
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 05 лютого 2019 року                                                          № ______

про проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, щодо 
врегулювання процедури видачі документів 
дозвільного характеру у галузі спеціального 
використання об'єктів тваринного та рослинного 
світу, з метою приведення у відповідність 
законодавчої бази до вимог законів України 
«Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності»  
(реєстр. № 9332)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи розглянув  проект  Закону  про  внесення
змін  до  деяких  законодавчих  актів  України,  щодо  врегулювання  процедури
видачі  документів  дозвільного характеру у  галузі  спеціального використання
об'єктів тваринного та рослинного світу, з  метою приведення у відповідність
законодавчої бази до вимог законів України «Про адміністративні послуги» та
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (реєстр. № 9332 від
23.11.2018  р.),  поданий  народними  депутатами  України  Вадатурським  А.О.,
Дирівим А.Б. і відзначає.

Як  зазначено  авторами,  законопроект  розроблено  з  метою  приведення
законів  України «Про тваринний світ»,  «Про Червону книгу  України»,  «Про
захист  тварин  від  жорстокого  поводження»,  «Про  рослинний  світ»  у
відповідність  із  законами  України  «Про  адміністративні  послуги»,  «Про
дозвільну  систему у  сфері  господарської  діяльності». Прийняття  проекту, як
зазначено  у  пояснювальній  записці  до  нього,  «суттєво  покращить  ситуацію
щодо  захисту  природних  ресурсів»,  «дозволить  захистити  інтереси  тих
суб’єктів, які звертаються за визначеними у проекті Закону дозволами».
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Відповідно до положень законів України «Про адміністративні послуги»,
«Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності»  зазначено  що,
виключно  законами,  які  регулюють  відносини,  пов'язані  з  одержанням
документів дозвільного характеру, встановлюються:  

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; 
дозвільний  орган,  уповноважений  видавати  документ  дозвільного

характеру; 
строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його видачі;
вичерпний  перелік  підстав  для  відмови  у  видачі,  переоформлення,

анулювання документа дозвільного характеру;
строк дії  документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії

такого документа;
перелік  документів  дозвільного  характеру  у  сфері  господарської

діяльності;
перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно

подати для одержання документа дозвільного характеру.
Міністерство екології та природних ресурсів України підтримує прийняття

проекту Закону за основу у першому читанні.
Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції у своєму

висновку  зазначає,  що  законопроект  не  належить  до  пріоритетних  сфер
адаптації  законодавства  європейського  союзу, або  регулюється  національним
законодавством країн-членів європейського союзу.

Головне науково-експертне управління проаналізувавши проект, зазначає,
що,  частина  змін,  які  запропоновані  у  проекті,  у  разі  прийняття  можуть
створити  внутрішні  неузгодженості  у  процедурі  отримання  дозволу  на
спеціальне використання об’єктів тваринного та рослинного світу.

Зокрема зміни до статей 17, 53 Закону України «Про тваринний світ», де
визначається  відповідний  порядок  подачі  заяви  для  отримання  відповідного
дозволу, порядок розгляду заяви, строки надання дозволу, не узгоджуються із
частиною  3  статті  17  вказаного  Закону  («спеціальне  використання  об'єктів
тваринного світу здійснюється лише за відповідними дозволами, що видаються
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».). 

Відповідні зауваження є актуальними і щодо частин 4 та 23 нової редакції
статті  19,  частини  2  нової  статті  19-1  Закону  України  «Про  Червону  книгу
України», частини 5 нової редакції статті 10, частини 5 нової редакції статті 32
Закону України «Про рослинний світ».

На  думку  управління,  віднесення  порятунку  тварин  до  видів  їх
спеціального  використання  (нові  частини  статті  17  Закону  України  «Про
тваринний  світ»,  частини  1-3  нової  редакції  статті  19  Закону  України  «Про
Червону книгу України», вилучення частини 4 статті  8 Закону України «Про
захист  тварин  від  жорстокого  поводження»,  яку,  на  нашу  думку,  доречно
залишити  у  чинній  редакції)  виглядає  недоречним  та  може  мати  наслідком,
зокрема,  залишення  тварин  у  стані  лиха  без  надання  їм  допомоги.  Адже  у
чинній  редакції  статті  47  Закону  України  «Про  тваринний  світ»  визначений
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порядок  надання  допомоги  тваринам  у  разі  їх  захворювання  або  загрози
загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, який не
передбачає отримання дозволу на спеціальне використання.

Головне  управління  зауважує,  що  частина  змін,  які  пропонується  у
проекті, не мають відношення до його предмету, яким згідно з назвою проекту є
врегулювання  процедури  видачі  документів  дозвільного  характеру  у  галузі
спеціального використання об’єктів тваринного та рослинного світу. 

Зокрема  поняття «об’єкти рослинного світу» (абзац 7 частини 1 статті 3
Закону України «Про рослинний світ») пропонується викласти в новій редакції
зміст якої не відповідає завданням законодавства про рослинний світ. Також не
стосується предмету проекту і  пропозиція про виключення із статті 4 Закону
України  «Про  Червону  книгу  України»  частини  2  цієї  статті  за  наступним
змістом: «до Червоної книги України (рослинний світ) включаються рослини,
гриби, водорості та непатогенні мікроорганізми, що не належать до тваринного
світу».

Не  варто  скасовувати  необхідність  отримання  дозволу  на  здійснення
акліматизації нових для фауни України видів диких тварин, переселення тварин
у нові  місця перебування та  на здійснення заходів  щодо схрещування диких
тварин,  як  це  передбачає  нова  редакція  статті  50  Закону  України  «Про
тваринний світ». У зв’язку з цим головне управління пропонує залишити цю
статтю у чинній редакції, а також не виключати пункт 52 із Переліку документів
дозвільного  характеру  у  сфері  господарської  діяльності,  що  є  додатком  до
Закону  України  «Про  Перелік  документів  дозвільного  характеру  у  сфері
господарської діяльності». 

Стаття 53 Закону України «Про тваринний світ»  викладається у новій
редакції, відповідно до якої «ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів
тваринного  світу,  крім  генетично  модифікованих,  здійснюються  згідно  з
вимогами,  визначеними  цим  Законом,  міжнародними  договорами,  згода  на
обов’язковість  яких  надається  Верховною  Радою  України,  в  тому  числі
Конвенцією  про  міжнародну  торгівлю  видами  дикої  фауни  і  флори,  що
перебувають  під  загрозою  зникнення,  юридичною,  фізичною  особою  або
фізичною  особою-підприємцем  на  підставі  дозволу/сертифіката,  які
видаються».  Управління  звертає  увагу, що  статус  вказаного  сертифікату  має
бути  визначений  детальніше,  зокрема,  у  частині  його  зв’язку  з  зазначеною
Конвенцією. Аналогічне зауваження стосується також нової редакції статті 32
Закону України «Про рослинний світ».

У проекті також пропонується виключити пункт 149 «дозвіл на утримання
тварин  в  неволі»  з  Переліку  документів  дозвільного  характеру  у  сфері
господарської  діяльності,  що  є  додатком  до  Закону  України  «Про  Перелік
документів  дозвільного  характеру  у  сфері  господарської  діяльності».  Слід
звернути увагу на те, що для тримання тварин у неволі, потрібно отримувати
дозвіл,  як  передбачено  у  частинах  2  і  3  статті  31  Закону  України  «Про
тваринний  світ»,  а  тому  виключення  з  Переліку  вказаного  пункту  створить
невизначеність у правозастосуванні.
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Термінологію  законопроекту  слід  привести  у  відповідність  із
положеннями  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,
фізичних  
осіб-підприємців  та  громадських  формувань»,  який  є  спеціальним  законом
щодо реєстрації юридичних осіб. 

Також проект вимагає техніко-юридичного доопрацювання.
Узагальнюючий  висновок  Головного  науково-експертного  управління:  за

результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий
за основу за умови врахування висловлених зауважень та пропозицій.

Разом з  тим  зазначаємо,  що  на  розгляді  у  Комітеті  знаходиться  проект
Закону  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
підвищення природоохоронного рівня у межах територій природно-заповідного
фонду  (реєстр.  №  9136  від  28.09.2018  р.),  поданий  народними  депутатами
України  Вадатурським  А.О.,  Рибаком  І.П.,  Романовою  А.А.  Зазначений
законопроект за своєю суттю, відповідно до статті 100 Регламенту Верховної
Ради України може вважатися альтернативним,  тому доцільно законопроекти
реєстр. №№ 9136, 9332 розглядати одночасно.

За результатами розгляду Головне науково-експертне управління проект
реєстр. № 9136 у першому читанні рекомендує повернути на доопрацювання з
урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Враховуючи викладене, Комітет  в и р і ш и в :

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін  до  деяких  законодавчих  актів  України,  щодо  врегулювання  процедури
видачі  документів  дозвільного характеру у  галузі  спеціального використання
об'єктів тваринного та рослинного світу, з  метою приведення у відповідність
законодавчої бази до вимог законів України «Про адміністративні послуги» та
«Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності»  (реєстр.  
№  9332  від  23.11.2018  р.),  поданий  народними  депутатами  України
Вадатурським А.О., Дирівим А.Б., за результатами розгляду у першому читанні,
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Співдоповідачем  при  розгляді  законопроекту  від  Комітету
визначити голову підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та
рослинного  світу,  природних  ландшафтів  та  об'єктів  природно-заповідного
фонду, Дзюблика Павла Володимировича.

Перший заступник 
Голови Комітету                                                                    А. ДИРІВ


