
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 1 липня 2020 р. № 38/4

Щодо законопроекту про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації 
положень деяких міжнародних угод та директив
ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного 
світу (реєстр. № 2351) 

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 05.02.2020 
№ 509-IX "Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких 
міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного 
світу" Комітетом з питань екологічної політики та природокористування 
розглянуто зауваження і пропозиції народних депутатів України до цього 
законопроекту, які внесено відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту 
Верховної Ради України.

Всі зауваження і пропозиції народних депутатів України, наданих у термін, 
передбачений Регламентом Верховної Ради України, наведено у порівняльній 
таблиці для розгляду законопроекту у другому читанні. 

Зауваження і пропозиції народних депутатів України Колюха В.В., 
Коваля О.В., Лиса О.Г., Кириленка І.Г. не включені до порівняльної таблиці, 
оскільки вони були надані поза терміном, передбаченим Регламентом Верховної 
Ради України.

Подані зауваження і пропозиції стосуються всіх частин законопроекту. 
Відхилені зауваження і пропозиції стосуються взаємовиключних редакцій 
окремих положень законопроекту, а також статей, їх частин, пунктів, підпунктів, 
абзаців, речень, відсутніх у тексті законопроекту, який прийнятий Верховною 
Радою України за основу, а також тих, що не відносяться до предмету цього 
законопроекту. 

Порівняльну таблицю було опрацьовано на засіданні підкомітету з питань 
лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних 
ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду. За результатами 
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опрацювання за підписом голови зазначеного підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. (лист від 04.06.2020 № 03, зареєстрований 
10.07.2020) запропоновано такі додаткові пропозиції до порівняльної таблиці для 
розгляду у другому читанні, які не були внесені у передбачений Регламентом 
Верховної Ради України 14-ти денний термін. 

1. У підпункті 2 пункту 1 розділу І законопроекту абзац перший викласти 
у такій редакції: 

"наявність повідка для здійснення вигулу собаки поза місцем її постійного 
утримання та намордника на собаках, що внесені до Переліку порід собак, 
відповідальність власників яких підлягає обов'язковому страхуванню за шкоду, 
яка може бути заподіяна третім особам поза місцем утримання таких собак". 

2. У підпункті 2 пункту 1 розділу І законопроекту доповнену частину 
дев’яту викласти у такій редакції:

"Забороняється утримувати тварин:
- особам, на яких накладалося адміністративне стягнення або 

застосовувались заходи впливу за вчинення правопорушення, пов'язаного з 
жорстоким поводженням з тваринами, протягом року з дня набрання законної 
сили постановою про накладання адміністративного стягнення чи застосування 
заходів впливу

- особам, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за жорстоке 
поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та 
провадження у справі закрито за нереабілітуючими обставинами, або щодо яких 
були застосовані примусові заходи медичного чи виховного характеру, протягом 
10 років з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду або 
рішенням про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття 
провадження у справі за нереабілітуючими обставинами, або про застосування, 
продовження, зміну примусових заходів медичного чи виховного характеру".

3. У підпункті 4 пункту 1 у частині другій статті 16 та далі за текстом, у 
тому числі Кодексах, після слова "громадських" доповнити словами "та 
благодійних".

4. У підпункті 8 пункту 1 розділу І законопроекту абзац дев’ятий 
"проводити забій тварин до втрати ними свідомості (окрім забою тварин в 
особистих селянських господарствах)" – виключити.

5. У підпункті 12 пункту 1 розділу І законопроекту та далі за текстом 
законопроекту додати слово "аудіопродукції" (Адміністративний та 
Кримінальний кодекси).

6. У абзаці другому підпункту 2 пункту 2 слова "вилов водних біоресурсів 
у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях" 
замінити на "здійснення науково-дослідного, науково-конструкторського, 
науково-промислового лову із залученням матеріальної бази промислових 
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рибальських підприємств".
7. Підпункт 5 частини першої статті 85 Лісового кодексу України та статтю 

11 Закону України «Про Червону книгу» доповнити частиною восьмою у такій 
редакції:

"Створення охоронних зон з обмеженим режимом ведення лісового 
господарства для забезпечення охорони об'єктів Червоної книги, об'єктів 
офіційних переліків регіонально рідкісних тварин чи рослин, видів тваринного 
та рослинного світу, які підлягають охороні згідно інших нормативно-правових 
актів. Порядок створення охоронних зон, їх площа та конфігурація, а також 
режим ведення лісового господарства в їх межах визначається постановою, яка 
розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища", 

замість запропонованої редакції:
"Охорона від рубок місць розмноження рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до 
Червоної книги України та до Додатку II Конвенції про охорону дикої флори і 
фауни та природних середовищ існування в Європі відповідно до Положення, 
яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади що 
реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. 
Навколо місць розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, у радіусі до 50 метрів для рослин 
та до 300 метрів для тварин забороняються всі види рубок."

8. Також зазначеним листом запропоновано підтвердити: 
правки №№ 45, 47, 48, 49, а саме: виключити слова "або випуском до 

ареалу перебування (в місця вилову) для вільного проживання", а також 
врахувати рішення у статті 24;

правку № 59, а саме: "абзац четвертий частини другої статті 17 викласти в 
такій редакції: "забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння 
тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових 
ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові 
методи, а також методи, що заподіюють стрес, викликають почуття страху.";

правку № 119 а саме: "Абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"запобігати неконтрольованому, тобто поза племінними розплідниками, 

кінологічними, фелінологічними організаціями (клубами), розмноженню 
домашніх тварин";

правку № 174 в частині доповнення частини третьої статті 44 після слів 
"міськими радами" словами "за погодженням центральним органом виконавчої 
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влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, з урахуванням науково обґрунтованих 
експертних висновків";

правки №№ 263, 266 щодо залишення статей 248 та 249 Кримінального 
кодексу України в редакції чинного законодавства.

За результатами обговорення під час розгляду законопроекту Голова 
Комітету, народний депутат України Бондаренко О. В. запропонував у підпункті 
2 пункту 1 розділу І законопроекту абзац перший викласти у такій редакції: 

"наявність повідка, який необхідний для здійснення вигулу собаки поза 
місцем її постійного утримання, та намордника на собаках, що віднесені до 
Переліку небезпечних порід собак, який затверджується Кабінетом Міністрів 
України". 

Голова Комітету, народний депутат України Бондаренко О. В. 
запропонував виключити з тексту остаточної редакції законопроекту положення 
стосовно проведення забою тварин згідно з релігійними принципами та 
традиціями (ритуалами, обрядами).

Голова Комітету, народний депутат України Бондаренко О. В. 
запропонував підпункт 9 пункту 1 розділу 1 доповнити новими частинами такого 
змісту:

"Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина 
повідка не дозволяє тварині переміщення на загальну відстань меншу 20 метрів, 
крім собак, які виконують сторожові функції.

Не залежно від довжини прив'язі забороняється залишати тварину без 
можливості сховатися до приміщення, споруди тощо: прив'язаною під дією 
прямого сонячного проміння, при температурі навколишнього середовища, 
вищій, ніж +20оС або нижчій, ніж 0оС.

Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в 
громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів, та 
ін.), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до 
бігу за моторними транспортними засобами.

Відповідно змінити нумерацію частин.".
Для врахування пропозиції голови підкомітету, народного депутата 

України Овчинникової Ю.Ю. щодо врахування слів "або випуском до ареалу 
перебування (в місця вилову) для вільного проживання" у частині першій статті 
24 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (правка 
№ 130) доповнити зазначену частину абзацом такого змісту "Повторному вилову 
підлягають муніципальні тварини, які раніше були виловлені, ідентифіковані та 
зареєстровані, з метою повторної вакцинації та адаптації, але не частіше ніж один 
раз на рік, та розміщенням у притулки для тварин або під нагляд, громадських та 
благодійних організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого 
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поводження та/або природоохоронна діяльність. або випуском до ареалу 
перебування (в місця вилову) для вільного проживання."

Народний депутат України Кучер М. І. запропонував по своїх правках:
в абзаці третьому підпункту 8 пункту 1 розділу І остаточної редакції 

законопроекту 
після слів "фізіологічним, видовим," додати слово "породним", після слів 

"інші потреби" доповнити словами ", притаманні для цього роду тварин та 
породи" (правка № 85);

в абзаці четвертому підпункту 8 пункту 1 розділу І остаточної редакції 
законопроекту після слів "фізіологічним і видовим" доповнити словом 
"породним" (правка № 93);

абзац одинадцятий підпункту 8 пункту 1 розділу І остаточної редакції 
законопроекту доповнити словами "або зареєстрованими хімічними засобами, 
які не потребують знеболення" (правка № 105).

Під час обговорення на засіданні Комітету пропозиції заступника Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
Глущенка С.М. щодо заміни в абзаці другому підпункту 8 пункту 1 розділу І 
остаточної редакції законопроекту слів "встановлюються Кабінетом Міністрів 
України" словами "встановлюються законом", члени Комітету за підтримати 
пропозицію голови підкомітету, народного депутата України 
Овчинникової Ю.Ю. дійшли висновку про необхідність виключення з абзацу 
другого підпункту 8 пункту 1 розділу І остаточної редакції законопроекту 
останніх двох речень, що містять зазначену заміну, а саме "Планова перевірка 
одного і того самого господарства (конюшні) проводиться не частіше ніж один 
раз на місяць. Порядок проведення відповідних перевірок встановлюються 
Кабінетом Міністрів України.".

Зважаючи на викладене, Комітет      в и р і ш и в:
1. Інформацію щодо підготовленого до другого читання законопроекту про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації 
положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного 
та рослинного світу (реєстр. № 2351) взяти до відома.

2. Підготовлену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту у 
другому читанні взяти за основу. 

3. Підтримати пропозицію Голови Комітету, народного депутата України 
Бондаренка О.В. щодо редакції абзацу першого підпункту 2 пункту 1 розділу І 
законопроекту, викладену у мотивувальній частині цього рішення, із внесенням 
до порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання.

4. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. щодо доповнення після слова "громадських" 
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словами "та благодійних" у підпункті 4 пункту 1 розділу І законопроекту та далі 
за текстом, у тому числі Кодексах, викладену у мотивувальній частині цього 
рішення, із внесенням до порівняльної таблиці, підготовленої до другого 
читання.

5. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. щодо доповнення підпункту 2 пункту 1 розділу І 
законопроекту частиною дев’ятою, викладену у мотивувальній частині цього 
рішення, із внесенням до порівняльної таблиці, підготовленої до другого 
читання.

6. Підтримати пропозицію Голови Комітету, народного депутата України 
Бондаренка О.В. щодо доповнення підпункту 9 пункту 1 розділу І законопроекту 
новими частинами, викладену у мотивувальній частині цього рішення, із 
внесенням до порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання.

7. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. щодо редакції підпункту 2 пункту 2 розділу І 
законопроекту, викладену у мотивувальній частині цього рішення, із внесенням 
до порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання.

8. Підтримати пропозиції голови підкомітету, народного депутата України 
Овчинникової Ю.Ю. щодо залишення в остаточній редакції тексту 
законопроекту в підпункті 4 пункту 1 розділу І слів "або випуском до ареалу 
перебування (в місця вилову) для вільного проживання" (правки №№ 45, 47, 48, 
49), а також щодо врахування цього формулювання у частині першій статті 24 
Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", викладені у 
мотивувальній частині цього рішення, із внесенням до порівняльної таблиці, 
підготовленої до другого читання.

9. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. про врахування в підпункті 5 пункту 1 розділу І 
законопроекту правки народного депутата України Горенюка О.О. щодо редакції 
абзацу четвертого частини другої статті 17 Закону України "Про захист тварин 
від жорстокого поводження" (правка № 59), викладену у мотивувальній частині 
цього рішення.

10. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. щодо виключення абзацу "проводити забій тварин 
до втрати ними свідомості (окрім забою тварин в особистих селянських 
господарствах)" з підпункту 8 пункту 1 розділу І законопроекту із внесенням до 
порівняльної таблиці, підготовленої до другого читання.

11. Підтримати відхилення пропозиції голови підкомітету, народного 
депутата України Овчинникової Ю.Ю. до підпункту 9 пункту 1 розділу І 
законопроекту щодо неконтрольованого розмноження домашніх тварин (правка 
№ 119 народного депутата України Тарасова О.С.), викладеної у мотивувальній 
частині цього рішення.
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12. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. у підпункті 12 пункту 1 розділу І та далі за текстом 
законопроекту слово "відеопродукції" замінити словами "відео-, 
аудіопродукції", із внесенням до порівняльної таблиці, підготовленої до другого 
читання.

13. Підтримати пропозицію народного депутата України Кучера М. І. щодо 
врахування породних особливостей тварин у абзацах 3 (правка № 85) і 4 (правка 
№ 93) підпункту 8 пункту 1 розділу І остаточної редакції законопроекту, 
викладену у мотивувальній частині цього рішення.

14. Підтримати пропозицію народного депутата України Кучера М. І. щодо 
доповнення абзацу одинадцятого підпункту 8 пункту 1 розділу І остаточної 
редакції законопроекту (правка № 105), викладену у мотивувальній частині 
цього рішення.

15. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. про врахування частини її правки № 174 щодо 
доповнення підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту (стосовно редакції 
частини третьої статті 44 Закону України "Про тваринний світ") після слів 
"міськими радами" словами "за погодженням центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища."

16. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. щодо залишення статей 248 та 249 Кримінального 
кодексу України в редакції чинного законодавства (правки №№ 263, 266).

17. Підтримати пропозицію голови підкомітету, народного депутата 
України Овчинникової Ю.Ю. щодо виключення з абзацу другого підпункту 8 
пункту 1 розділу І остаточної редакції законопроекту останніх двох речень, 
викладену у мотивувальній частині цього рішення.

18. Пропозиції за пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 цього рішення подати в 
редакції Комітету від народних депутатів України - членів Комітету.

19. Пропозиції народних депутатів України з урахуванням результатів 
обговорення, попередніх голосувань поправок і їх перенумерації:

врахувати - №№ 4, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 32, 39, 47, 60, 62, 70, 71, 73, 80, 84, 
88, 89, 96, 97, 101, 107, 112, 115, 116, 122, 123, 125, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 146, 148, 161, 162, 163, 174, 190, 193, 194, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 257, 258, 260, 261, 
262, 263, 266, 272, 275, 278, 281, 283, 284, 285, 294, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 322, 325, 326, 327, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 347, 357, 359, 
360, 361, 363, 364, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 385, 387, 388, 
389, 391, 398, 399, 400, 401, 403, 405; 

відхилити - №№ 1, 2, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 
44, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 75, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 
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94, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 128, 129, 
130, 131, 135, 138, 147, 149, 150, 151, 153, 159, 164, 165, 175, 179, 182, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 191, 192, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 230, 
231, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 244, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
259, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 317, 318, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 
343, 344, 349, 358, 362, 366, 367, 375, 376, 381, 384, 386, 390, 392, 393, 394, 395, 
404, 406;

врахувати частково - №№ 3, 5, 9, 10, 11, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 38, 40, 46, 
49, 50, 57, 58, 59, 63, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 87, 90, 92, 93, 98, 99, 100, 109, 110, 111, 
126, 127, 132, 133, 134, 145, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 180, 183, 197, 198, 199, 200, 201, 208, 210, 212, 
226, 227, 228, 229, 234, 238, 241, 264, 265, 267, 279, 280, 282, 286, 295, 296, 297, 
298, 299, 319, 345, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 365, 368, 382, 383, 
396, 397, 402; 

врахувати редакційно - №№ 23, 42, 95, 181, 320, 321, 323, 324. 
20. Надати Голові Комітету право вносити зміни до нумерації статей та їх 

частин, а також техніко-юридичні правки до законопроекту під час його 
підготовки до розгляду у другому читанні.

21. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких 
міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного 
світу (реєстр. № 2351) прийняти в у другому читання та в цілому як закон.

22. Доповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити 
народного депутата України Овчинникову Ю.Ю.

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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