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Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля 

щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря 

та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу 

Закон України № 556-ІХ. 

 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 

1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 

 

1) у статті 77: 

в абзаці другому частини першої слова «від п’яти до п’ятнадцяти» замінити словами «від 

дев’яноста до двохсот сімдесяти», а слова «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від 

двохсот сімдесяти до дев’ятисот»; 

в абзаці другому частини другої слова «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від 

двохсот сімдесяти до дев’ятисот», а слова «від тридцяти п’яти до шістдесяти» замінити словами 

«від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот»; 

 

2) у статті 771: 

у частині першій: 

в абзаці першому слова «дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього 

природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка 

одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів 

щодо своєчасного їх гасіння» замінити словами «дотримання порядку, встановленого 
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центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища»; 

в абзаці другому слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від ста вісімдесяти до 

трьохсот шістдесяти», а слова «від п’ятдесяти до сімдесяти» замінити словами «від дев’ятисот до 

однієї тисячі двохсот шістдесяти»; 

в абзаці другому частини другої слова «від двадцяти до сорока» замінити словами «від трьохсот 

шістдесяти до семисот двадцяти», а слова «від сімдесяти до ста» замінити словами «від однієї 

тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот». 

 

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 

131): 

 

1) в абзаці другому частини першої статті 241 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від 

однієї тисячі восьмисот до трьох тисяч шестисот»; 

 

2) в абзаці другому частини першої статті 245 слова «від трьохсот до п’ятисот» замінити словами 

«від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч». 

 

ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти 

нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону. 

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 

м. Київ, 13 квітня 2020 року. 

№ 556-ІХ. 

 

Explanation in English  

 

 

Law of Ukraine 

“Increasing Responsibility for Actions Aimed at Polluting the Air and Destroying or Damaging 

Wildlife” 

 

04/13/2020 The Verkhovna Rada of Ukraine has voted in favor of the Bill No. 2339 “On Amendments to 

Certain Legislative Acts of Ukraine for the purpose of Environmental Protection (concerning 

strengthening of responsibility for actions aimed at air pollution and destruction or damage of flora)”. The 

Law signed by the President of Ukraine (http://www.golos.com.ua/article/330030). 

 

The enacted Law provides for improvement of the procedure of applying stronger responsibility for air 

pollution, destruction or damage of flora objects, violation of fire safety requirements in forests and 

unauthorized burning of dry vegetation or its residues in order to reduce the devastating effects and protect 

the right of citizens and the environment, and reduce the number of fires that resulted from it. 

 

In particular, the Law amended: 
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- to Article 241 "Air Pollution" of the Criminal Code of Ukraine regarding the imposition of sanctions in 

the form of penalties from one thousands eight hundred to three thousand six hundred tax-free minimum 

incomes (from 30600 UAH to 61200 UAH) or restriction of freedom for up to three years, with 

imprisonment the right to occupy certain positions or engage in certain activities for the same period or 

without such term; 

 

- to Article 245 “Destruction or Damage to the Flora Objects” of the Criminal Code of Ukraine 

regarding the imposition of sanctions in the form of fines from five thousand four hundred to nine 

thousand non-taxable minimum incomes of citizens (from UAH 91800 to UAH 153000), or restriction of 

liberty for a term of two to five years, or imprisonment for the same term; 

 

- to Article 77 “Violation of fire safety requirements in forests” of the Code of Administrative Offenses 

in respect of imposing sanctions in the form of a fine on citizens from ninety to two hundred seventy non-

taxable minimum incomes of citizens (from 1530 UAH to 4590 UAH), for officials persons - from two 

hundred seventy to nine hundred tax-free minimum incomes of citizens (from 4590 UAH to 15390 UAH). 

Deforestation or damage to forests due to the careless handling of fire entails a fine of two hundred and 

seventy to nine hundred tax-free minimum incomes (from UAH 4590 to UAH 15300), and officials of 

between six hundred to one thousand eight hundred of tax-free incomes of citizens (from 10710 UAH to 

30600 UAH). 

 

- to Article 77-1 "Unauthorized burning of vegetation or its residues” of the Code of Administrative 

Offenses provides for an increase in the amount of penalties: for the burning of stubble, meadows, 

pastures, areas with steppe, wetland and other natural vegetation of vegetation or its remains and fallen 

leaves on agricultural land, in strips of roads and railways, in parks, other green spaces and lawns in 

settlements without following the order established by the central executive body, which ensures the 

formulation of state policy in the field of environmental protection, entails the imposition of a fine on 

citizens from one hundred eighty to three hundred and sixty non-taxable minimum incomes of citizens 

(from 3060 UAH to 6120 UAH), to officials - from nine hundred thousand two hundred and sixty tax-free 

minimum incomes (from UAH 15300 to UAH 21420). 

 

The same actions taken within the territories and objects of the protected areas entail the imposition of a 

fine on citizens from three hundred sixty to seven hundred and twenty tax-free minimum incomes of 

citizens (from 6120 UAH to 12240 UAH), to officials - from thousands two hundred sixty to one thousand 

eight hundred non-taxable minimum incomes of citizens (from 21420 UAH to 30600 UAH). 

 


