ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до 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)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 1. Визначення термінів
…
…
жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами,
жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у
у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало тому числі безпритульними, завдання побоїв або вчинення
їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело інших протиправних насильницьких дій, що завдали тварині
до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших фізичного болю, страждань, тілесних ушкоджень, каліцтва або
тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення призвели до загибелі, нацьковування тварин одна на одну, вчинене з
домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому хуліганських чи корисливих мотивів, умисне залишення домашніх та
числі порушення правил утримання тварин;
сільськогосподарських
тварин
напризволяще,
а
також
порушення правил поводження з тваринами, передбачених цим
Законом, у тому числі проведення генетичних змін на тваринах та
застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів
допінгу;
…
…
притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально
притулки для тварин - неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.
призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.
каліцтво тварини – тілесне ушкодження, що призвело до
Аналогічний абзац відсутній
втрати будь-якого органу тварини або до втрати функцій органу
тварини;
тілесне ушкодження тварини - порушення анатомічної
Аналогічний абзац відсутній
цілісності або фізичної функції органів і тканин тіла тварини;
тестування собак - відбір для племінної роботи повноцінних
за поведінковими реакціями собак, які відповідають вимогам
Аналогічний абзац відсутній
стандарту.
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Стаття 9. Особливості утримання домашніх тварин
…
Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:
безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від
заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
безпеку дорожнього
руху при проходженні з домашньою
твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом
безпосереднього контролю за її поведінкою.

Стаття 10. Ветеринарне обслуговування тварин
…
Ветеринарне обслуговування повинно включати
евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

Стаття 9. Особливості утримання домашніх тварин
…
Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:
безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від
заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою
твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом
безпосереднього контролю за її поведінкою;
наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення
вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
наявність
на
домашній
тварині
нашийника
з
ідентифікуючими позначками.
….
Стаття 10. Ветеринарне обслуговування тварин
…
послуги з
Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги
з евтаназії тварин для припинення страждань тварин, якщо вони не
можуть бути припинені в інший спосіб.

Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що
Стаття 16. Регулювання чисельності диких тварин, тварин, що
не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або
частково створюваних діяльністю людини
частково створюваних діяльністю людини, та безпритульних тварин
Аналогічний абзац відсутній

Регулювання чисельності диких тварин здійснюється
відповідно до статті 32 Закону України “Про тваринний світ”.
Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною,
але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних
діяльністю людини, та безпритульних тварин здійснюється методом
біостерилізації з подальшою вакцинацією, ідентифікацією шляхом
кліпсування та розміщенням у притулки для тварин або під нагляд
громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин
Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не від жорстокого поводження та/або природоохоронна діяльність, або
утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або випуском до ареалу перебування (в місця вилову) для вільного
частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами проживання.
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біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі
неможливості їх застосування - методами евтаназії.
Стаття 17. Умертвіння тварин
Стаття 17. Умертвіння тварин
Умертвіння тварин допускається:
Умертвіння тварин допускається:
для одержання господарсько корисної продукції;
для одержання господарсько корисної продукції;
для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть
для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути
бути припинені в інший спосіб;
припинені в інший спосіб;
за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
виключити
при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що
не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю
при регулюванні чисельності диких тварин;
або частково створюваних діяльністю людини;
за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ
чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо
небезпечного захворювання;
за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи
за необхідності
оборони
від нападу тварини,
якщо на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо
небезпечного захворювання;
життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.
за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя
або
здоров'я
людей знаходиться в небезпеці.
Аналогічна частина відсутня
Перелік підстав для умертвіння тварин є вичерпним.
Забороняється умертвіння тварин для регулювання
чисельності безпритульних тварин.
Стаття 18. Загальні правила поводження з тваринами, що
Стаття 18. Загальні правила поводження з тваринами, що
виключають жорстокість
виключають жорстокість
При поводженні з тваринами не допускається:
При поводженні з тваринами не допускається:
використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;
використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;
примушування тварин до виконання неприродних для них дій,
примушування тварин до виконання неприродних для них дій,
що призводять до травмувань;
що призводять до травмувань;
нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до
нанесення побоїв, травм, отруєння тварин;
виконання будь-яких вимог;
…
…
При проведенні больових процедур обов'язкове застосування
При проведенні больових процедур обов'язкове застосування
знеболюючих препаратів.
знеболюючих препаратів.
Забороняється:
Забороняється:
Аналогічна частина відсутня
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розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що
розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що
спричиняють їм страждання;
спричиняють їм страждання;
розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;
розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;
примушування до нападу одних тварин на інших,
крім
примушування до нападу одних тварин на інших, у тому
випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих числі при тестуванні тварин, крім випадків використання собак
звірів та птахів для полювання;
мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;
…
Стаття 20. Правила поводження з мисливськими тваринами при
Стаття 20. Правила поводження з мисливськими тваринами при
полюванні на них
полюванні на них
…
…
Аналогічна частина відсутня
Забороняється використання тварин як мішені при
навчанні у стрільбі або у змаганнях із стрільби.
Стаття 21. Правила поводження з тваринами в сільському
Стаття 21. Правила поводження з тваринами в сільському
господарстві, скотарстві, у рибному господарстві, при отриманні господарстві, скотарстві, у рибному господарстві, при отриманні
продукції тваринного походження.
продукції тваринного походження.
....
…
При розведенні тварин із застосуванням біотехнологічних і
При розведенні тварин із застосуванням біотехнологічних і
генно-інженерних
методів не допускається
зміна породи і генно-інженерних
методів не допускається
зміна породи і
зовнішнього вигляду тварин, якщо така зміна може призвести до зовнішнього вигляду тварин, якщо така зміна може призвести до
страждань тварин.
страждань тварин.
Аналогічна частина відсутня
Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за
станом ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя
тварин у системах інтенсивних тваринницьких господарств та
конюшень здійснюється державними органами ветеринарної
медицини відповідно до Закону України «Про ветеринарну
медицину» з урахуванням положень цього Закону шляхом
проведення планових та позапланових перевірок. Планова
перевірка одного і того самого господарства (конюшні)
проводиться не частіше ніж один раз на місяць. Порядок
проведення відповідних перевірок встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Умови використання тварин у сільському господарстві
повинні відповідати їх фізіологічним, видовим та індивідуальним
особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в
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харчуванні, воді, сні, рухах, у природній активності та інші
потреби.
Умови в приміщеннях для утримання тварин або на
вигульних майданчиках, зокрема освітлення, температура,
Аналогічна частина відсутня
вологість, циркуляція повітря, вентиляція, концентрація газів і
рівень шуму тощо мають відповідати їхнім фізіологічним і
видовим потребам в обсягах, визначених законодавством.
Забороняється:
використання для роботи хворих, поранених, слабких,
вагітних
в останній третині вагітності або недогодованих тварин;
Аналогічна частина відсутня
використання при роботі з тваринами спорядження та
інших засобів, які можуть призвести до травмування, каліцтва або
загибелі тварин;
утримувати тварин в приміщеннях, де проводиться забій
тварин або де знаходяться туші забитих тварин;
проводити забій тварин до втрати ними свідомості (окрім
Аналогічна частина відсутня
забою тварин в особистих селянських господарствах);
патрання, опалювання, зняття шкіри, копчення і
відокремлення частин у тварин до припинення у них серцебиття.
При проведенні таврування, біркування, знероження та
кастрації застосовуються методи знеболювання.
Стаття 22. Правила поводження з домашніми тваринами, що
Стаття 22. Правила поводження з домашніми тваринами, що
виключають жорстокість
виключають жорстокість
При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує,
При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує,
зобов'язана:
зобов'язана:
дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість
дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість
їжі та постійний доступ до води;
їжі та постійний доступ до води;
надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні
надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні
рухи, контактувати з собі подібними;
рухи, контактувати з собі подібними;
забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні
виключити
для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її
постійного утримання;
забезпечити наявність
на
домашній
тварині
виключити
нашийника з ідентифікуючими позначками;
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забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних
послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);
негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про
випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю
людині або іншим тваринам;
негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила дії,
передбачені абзацом сьомим цієї статті, у ветеринарну установу для
огляду;
запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.
Аналогічна частина відсутня
Аналогічна частина відсутня
Аналогічна частина відсутня

Аналогічна частина відсутня

Стаття 23. Правила поводження з тваринами, що не
утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або
частково створюваних діяльністю людини
Регулювання чисельності тварин, що не
утримуються
людиною, але перебувають в умовах, повністю або
частково
створюваних діяльністю людини, проводиться відповідно до вимог
цього Закону.
Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без
опіки і бродячих) тварин проводиться з метою:
повернення їх володільцям;
...

забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних
послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);
негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу
про випадки
заподіяння
домашньою
твариною ушкоджень
здоров'ю людині або іншим тваринам;
негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила дії,
передбачені абзацом сьомим цієї статті, у ветеринарну установу для
огляду;
запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.
Забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити
домашню тварину; дарувати домашніх тварин як призи, нагороди
чи премії; спричиняти домашній тварині болю, страждання або
пригнічення; дресирувати тварин у спосіб, який завдає шкоди
здоров’ю тварини та її загальному станові; умертвляти тварин
шляхом утоплення, задушення, використання речовин, які
призводять до отруєння, електричного струму.
Забороняється жебракування з домашніми тваринами.
Забороняється залишати домашню тварину в закритому салоні
автомобіля за відсутності в ньому людини, при температурі
навколишнього середовища, вищій, ніж +20ºС та нижчій, ніж -5ºС.
Забороняється
замуровування
тварин
в
підвальних
приміщеннях.
Стаття 23. Правила поводження з безпритульними тваринами
та тваринами, що не утримуються людиною, але перебувають в
умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини
Регулювання чисельності безпритульних тварин та тварин, що
не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або
частково створюваних діяльністю людини, проводиться відповідно до
вимог цього Закону.
Вилов безпритульних (загублених, покинутих, залишених без
опіки і бродячих) тварин проводиться з метою:
повернення їх володільцям або іншим особам під опіку;
...
У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших
небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності
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У разі виникнення або загрози виникнення епізоотій і в інших
небезпечних ситуаціях заходи, необхідні для скорочення чисельності
тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування
державної
політики
у
сфері
охорони
навколишнього природного середовища.
Аналогічна частина відсутня
Аналогічна частина відсутня
Стаття 24. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин
Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у
тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і
намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках,
у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті,
дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і
підлягають вилову.
...
Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з
дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної
установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин
повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і
утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати
життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим
організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.
Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів
та інших домашніх тварин органами місцевого самоврядування
можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань
утримання та поводження з тваринами в населених пунктах
відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин
у населених пунктах.
Вилов собак, котів
та
інших
домашніх
тварин
окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці
тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність,

тварин, які становлять небезпеку, регулюються в порядку, що
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити
безпритульних тварин.
Забороняється жебракування з безпритульними тваринами.
Стаття 24. Вилов та тимчасова ізоляція безпритульних
домашніх тварин
Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у
тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і
намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках,
у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті,
дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і
підлягають вилову, крім кліпсованих безпритульних тварин.
...
Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня
їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи
ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються
власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі
виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю
оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого
лікування.
Для
забезпечення
вилову
та
тимчасової
ізоляції
безпритульних тварин органами місцевого самоврядування можуть
створюватися комунальні служби або підприємства з питань
утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно
до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених
пунктах.
Вилов
безпритульних тварин окремими громадянами
забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для
оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці

8
створюючи загрозу безпеці людей.
Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як
правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години
або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).
Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів
з дня
їх
вилову обов'язково утримуються на карантинних
майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і
можуть
бути повернуті
власникам
із дозволу ветеринарної
установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати
вартості витрат на вилов і утримання.

людей.

Вилов безпритульних тварин, як правило, проводиться із
5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).
Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи
днів з дня їх вилову можуть утримуватися на карантинних
майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і
повертаються власникам або особам, які здійснюють їх опіку, із
дозволу
ветеринарної
установи після пред'явлення
реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і
утримання, або можуть бути передані притулкам для тварин чи
громадським організаціям, статутною метою яких є захист тварин
від жорстокого поводження. та/або природоохоронна діяльність.
Виловлені бродячі домашні тварини протягом п'яти днів
Виключити
з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках
служби або підприємства,
що здійснює вилов, і можуть бути
передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням
для
передачі їх у спеціалізовані притулки.
Стаття 25. Правила поводження з тваринами, що
Стаття 25. Правила поводження з тваринами, що
використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації
дозвілля
дозвілля
…
…
Забороняється використання тварини у кориді, створення та
Забороняється використання тварини у кориді, створення та
діяльність пересувних звіринців, пересувних
зоопарків та діяльність пересувних звіринців, пересувних
зоопарків та
пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що
не мають природної морської води.
не мають природної морської води.
При дресируванні тварин не допускається:
При дресируванні тварин не допускається:
нанесення тваринам
побоїв,
залякування,
видалення
нанесення тваринам
побоїв,
залякування,
видалення
кликів, кігтів тощо;
кликів, кігтів тощо;
примушування тварин до виконання дій, що їх травмують.
примушування тварин до виконання дій, що їх травмують;
…
…
Аналогічна частина відсутня
Забороняється утримувати в закладах громадського
харчування, нічних клубах, готелях, базах відпочинку, оздоровчих
закладах та інших непридатних для показу диких тварин
громадських місцях, а також в квартирах, приватних будинках,
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Аналогічна частина відсутня
Аналогічна частина відсутня

Стаття 32. Нагляд Національної поліції за дотримання цього
Закону
Органи Національної поліції здійснюють нагляд за
дотриманням порядку вигулу
домашніх
тварин (собак) у
громадських місцях та вживають відповідних заходів
у разі
порушення законодавства про порядок поводження й утримання
домашніх тварин.
Поліцейські в порядку, установленому Законом України
"Про Національну поліцію" , мають право на застосування
вогнепальної зброї для відбиття нападу тварин, які загрожують
життю і здоров’ю особи чи поліцейського.
Аналогічна стаття відсутня

присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів,
крокодилів, вовків, крупних та отруйних змій, хижих птахів,
інших тварин, які несуть загрозу для людей, або видів тварин,
занесених до Червоної книги України, та до Списку ІІ Бернської
Конвенції (Конвенції про охорону дикої флори і фауни та
природних середовищ існування в Європі), а також використання
тварин для реклами в розважальних закладах та закладах
громадського харчування.
Забороняється жебракувати з тваринами, а також надавати
фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків та
дельфінаріїв.
Забороняється пропаганда жорстокого поводження з
тваринами, оприлюднення (публікації з описом, візуально чи аудіо
демонстрації) вбивства тварини для пропаганди жорстокого
поводження з тваринами або заклики до таких дій, будь-які дії з
метою створення зображень, кіно- та відеопродукції, що пропагує
жорстоке поводження з тваринами, збут чи розповсюдження
творів, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, зображень
або інших предметів, що пропагують жорстоке поводження з
тваринами.
Стаття 32. Контроль Національної поліції за дотримання цього
Закону
Органи Національної поліції в межах своєї компетенції,
визначеної законодавством, здійснюють контроль за дотриманням
вимог в сфері захисту тварин від жорстокого поводження та
вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства в
цій сфері.
Поліцейські в порядку, установленому Законом України "Про
Національну поліцію", мають право на застосування вогнепальної зброї для
відбиття нападу тварин, які загрожують життю і здоров’ю особи чи
поліцейського.
Стаття 32-1. Повноваження місцевих рад у галузі
захисту
тварин від жорстокого поводження
Місцеві ради несуть відповідальність за стан захисту тварин від
жорстокого поводження на своїй території і в межах своєї компетенції:
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1) встановлюють заборону провадження господарської
діяльності суб’єктами господарювання у заїжджих пересувних
цирках-шапіто з тваринами, іншої господарської діяльності, що
містить ознаки жорстокого поводження з тваринами в межах
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2) організують та здійснюють заходи щодо захисту тварин від
жорстокого поводження.
Закон України «Про тваринний світ»
Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх
Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх
утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі
утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі
Підприємствам, установам, організаціям і громадянам
Підприємствам, установам, організаціям і громадянам
дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання
і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих
тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності.
тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності.
Тварини, вилучені з природного середовища за відповідним
Тварини, вилучені з природного середовища за відповідним
дозволом чи іншим документом та за визначену у встановленому дозволом чи іншим документом та за визначену у встановленому
законодавством порядку плату, є власністю підприємств, установ, законодавством порядку плату, є власністю підприємств, установ,
організацій та громадян, яким цей дозвіл чи інший документ було організацій та громадян, яким цей дозвіл чи інший документ було
видано.
видано.
Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами,
Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами,
організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без
відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з
природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, природного середовища, що засвідчують законність їх набуття,
вважаються незаконно набутими.
вважаються незаконно набутими.
Правила добування диких тварин, а також їх утримання і
Правила добування диких тварин, а також їх утримання і
розведення у напіввільних умовах чи в неволі встановлюються розведення у напіввільних умовах чи в неволі встановлюються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського
господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері рибного господарства.
державну політику у сфері рибного господарства.
Підприємствам, установам, організаціям і громадянам
забороняється добування (придбання) диких тварин з метою
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Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження,
шляхів міграції тварин
…
У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15
червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом
підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт,
феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних
маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних
засобах).

...
Стаття 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин
Рідкісні та такі, що перебувають під загрозою зникнення в
природних умовах на території України, види тварин підлягають
особливій охороні і заносяться до Червоної книги України.
Порядок і вимоги щодо
охорони,
використання
і
відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тварин визначаються законом про Червону книгу
України.
Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але
мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність,
за рішенням центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища
заносяться
до
переліків видів тварин, що підлягають особливій охороні

утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для
використання цих тварин та отриманих продуктів їх
життєдіяльності, види яких зазначені у додатку II Конвенції про
охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в
Європі.
Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження,
шляхів міграції тварин
…
У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15
червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом
підвищеного шуму та неспокою (у тому числі пальба, проведення
вибухових робіт, феєрверків,
концертів, фестивалів, санітарних
рубок лісу,
використання моторних маломірних суден,
меліоративний вилов біоресурсів, вилов водних біоресурсів у
науково-дослідних,
науково-промислових,
дослідно-конструкторських цілях, проведення ралі та інших змагань
на транспортних засобах).
...
Стаття 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин
Рідкісні та такі, що перебувають під загрозою зникнення в
природних умовах на території України, види тварин підлягають
особливій охороні і заносяться до Червоної книги України.
Порядок і вимоги щодо охорони, використання і відтворення
рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів
тварин визначаються законом про Червону книгу України.
Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але є
рідкісними, або мають особливу наукову, природоохоронну та іншу
цінність, або такими, що перебувають під загрозою зникнення на
території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, заносяться до переліку видів тварин, що підлягають
особливій охороні на цих територіях. Перелік видів тварин та
положення про порядок охорони, використання і відтворення
тварин, занесених до зазначеного переліку, затверджуються
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними
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обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
Визначення видів і встановлення порядку охорони,
Виключити
використання і
відтворення
тварин,
занесених
до
зазначених переліків, здійснюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної
політики
у сфері
охорони
навколишнього природного
середовища,
з
урахуванням
науково
обгрунтованих
експертних висновків.
Правила добування рідкісних та таких, що перебувають
Правила добування рідкісних та таких, що перебувають під
під загрозою зникнення, видів тварин для розведення в загрозою зникнення, видів тварин для розведення в спеціально
спеціально створених умовах, а також у науково-дослідних та створених умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях
інших цілях встановлюються центральним органом виконавчої влади, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони забезпечує формування державної
політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
навколишнього природного середовища.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень,
Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень,
за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність
за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність
Сільські, селищні, міські, обласні ради мають право приймати в
межах, що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі
стихійним лихом і епідеміями, які передбачають за їх порушення
адміністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з
епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею
107 цього Кодексу.

Сільські, селищні, міські, обласні ради мають право приймати в
межах, що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі
стихійним лихом і епідеміями, які передбачають за їх порушення
адміністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з
епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею
107 цього Кодексу.

Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до
Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до
законодавства правила, за порушення яких адміністративну законодавства правила, за порушення яких адміністративну
відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182 цього Кодексу.
відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182 цього Кодексу.
Аналогічна частина відсутня

Обласні, Київська та Севастопольська міські ради
затверджують відповідно до законодавства перелік видів тварин та
рослин, які підлягають особливій охороні на території області, міст
Києва та Севастополя, та вимоги до охорони зазначених видів
тварин
та
рослин,
за
порушення яких адміністративну
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відповідальність передбачено статтями 88-1 і 90 цього Кодексу.
Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які
До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які
вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи
впливу, передбачені статтею 241 цього Кодексу.
впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу.
У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти
років
адміністративних
правопорушень,
передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами
першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою
статті 156, статтями 173, 174, 185, 190-195 цього Кодексу, вони
підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.
З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи
правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили
правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані
заходи впливу, передбачені статтею 241 цього Кодексу.

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти
років
адміністративних
правопорушень,
передбачених
статтями 44,
51, 89,
121-127,
частинами
першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, статтею 154,
частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185, 190-195 цього
Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на
загальних
підставах.
З
урахуванням
характеру вчиненого
правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за
винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 185)
можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 241 цього
Кодексу.

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям
вчинення
або
безпосереднім
об'єктом
адміністративного
правопорушення
Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в
примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави
за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у
приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами
України.
Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і
бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких
полювання є основним джерелом існування.
Аналогічна частина відсутня

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям
вчинення
або
безпосереднім
об'єктом
адміністративного
правопорушення
Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в
примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність держави
за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, який є у
приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами
України.
Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і
бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких
полювання є основним джерелом існування.
При конфіскації тварин такі тварини передаються в
притулки для тварин або організаціям, статутною метою яких є
захист тварин від жорстокого поводження та/або природоохоронна

14
Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які не
підлягають конфіскації, встановлюються цим
Кодексом та іншими
законами України.
Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів
тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у
неволі або в напіввільних умовах
Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження
об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
Аналогічна частина відсутня

Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного
світу,
які
перебували
в межах
територій
та об’єктів
природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України,
або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу
…
Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами

діяльність.
Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які не
підлягають конфіскації, встановлюються цим
Кодексом та іншими
законами України.
Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів
тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у
неволі або в напіввільних умовах
Порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження
об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів
тваринного або рослинного світу чи без такої.
Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного
світу, які підлягають особливій охороні на території Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, тягнуть за собою накладення штрафу від ста
до ста п’ятнадцяти
неоподатковуваних
мінімумів
доходів
громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного
світу.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо
об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до
Червоної книги України, або які охороняються відповідно до
міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу.
…

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами, інші порушення
правил поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами,
Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому
завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали числі безпритульними, завдання побоїв або вчинення інших протиправних
тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не
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ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи
загибелі, залишення
сільськогосподарських та домашніх тварин напризволяще, а також
тому числі порушення правил утримання тварин, порушення правил поводження з тваринами, передбачених Законом
України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, крім
порушення Правил поводження з мисливськими тваринами при
полюванні на них тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для
тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.
її життя або здоров’я.
Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, або
Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою особою, яку протягом року піддано адміністративному стягненню за таке
осіб, або особою, яку протягом року було піддано адміністративному саме порушення, стягненню за таке саме порушення, пропаганда жорстокого
тягнуть за собою накладання штрафу від трьохсот до п'ятисот
поводження з тваринами,тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо перебування
арешт на строк до п’ятнадцяти діб з конфіскацією тварини, якщо тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.
перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або
Порушення Правил транспортування тварин, що не
здоров’я.
спричинили їм тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі Насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот
задоволення статевої пристрасті, п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені
конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника особою, яку протягом року було піддано адміністративному
становить загрозу для її життя або здоров’я.
стягненню за такі ж порушення, Відсутня
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і
Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і
рослин, занесених до Червоної книги України
рослин, занесених до Червоної книги України, або які охороняються
відповідно до міжнародних договорів України або відповідно до
Переліків видів тварин і рослин, які підлягають особливій охороні
на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя

16
Погіршення, знищення середовища перебування (зростання)
тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України,
знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку
вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов
утримання (вирощування) тварин і рослин цих видів у ботанічних
садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально
створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва
(пошкодження), тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від тридцяти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією незаконно добутого.
Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними
правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих
собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без
повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких
зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях –
тягне за собою попередження або накладення штрафу на
громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Погіршення, знищення середовища перебування (зростання)
тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України, або
які охороняються відповідно до міжнародних договорів України,
або відповідно до Переліків видів тварин і рослин, які підлягають
особливій охороні на території Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, знищення, незаконне або з
порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного
середовища, а також порушення умов утримання (вирощування)
тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та
зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що
призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від тридцяти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією незаконно добутого.
Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними
правилами, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські
місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у
реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в
невідведених для цього місцях, або продаж тварин у невідведених
для цього місцях, визначених правилами утримання домашніх
тварин, які установлюються органами місцевого самоврядування,
–
тягне за собою попередження або накладення штрафу на
громадян від п′ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей
або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення
або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з
з числа передбачених частиною першою цієї статті, числа передбачених частиною першою цієї статті тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
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тварин і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
мінімумів доходів громадян.
осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні
суди (судді)
Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті
41, статтями
41-1 41-3, 42-1, 42-2, частиною
першою
статті
1
1
2
2
44, статтями
44- , 46- , 46- , 51, 51- ,частинами
другою, четвертою та п’ятою
статті
85, статтями
85-1, 88
2
1
3
88- , 89, 90, 91, 92- ,статтями 98, 101-103, 103- , частиною першою
статті
106-1, статтями
106-2, 107-1, частиною
другою
статті
112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою
статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами другою і третьою
статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею
127-1, статтею
130, частиною
третьою
статті
133, статтями
135-1, 139, частиною
четвертою
статті
140, статтями
1
146, 149- , частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами
першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 162-3, 163-1 163-4, частиною
другою
статті
163-7, статтями
163-12, 164, 164-3, 164-5 164-18, 166-1 166-4, частинами
першою, другою,
дев’ятою та десятою
статті
166-6, 166-8 166-12, 166-14 - 166-18, 166-21, 166-22, 166-23, 166-24, 166-25, 171-2,172-4 172-20, 173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, статтею
180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною
другою
статті
182, статтями
184
185-11, 185-13,186-5 7
1
13
186- , 187, 188, 188- , 188- (крім
справ
про
адміністративні
правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог
державного
виконавця), 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25,188-27, 188-28, 188
-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38, 188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 18846
, 188-47, 188-48, 188-49, частиною першою статті 189-1, статтями
189-3, 190, 191, 193, 195-1 195-6, статтями
204-1,204-2, 204-3, 206-1, 212-2 - 212-21 цього кодексу, а також справи

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні
суди (судді)
Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті
41, статтями
41-1 41-3, 42-1, 42-2, частиною
першою
статті
1
1
2
2
44, статтями
44- , 46- , 46- , 51, 51- ,частинами
другою, четвертою та п’ятою
статті
85, статтями
85-1, 88
2
1
88- , частинами першою та другою статті 89, статтями 90, 91, 92- ,
статтями 98, 101-103, 103-3, частиною першою статті 106-1, статтями
106-2, 107-1, частиною
другою
статті
112, частинами
четвертою та сьомою
статті
121, частиною
четвертою
статті
122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті
123, статтею
124, частиною
четвертою
статті
127, статтею
127-1, статтею
130, частиною
третьою
статті
133, статтями
135-1, 139, частиною
четвертою
статті
140, статтями
146, 149-1, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами
першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 162-3, 163-1 163-4, частиною
другою
статті
163-7, статтями
12
3
5
18
1
163- , 164, 164- , 164- 164- , 166- 166-4, частинами
першою, другою,
дев’ятою та десятою
статті
166-6, 166-8 12
14
18
21
22
23
24
25
166- , 166- - 166- , 166- , 166- , 166- , 166- , 166- , 171-2,172-4 172-20, 173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, статтею
180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною
другою
статті
182, статтями
184
185-11, 185-13,186-5 186-7, 187, 188, 188-1, 188-13 (крім
справ
про
адміністративні
правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог
державного
виконавця), 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25,188-27, 188-28, 188
-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38, 188-39, 188-40, 188-41, 188-45, 18846
, 188-47, 188-48, 188-49, частиною першою статті 189-1, статтями
189-3, 190, 191, 193, 195-1 195-6, статтями
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про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від 204-1,204-2, 204-3, 206-1, 212-2 - 212-21 цього кодексу, а також справи
шістнадцяти до вісімнадцяти років.
про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти років.
Стаття 222. Органи Національної поліції
Стаття 222. Органи Національної поліції
Органи Національної поліції розглядають справи про такі
Органи Національної поліції розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення громадського адміністративні правопорушення: про порушення громадського
порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку
руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил,
спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а
також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або
інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81(в частині інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81(в частині
перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44,
44, стаття
89,
частина
друга
статті
106-1, частини частини третя та четверта статті 89, частина друга статті 106-1,
перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110,
третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116-2, частина друга частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття
статті
117, частини
перша і
друга
статті
119, частини 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга статті
перша, друга, третя, п’ята і шоста
статті
121, статті 119, частини перша, друга, третя, п’ята і шоста статті 121, статті
121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122, частина перша
статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга і третя статті статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга і третя статті
127, статті 128-129, стаття 132-1, частини перша, друга та п’ята статті 127, статті 128-129, стаття 132-1, частини перша, друга та п’ята статті
133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев’ята, десята і одинадцята статті
133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на
автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя
статті 140, статті 148, 151, статті 161, 164-4, статтею 175-1 (за винятком статті 140, статті 148, 151, статті 161, 164-4, статтею 175-1 (за винятком
порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної
сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини
перша і друга статті 178, статті 180, 181-1, частина перша статті перша і друга статті 178, статті 180, 181-1, частина перша статті
182, статті 183, 184, 192, 194, 195).
182, статті 183, 184, 192, 194, 195).
-1
Стаття 242 . Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів
використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони

19
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарних
норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83 (крім порушень санітарних
норм), частинами
першою і третьою
статті
85, статтями
86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім
порушень санітарних норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95(крім
порушень санітарних норм та норм ядерної безпеки), статтею
153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні
показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил)
і статтею 188-5 цього Кодексу.
…
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні
правопорушення,
що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
1) уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша
статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 88-1, 89, 92, частина перша
статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121,
частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5,
частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта
статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття 135-1,
стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті),
стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154,
155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 162 - 162-3, 164 - 164-11, 164-15, 164-16,
165-1, 165-2, 166-14 - 166-18, 172-4 - 172-9, 173 - 173-2, 174,
стаття
175-1 (за винятком порушень, вчинених
у
місцях,
заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської
ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9,
186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 188-47, 189 - 195-6, статті
204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19,
212-20);

навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 53-1, 53-3 - 54, 59 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарних
норм), статтями 78-1 - 79, статтями 80-83 (крім порушень санітарних
норм), частинами
першою і третьою
статті
85, статтями
86-1, 87, статтею 90-1 (крім порушень санітарних норм), статтями
91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарних норм та норм
ядерної
безпеки), статтею
153, статтею
167 (щодо
реалізації
нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам
стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.
…
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні правопорушення, що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
1) уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина
перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 88-1, 89, 92,
частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома
статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4,
122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина
четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя статті 133, стаття
135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті),
стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154,
155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 162 - 162-3, 164 - 164-11, 164-15, 164-16,
165-1, 165-2, 166-14 - 166-18, 172-4 - 172-9, 173 - 173-2, 174,
стаття
175-1 (за винятком порушень, вчинених
у
місцях,
заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської
ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9,
186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 188-47, 189 - 195-6, статті
204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19,
212-20);

20
...
9) представники громадських організацій або органів
громадської самодіяльності:
...
громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта
статті 85, статті 88-1, 91);
...
У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких
віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244-21 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати
уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи
про адміністративні правопорушення мають право складати:
1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за
використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському
господарстві (стаття 161);
...
7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття
89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153);
...
Стаття відсутня

...
9) представники громадських організацій або органів
громадської самодіяльності:
...
громадський інспектор з охорони довкілля (частина друга та
четверта статті 85, статті 85-1, 88-1, статті 90, 91);
...
У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких
віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244-21 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати
уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи
про адміністративні правопорушення мають право складати:
1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за
використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському
господарстві (стаття 161);
...
7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 70, 73, 76 - 77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, статті 87,
91-4, 153);
...
Стаття 265-3. Тимчасове вилучення тварини
У разі наявності підстав вважати, що власником тварини
вчинено правопорушення, передбачене статтею 89 цього Кодексу,
та за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна
загроза для життя чи здоров’я тварини у разі її подальшого
перебування у власника, працівник Національної поліції під час
складання протоколу про адміністративне правопорушення
тимчасово вилучає тварину до набрання законної сили рішенням
суду у справі про адміністративне правопорушення. Про тимчасове
вилучення тварини робиться запис у протоколі про
адміністративне правопорушення.
У випадку, якщо судом не прийнято рішення щодо
конфіскації тварини, власник тварини має право звернутися до
уповноважених органів з вимогою повернення йому вилученої
тварини.
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Стаття 22.
відповідальність

Вік,

з

якого

може

наставати

Під час тимчасового вилучення тварини працівник
Національної поліції зобов’язаний забезпечити передачу тварини у
зоопарк, притулок для тварин або громадській організації,
статутною метою якої є захист тварин від жорстокого поводження
та/або природоохоронна діяльність, на відповідальне зберігання.
Кримінальний кодекс України
кримінальна
Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна
відповідальність

1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до
1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до
вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.
вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.
2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до
шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за
умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи
громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена
громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону
або військовослужбовця, судді, народного
засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із
здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з
діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника
іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке
тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350,
377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122,
частина друга статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113),
бандитизм (стаття 257), терористичний акт (стаття 258), захоплення
заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (стаття 152), насильницьке
задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 153),
крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті
186, 262, 308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308),
вимагання (статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження
майна (частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя

2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до
шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за
умисне вбивство (статті 115-117), посягання на життя державного чи
громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена
громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону
або військовослужбовця, судді, народного
засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із
здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з
діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника
іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке
тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350,
377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122,
частина друга статей 345, 346, 350, 377, 398), жорстоке поводження з
тваринами (стаття 299), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття
257), терористичний акт (стаття 258), захоплення заручників (статті
147 і 349), зґвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення
статевої пристрасті неприродним способом (стаття 153), крадіжку
(стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262,
308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), вимагання
(статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна
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статті 399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
(стаття 277), угон або захоплення залізничного рухомого складу,
повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278), незаконне
заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя статті 289),
хуліганство (стаття 296).

(частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статті
399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття
277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного,
морського чи річкового судна (стаття 278), незаконне заволодіння
транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), хуліганство
(стаття 296).

Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади або
Стаття 55. Позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю
займатися певною діяльністю
1. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися
1. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на
строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від
одного до трьох років.
одного до трьох років.
Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове
Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове
покарання у справах, передбачених Законом України "Про очищення покарання у справах, передбачених Законом України "Про очищення
влади", призначається на строк п’ять років.
влади", призначається на строк п’ять років.
Абзац відсутній

...

Позбавлення права займатися певною діяльністю, а саме
позбавлення права утримувати тварин, передбачається як
додаткове покарання у санкції статті 299 Особливої частини цього
Кодексу для власників тварин, які вчинили жорстоке поводження з
ними, і призначається строком на п’ять років.
...

Стаття 59. Конфіскація майна
1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому
безоплатному вилученні у власність держави всього або частини
майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина
майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується,
або перелічити предмети, що конфіскуються.
2. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо

Стаття 59. Конфіскація майна
1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому
безоплатному вилученні у власність держави всього або частини
майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина
майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується,
або перелічити предмети, що конфіскуються.
2. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі
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тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної
безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх
тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально
передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

корисливі злочини, за жорстоке поводження з тваринами, а також за
злочини проти основ національної безпеки України та громадської
безпеки, проти довкілля, громадського порядку та моральності
незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у
випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
3. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається
3. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.
законом України.
4. Конфісковані тварини передаються у зоопарк, притулок
Частина відсутня
для тварин або громадській організації, статутною метою якої є
захист тварин від жорстокого поводження та/або природоохоронна
діяльність.
Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному
вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та
іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови
вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що
підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього
Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі
або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150,
статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною
першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1,
210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою
статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною
першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300,
частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею
363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Аналогічна стаття відсутня

Стаття 96-1. Спеціальна конфіскація
1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному
вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та
іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови
вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що
підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього
Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі
або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150,
статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною
першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1,
210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою
статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною
першою статей 248, 249, статтею 299, частинами першою і другою
статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319,
362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього
Кодексу.
Стаття 201-2. Переміщення через митний кордон України
поза митним контролем або з приховуванням від митного
контролю рідкісних видів тварин і рослин, і рослин, занесених до
Червоної Книги України, Конвенції СІТЕС та Бернської Конвенції
(Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних
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середовищ існування в Європі)
1. Переміщення через митний кордон України, поза митним
контролем або з приховуванням від митного контролю рідкісних
видів тварин і рослин, занесених до Червоної Книги України,
Конвенції СІТЕС та Бернської Конвенції (Конвенції про охорону
дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі)
або їх дериватів, що заподіяло істотну шкоду, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи
років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб або службовою особою з використанням наданої їй
влади чи службового становища, карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти
років з конфіскацією майна.
Стаття 248. Незаконне полювання
1. Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну
шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на
звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної
книги України, караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк
до трьох років.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з
використанням службового становища, або за попередньою змовою
групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших
видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

Стаття 248. Незаконне полювання
1. Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну
шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на
звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної
книги України, караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від
ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк
до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів полювання і всього
добутого.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з
використанням службового становища, або за попередньою змовою
групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших
видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, караються
штрафом
від
двохсот
до
чотирьохсот
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караються
штрафом
від
двохсот
до
чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
…
Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом
1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним
добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.
2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням
вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом
масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, караються
штрафом
від
двохсот
до
чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до
хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене
умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також
нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з
хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення
діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також
поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій -

караються арештом на строк до
обмеженням волі на строк до трьох років.

шести

місяців

або

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з
конфіскацією знарядь, засобів полювання і всього добутого.
…
Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом
1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним
добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років з конфіскацією знарядь, засобів рибного, звіриного або
іншого водного добувного промислу і всього добутого.
2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням
вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом
масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або
особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, караються
штрафом
від
двохсот
до
чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з
конфіскацією знарядь, засобів рибного, звіриного або іншого
водного добувного промислу і всього добутого.
Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до
хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, а також
нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи
корисливих мотивів, порушення Правил транспортування тварин,
якщо ці дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі
тварини, насильницькі дії стосовно тварини, спрямовані на
задоволення статевої пристрасті, а так само публічні заклики до
вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами
чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, караються позбавленням волі на строк від двох до трьох років
з конфіскацією тварини та позбавленням права займатися певною
діяльністю.
2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи
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2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи
неповнолітнього, караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років
або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи
неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або
групою осіб, або вчинені активним способом, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми
років.
Аналогічна частина відсутня

Аналогічна частина відсутня

неповнолітнього,караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з
конфіскацією тварини та позбавленням права займатися певною
діяльністю.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені з особливою жорстокістю, або щодо двох і більше тварин, або
повторно, або групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з
конфіскацією тварин та позбавленням права займатися певною
діяльністю.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою
цієї статті, учинені з метою створення зображень, творів, кіно- та
відеопродукції, комп’ютерних програм, що пропагують жорстоке
поводження з тваринами, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми
років з конфіскацією тварини, а також з конфіскацією зображень,
творів, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм,
що
пропагують жорстоке поводження з тваринами та позбавленням
права займатися певною діяльністю.
5. Збут чи розповсюдження зображень, творів, кіно- та
відеопродукції, комп’ютерних програм, що пропагують жорстоке
поводження з тваринами, караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти
років, з конфіскацією зображень, творів, кіно- та відеопродукції,
комп’ютерних програм, що пропагують жорстоке поводження з
тваринами.
Примітка. У статті 299 цього Кодексу під позбавленням права
займатися певною діяльністю слід розуміти позбавлення особи
права утримувати тварин протягом п’яти років.

Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи

Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи
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громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням
або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі
щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного
депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів
України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді
Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих
спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора
Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена
Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника
політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у
зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням
волі на той самий строк.
...

громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням
або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі
щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного
депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів
України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді
Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих
спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора
Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена
Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника
політичної партії України, керівника громадської організації, а також
щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи
громадською діяльністю, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
...

Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття відсутня

Стаття 168-1. Особливості тимчасового вилучення тварини
У разі наявності підстав вважати, що власником тварини
вчинено кримінальне правопорушення, передбачене статтею 299
цього Кодексу, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова
особа чи той, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому
статтями 207, 208 цього Кодексу, тимчасово вилучає таку тварину.
У даному випадку на тварину поширюється правовий режим речі
та положення цього Кодексу щодо тимчасового вилучення майна.
Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа
негайно після здійснення тимчасового вилучення тварини
зобов’язана забезпечити передачу тварини у притулок для тварин
або громадській організації, статутною метою якої є захист тварин
від жорстокого поводження та/або природоохоронна діяльність, на
відповідальне зберігання.
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У випадку, якщо судом не прийнято рішення щодо
конфіскації тварини, власник тварини має право звернутися до
уповноважених органів з вимогою повернення йому вилученої
тварини.
Стаття 216. Підслідність
1. Слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове
розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом
України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до
підслідності інших органів досудового розслідування.
2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування
злочинів,
передбачених статтями
109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 3
05, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 44
0, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.
Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями
328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені
злочини,
передбачені статтями
364, 365, 366, 367, 425, 426Кримінального кодексу України, вчинені
особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою
особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо
якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються
слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено
згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного
бюро України.
...

Стаття 216. Підслідність
1. Слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове
розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом
України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до
підслідності інших органів досудового розслідування.
2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування
злочинів,
передбачених статтями
109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 201-1, 201-2,
258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 43
6, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального
кодексу України.
Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями
328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені
злочини,
передбачені статтями
364, 365, 366, 367, 425, 426Кримінального кодексу України, вчинені
особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою
особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо
якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються
слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено
згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного
бюро України.
...

Стаття 242. Підстави проведення експертизи
Стаття 242. Підстави проведення експертизи
…
…
2. Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта
2. Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта
для проведення експертизи щодо:
для проведення експертизи щодо:
1) встановлення причин смерті;
1) встановлення причин смерті (у тому числі причин смерті
тварини);
2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;
2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;
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3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності
відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої
осудності;
4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення
питання про можливість притягнення її до кримінальної
відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;
5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в
кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею
155 Кримінального кодексу України.
6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди
немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним
правопорушенням.
...

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності
відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої
осудності;
4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення
питання про можливість притягнення її до кримінальної
відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;
5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в
кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею
155 Кримінального кодексу України.
6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового
характеру,
шкоди
довкіллю,
заподіяної
кримінальним
правопорушенням.
…

Лісовий кодекс України
Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної
Стаття 30. Стаття 30. Повноваження Верховної Ради
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
районних рад у сфері лісових відносин
міських, районних рад у сфері лісових відносин
……
…….
7) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються
7) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються
з відповідного місцевого бюджету на ведення лісового господарства;
з відповідного місцевого бюджету на ведення лісового господарства;
8) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно
8) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно
до закону.
до закону.
«9) приймають рішення про заборону або обмеження
суцільних рубок лісу.
Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах

Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах

Збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками
Збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками
та постійними лісокористувачами на генетичному, видовому, та постійними лісокористувачами на генетичному, видовому,
популяційному та екосистемному рівнях шляхом:
популяційному та екосистемному рівнях шляхом:
…

…
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5) забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають
5) забезпечення охорони середовищ існування та
під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, розмноження в лісах рідкісних і таких, що перебувають під
рослинних угруповань, пралісів, інших цінних природних загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу,
комплексів відповідно до природоохоронного законодавства.
занесених до Червоної книги України та до Списку ІІ Бернської
Конвенції. (Конвенції про охорону дикої флори і фауни та
природних середовищ існування в Європі) здійснюється згідно з
Положенням про охоронні ділянки в лісах навколо середовищ
існування та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, яке
затверджується центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, а також забезпечення
охорони рослинних угруповань, пралісів, інших цінних природних
комплексів відповідно до природоохоронного законодавства.
По периметру охоронних ділянок в лісах навколо середовищ
існування та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, у радіусі
500 метрів забороняються всі види рубок лісу.
Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
Стаття 21. Структура території та вимоги щодо охорони
Стаття 21. Структура території та вимоги щодо охорони
природних комплексів та об’єктів національних природних парків
природних комплексів та об’єктів національних природних парків
...
Зонування території національного природного парку,
рекреаційна та інша діяльність на його території провадяться
відповідно до Положення про національний природний парк та
Проекту організації території національного природного парку,
охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних
комплексів і об’єктів, що затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну

...
Зонування території національного природного парку,
рекреаційна та інша діяльність на його території провадяться
відповідно до Положення про національний природний парк та
Проекту організації території національного природного парку,
охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних
комплексів і об’єктів, що затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну
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політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, при
цьому діяльність національного природного парку спрямовується
на доведення площі заповідної зони не менше 20 відсотків від його
загальної площі.

Забороняється проведення рубок головного користування та всіх
Забороняється проведення рубок головного користування та видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, а
всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих також добування піску та гравію в річках та інших водоймах у
дерев, а також добування піску та гравію в річках та інших водоймах у заповідній зоні національних природних парків.
заповідній зоні національних природних парків.
Зменшення заповідної зони не допускається, на кордонах
Аналогічна частина відсутня
заповідної зони встановлюються спеціальні знаки, дороги, які
ведуть у заповідну зону, перекриваються шлагбаумами.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Стаття 20-2. Компетенція 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, у сфері охорони навколишнього природного
середовища
До компетенції 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, у сфері охорони навколишнього природного середовища
належить:
...
н) внесення пропозицій щодо визначення методик вимірювань,
що
є
обов’язковими
до
використання
уповноваженими
підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери
його управління, центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища;

Стаття 20-2. Компетенція 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, у сфері охорони навколишнього природного
середовища
До компетенції 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, у сфері охорони навколишнього природного середовища
належить:
...
н) внесення пропозицій щодо визначення методик вимірювань,
що
є
обов’язковими
до
використання
уповноваженими
підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери
його управління, центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища;
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аналогічний пункт відсутній

о) проводити патрулювання та рейди по боротьбі з
браконьєрством та іншими порушеннями природоохоронного
законодавства.
...

...

Закон України «Про Національну поліцію»
Стаття 23. Основні повноваження поліції
1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:
…
8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у
справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про
застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; ...
30) вживає заходів для виявлення неправомірного керування
транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження,
встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки їх
тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту;
транспортні засоби використовуються для цілей підприємницької
діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортні засоби
передано у володіння, користування або розпорядження особам, які не
ввозили їх на митну територію України або не поміщували в митний
режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного
розкомплектування таких транспортних засобів.
Аналогічний абзац відсутній

Стаття 23. Основні повноваження поліції
1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:
...
30) вживає заходів для виявлення неправомірного керування
транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження,
встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки їх
тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту;
транспортні засоби використовуються для цілей підприємницької
діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортні засоби
передано у володіння, користування або розпорядження особам, які не
ввозили їх на митну територію України або не поміщували в митний
режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного
розкомплектування таких транспортних засобів.
31) у межах своєї компетенції, визначеної законодавством,
здійснює контроль за дотриманням вимог у сфері захисту тварин
від жорстокого поводження та вживає відповідних заходів у разі
порушення законодавства в цій сфері.

Закон України «Про Червону книгу України»
Стаття 11. Забезпечення охорони та відтворення об'єктів
Стаття 11. Забезпечення охорони та відтворення об'єктів
Червоної книги України
Червоної книги України
...
...
Види тваринного і рослинного
світу,
занесені
до
Види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоного
Червоного списку
Міжнародного союзу охорони природи та списку Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів
природних ресурсів і Європейського Червоного
списку,
які і Європейського Червоного списку, які перебувають (зростають) у
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перебувають (зростають) у природних умовах у межах території
України,
її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони, можуть заноситися
до Червоної книги України або їм може надаватися інший
особливий статус відповідно до законодавства.
Аналогічна частина відсутня

природних умовах у межах території України, її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони, можуть заноситися
до Червоної книги України або їм може надаватися інший
особливий статус відповідно до законодавства.
Охорона в лісах середовищ існування та розмноження
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів
тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги
України, відбувається згідно з Положенням про охоронні ділянки в
лісах навколо середовищ існування та розмноження рідкісних і
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і
рослинного світу, яке затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері охорони навколишнього природного середовища, навколо
цих охоронних ділянок в радіусі 500 метрів забороняються всі види
рубок лісу.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Стаття
міських рад

26. Виключна

компетенція

сільських,

селищних,

Стаття
міських рад

26. Виключна

компетенція

сільських,

селищних,

1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради вирішуються такі питання:
міської ради вирішуються такі питання:
1) затвердження регламенту ради;

1) затвердження регламенту ради;

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,
2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради,
затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
…
…
37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
37) внесення пропозицій до відповідних державних органів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають
територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками
до відповідних державних органів щодо оголошення природних та природи, історії або культури, які охороняються законом;»;
інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються
законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового
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розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону
тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів
тваринного світу;

Аналогічна норма відсутня

…
2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з
районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї
статті, вирішуються такі питання:
1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють
районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в
інтересах територіальних громад районів у містах;
2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного
податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.
Аналогічна частина відсутня

37 1) прийняття рішень про утворення кінокомісії, організацію
територій та об’єктів як привабливих локацій для кінозйомок, а також
ефективне використання потенціалу української сервісної індустрії в
галузі кінематографії, формування бази даних відповідних об’єктів,
визначення умов їх використання;
«372) прийняття рішень про розширення терміну «сезону
тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням
об’єктів тваринного світу до 1 квітня і після 15 червня;
373) прийняття рішень про організацію та здійснення заходів
щодо захисту тварин від жорстокого поводження;
374) прийняття рішень про встановлення заборони
провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання
у заїжджих пересувних цирках-шапіто з тваринами, іншої
господарської діяльності, що містить ознаки жорстокого
поводження з тваринами в межах території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
375) прийняття рішень про затвердження переліку видів
тварин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними,
або мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність,
або такими, що перебувають під загрозою зникнення або підлягають
особливій охороні на території відповідної ради;
…
2. Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з
районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій цієї
статті, вирішуються такі питання:
1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють
районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в
інтересах територіальних громад районів у містах;
2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного
податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.
3. Виключно на пленарних засіданнях Київської та
Севастопольської міських рад, крім питань, зазначених у частині
першій цієї статті, вирішуються питання прийняття рішень щодо
-
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3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно
до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних
громад", крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,
вирішуються такі питання:
1) утворення старостинських округів;
2) затвердження Положення про старосту;
3) прийняття рішення щодо дострокового припинення
повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом.
Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними
радами виключно на їх пленарних засіданнях
1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради
вирішуються такі питання:
1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної
ради та першого заступника, заступника голови обласної ради,
звільнення їх з посади;
2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій
ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
…
24) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших
територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій
до відповідних державних органів про оголошення природних та
інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом,
прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та
вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з
обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів
тваринного світу;

організації
територій
і об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення та інших те
риторій, що підлягають особливій охороні.
4. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно
до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних
громад", крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,
вирішуються такі питання:
1) утворення старостинських округів;
2) затвердження Положення про старосту;
3) прийняття рішення щодо дострокового припинення
повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом.
Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними
радами виключно на їх пленарних засіданнях
1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради
вирішуються такі питання:
1) обрання голови ради, відповідно заступника голови районної
ради та першого заступника, заступника голови обласної ради,
звільнення їх з посади;
2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій
ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
…
24) внесення пропозицій до відповідних державних органів
про оголошення природних та інших об’єктів, що мають
екологічну, історичну, культурну або наукову цінність пам'ятками
історії або культури, які охороняються законом,
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Аналогічні норми відсутні

…

3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,
виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі
питання:
…
5) прийняття рішень щодо здійснення місцевих зовнішніх
запозичень і надання місцевих гарантій відповідно до вимог,
встановлених Бюджетним кодексом України.
Аналогічний пункт відсутній

241) прийняття рішень про розширення терміну “сезон
тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням
об’єктів тваринного світу до 1 квітня і після 15 червня;
242) прийняття рішень про створення в лісах охоронних
ділянок навколо середовищ існування та розмноження рідкісних і
таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і
рослинного світу та інших рішень про охорону тваринного та
рослинного світу;
243) прийняття рішень про організацію та здійснення
заходів щодо захисту тварин від жорстокого поводження;
244) прийняття рішень про встановлення заборони
провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання
у заїжджих пересувних цирках-шапіто з тваринами, іншої
господарської діяльності, що містить ознаки жорстокого
поводження з тваринами в межах території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
245) прийняття рішень про затвердження переліку видів
тварин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними,
або мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність,
або такими, що перебувають під загрозою зникнення або підлягають
особливій охороні на території відповідної ради;»;
246) прийняття рішень про заборону або обмеження
суцільних рубок лісу;
…
3. Крім питань, зазначених у частині першій цієї статті,
виключно на пленарних засіданнях обласних рад вирішуються такі
питання:
…
5) прийняття рішень щодо здійснення місцевих зовнішніх
запозичень і надання місцевих гарантій відповідно до вимог,
встановлених Бюджетним кодексом України.
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6) прийняття рішень щодо організації територій і об'єктів
природно-заповідного
фонду
місцевого
значення
та
інших територій, що підлягають особливій охороні.
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