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Про проекти законів (реєстр. № 3390, 3390-1)

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, відповідно 
до предметів відання, розглянув проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності у сфері 
поводження з відходами (реєстр. № 3390 від 24.04.2020 р.), внесений народним 
депутатом України Костюком Д.С., а також альтернативний проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
відповідальності у сфері поводження з відходами (реєстр. № 3390-1                    
від 12.05.2020 р.), внесений народними депутатами України Нестеренком К.О., 
Зуєвим М.С., Бородіним В.В., Поляковим А.Е., Чорним Д.С., та відзначає.

Метою законопроектів (реєстр. №№ 3390 та 3390-1), як зазначено у 
пояснювальних записках, є вжиття заходів щодо посилення відповідальності у 
сфері поводження з відходами.

Законопроектами вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України (ККУ), якими 
пропонується збільшити відповідальність за:

 псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель (ст. 52 
КУпАП); 

порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або 
захоронення (ст. 82 КУпАП); 

порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 
населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів (ст. 152 
КУпАП); 

забруднення або псування земель (ст. 239 ККУ).
Запропонованою редакцією проекту Закону реєстр. № 3390-1 також 

пропонується збільшити відповідальність за: 
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пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і 
нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками (ст. 72 
КУпАП);

засмічення лісів відходами (ст. 73 КУпАП);
змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує 

відповідна технологія, без спеціального дозволу (ст. 82-4 КУпАП);
порушення правил передачі відходів (ст. 82-5 КУпАП);
порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і 

виробництв з оброблення та утилізації відходів (ст. 82-6 КУпАП);
порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму (ст. 82-7 

КУпАП);
захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів (ст. 82-8 

КУпАП);
порушення правил застосування, зберігання, транспортування, 

знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних 
хімічних речовин та інших препаратів (ст. 83 КУпАП);

приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та 
розміщення відходів (ст. 91-3 КУпАП);

порушення правил охорони вод (ст. 242 ККУ);
порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 244 

ККУ);
незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини (ст. 

268 ККУ).
Комітет, враховуючи критичну ситуацію, яка склалася з утворенням, 

накопиченням, збиранням, зберіганням, та захороненням відходів, що 
характеризується подальшим зростанням екологічних загроз, підтримує 
ініціативу щодо посилення відповідальності у сфері поводження з відходами.

 
Враховуючи викладене, Комітет  в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності у сфері 
поводження з відходами (реєстр. № 3390-1 від 12.05.2020 р.), внесений 
народними депутатами України Нестеренком К.О., Зуєвим М.С., Бородіним В.В., 
Поляковим А.Е., Чорним Д.С., прийняти за основу.

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності.
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