запит ЕПЛ, вх. №385 від 06.03.2018 року. 
64   Ст. 47 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища».  URL: https://bit.ly/2mkE2cx 
65 Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, Кабінет Міністрів України; Постанова, 
Перелік від 17.09.1996 № 1147ю URL: https://bit.ly/2KXC9RQ 
66 Чому мільярди гривень екологічних фондів «не працюють» на охорону довкілля? ЕПЛ.  URL: https://bit.ly/2LmON9i  
67 Полтавська облрада «відмиває» екологічні кошти. ЕПЛ. URL:  https://bit.ly/2mrQkjH  
68 Чому мільярди гривень екологічних фондів «не працюють» на охорону довкілля? ЕПЛ.  URL: https://bit.ly/2LmON9i 
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стимулювання забруднювачів до впровадження природоохоронних заходів69, що підтримується 
Мінприроди України70. Це у свою чергу надасть додаткові обсяги доходів, які можна буде 
залучати для втілення усіх заходів реформи екологічного контролю у майбутньому. 

Крім того, кошти на реформування природоохоронного контролю можуть залучатися з 
інших доходів зведеного бюджету. Так, у 2017 році зведений бюджет України наповнився за 
рахунок ренти за користування надрами у сумі понад 44 млрд  979 млн грн та за рахунок збору 
за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів 
у сумі понад 2 млрд 20 млн грн. Користування надрами неможливе без заподіяння шкоди 
довкіллю. А тому частина доходів, отриманих за рахунок згаданих надходжень, може 
направлятись саме на реформу екологічного контролю. 

Серед розвинених країн світу загальнопоширеною є практика спрямування коштів, 
отриманих за рахунок відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, сплати екологічного податку, 
на охорону навколишнього природного середовища. Отже, частина вищеописаних доходів 
бюджету може бути спрямована саме на впровадження реформи екологічного контролю, 
кінцевою метою якої є забезпечення екологічної безпеки та охорона довкілля. 

Міжнародна фінансова допомога 

В умовах складної економічної ситуації в країні, реформа екологічного контролю не може 
відбуватись лише із залученням коштів з державного бюджету. У зв’язку з цим проведення 
частини реформ в Україні, особливо тих заходів, що відбуваються в рамках євроінтеграції, 
відбуваються із залученням міжнародної фінансової допомоги. 

Так, упродовж 2017 року в рамках програм секторальної бюджетної підтримки 
Європейського Союзу Україна отримала понад 243,5 млн грн, а в 2016 році – понад 1 млрд 637 
млн грн71. На 2018 рік заплановане дофінансування бюджету 1 млрд 83 млн грн у рамках цієї 
програми72. Ці кошти були спрямовані на впровадження різних реформ та заходів. 

За допомогою міжнародної безповоротної фінансової допомоги реалізуються також 
проекти у сфері довкілля. Так, упродовж 2010–2012 років Мінприроди України отримало 
фінансову підтримку від Європейського Союзу  у сумі 1 млн 50 тис. євро на впровадження 
Закону України «Про екологічний аудит», у тому числі на поліпшення правової і методологічної 
бази для проведення екологічного аудиту, вдосконалення системи сертифікації і акредитації 
екологічних аудиторів73. Упродовж 2010–2014 років ЄС також виділив Мінприроди кошти для 
впровадження заходів у сфері управління якістю атмосферного повітря на суму 6 млн 935 тис. 
грн74.  Крім того, ЄС виділив фінансову підтримку Україні на апроксимацію законодавства ЄС у 
сфері навколишнього середовища у  сумі понад 2 млн 670 тис. грн на 2015–2018 роки75. Інший 
приклад – створення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та розгляд справ з ОВД 
здійснюються за міжнародної технічної допомоги – проектом ЄС «Підтримка України в 
апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища» (APENA) та Програмою 
розвитку ООН в Україні76. Упродовж останніх 5 років ЄС профінансував близько 50 схожих 
проектів у сфері охорони довкілля77.  

																																																													
69 Ці заходи можуть бути спрямовані як на зменшення обсягу та якісних показників викидів, скидів, так і на усунення чи 
попередження негативного впливу на довкілля від діяльності забруднювача (насадження дерев тощо).	
70Екологічний податок необхідно значно підвищити – Семерак. Економічна правда. URL: https://bit.ly/2NS9yv8 
71 Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017 рік. Державна казначейська служба України. URL: 
https://bit.ly/2lFkQWD  
72 Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України за I квартал 2018 року. Державна казначейська служба України. 
URL: https://bit.ly/2uqESJm 
73 Офіційні дані про фінансову підтримку ЄС. URL:  http://openaid.gov.ua/uk/projects/150  
74Офіційні дані про фінансову підтримку ЄС. URL:  http://openaid.gov.ua/uk/projects/158  
75 Офіційні дані про фінансову підтримку ЄС. URL: http://openaid.gov.ua/uk/projects/7090 
76 Остап Семерак: «Протягом першого місяця Єдиним реєстром із ОВД скористалося понад 30 суб’єктів господарювання». 
Мінприроди.  URL:  https://bit.ly/2uCxLg3 
77 Підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впров
адженні Закону України “Про екологічний аудит”. Міністерство економічн
ого розвитку і торгівлі України. URL:  http://openaid.gov.ua/uk/projects/150	
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Таким чином, цілком реальним є залучення коштів з бюджету та міжнародної фінансової 
допомоги, у тому числі безповоротної, для реформи екологічного контролю, яка передбачає 
створення проєвропейської та дієвої системи контролю за станом довкілля. 

	

Розділ	4.	Позиція	зацікавлених	сторін	
Як ЦОВВ діють на сьогодні 

Представники центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) декларують інтерес у 
запровадженні змін. Проте вони ухвалюють рішення, які є непослідовними та не впливають 
якісно на зміну контролю, не виправдовують мету введення мораторію78 на заходи контролю у 
сфері охорони довкілля (докладніше – див. табл. 1. Непослідовність політики уряду)79. Дії органів 
влади є неузгодженими, а охорона довкілля не вважається одним із найбільш пріоритетних 
секторів державної політики.  

Ті рішення, що ухвалюються, часто обґрунтовуються лібералізацією умов діяльності для 
бізнесу та євроінтеграційним процесом. Так, з метою створення комфортного клімату для 
діяльності бізнесу, було введено мораторії на заходи контролю80 та особливий порядок його 
здійснення, через що заходи контролю практично не вживаються або ж є неоперативними81. Ми 
не виступаємо проти усунення надмірної зарегульованості, яка перешкоджає розвитку та 
діяльності бізнесу. Проте	 практичне нездійснення контролю за тим, як бізнес дотримується 
вимог охорони довкілля, не має нічого спільного із дерегуляцією та євроінтеграцією. У країнах 
ЄС, попри усунення надмірних дозвільних процедур та перевірок для бізнесу, останні не 
звільняються від вимог щодо дотримання законодавства у сфері охорони довкілля, і контроль 
у цій сфері здійснюється якісно та оперативно. 

Крім того, в уряді та Мінприроди України практично відсутні лідери, готові до втілення 
непопулярних рішень. Так, на сьогодні міняється структура ДЕІ України та задекларовано 
створення нового органу. Проте прозорість та дієвість контролю залежить не від назви органу 
чи його структури, а від того, які принципи та порядок здійснення контролю затверджені на 
державному рівні. Водночас ЦОВВ залишають ці порядок та принципи незмінними. З одного 
боку, причиною цього може бути страх перед втратою посади, прихильності населення чи 
непрофесійність. З іншого боку, як в уряді, так і в парламенті присутні бізнесове лобі та особисті 
бізнес-інтереси представників керівних органів державної влади у тому, щоб контроль не діяв.  

Як ЦОВВ ставляться до запропонованих змін 

Представники Мінприроди України у ході зустрічей з обговорення пропонованих нами змін 
погоджуються із необхідністю їхнього впровадження. Окремі дискусії могли виникати з приводу 
того, як саме впроваджувати певні зміни. Водночас, хоча Мінприроди висловлює підтримку у 
необхідності докорінної зміни системи та враховує пропозиції громадськості до Концепції 
реформування природоохоронного контролю, паралельно міністерство разом з урядом 
розробляє та ухвалює інші рішення. Так, Концепція реформування державного 
природоохоронного контролю передбачає скасування ДЕІ та створення нового органу із новою 
системою територіальних органів. Проте на її ж виконання було ухвалено рішення, яке 
суперечить Концепції – змінено систему територіальних органів ДЕІ замість створення нового 
органу82. 

																																																													
78 Усунення надмірної регуляції, корупційних ризиків, надмірних заходів контролю таким чином, щоб був створений бізнес-клімат 
для здійснення діяльності останнього у правовому полі. 
79 Докладніше – див. підрозділ про непослідовність дій уряду. 
80 Спочатку мораторій поширювався на будь-які види перевірок, в подальшому – лише позапланових. 
81 Докладніше – див. розділ 1. 
82 Докладніше – див. табл. 1.  
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Крім того, хоча офіційно у Концепції закріплено рішення про зосередження функції 
контролю в єдиному органі природоохоронного контролю, по факту ті органи, які здійснюють 
екологічний контроль на сьогодні, відмовляються віддавати свої контролюючі функції, та не 
підтримують ідею усунення дублюючих функцій контролю. 

Наслідки впровадження запропонованих змін для ЦОВВ 

Через втілення запропонованих змін частково буде досягатися кінцева мета діяльності 
ЦОВВ – розвиток держави та захист прав та інтересів населення. Так, реформа контролю 
призведе до того, що забруднення довкілля буде попереджатися. Це у свою чергу вплине як на 
зменшення видатків з бюджету на усунення наслідків шкоди, заподіяної довкіллю, так і на 
сталий розвиток держави загалом, а також на якість життя та стан здоров’я населення.  

Крім того, через упровадження запропонованих змін ЦОВВ можуть виграти в частині 
вирішення інших дотичних проблем, над якими вони працюють: усунення надмірного 
регулювання діяльності бізнесу, виконання міжнародних зобов’язань зі збереження різних 
елементів довкілля, а в довгостроковій перспективі – покращення добробуту, здоров’я та 
тривалості життя населення тощо. Це також вплине на репутацію органів влади та відновлення 
довіри населення. 

Завдяки здійсненню моніторингу ЦОВВ отримають вихідні дані для планування політики 
та ухвалення стратегічних рішень на державному рівні, перерозподілу видатків з бюджету тощо. 
З іншого боку, дані моніторингу можуть вказати на недоліки діяльності окремих органів влади, 
через що останні можуть чинити супротив у здійсненні моніторингу та оприлюдненні його даних. 

Створення нового органу, усунення дублюючих функцій контролю, зміна порядку 
здійснення контролю загалом повинні ефективно відобразитись на діяльності системи органів 
державної влади та на вирішенні проблем у сфері охорони довкілля в інтересах країни. 
Водночас окремі представники ЦОВВ можуть бути проти таких змін через небажання 
перерозподілу важелів впливу. Крім того, опір у впровадженні змін будуть здійснювати органи 
влади, яким вигідно, щоб контроль не діяв, зокрема, через власні бізнес-інтереси. Також окремі 
представники ЦОВВ можуть чинити опір у впроваджені змін, посилаючись на відсутність коштів 
та непершочерговість пропонованих змін.  

ДЕІ України 

Як ДЕІ України діє на сьогодні 

Діючий контроль є неоперативним. Це пов’язано з тим, що перед тим, як вжити заходи 
контролю, ДЕІ України повинна отримати згоду на їх проведення від компетентного органу, що 
часто займає щонайменше 2 тижні часу83. Крім того, через мораторій на планові заходи 
контролю, ДЕІ не мають права здійснювати частину з них84. Про ті планові перевірки, які ДЕІ 
дозволено проводити, остання повинна завчасно повідомляти суб’єкта господарювання. 
Знаючи, коли перевірка приїде, відповідні підприємства скорочують обсяг викидів на період 
перевірки, через що ДЕІ не може зафіксувати об’єктивні дані про вплив на довкілля. Окрім того,	
у разі виявлення певного порушення, інспектори ДЕІ не мають права вжити жодних заходів 
контролю за власною ініціативою. Частина інспекторів ДЕІ зазначають, що такий порядок 
здійснення контролю не дозволяє їм працювати та ефективно виконувати свої функції.  

Як орган, який покликаний захищати довкілля, ДЕІ не володіє знаннями про поточний стан 
довкілля. Це пов’язано з тим, що моніторинг за станом довкілля практично не здійснюється. 
Крім того, частина лабораторій ДЕІ не володіє необхідними засобами для проведення 

																																																													
83 Див. розділ 1 про мораторій на перевірки.  
84 На ДЕІ України не поширюється мораторій в частині здійснення заходів контролю у межах повноважень, передбачених законом, 
державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки); Про 
затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону [...], Кабінет Міністрів України; 
Постанова, Перелік від 18.12.2017 № 1104.  URL:  https://bit.ly/2NSpv4F 
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лабораторних досліджень, що знову таки ж впливає на якість здійснюваного контролю та на 
визначення реального стану довкілля, впливу на окремі його елементи. 

Водночас частина інспекторів зацікавлена в тому, щоб контроль був непрозорим, оскільки 
це дозволяє їм залякувати підприємства чи домовлятися з ними, знаходити «порушення» для 
отримання неправомірної виходи. Крім того, для частини інспекторів недієвість контролю 
вигідна і тим, що зарплату вони отримують навіть тоді, коли діє мораторій і заходи контролю не 
вживаються.  

Ставлення представників ДЕІ України до запропонованих змін 

У ході проведених зустрічей представники ДЕІ України та її територіальних органів, у тому 
числі керівний склад, висловлювали повну підтримку у впроваджені запропонованих змін, 
зокрема в частині зміни порядку здійснення контролю та виведення ДЕІ з-під дії нормативно-
правових актів, які стосуються загального порядку здійснення контролю, мораторію тощо.  

Водночас через створення нового органу працівники ДЕІ втратять свої посади, через що 
в цій частині підтримка рішень незначна. Крім того, ті інспектори, які працюють в ДЕІ з метою 
отримання неправомірної вигоди, будуть проти створення прозорої системи контролю, оскільки 
вони втратять можливість отримувати незаконний дохід.  

Наслідки впровадження запропонованих змін для ДЕІ України 

Впровадження змін, з одного боку, зробить контроль самостійним, оперативним та таким, 
що діятиме на попередження. Також будуть створені передумови для того, щоб орган контролю 
міг реально виконувати свої функції. Таким чином, хоча ДЕІ України буде скасовано, новий 
орган екологічного контролю зможе ефективно здійснювати охорону і захист довкілля. 

З іншого боку, розвантаження інспекторів від планових перевірок, проведення заходів 
контролю на основі даних моніторингу, а також створення нагляду за тим, як діють інспектори, 
практично не залишить останнім шансу незаконно збагачуватись за рахунок перевірок.  

Крім того, впровадження змін означає, що всі працівники ДЕІ України та її територіальних 
органів будуть звільнені, а значна частина з них не пройде конкурс у новий орган. Через це 
більшість працівників ДЕІ України чинитимуть опір, у тому числі керівний склад. 

Бізнес 

Як діє бізнес на сьогодні 

Частина бізнесу на сьогодні здійснює свою діяльність з порушенням екологічних норм. 
Встановлення фільтрів, очисних споруд тощо є вартісними заходами. Тому для частини бізнесу 
вигідніше заплатити штраф чи хабар, аніж встановлювати відповідні технології. Крім того, є 
бізнес, який працює напівлегально, частково використовуючи незаконно видобуті природні 
ресурси тощо.  

Меншість бізнесу здійснюють діяльність з дотриманням природоохоронних норм.	
Водночас трапляються випадки, коли на бізнес, який дотримується усіх вимог закону, чиниться 
тиск перевірками та штрафами з метою отримання відповідної вигоди інспекторами, 
залякуванням, перешкоджанням у здійсненні діяльності конкурентами тощо. 

На діяльність усіх суб’єктів господарювання значно впливали планові перевірки. Через це 
було прийнято мораторій на планові заходи контролю, а для здійснення позапланових 
встановлено спеціальний порядок. Водночас частина підприємств не допускають інспекторів на 
територію для проведення перевірок. Перевірки надалі сприймаються як перешкоди у 
діяльності, а не як об’єктивні заходи для виявлення того, який здійснюється вплив на довкілля. 
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Ставлення бізнесу до запропонованих змін 

Частина бізнесу зацікавлена в тому, щоб контроль був прозорим та здійснювався за 
правилами, оскільки часто на практиці контролюючі органи безпідставно здійснюють перевірки 
з метою отримання неправомірної вигоди. Саме тому частина бізнесу виступатиме за зміну 
філософії та порядку здійснення контролю. Крім того, вони підтримуватимуть і здійснення 
моніторингу як передумову для поступового скасування планових перевірок.  

Разом з тим недобросовісний бізнес буде проти впровадження змін та проти здійснення 
діяльності за правилами. Адже останні будуть змушені виконувати приписи, платити штрафи, 
встановлювати відповідні фільтри тощо та погоджувати свою діяльність з екологічними 
нормами.  

Наслідки впровадження запропонованих змін для бізнесу 

З одного боку, через дієвість контролю окремі підприємства понесуть фінансові витрати 
на оплату штрафів, виконання приписів, встановлення спеціальних датчиків, очисних споруд 
тощо. Крім того, прибуток недобросовісних підприємств може значно скоротитися. Водночас 
вигодою для будь-якого суб’єкта господарювання стане поступове зменшення та скасування 
планових перевірок. Через те, що контроль стане прозорим, будуть вирішені окремі питання 
недобросовісної конкуренції. Крім того, стан довкілля позитивно вплине на сталий розвиток 
держави, а отже, і на економічні умови діяльності бізнесу. 

Населення 

Як діє населення на сьогодні 

На сьогодні населення України розділяється на декілька груп: для одних проблеми 
довкілля не є очевидними, інші є більш активними у цій сфері, треті – розуміють, що питання 
охорони довкілля є важливим, але не вживають жодних дій через різні причини. Водночас, 
загалом населення залишається пасивним у вирішенні екологічних проблем. Про це свідчать 
дані опитувань, проведених упродовж 2015–2016 років (див. рис. 3). 

Так, попри те, що 76%85 опитаних вважають, що стан довкілля впливає на життя та 
здоров’я людей, лише 2% з усіх опитаних є активними учасниками екологічного руху. Як показує 
практика, переважно питання стану довкілля цікавлять тих людей, які безпосередньо стають 
жертвами порушення екологічних прав та мають приватний інтерес у їхньому захисті. Проте 
постраждалі зазвичай цікавляться конкретною проблемою, а не станом довкілля в комплексі. 
Більше того, у разі порушення екологічних прав 30,7% опитуваних визнали, що не будуть 
звертатися до жодних органів влади чи громадських організацій для захисту порушених прав86.  

Люди визнають, що одними з найбільших екологічних проблем є забруднення повітря, 
водних ресурсів та довкілля загалом, знищення лісів (див. рис. 4). І, як згадувалось вище, 
більшість опитаних погоджується, що забруднення довкілля прямо впливає на здоров’я і життя 
людей. Однак, з іншого боку, більше 43% респондентів у рамках опитування визнали, що 
спалюють суху рослинність, опале листя та побутове сміття біля свого будинку (на городі чи на 
дачі), чим відповідно забруднюють атмосферу. Таким чином, хоча люди усвідомлюють, що 
довкілля забруднене і що наслідки від цього негативні, частина з них самі ж його і забруднюють 
та знищують природні ресурси.  

 

 

																																																													
85 24% опитаних вважає, що стан довкілля істотно впливає на здоров’я, 52,1% - що певним чином стан довкілля впливає на життя 
і здоров’я. Див.: Ставлення населення до питань охорони довкілля. URL:  https://bit.ly/2NV4R3z  
86 Там само. 
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87 

Рисунок 4. Актуальні екологічні проблеми 

Джерело: підготовлено авторами на основі даних проведених опитувань88.  

Це свідчить про те, що більшість людей продовжують жити за радянськими принципами 
ставлення до довкілля, коли останнє розглядається як ресурс, який необхідно використовувати, 
проте не як суспільне благо, яке необхідно охороняти задля загального добробуту, життя та 
здоров’я людей та сталого розвитку країни.  

Ті ж, хто намагається вирішити окремі проблеми довкілля чи захистити екологічні права, 
стикаються із бездієвістю системи контролю та поневіряються у можливості захистити свої 
права. Так, 54 % опитаних вважають, що не варто брати участь у будь-яких екологічних рухах, 
ініціативах тощо, оскільки це не призведе до очікуваних результатів89.  

З одного боку, населення зобов’язане дотримуватись певних норм для попередження 
забруднення довкілля, а розв’язування більш комплексних, загальнодержавних проблем 
довкілля повинні займатися центральні органи державної влади (президент, парламент, уряд, 
профільні міністерства). Проте, якщо стан довкілля незадовільний, а органи влади не 
справляються із своїми завданнями, люди не можуть залишатися пасивними, оскільки це прямо 
впливає як на життя та здоров’я людей, так і на розвиток країни. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
87	З 11 по 16 травня 2016 року було опитано 2016 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і 
окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.  URL:  
https://bit.ly/2NV4R3z 
88	Ставлення населення до питань охорони довкілля, результати опитувань.	
89 Там само.  
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Рисунок 5. Ставлення населення до питань довкілля 
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Джерело: підготовлено ЕПЛ спільно із Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
та соціологічною службою Центру Разумкова90. 

Ставлення населення до запропонованих змін 

Ми не мали можливості врахувати інтереси усього населення щодо ставлення до 
конкретних змін природоохоронного контролю. Водночас, зважаючи на вище висвітлені 
результати попередньо проведених опитувань, пасивна частина населення залишиться 
байдужою до пропонованих змін, та не братиме активної участі у їхньому впровадженні. 

Що стосується категорії населення, які спалюють сміття чи суху рослинність, забруднюють 
природу на відпочинку, незаконно використовують природні ресурси тощо, то вони будуть проти 
реформи екологічного контролю. Адже пропоновані зміни допоможуть оперативно виявляти та 
попереджати факти браконьєрства, спалювання сміття, забруднення довкілля тощо та 
притягати винних осіб до відповідальності.  

Та категорія населення, яка потерпає від негативного ставлення довкілля, а також ті, хто 
безпосередньо зверталися до ДЕІ України чи її територіальних органів і стикнулися із недієвістю 
контролю, підтримуватимуть упровадження змін. Аналогічно за зміну порядку здійснення 
контролю виступають неурядові організації, громадські активісти та волонтери, які у різних 
сферах охорони довкілля стикаються з проблемами системи контролю. 

Наслідки впровадження запропонованих змін для населення 

З одного боку, для тої категорії населення, яка порушує природоохоронні норми, 
впровадження змін виявиться у притягненні останніх до відповідальності. Крім того, ті, хто 
самовільно використовують природні ресурси, втратять джерело прибутку, або ж понесуть 
додаткові витрати на законну заготівлю деревини чи інших ресурсів. 

Водночас в кінцевому результаті вигоду від реформи контролю отримують як і доброчесні 
громадяни, так і ті, хто зловживали недієвою системою контролю і більше не зможуть цього 
робити. Адже впровадження пропонованих змін вплине не лише на те, що населення матиме 
змогу реально захистити свої екологічні права, ознайомитись із даними про стан різних 
елементів довкілля тощо. У довгостроковій перспективі через реформу контролю буде 
здійснюватися значно менший негативний вплив на довкілля. Оскільки стан довкілля впливає 
на кожного через атмосферне повітря, споживання води тощо, попередження заподіяння шкоди 
довкіллю прямо вплине на стан життя та здоров’я населення.  

Висновки	
Природоохоронний контроль в Україні пройшов понад 25-річний період розвитку, етапи 

якого різняться між собою як косметичними, так і кардинальними змінами, які нівелювали мету 
існування природоохоронного контролю. На всі ці зміни та етапи розвитку було витрачено 
мільярди гривень. Проте за ці роки переходу від прорадянської системи до дієвої, 
демократичної, європейської системи екологічного контролю, яка б працювала на охорону і 
збереження довкілля, так і не відбулося.  

Така ситуація прямо відображається на стані довкілля, яке і надалі на практиці держава 
фактично не охороняє і не цінує як суспільне благо, від якого залежить стан життя і здоров’я, 
добробут людей та сталий розвиток країни. Як результат – атмосферне повітря, водні ресурси, 
ґрунти забруднені, що впливає на зростання небезпечних захворювань населення, які нерідко 
закінчуються летальними випадками. Крім того, така ситуація обтяжує бюджет країни, з якого 
щорічно виділяються мільйони на усунення наслідків забруднення довкілля.  

Зміна системи контролю на дієву та проєвропейську є непопулярним рішенням. Воно 
викликатиме супротив у частини населення, бізнесу, а також окремих представників органів 

																																																													
90 Ставлення населення до питань охорони довкілля, результати опитувань. 
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публічної влади, які отримують прибуток за рахунок заподіяння шкоди довкіллю та які 
зацікавлені в тому, щоб контроль не діяв. Однак це не повинно нас зупиняти. Забезпечення 
дієвості екологічного контролю, який спрямований на попередження погіршення стану довкілля 
та встановлює його причини, дозволить уникнути збільшення рівня захворюваності та 
непередбачуваних видатків з бюджету, які зумовлені поганим станом довкілля. Ми стоїмо на 
шляху активного демократичного та сталого розвитку країни, і ніщо не повинне гальмувати ті 
зміни, які впливають не просто на трансформацію держави, а й на здоров’я і добробут 
населення. Крім того, у разі зміни системи контролю на дієву, прозору, яка спрямована на 
попередження заподіяння шкоди довкіллю, виграють усі, в тому числі і ті, які виступають проти 
змін. 

Таким чином, зміни системи природоохоронного контролю є першочерговими та 
необхідними для подальшого процвітаючого розвитку держави та покращення стану життя, 
здоров’я і добробуту населення, а тому кардинальна зміна філософії та порядку здійснення 
природоохоронну контролю повинна бути втілена в життя. 

 

 

 


