
 
 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 

 

 

 

від 27 травня 2020 року                                                                № 32/4 
 

про лист директора Благодійного Фонду  

"Міжнародна організація Лоренса Ентоні" 

Лайонела Де Ланге 
 

До народних депутатів України — членів Комітету, Бондаренка О.В., 

Фельдмана О.Б., Овчинникової Ю.Ю., звернувся директор Благодійного Фонду 

«Міжнародна організація Лоренса Ентоні» Лайонела Де Ланге щодо імовірного 

продажу тварин (3 леви, 6 ведмедів) через аукціон. 

У зверненні зазначено, що на початку 2019 року, на виконання рішення 

суду, тварини були вилучені із приватного звіринця І. Падалка, в якому 

останній утримував тварин у неналежних умовах:  тісних клітках, голоді, 

холоді, повній антисанітарії. Наразі тварини тимчасово утримуються у центрі 

«HOME ZOO» в селі Василівка Запорізької області.  

Відповідно до чинного законодавства конфісковані тварини мають бути 

виставлені на аукціон. У звернені наголошено, що проведення аукціону може 

призвести до погіршення подальшого утримання тварин.  

Комітет зазначає, що відповідно до частини третьої статті 5 Закону 

України «Про тваринний світ» від імені Українського народу права власника 

об'єктів тваринного світу, які є природним ресурсом загальнодержавного 

значення, здійснюють органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в межах, визначених Конституцією України. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про тваринний світ» об'єкти 

тваринного світу, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами 

та організаціями державної або комунальної форми власності, є об'єктом права 

державної або комунальної власності. 

Таким чином, дикі тварини, рішення про конфіскацію яких прийнято 

судом, підлягають безоплатній передачі, а не реалізації. 

Нормативно-правовими актами (Цивільний кодекс України, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 «Про затвердження 

Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим 

органам державної виконавчої служби) також чітко визначено, що право 

власності на конфісковане майно переходить безоплатно до держави. 

 



В результаті обговорення Комітет вирішив: доручити голові підкомітету з 

питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних 

ландшафтів та об'єктів природно-заповідного фонду, народному депутату 

України, Овчинниковій Ю.Ю., із залученням зацікавлених народних депутатів 

України, розробити законопроект про правове регулювання захисту диких 

тварин, тварин з числа видів, занесених до Червоної книги України або 

підлягають охороні відповідно до чинних міжнародних договорів України;  

звернутися до Міністерства юстиції України із рекомендацією зупинення 

проведення аукціону та проханням надати пропозиції щодо вирішення 

зазначеного питання. 

  
 

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

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Голові підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та 

рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного 

фонду, народному депутату України, Овчинниковій Ю.Ю., із залученням 

зацікавлених народних депутатів України, розробити законопроект про правове 

регулювання захисту диких тварин, тварин з числа видів, занесених до 

Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до чинних 

міжнародних договорів України. 

2. Направити лист до Міністерства юстиції України із рекомендацією 

зупинення проведення аукціону та проханням надати пропозиції щодо 

вирішення зазначеного питання. 

 
  

Голова Комітету                                                                О. БОНДАРЕНКО 


