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від       09  лютого 2022 р.                                                             №113/5 

 

Про проекти законів                                                                                 

(реєстр. № 5709, 5709-1)                                                                                

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону 

України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації 

положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю" 

(реєстр. № 5709 від 25.06.2021), внесений народними депутатами України 

Фрісом І.П., Юнаковим І.С., Прощуком Е.П. та іншими, та альтернативний 

проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для 

реалізації положень Закону України “Про право на самозахист та володіння 

цивільною вогнепальною зброєю" (реєстр. № 5709-1 від 13.07.2021), 

внесений народними депутатами України Шараськіним А.А.,  

Заблоцьким М.Б, Бобровською С.А. та іншими. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту  

реєстр. №5709, він розроблений з метою унормування положень 

Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення відповідно до положень законопроекту «Про право на 

цивільну вогнепальну зброю».  

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту  

реєстр. №5709-1, він розроблений з метою унормування положень 

Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення відповідно до положень законопроекту для реалізації 

положень Закону України “Про право на самозахист та володіння 

цивільною вогнепальною зброєю". 

Законопроектами передбачається внесення змін до Кримінального 

кодексу України в частині уточнення меж необхідної оборони та 

встановлення відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами. 
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У Кодексі України про адміністративні правопорушення 

запропонованими змінами: 

- передбачається позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові - права на володіння цивільною зброєю та бойовими 

припасами до неї; 

- виключаються застарілі радянські норми, відповідно до яких 

забороняється застосовувати позбавлення права полювання, конфіскацію 

вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів до осіб, 

для яких полювання є основним джерелом існування; 

- збільшуються розміри штрафів за правопорушення у сфері обігу 

зброї; 

- встановлюються вимоги до проведення огляду особи, яка здійснює 

транспортування або носіння цивільної вогнепальної зброї на стан 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо її перебування 

під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість 

реакції. 

Міністерство фінансів не заперечує щодо подальшого розгляду 

законопроектів. Міністерство юстиції України підтримало обидва 

законопроекти із зауваженнями. 

 

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 проект Закону 

України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації 

положень Закону України "Про право на цивільну вогнепальну зброю" 

(реєстр. № 5709 від 25.06.2021), внесений народними депутатами України 

Фрісом І.П., Юнаковим І.С., Прощуком Е.П. та іншими, за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Рішення направити Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 


