
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

від 30 жовтня 2019 р.                                                      № 9/3

щодо проекту Закону
(реєстр. № 0870, 
друге читання)

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглядає
проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
охорони фауни та флори згідно міжнародних угод (реєстр. №0870), який було
прийнято  в  першому  читанні  за  основу  4  жовтня  2016  року,  та  відзначає
наступне.

Оскільки на засіданні комітету 16 жовтня не було прийнято остаточного
рішення,  щодо  даного  законопроекту,  а  також  не  надійшло  додаткових
зауважень і  пропозицій народних депутатів – членів Комітету,  пропонується
повторно  розглянути  зазначений  законопроект  підготовлений  до  другого
читання. 

Законопроект  вносить  зміни  і  приводить  у  відповідність  до вимог
Бернської  конвенції  наступні  закони  України:  «Про  тваринний  світ»,  «Про
природно-заповідний  фонд  України»,  «Про  захист  тварин  від  жорстокого
поводження», «Про мисливське господарство та полювання», «Про питну воду
та питне водопостачання».

На  виконання  Угоди  про  збереження  афро-євразійських  мігруючих
водно-болотних  птахів  пропонується  внести  доповнення  до  ст.20  Закону
України  «Про мисливське  господарство  та  полювання»,  яке  забороняє
полювання із застосуванням свинцевого  шроту  у  першому поясі  особливого
режиму  зони  санітарної  охорони  джерел  питної  води  (полювання  із
застосуванням металевого шроту дозволяється).

Законопроектом  також  передбачено  заборонити  використання  газу,
отрути для диких тварин, знищення природних місць мешкання диких тварин
(як того вимагає Бернська конвенція) у Законах «Про тваринний світ» та «Про
захист тварин від жорстокого поводження».



Законопроектом вносяться відповідні доповнення у ст.  20 Закону «Про
мисливське  господарство  і  полювання»  і  у  ст.  52-1  Закону  «Про тваринний
світ» щодо заборони використання пасток, холодної метальної зброї і таке інше.

При  підготовці  до  другого  читання  до  законопроекту  було  подано  64
зауваження  і  пропозиції  суб’єктів  права  законодавчої  ініціативи,  2  з  яких  –
відхилені, а 62 враховані та внесені редакційні правки, які  не змінюють суті
законопроекту.

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

1. Врахувати 62 пропозиції народних депутатів України №№ 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 57, 58, 59, 60,
61, 63, 64, у тому числі редакційно 7 (№№ 3, 49, 50, 52, 53, 55, 56);

відхилити 2 пропозиції народних депутатів України (№№18 та 62).  

3.  Доручити  народному  депутату  України  Бондаренку  О.В.,  при
необхідності, вносити техніко-юридичні правки.

4. Внести проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України  щодо  охорони  фауни  та  флори  згідно  міжнародних  угод  (реєстр.
№0870) на розгляд Верховної Ради України для прийняття у другому читанні та
в цілому як Закону. 

5.  Доповідачем  при  розгляді  законопроекту на  пленарному  засіданні
Верховної  Ради  України  визначити  народного  депутата  України –  голову
підкомітету Овчиннікову Юлію Юріївну.

Голова Комітету                                                    О.БОНДАРЕНКО


