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Голові Верховної Ради України А.В. Парубію,
вул. М.Грушевського, 5, м.Київ-8, 01008,

Прем’єр-міністру України В.Б. Гройсману,
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Міністру екології та природних ресурсів України О.М. Семераку,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035

В.о. Міністра агропромислової політики М.П. Мартинюку,
вул. Хрещатик, 24, м.Київ, 01001

Заступнику Голови Державного агентства лісових
ресурсів України В.Н. Бондарю
вул. Ш. Руставелі, 9-a, м. Київ, 01601

Відкритий лист щодо самовільних підпалів
Вельмишановні Андрію Володимировичу, Володимире Борисовичу,
Остапе Михайловичу, Максиме Петровичу, Володимире Нальковичу!
З настанням весни інформаційний простір заполонили новини про повсюдні
неконтрольовані підпали сухої рослинності в різних куточках України. Це свідчить про те, що
проблема підпалів в Україні залишається. Результатом таких протиправних дій є знищення
тваринного світу і середовища його перебування, а також ще ціла низка негативних для
довкілля наслідків.
Наразі згідно з ст. 77-1 КУпАП громадяни за самовільне випалювання рослинності
мають сплатити штраф в сумі 170-340 гривень, або 340-680 гривень, якщо протиправні дії
вчинені на території природно-заповідного фонду. Вочевидь, такі мізерні штрафи не можуть
слугувати стримуючим фактором для потенційних правопорушників.
Для порівняння, за незаконне спалювання рослинності і відповідно наслідки таких
неконтрольованих пожеж штраф у Великобританії складає до £5000, у Німеччині до €100 000,
у Франції до €15 000, в Австрії до €3650 («Agricultural and Garden Waste Burning in European
Countries», Budapest, 2018).
Однією з головних проблем на сьогодні залишається той факт, що правопорушника для
притягнення до відповідальності і вимоги відшкодувати збитки, нанесені неконтрольованою
пожежею, необхідно впіймати «на гарячому», що найчастіше є неможливим. Досить часто
аграрії і самі наймають людей для влаштування таких підпалів. Тому в деяких країнах, з метою
стимулювання здійснювати належну охорону і попереджати підпали, штрафи накладають
на власників або постійних користувачів земельними ділянками. В Нідерландах,
наприклад, власник ділянки лісу має власними силами ще й відновити лісові насадження,
зруйновані вогнем. Прикладом може слугувати відповідальність власників транспортних

засобів за порушення законодавства в Європі – штрафи за перевищення швидкості сплачує
власник авто, незалежно від того, хто був за кермом.
Враховуючи викладене вище, «Всеукраїнська мисливська спілка» вимагає
розглянути питання щодо підвищення відповідальності за самовільне випалювання
рослинності, і пропонує викласти п. 2 ст. 77-1 КУпАП в наступній редакції:
-

«тягнуть за собою накладення штрафу на власників земельних ділянок або посадових
осіб, користувачів земельних ділянок, від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян»;

-

у п. 4 ст. 77-1 слова «двадцять» і «сорок» замінити словами «п’ятисот» і «тисячі»
відповідно.

З повагою,
Голова

С.А. Андросюк

