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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
від  27 січня 2021 р.                                                                 №65/7 

 

Про проекти законів                                                                                 

(реєстр. № 4335, 4335-1)                                                                                

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону України 

про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї  
(реєстр. № 4335 від 06.11.2020 р.), внесений народними депутатами України 

Фрісом І.П., Бакумовим О.С., Матусевичем О.Б., Кривошеєвим І.С. та іншими, 

та альтернативний проект Закону України про цивільну зброю та боєприпаси 

(реєстр. № 4335-1 від 24.11.2020 р.), внесений народним депутатом України 

Шараськіним А.А., та відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту  
реєстр. №4335, він розроблений з метою законодавчого врегулювання відносин, 

що виникають у сфері обігу в Україні цивільної вогнепальної зброї, бойових 

припасів до неї, а також конструктивно схожих зі зброєю та бойовими 

припасами виробів та задля визначення правового режиму власності на 

цивільну вогнепальну зброю, встановлення основних прав та обов’язків 

фізичних і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, відчуження, 

носіння, транспортування, ремонту, застосування цивільної вогнепальної зброї 

та бойових припасів, а також регулювання інших суспільних відносин, що 

безпосередньо з цим пов’язані, у тому числі і відповідно до міжнародних 

зобов’язань України. 

Законопроектом пропонується встановити наступні категорії цивільної 

вогнепальної зброї: 

А – автоматична вогнепальна зброя;  

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);  

С – короткоствольна вогнепальна зброя; 

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; 

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя. 
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За аналогією з посвідченням водія  на право керування транспортними 

засобами відповідної категорії, пропонується запровадити Посвідчення 

власника зброї, у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник 

Посвідчення. Крім цього на кожну одиницю зброї впроваджується технічний 

паспорт у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї. 

Законопроектом також визначаються умови для отримання громадянами 

України Посвідчення власника зброї. 

Законопроект реєстр. № 4335-1 також спрямований на законодавче 

врегулювання придбання, зберігання та використання цивільної зброї 

фізичними та юридичними особами,  більшість положень альтернативного 

законопроекту за своїм змістом є аналогічними тим, що містяться у проекті 

реєстр. № 4335, і відрізняються лише деякими принциповими аспектами. 

Законопроектом реєстр. № 4335-1 пропонується віднесення 

короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї (травматичної) до 

категорії С разом із вогнепальною нарізною короткоствольною зброєю 

(пістолетами і револьверами). Таким чином пропонується залишити 4 категорії  

з 5. 

Законопроектом реєстр. № 4335 короткоствольну (нарізну) вогнепальну 

зброю дозволяється лише набувати у власність і зберігати вдома без можливості 

її носіння, а законопроектом реєстр. № 4335-1 дозволяється носіння такої зброї 

і регламентується його порядок. Враховуючи  можливість прихованого носіння 

вказаної зброї альтернативним законопроектом передбачені «зони вільні від 

зброї» (стаття 37), визначається порядок транспортування і застосування 

вказаної зброї для захисту (статті 34 і 35). 

Прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту 

 реєстр. № 4335 передбачається внесення змін до законів України «Про 

мисливське господарство та полювання», «Про охорону навколишнього 

природного середовища» та «Про тваринний світ». Серед них слід відмітити 

наступні. 

У статті 40 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» 

пропонується вилучити право на носіння вогнепальної зброї посадовими 

особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері лісового та мисливського господарства, посадовими особами та єгерями 

державних підприємств, уповноваженими на охорону державного 

мисливського фонду. 

У статті 202 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» пропонується вилучити право на носіння вогнепальної зброї 

працівниками спеціальних підрозділів, які можуть створюватися у структурі 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів. 
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Відповідно до висновку Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, виключення із частини третьої статті 202 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» слів «і вогнепальну 

зброю» є безпідставним та необгрунтованим. Крім того, законопроект не 

містить пропозицій щодо альтернативного правового регулювання 

правовідносин, що виникають при реалізації запропонованих змін до частини 

третьої статті 202 Закону та чинною статтею 60 Закону України «Про тваринний 

світ». 

Слід відмітити, що прикінцевими та перехідними положеннями 

законопроекту реєстр. № 4335-1 теж передбачається внесення змін до законів 

України «Про мисливське господарство та полювання», «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та «Про тваринний світ». 

Законопроектом передбачається надати право на носіння зазначеними 

посадовими особами цивільної вогнепальної зброї (окрім зброї категорії А). 

Відповідно до експертних висновків Міністерства фінансів України 

реалізація положень обох законопроектів може вплинути на показники 

державного бюджету, до законопроектів не додано детальних фінансово-

економічних розрахунків та обґрунтувань. 

 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести 

пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про обіг цивільної 

вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (реєстр. № 4335  

від 06.11.2020 р.), внесений народними депутатами України Фрісом І.П., 

Бакумовим О.С., Матусевичем О.Б., Кривошеєвим І.С. та іншими, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, за умови 

врахування зауважень Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України, викладених у вмотивувальній частині.  

2. Рішення направити Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 

 


