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З а к о н   У к р а Ї н и

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо негайного подолання кризової ситуації, що склалася у зв'язку із незаконним полюванням
____________________________________________________

I. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України, 1984, додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:

1) у частині першій статті 85: 
виключити слова "попередження або";
слова " шести до шістдесяти" замінити словами "ста до ста п’ятдесяти";
слова " тридцяти до дев’яноста" замінити словами "ста п’ятдесяти до двохсот";

2) у частині другій статті 85: 
слова " шістдесяти до ста двадцяти" замінити словами "двохсот до двохсот п’ятдесяти";
виключити слова ", які є приватною власністю порушника,";
слова " дев’яноста до ста п’ятдесяти" замінити словами "двохсот п’ятдесяти до трьохсот";

3) доповнити статтею 85-2 такого змісту:
"Стаття 85-2. Незаконна реалізація добутих тварин, їх частин та мисливських трофеїв (шкір, опудал, черепів)
Реалізація добутих тварин або їх частин, мисливських трофеїв (шкір, опудал, черепів) в громадських місцях, на ринках, в закладах торгівлі та громадського харчування без підтверджуючих документів про їх добування або договорів з мисливськими господарствами - 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутих об'єктів тваринного світу і на посадових осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутих об'єктів тваринного світу."
5) доповнити статтею 188-49 такого змісту:
"Стаття 188-49. Невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політики у сфері лісового та мисливського господарства

Невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політики у сфері лісового та мисливського господарства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

6) статтю 221:
після цифр "85-1" доповнити цифрами "85-2";

7) статтю 241:
після цифр "188-5" доповнити цифрами "188-49";

8) у статті 242:
абзац перший після цифр "188-5" доповнити цифрами "188-49";
абзац третій виключити;

9) у частині першій статті 255:
абзац перший пункту 1 після цифр "51-2" доповнити цифрами "85-2";
абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22);" пункту 1 викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, (статті 42-1, 42-2, 85-2, 107, 166-22, 188-22);";
абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90);" пункту 1 викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 85-2, 88-1, 90);";
абзац "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 (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних  ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;" пункту 1 після цифр "85-1" доповнити цифрами "85-2";
абзац "служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91);" пункту 1 після слів "статті 85" доповнити словами ", статті 85-2";
доповнити пунктом 15 такого змісту: 
"15) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь (частини друга статті 85).";

10) пункт 20 частини другої статті 255 виключити слова "уповноважених на охорону державного мисливського фонду";

11) у статті 258 виключити слова "частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,".


2. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) такі зміни:

1) у частині першій статті 248: 
після слів "Червоної книги України," додати слова "або полювання з використанням теплові зорів,";
слова "ста до двохсот" замінити словами "трьохсот до чотирьохсот";

2) у частині другій статті 248:
слова "двохсот до чотирьохсот" замінити словами "чотирьохсот до вісімсот";

3) Примітку до статті 248 викласти у наступній редакції:
"Примітка. Істотною шкодою у статтях 248-249, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";
4) у частині першій статті 249: 
слова "ста до двохсот" замінити словами "трьохсот до чотирьохсот";

2) у частині другій статті 249: 
слова "двохсот до чотирьохсот" замінити словами "чотирьохсот до вісімсот".

3. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №18, ст.132) такі зміни:

1) частини другу та третю статті 43 викласти у наступній редакції:
"Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих державному мисливському фонду унаслідок порушення законодавства в сфері мисливського господарства та полювання, встановлюються від розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у наступних ставках за одну особину 
за незаконне добування або знищення:
олень європейський та плямистий – 3530;
кабан – 1950;
козуля – 1950;
лань – 1950;
муфлон – 1950;
бобер – 470;
борсук – 470;
заєць-русак – 412;
бабак – 294;
куниці лісова і кам’яна – 147;
вовк -118;
ондатра – 95;
нутрія вільна – 95;
норка американська – 95;
білка – 59;
кролик дикий – 59;
єнотовидний собака – 59;
лисиця – 59;
шакал – 59;
фазан – 118;
галагаз – 89;
гуска сіра, білолоба велика, гуменник – 89;
кеклик – 59;
куріпка сіра – 59;
голуб (крім голуба-синяка)– 47;
качка (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, алагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої) – 47;
кулик (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого)– 24;
лиска – 24;
перепілка – 24;
інші мисливські птахи – 24.
за знищення чи пошкодження гнізда, нори, іншого житла тварин, а також бобрової загати – за таксою на відповідний вид тварин, збільшений у п’ять разів;
за кожне вилучене чи пошкоджене яйце – 50% на відповідний вид птаха;
за кожен вилучений чи пошкоджений ембріон у незаконно добутої тварини – 50% від такси на відповідний вид тварин;
за кожне знищене чи пошкоджене штучне гніздо птахів – за фактичною вартістю, збільшеною у десять разів;
за знищення чи пошкодження солонців, годівниць, вишок для спостереження та добування тварин, вказівних знаків, інших біотехнічних споруд, сіно та зерносховищ - за фактичною вартістю, збільшеною у п’ять разів;
за знищення чи пошкодження посівів кормових рослин - за фактичною вартістю, збільшеною у три рази.
У разі неможливості вилучення незаконно добутої продукції полювання, порушник, крім відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, відшкодовує вартість незаконно добутої продукції полювання, яка становить 50 відсотків такси, встановленої частиною другою цієї статті.".

4. Пункт 38 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532), виключити.


ІІ. 	 Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.



Голова Верховної Ради
України

