ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення вимог законодавства про ринок деревини

Відсутня

Чинна редакція
Редакція з урахуванням пропонованих змін
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 671. Порушення порядку подання інформації
відповідно до Закону України “Про ринок деревини”
Неподання, несвоєчасне подання у встановленому
порядку інформації відповідно до Закону України “Про
ринок деревини” до інформаційно-телекомунікаційної
системи, що забезпечує створення, зберігання та
оприлюднення інформації у сфері лісового господарства —
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення,
передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже
було піддано адміністративному стягненню, —
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Подання завідомо недостовірної інформації відповідно до
Закону України “Про ринок деревини” до інформаційнотелекомунікаційної системи, що забезпечує створення,
зберігання та оприлюднення інформації у сфері лісового
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Відсутня

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні
суди (судді)
Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41,
статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44,
статтями 44-1, 44-3, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 51-4, частинами другою,
четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88 - 88-2, 89, 90,

господарства, —
тягне за собою накладення штрафу від тисячі до тисячі
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 672. Подання завідомо недостовірних відомостей у
декларації про деревообробну діяльність.
Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації
про деревообробну діяльність, —
тягне за собою накладення штрафу від шестисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 673. Неподання, несвоєчасне подання річного
та/або квартального плану заготівлі деревини.
Неподання, несвоєчасне подання у встановленому
порядку річного та/або квартального плану заготівлі
деревини —
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні
суди (судді)
Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті
41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44,
статтями 44-1, 44-3, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 51-4, частинами другою,
четвертою та п’ятою статті 85, статтями 85-1, 88 - 88-2, 89, 90,
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91, 91-5, 92-1, 96-2, 98, 101-103, 103-3, частиною першою статті
106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112,
частинами четвертою, сьомою і дев’ятою статті 121, частиною
четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами
другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною третьою
статті 126, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1,
статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139,
частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною
другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і
четвертою статті 156, статтями 156-4, 160, 162, 162-1, 162-3, 1631 - 163-4, частиною другою статті 163-7, статтями 163-12,
частинами другою і третьою статті 163-17, статтями 164, 164-3,
164-5-164-13, частини третя - шоста статті 164-14, статті 164-15164-19, 166-1 - 166-4, частинами першою, другою, дев’ятою та
десятою статті 166-6, 166-8 - 166-12, 166-14 - 166-18, 166-21, 16622, 166-23, 166-24, 166-25, 166-27, 171-2, 172-4 - 172-20, 173 173-2, 173-4, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, статтею
180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181,
частиною другою статті 182, статтями 183-1 - 185-11, 185-13,
186-1, 186-5 - 186-8, 187, 188, 188-1, 188-13 (крім справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням
законних вимог державного виконавця), 188-14, 188-16, 188-17,
188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33,
188-34, 188-35, 188-38, 188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 188-46,

91, 91-5, 92-1, 67-1, 67-2, 67-3, 96-2, 98, 101-103, 103-3, частиною
першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою
статті 112, частинами четвертою, сьомою і дев’ятою статті 121,
частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5,
частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною
третьою статті 126, частиною четвертою статті 127, статтею 1271, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1,
139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1,
частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою,
третьою і четвертою статті 156, статтями 156-4, 160, 162, 162-1,
162-3, 163-1 - 163-4, частиною другою статті 163-7, статтями
163-12, частинами другою і третьою статті 163-17, статтями 164,
164-3, 164-5-164-13, частини третя - шоста статті 164-14, статті
164-15-164-19, 166-1 - 166-4, частинами першою, другою,
дев’ятою та десятою статті 166-6, 166-8 - 166-12, 166-14 - 16618, 166-21, 166-22, 166-23, 166-24, 166-25, 166-27, 171-2, 172-4 172-20, 173 - 173-2, 173-4, 174, 177-2, частиною третьою статті
178, статтею 180-1, частинами першою, другою і третьою статті
181, частиною другою статті 182, статтями 183-1 - 185-11, 18513, 186-1, 186-5 - 186-8, 187, 188, 188-1, 188-13 (крім справ про
адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням
законних вимог державного виконавця), 188-14, 188-16, 188-17,
188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33,
188-34, 188-35, 188-38, 188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 188-46,
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188-47, 188-48, 188-49, 188-50, 188-54, 188-55, частиною першою
статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1 - 195-6,
статтями 204-1, 204-3, 206-1, 212-2 - 212-24 цього Кодексу, а
також справи про адміністративні правопорушення, вчинені
особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

188-47, 188-48, 188-49, 188-50, 188-54, 188-55, частиною
першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1 - 1956, статтями 204-1, 204-3, 206-1, 212-2 - 212-24 цього Кодексу, а
також справи про адміністративні правопорушення, вчинені
особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення
адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні правопорушення, що
У справах про адміністративні правопорушення, що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
1) уповноважені на те посадові особи:
1) уповноважені на те посадові особи:
...
органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина
перша статті 44, статті 44-1, 44-3, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 51-4 , 67-1, 67-2,
67-3, 88-1, 89, 92);
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства (частини друга і п’ята політику у сфері лісового господарства (частини друга і п’ята
статті 85, статті 85-1, 88-1, 90);
статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, 67-1, 67-2, 67-3);
...
...
Народні депутати України
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