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Про повторний розгляд проекту Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо  

посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях  

лісового та водного фонду, торфовищах та на  

землях інших категорій (реєстр. № 3526, друге читання) 

 

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового 

та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій (реєстр. № 3526) 

повторно виносяться на розгляд у Комітеті з питань екологічної політики та 

природокористування.  

Повторний розгляд законопроекту № 3526 обумовлений надходженням 

висновку юридичної експертизи, зокрема Головне юридичного управління 

надало ряд зауважень до проекту Закону та пропонує доопрацювати його з 

урахуванням можливостей, передбачених частиною шостою статті 118 Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» (далі – Регламент). 

Згідно частини шостої статті 118 Регламенту у разі якщо висновки 

юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять зауваження до 

законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого 

читання, головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції 

(поправки) членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків. 

Враховуючи зазначене, народним депутатом України Бондаренком О.В. 

надано пропозиції до проекту Закону № 3526, прийнятого у першому читанні 

01 вересня 2020 року та підготовленого до другого читання, а саме: 
 

« 1. У пункті 1 розділу І (зміни до Водного кодексу України): 

пункт 7 частини другої статті 89 викласти у такій редакції: «7) випалювання 

сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»; 
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пункт 5 частини другої статті 90 викласти у такій редакції: «5) випалювання 

сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»; 

пункт 81 частини третьої статті 110 викласти у такій редакції: «81) 

випалюванні сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, 

встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, у прибережних захисних смугах та на островах». 
 

2. У пункті 2 Розділу І законопроекту (зміни до Кодексу цивільного захисту 

України): 

у статті 19:  

пункт 81 частини першої викласти у такій редакції: «81) забезпечення 

пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, а також забезпечення 

функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони 

для гасіння пожеж»; 

пункт 81 частини другої викласти у такій редакції: «81) забезпечення 

пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, а також забезпечення 

функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони 

для гасіння пожеж»; 

частину третю статті 55 викласти у такій редакції: «3. Забезпечення 

пожежної безпеки покладається на власника (власників) земельної ділянки та 

іншого об’єкта нерухомого майна, або наймачів (орендарів) земельної ділянки та 

іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлене договором найму 

(оренди), та на керівника (керівників) суб’єкта господарювання».» 

З урахування вище зазначеного та з метою приведення положень 

проекту Закону у відповідність, Комітет пропонує у тексті законопроекту 

слова «знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої 

рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища» в усіх 

відмінках замінити словами «випалювання сухої рослинності або її 

залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища» у відповідних відмінках. 

Відповідно врахувати поправку народних депутатів України № 55.  
 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

 

1. Інформацію щодо підготовленого до другого читання проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного 

фонду, торфовищах та на землях інших категорій (реєстр. № 3526) взяти до 

відома. 
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2. Підтримати пропозицію народного депутата України Бондаренка О.В. 

щодо необхідності внесення до тексту законопроекту № 3526 поправок, а саме: 

«1. У пункті 1 розділу І (зміни до Водного кодексу України): 

пункт 7 частини другої статті 89 викласти у такій редакції: «7) випалювання 

сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»; 

пункт 5 частини другої статті 90 викласти у такій редакції: «5) випалювання 

сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»; 

пункт 81 частини третьої статті 110 викласти у такій редакції: «81) 

випалюванні сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, 

встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, у прибережних захисних смугах та на островах». 
 

2. У пункті 2 Розділу І законопроекту (зміни до Кодексу цивільного захисту 

України): 

у статті 19:  

пункт 81 частини першої викласти у такій редакції: «81) забезпечення 

пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, а також забезпечення 

функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони 

для гасіння пожеж»; 

пункт 81 частини другої викласти у такій редакції: «81) забезпечення 

пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, а також забезпечення 

функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони 

для гасіння пожеж»; 

частину третю статті 55 викласти у такій редакції: «3. Забезпечення 

пожежної безпеки покладається на власника (власників) земельної ділянки та 

іншого об’єкта нерухомого майна, або наймачів (орендарів) земельної ділянки та 

іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлене договором найму 

(оренди), та на керівника (керівників) суб’єкта господарювання».» 

3. У тексті законопроекту слова «знищення або пошкодження рослинності, 

випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, 

встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища» в усіх відмінках замінити словами «випалювання сухої рослинності 

або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища» у відповідних відмінках. 

4. Поправку народних депутатів України № 55 – врахувати. 

5. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, 

запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на 
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землях інших категорій (реєстр. № 3526) для прийняття його у другому читанні 

та в цілому як Закон. 

6. Надати Голові Комітету та керівнику секретаріату Комітету право 

вносити техніко-юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до 

розгляду у другому читанні. 

 

 

 

Голова  Комітету                                                            О. БОНДАРЕНКО 


