
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 травня 2020 року                                                              № 31/3

Про проект Закону (реєстр. № 3351)

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув, 
відповідно до предметів відання, проект Закону про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 
за дії, спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення вимог щодо 
охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та 
схрещування диких тварин (реєстр. № 3351 від 16.04.2020), внесений народним 
депутатом України Бардіною М.О., і відзначає.

Метою проекту Закону, як зазначено у пояснювальній записці, є 
удосконалення порядку притягнення до відповідальності за дії, спрямовані на 
засмічення лісів відходами та порушення вимог щодо охорони середовища 
перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких 
тварин.

Законопроектом передбачається внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), зокрема пропонується 
вилучити статтю 76 КУпАП «Знищення корисної для лісу фауни», а статті 73 
«Засмічення лісів відходами» та 87 «Порушення вимог щодо охорони середовища 
перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких 
тварин» викласти у новій редакції.

Комітет у цілому підтримує ініціативу передбачення і посилення 
відповідальності за дії, спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення 
вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, 
акліматизації та схрещування диких тварин, водночас, проаналізувавши 
законопроект, вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження та 
пропозиції.
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1. Законопроектом пропонується статтю 87 КУпАП викласти у новій 
редакції і передбачити відповідальність за порушення вимог законодавства щодо 
охорони порушення вимог законодавства щодо охорони середовища перебування 
диких тварин, в тому числі знищення, пошкодження, розорення в лісах нір, хаток, 
лігв, мурашників, бобрових загат та іншого житла і споруд диких тварин, місць 
токування, линяння, гніздових колоній птахів, нерестовищ.

Зазначаємо, що статями 39 та 50 Закону України «Про тваринний світ» 
передбачено вимоги щодо охорони середовища існування, умов розмноження та 
шляхів міграції тварин, переселення, акліматизація і схрещування диких тварин, 
тому доцільно запропоновані зміни узгодити з нормами Закону України «Про 
тваринний світ».

2. Зміни запропоновані до статті 73 КУпАП щодо засмічення відходами 
земель лісогосподарського призначення, а також засмічення відходами лісів, що 
розташовані на землях інших категорій є недосить коректними, враховуючи, що 
наразі існує норма щодо псування і забруднення сільськогосподарських та інших 
земель (стаття 52 КУпАП), тому доцільно зміни вносити саме до статті 52 
КУпАП.

3. Відповідно до вимог статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 
Регламенту Верховної Ради України до законопроекту, прийняття якого призведе 
до зміни показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний 
додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки), 
однак розробником відповідні розрахунки не надані.

4. Проект Закону вимагає техніко-юридичного доопрацювання. Зокрема, 
при викладенні статті у новій редакції, викладенню підлягають всі  структурні 
елементи норми права, в тому числі назва статті.

5. Відзначаємо, що на розгляді у Верховній Раді України знаходиться ряд 
законопроектів спрямованих на підвищення розмірів штрафів за адміністративні 
правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів 
передбачених Главою 7 КУпАП та за злочини проти довкілля передбачені 
Розділом VIII Кримінального кодексу України, які пропонують лише епізодичні 
або поверхневі зміни у цій сфері, тому  доцільно комплексно підійти до питання 
підвищення санкцій за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, розробивши єдиний проект Закону.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 
розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за дії, спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення 
вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, 
акліматизації та схрещування диких тварин (реєстр. № 3351 від 16.04.2020), 
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внесений народним депутатом України Бардіною М.О., прийняти за основу з 
урахуванням пропозицій Комітету, викладених у мотивувальній частині Рішення.

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Голова Комітету                                                                О. БОНДАРЕНКО

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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