
 
 

 

 

 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
 

 

 

 

 

від 09 жовтня 2019 р.                                                      № 2 

 

 
щодо проекту Закону 

(реєстр. № 0873,  

друге читання) 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

розглянув підготовлений до другого читання проект Закону «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо введення заборони на суцільну вирубку 

ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону» (реєстр. 

№0873), та відзначає наступне. 

Законопроектом пропонується вдосконалити заходи щодо охорони 

ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного 

вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями. 

Пропонується внести зміни до статей 21 і 26 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України» та Закону України «Про мораторій на 

проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах 

Карпатського регіону».    

 

Комітет в и р і ш и в: 

1. Звернувши увагу на те, що 03.09.2017 р. набув чинності Закон України 

№ 2063- VIII від 23.05.2017 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та 

сталий розвиток Карпат», в якому частина 1 статті 26 Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України» викладена в новій редакції, та відповідно 

до пункту 4 частини першої статті 118 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» назву Закону викласти в такій редакції: «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на 

гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону». 

2. До поданого законопроекту всього надійшло 25 пропозиції народних 

депутатів України, відтак пропонується: 

врахувати 16 пропозицій народних депутатів України №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; у тому числі частково 4 (№№ 8, 9, 10, 16) та 

редакційно 3 (№№ 7, 12, 14); 



 

відхилити 2 пропозиції народного депутата України (№№23 та 25).   

3. Доручити народному депутату України Бондаренку О.В., при 

необхідності, вносити техніко-юридичні правки. 

4. Внести проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах 

Карпатського регіону» (реєстр. № 0873) на розгляд Верховної Ради України для 

прийняття у другому читанні та в цілому як Закону.  

5. Доповідачем при розгляді законопроекту на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата України – голову 

підкомітету Овчинникову Юлію Юріївну. 

 

 

Голова Комітету                                                            О.БОНДАРЕНКО 
 

 


