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MiHicTepcTBo аграрноi полiтики та продовольства УкраiЪи розглянуло листа
ГромадськоТ спiлки <Всеукраiнська мисливська спiлка>> стосовно пiдвищення
вiдповiдальностi за самовiльне вип€tгIювання рослинностi та внесення пропозицiй
до п. 2 ст.77-| Кодексу УкраiЪи про адмiнiстративнi правопорушення.

Надсилаемо копiю листа ,Щержавного агентства лiсових pecypciB Украiни
(вих. NЬ 08-0712292Ji9 вiд 27.0З.2019), дiялънiсть якого спрямову€ться i
координуеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни через MiHicTpa аграрноi полiтики та
продовольства Украiни, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Ns 442 вiд 10.09.2014.

Щодаток: лист,Щержавного агентства лiсових pecypciB УкраiЪи, в 1 прим. на
1 арк.

Заступник MiHicTpa Володимир ТОПЧIЙ

Щлогlzш Т. о.,2]в 52 бт
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Про розгляд звернення

,Щержавне агентство пiсових pecypciB Украiни розглянуло звернеННrI

громадськоi спiлки KBceyKpaiHcbKa мисливська спiлкa> вiд 18.03.2019 NЬ 8/19

щодо збiльшення штрафiв за самовiлъне випалювання рослинностi i в межах
компетенцii повiдомляе.

Контроль за вип€lJIюванням cTepHi, сухоi рослинностi, iJ залиШКiВ На

сiльськогосподарських землях, полезахисних лiсових смугах та спапюванням в

населениХ пунктаХ опЕLпогО листЯ наJIежитЬ викJIючно до компетенц1l

природоохоронних органiв.
З метоЮ недопуЩеннЯ випа.тIюВаннrI рослинностi чи iT залишкiв у шrежах

..-
Украiни, особливо у весняно-осiннiЙ перlод, та посилення вlдповlд€tльност1 за

цi дii MiHicTepcTBoM екологii та природних pecypciB розроблено проект ЗаКОНУ

<Про 
,. 
внесення змiн до. деяких законодавчих aKTiB щодо посилен}UI

вlдпо вlдапъност1 з а випаJIювання р о слинност1).
Згiдно з даним законопроектом пропо}rуеться збiльшити розмiри ШТРафiВ

за самовiльне вигI€tлювання рослинностi або iT залишкiв до 3060-б120 гРН (ВiД

180 до 3б0 неоцодатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян).
За цi ж дii, в межах територiй та об'ектiв природно-заповiдного фондУ

(ПЗФ) i у зонi вiдчуження, розмiр штрафiв мох<е досягати понад 12 тис. грн
(вiл 3б0 до 720 неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян), а для
юридичних i посадових осiб понад' 20 тис. грн (вiд 1200 до
1 800 неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян).

зазначений проект Закону оприлюднений на офiцiйному веб-сайтi

Мiнприроди https ://mепr. gov.ua.
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