
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  20 квітня   2022 р.                                                                      № 121/2

Про проекти законів                                                                                
(реєстр. № 7212, 7212-1)                                                                               

Комітет відповідно до предметів відання розглянув проект Закону 
України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
посилення відповідальності за злочини в умовах воєнного або 
надзвичайного стану (реєстр. № 7212 від 25.03.2022), внесений народними 
депутатами України Фрісом І.П., Третьяковою Г.М. та іншими, та 
альтернативний проект Закону України про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні порушення та Кримінального кодексу України 
щодо посилення відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів 
рослинного світу, зокрема в умовах воєнного або надзвичайного стану 
(реєстр. № 7212-1 від 11.04.2022), внесений народними депутатами України 
Бондаренком О.В., Задорожним А.В., Прощуком Е.П. та іншими.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту 
реєстр. № 7212, він розроблений з метою удосконалення порядку 
притягнення до кримінальної відповідальності за знищення або 
пошкодження об’єктів рослинного світу в умовах воєнного або 
надзвичайного стану чи особливий період. 

Законопроектом пропонується:
- змінити формулювання обставини, яка обтяжує покарання, 

передбаченої п.11 частини 1 статті 67 Кримінального кодексу України і 
викласти в редакції, що дозволить застосовувати її до всіх складів злочинів, 
вчинених в умовах воєнного або надзвичайного стану чи особливого 
періоду, інших надзвичайних подій;

- доповнити кваліфікований склад злочину передбачений частиною 2 
статті 245 Кримінального кодексу України умовою щодо вчинення діянь, 
передбачених частиною 1 цієї статті в умовах воєнного або надзвичайного 
стану чи особливого періоду, чим збільшиться відповідальність за знищення 
або пошкодження об'єктів рослинного світу в умовах воєнного або 
надзвичайного стану чи особливий періоду.
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Як зазначено у пояснювальній записці до альтернативного 

законопроекту реєстр. № 7212-1, ним пропонується криміналізувати 
відповідальність за умисне знищення або пошкодження вогнем чи іншим 
способом лісу, зелених насаджень, а також знищення або пошкодження 
вогнем чи небезпечною речовиною стерні, луків, пасовищ, іншої 
рослинності або її залишків та опалого листя, ділянок із степовою, водно-
болотною та іншою природною рослинністю на землях будь-якої категорії, 
якщо це спричинило істотну шкоду для довкілля.

З цією метою пропонується нова редакція статті 245 «Знищення або 
пошкодження об'єктів рослинного світу» Кримінального кодексу України. 
Окремою частиною цієї ж статті вводиться більш жорстка відповідальність 
за шкоду, що спричинена територіям та об'єктам природно-заповідного 
фонду. 

Також, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою 
статтею 2451, яка передбачає відповідальність за знищення або 
пошкодження лісу та/або лісових насаджень внаслідок порушення правил 
пожежної безпеки, у тому числі в межах територій та об'єктів природно-
заповідного фонду. Така відповідальність посилюється, якщо ці дії 
спричинили істотну шкоду для довкіллю, загибель людини, масову загибель 
тварин або інші особливо тяжкі наслідки, чи були вчинені в умовах воєнного 
або надзвичайного стану. 

Для уникнення суперечностей та дублювання видів правопорушень і 
відповідальності за них у Кодексі України про адміністративні 
правопорушення пропонується виключити частину другу у статтях 77 та 
771. При цьому, стаття 771 буде передбачати відповідальність саме за 
порушення порядку випалювання сухої рослинності або її залишків та 
опалого листя, що є адміністративним правопорушенням.

Як зазначено у пояснювальних записках до законопроектів, їх 
реалізація не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

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

внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення та 
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за 
знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, зокрема в умовах 
воєнного або надзвичайного стану (реєстр. № 7212-1 від 11.04.2022), 
внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 
Задорожним А.В., Прощуком Е.П. та іншими, за результатами розгляду в 
першому читанні прийняти за основу.

2. Рішення надіслати Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Голова Комітету                                                                 О. БОНДАРЕНКО
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