
 

 

 

 

РІШЕННЯ 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 

 

 

від 18 грудня 2019 р.                                                      № 20/9 

 

 
щодо проекту Закону 

(реєстр. № 0870) 

 

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. 

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. 

На засіданні комітету 30 жовтня 2019 року було прийнято рішення, щодо 

прийняття у другому читанні та в цілому як Закону проекту про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо охорони фауни та флори згідно 

міжнародних угод (реєстр. №0870). 

02 грудня 2019 року, Головне юридичне управління надало Комітету лист 

із зауваженнями до законопроекту з метою їх опрацювання та внесенням 

можливих змін до порівняльної таблиці.  

Частина зауважень виходить за межі техніко-юридичного доопрацювання,  

відтак, виникла необхідність у повторному розгляді та необхідності внесення 

змін до порівняльної таблиці та остаточної редакції тексту законопроекту. 

 

Проаналізувавши лист Головного юридичного управління та враховуючи 

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

 

1. Підтвердити правки №42 та №43 щодо нового визначення поняття 

«жорстоке поводження з тваринами» статті 1 Закону України «Про захист тварин 

від жорстокого поводження». 

2. Врахувати зауваження Головного юридичного управління щодо 

концептуально узгодження запропонованих змін до статті 25 Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження» та внести відповідні зміни до 

зазначеної статті: 



після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: 

«Використання диких, безпритульних, домашніх та сільськогосподарських 

тварин у видовищних, розважальних заходах, у діяльності цирків у тому числі 

пересувних, стаціонарних, цирках-шапіто, тощо, незалежно від форм власності 

під час організації дозвілля з метою отримання прибутку забороняється»;    

частини дев’яту викласти в такій редакції: «Особа (фізична або юридична), 

яка утримує тварину, використання якої в циркових та інших видовищних 

заходах заборонено, зобов’язана забезпечити такій тварині умови утримання 

відповідно до вимог цього Закону». 

3. Погодитись  з техніко-юридичним доопрацюванням:   

після внесення проектом зміни до абзацу другого частини третьої статті 36 

Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» він 

мав би таку редакцію: «У межах першого поясу зони санітарної охорони 

забороняється: скидання будь-яких стічних вод, а також купання, прання 

білизни, вилов риби, використання набоїв із свинцевим шротом під час 

полювання, випасання, водопій худоби та інші види водокористування, що 

впливають на якість води». Проте оскільки ця зміна в зазначеному абзаці 

міститься серед положень, які стосуються видів водокористування, що 

впливають на якість води, пропонується її розмістити в кінці абзацу другого 

частини третьої статті 36; 

назву центрального органу, яка визначена чинним Законом, викласти у 

редакції: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища». 

4. Здійснити відповідні зміни у порівняльній таблиці, яка була затверджена 

30.10.2019 року. 

5. Врахувати 62 пропозиції народних депутатів України: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, у тому 

числі редакційно 4 (№№48, 50, 53, 57), враховано частково 8 (7, 8, 10, 11, 13, 14, 

30, 52); 

відхилити 2 пропозиції народних депутатів України (№№49 та 62).   

5. Доручити народному депутату України Бондаренку О.В., при 

необхідності, вносити техніко-юридичні правки. 

6. 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.  

7. Доповідачем при розгляді законопроекту на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити народного депутата України – голову 

підкомітету Овчинникову Юлію Юріївну. 

 

 Голова Комітету                                                             О.БОНДАРЕНКО  


