
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 30 жовтня 2019 р.                                                                     № 9/2

про проект Закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України, 
які стосуються підготовки собак мисливських
порід до полювання, а також регулювання 
чисельності деяких видів диких тварин

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів  України,  які  стосуються  підготовки  собак  мисливських  порід  до
полювання,  а  також  регулювання  чисельності  деяких  видів  диких  тварин,
поданий народним депутатом України  Качурою О.А. (реєстр. № 2232), Комітет
відмічає.

Як зазначено автором у пояснювальній записці, законопроект розроблено
з метою недопущення незаконного використання тварин в якості живої принади
при  підготовці  собак  мисливських  порід  до  полювання.  Зазначається,  що
існуючі  на  сьогодні  методи  підготовки  собак  до  полювання  в  Україні  не
відповідають вимогам гуманного і розвиненого суспільства.

Відтак,  пропонується  привести  процес  підготовки  собак  мисливських
порід до полювання у відповідність до стандартів розвинутих країн.

Для  досягнення  поставленої  мети,  автор  доповнює  новою статтею 891

«Підготовка  собак  і  ловчих  птахів  до  полювання  забороненими  методами»
Кодекс  України  про  адміністративні  правопорушення.  Також,  пропонується
внести зміни до законів України «Про мисливське господарство та полювання» і
«Про тваринний світ».

Головне  науково-експертне  управління  висловлює  ряд  зауважень  до
законопроекту  і звертає  увагу  на  необхідність  узгодження  законопроекту  із
законами України «Про тваринний світ» та  «Про мисливське господарство та
полювання». 

Управління  підтримує  ідею  вилучення  із  Закону  положень  щодо
«відстрілу і відлову бродячих котів і собак», оскільки ці тварини не відносяться
до  диких.  Відповідні  відносини мають  регулюватись  Законом України  «Про
захист тварин від жорстокого поводження». Водночас, звертаємо увагу на те,
що виключення із  статті 33 Закону положень щодо відстрілу та відлову вовків і
лисиць,  а  також  сірих  ворон  створить  певні  «пробіли»  у  Законі  у  разі



виникнення необхідності у цьому, адже регулювання чисельності диких тварин
здійснюється  у  разі,  якщо  їх  чисельність  на  конкретній  території  загрожує
життю та  здоров'ю  людей,   свійських    тварин,    завдає   значних   збитків
сільському,  лісовому  чи   мисливському   господарству,   порушує природний
баланс  видів,  загрожує  існуванню  інших  видів диких тварин (абзац 18 статті
1 Закону).

Незрозуміло з яких причин із статті 34 Закону виключаються положення
про долю виявлених в мисливських угіддях собак (в тому числі породистих) без
нагляду. 

В  узагальнюючому  висновку  управління  зазначає,  що  за  результатами
розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з
наступним  урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. 

Комітет вирішив:

1.  Рекомендувати  Верховній Раді  України проект Закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, які стосуються підготовки собак
мисливських  порід  до  полювання,  а  також регулювання  чисельності  деяких
видів  диких  тварин, (реєстр.  №  2232  від  04.10.2019  р.),  поданий  народним
депутатом України Качурою О.А., прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України  визначити  народного  депутата  України  –  голову  підкомітету
Овчиннікову Юлію Юріївну.

Голова Комітету                                                        О.БОНДАРЕНКО


