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ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ 

2 вересня 2014 року у парламенті зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо гарантування права громадян на загальне водокористування (реєстр. 
№ 5012), який: 

– встановлює заборону обмеження загального водокористування для громадян в частині купання та 
плавання на човнах, у зв’язку з наданням водних об’єктів та/або земель прибережних захисних смуг 
(пляжної зони) в користування юридичним або фізичним особам, 

– забороняє влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до 
узбережжя річок, водойм та островів, 

– забороняє справляння плату за доступ до водних об’єктів та визнає такі дії як підставу для припи-
нення права користування земельними ділянками, 

– відносить до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та місцевих держадмініс-
трацій здійснення контролю за забезпеченням дотримання вимог законодавства щодо безперешкод-
ного і безоплатного доступу громадян до водних об’єктів для загального водокористування. 

Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52093. 
 
3 вересня 2014 року у ВРУ зареєстровано проект Закону про внесення змін до статті 240 Криміналь-
ного кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин 
(реєстр. № 5015). Законопроект: 

– розширює види кримінально-караних суспільно небезпечних діянь, передбачивши кримінальну від-
повідальність за порушення правил використання надр,  

– передбачає кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин не лише за-
гальнодержавного, але й місцевого значення, 

– вводить істотність шкоди як кваліфікуючу ознаку злочину. Незаконне видобування корисних копа-
лин місцевого значення вважається вчиненим у: (а) значному розмірі, якщо їхня вартість становить 
від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, (б) великому розмірі, якщо їхня 
вартість у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 

– збільшує розміри кримінального покарання. Наприклад, за порушення правил охорони або викори-
стання надр передбачено штраф від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (у теперішній редакції Кримінального кодексу України – від трьохсот до шестисот) або об-
меженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк (замість двох). 

Детальніше див.: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52097. 
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ПОДОВЖЕНО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ МІНПРИРОДИ ТА  
ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 

На прохання представників інститутів громадянського суспільства обговорення проекту Меморанду-
му про співпрацю між Міністерством екології та природних ресурсів України і громадськими організа-
ціями екологічного спрямування подовжено до 22.09.2014. 

Детальніше див.:  http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/123-news1/3022-podovzheno-
obhovorennya-proektu-memorandumu-pro-spivpratsyu-mizh-minpryrody-ta-hromadskymy-
orhanizatsiyamy-ekolohichnoho-spryamuvannya 
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