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Про повторний розгляд проектів законів  

України (реєстр. №№  3200 та 3200-1) 

 

Проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та 

полювання та запобігання незаконному полюванню (реєстр. № 3200 

від 11.03.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В.,      

Монастирським Д.А., Андрійовичем З.М., Матусевичем О.Б. та про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення законодавства у 

сфері мисливського господарства та полювання, а також боротьби з 

браконьєрством) (реєстр. № 3200-1 від 17.03.2020, альтернативний), внесений 

народним депутатом України Литвиненком С.А., повторно виносяться на розгляд 

у Комітеті з питань екологічної політики та природокористування.  

На своєму засіданні 20 травня 2020 року Комітет з питань екологічної 

політики та природокористування прийняв рішення:   

Рекомендувати Верховній Раді України: 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства 

та полювання та запобігання незаконному полюванню (реєстр. № 3200 

від 11.03.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В.,      

Монастирським Д.А., Андрійовичем З.М., Матусевичем О.Б., прийняти за основу; 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства 

та полювання, а також боротьби з браконьєрством) (реєстр. № 3200-1 від 

17.03.2020), внесений народним депутатом України Литвиненком С.А., відхилити. 

Врахувати окремі пропозиції законопроекту № 3200-1 у проекті Закону № 3200 

при його доопрацюванні до другого читання. 
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Повторний розгляд проектів законів реєстр. №№ 3200 та 3200-1  

обумовлений: 

1) прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення процедури внесення змін» 

від 19 травня 2020 року № 619-IX, відповідно до якого  «зміни до законодавства 

України про адміністративні правопорушення та про кримінальну 

відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цих 

кодексів та інших законів України, що встановлюють адміністративну 

відповідальність, та/або до законодавства України про кримінальну 

відповідальність, та/або до кримінального процесуального законодавства 

України». Проте законопроектами не враховано зазначені положення та 

передбачаються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

та Кримінального кодексу України у поданих проектах законів, а не в проекті 

окремого законодавчого акту; 

2) надходженням висновків Комітету з питань антикорупційної політики 

(додаються), в яких зазначається, що у проектах актів виявлено корупціогенні 

фактори. 

З метою врахування норм Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін» та 

висновку Комітету з питань антикорупційної політики Комітет пропонує у 

проекті Закону № 3200 під час підготовки законопроекту до другого читання 

внести до його тексту пропозиції і поправки, а саме: 

1) вилучити з проекту Закону № 3200 зміни передбачені до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України; 

2) у проекті Закону № 3200 назву та частини першу та другу статті 16 

Закону України «Про мисливське господарство та полювання» викласти  в такій 

редакції:  

«Стаття 16. Ліміти та норми використання мисливських тварин, віднесених 

до державного мисливського фонду 

Полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, борсука, 

ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду, 

здійснюється відповідно до лімітів, які затверджуються на мисливський сезон 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового та мисливського господарства, на підставі пропозицій користувачів 

мисливських угідь, погоджених з обласними, Київською, Севастопольською 

міськими державними адміністраціями. 

Полювання на інших мисливських тварин, віднесених до державного 

мисливського фонду, регулюється нормами відстрілу, які встановлюються на 

мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері мисливського господарства». 
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Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 
 

1. Рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування 

від 20 травня 2020 року № 31/1 залишити без змін. 

2. Підтримати пропозицію щодо необхідності внесення до тексту 

законопроекту пропозицій і поправок, а саме: 

1) вилучити з проекту Закону № 3200 зміни передбачені до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України; 

2) у проекті Закону № 3200 назву та частини першу та другу статті 16 

Закону України «Про мисливське господарство та полювання» викласти  в такій 

редакції:  

 «Стаття 16. Ліміти та норми використання мисливських тварин, віднесених 

до державного мисливського фонду  

Полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, борсука, 

ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду, 

здійснюється відповідно до лімітів, які затверджуються на мисливський сезон 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового та мисливського господарства, на підставі пропозицій користувачів 

мисливських угідь, погоджених з обласними, Київською, Севастопольською 

міськими державними адміністраціями. 

Полювання на інших мисливських тварин, віднесених до державного 

мисливського фонду, регулюється нормами відстрілу, які встановлюються на 

мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері мисливського господарства». 

3. Співдоповідачем при розгляді законопроектів від Комітету визначити 

народного депутата України, члена Комітету Матусевича Олександра Борисовича. 

4. Доручити співдоповідачу при розгляді проектів законів реєстр. 

№№ 3200, 3200-1 на пленарному засіданні Верховної Ради України, виголосити 

Рішення Комітету. 
 

 

 

 

Голова  Комітету                                                            О. БОНДАРЕНКО 


