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Про проект Закону про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення  

щодо відповідальності за порушення вимог законодавства  

про ринок деревини (реєстр. № 4275) 

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув, 

відповідно до предметів відання, проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

порушення вимог законодавства про ринок деревини (реєстр. № 4275 

від 27.10.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 

Криворучкіною О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Задорожним А.В., Прощуком Е.П., 

Маріковським О.В., Шаховим С.В. та іншими народними депутатами України, і 

відзначає. 

Метою проекту Закону, відповідно до пояснювальної записки, є 

встановлення відповідальності за вчинення адміністративних порушень, а саме 

за невиконання вимог законодавства, що регулює ринок деревини. Встановлення 

такої відповідальності спонукатиме учасників ринку деревини належно 

виконувати покладені на них обов’язки, що позитивно впливатиме на розвиток 

ринку деревини.  

Законопроектом пропонується Кодекс України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП) доповнити новими статтями 67-1, 67-2, 67-3 

щодо встановлення відповідальності за: 

неподання, несвоєчасне подання у встановленому порядку інформації 

відповідно до Закону України «Про ринок деревини» до інформаційно-

телекомунікаційної системи, що забезпечує створення, зберігання та 

оприлюднення інформації у сфері лісового господарства (частина 1 статті 
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67-1 КУпАП); 

подання завідомо недостовірної інформації відповідно до Закону України 

«Про ринок деревини» до інформаційно-телекомунікаційної системи, що 

забезпечує створення, зберігання та оприлюднення інформації у сфері лісового 

господарства (частина 2 статті 67-1 КУпАП); 

подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про деревообробну 

діяльність (стаття 67-2 КУпАП); 

неподання, несвоєчасне подання у встановленому порядку річного та/або 

квартального плану заготівлі деревини (стаття 67-3 КУпАП). 

Також проектом Закону пропонується визначити, що протоколи про 

зазначені правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові 

особи органів внутрішніх справ та центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового господарства. 

Комітет зазначає, що наразі відсутній чинний Закон України про ринок 

деревини. У Верховній Раді України зареєстровані проекти законів України про 

ринок деревини (реєстр. № 4197 від 07.10.2020 та реєстр. № 4197-1 

від 26.10.2020), що знаходяться на розгляді у Комітеті з питань економічного 

розвитку. 

Враховуючи зазначене, доцільно розглядати проект Закону щодо 

відповідальності за порушення вимог законодавства про ринок деревини після 

прийняття Закону України про ринок деревини з метою врахування всіх 

необхідних норм, що передбачатимуть відповідальність за всі можливі 

правопорушення на ринку деревини.  

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підтримує 

законопроект із зауваженнями. Зокрема, міністерство звертає увагу, що 

законопроектами № 4197 та 4197-1  передбачено функціонування інформаційно-

телекомунікаційної системи – лісового порталу. З огляду на зазначене 

Міндовкілля вважає доцільним у запропонованій законопроектом редакції статті 

67-1 КУпАП вказати назву інформаційно-телекомунікаційної системи – «лісовий 

портал». 

Державне агентство лісових ресурсів України у своєму висновку зазначає, 

що проектами законів реєстр. № 4197 та № 4197-1 передбачено подання 

декларації про деревообробну діяльність, річного та квартального плану заготівлі 

деревини за допомогою лісового порталу.  

Враховуючи зазначене, запропоновані проектом Закону норми статей 67-2, 

67-3 КУпАП щодо відповідальності за подання завідомо недостовірних 

відомостей у декларації про деревообробну діяльність та неподання, несвоєчасне 

подання у встановленому порядку річного та/або квартального плану заготівлі 

деревини дублюють норми статті 67-1 КУпАП проекту Закону. 

Держлісагентство підтримує прийняття проекту Закону за умови його 

доопрацювання. 

Відповідно до висновку Комітету з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу положення проекту Закону є такими, що регулюються 

національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не 
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підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції. 

 

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 відповідальності за 

порушення вимог законодавства про ринок деревини (реєстр. № 4275 

від 27.10.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 

Криворучкіною О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Задорожним А.В., Прощуком Е.П., 

Маріковським О.В., Шаховим С.В. та іншими народними депутатами України, 

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  


