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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 2 Закону
України «Про правовий режим майна у
Збройних Силах України»

Про внесення зміни до статті 2 Закону
України
"Про правовий режим майна у Збройних
Силах України"
Верховна Рада України постановляє:

Верховна Рада України постановляє:
І. Частину першу статті 2 Закону України
"Про правовий режим майна у Збройних
Силах України" (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29,
ст. 193; 2014 р., №12, ст. 179) доповнити
словами «а боєприпаси – до закладів фізичної
культури і спорту, у структурі яких є
відділення зі стрільби кульової та/або
біатлону».

Реєстраційний № 3403

-1- Н.д. Бобровська С. А. (р.к. №217)

Враховано частково

І. Частину першу статті 2 Закону України
"Про правовий режим майна у Збройних
Силах України" (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29,
ст. 193; 2014 р., №12, ст. 179) доповнити
словами «а боєприпаси до спортивної зброї –
до закладів фізичної культури і спорту, у
структурі яких є відділення зі стрільби
кульової та/або біатлону».
-2- Н.д. Наливайченко В. О. (р.к. №164)

Враховано частково

Розділ I проєкту Закону викласти у
наступній редакції:
«І. Частину першу статті 2 Закону України
"Про правовий режим майна у Збройних
Силах України" (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29,
ст. 193; 2014 р., №12, ст. 179) доповнити

І. Статтю 2 Закону України "Про правовий
режим майна у Збройних Силах України"
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193; 2014 р.,
№ 12, ст. 179) доповнити частиною третьою
такого змісту:
"Порядок передачі дрібнокаліберних
патронів калібру 5,6 міліметра, придатних
для використання і зберігання, державним
і комунальним закладам фізичної культури і
спорту, що мають право відповідно до
Закону України "Про фізичну культуру і
спорт"
використовувати
спортивну
вогнепальну
(крім
бойової)
зброю,
визначається
Кабінетом
Міністрів
України".
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словами «а надлишкові боєприпаси дрібнокаліберні патрони (калібр 5,6 мм),
придатні для використання і зберігання державним і комунальним закладам фізичної
культури і спорту, що мають право
використовувати у своїй діяльності спортивну
вогнепальну зброю (крім бойової).»
-3- Н.д. Беленюк Ж. В. (р.к. №10)

Враховано частково

У розділі І законопроекту слова «а
боєприпаси»
замінити
словами
«,а
дрібнокаліберні патрони діаметром 5,6 мм, що
використовуються
у
навчальнотренувальному процесі, який здійснюється у
спортивно-стрілецьких
тирах
та
на
спортивних стрільбищах,»
-4- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. У розділі І законопроекту (щодо
внесення змін до частини першої статті 2
Закону України «Про правовий режим майна
у Збройних Силах України») слово
«боєприпаси»
замінити
словами
«дрібнокаліберні патрони та патрони для
спортивної зброї».
Обгрунтування:
Дана поправка пропонує звузити перелік
боєприпасів, які пропонується передавати до
закладів фізичної культури і спорту, до
дрібнокаліберних патронів та патронів для
спортивної зброї.
Адже окрім цих категорій боєприпасів, до
останніх також належать бомби авіаційні та їх
складові одиниці, гранати, бойові частини,
боєголовки
та
вибухові
компоненти
керованих (некерованих) ракет та снарядів,
міни наземні та фугаси, міни морські та їх
компоненти, торпеди та їх компоненти, бомби
глибинні та їх компоненти, військова
піротехніка, пристрої підривні, речовини
вибухові та порохи, піропатрони та
пристосування приводні та їх складові
одиниці,
інструменти
та
обладнання
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спеціальні для знешкодження наземних та
підводних боєприпасів, капсулі, підривники,
вибухові компоненти та інше приладдя для
боєприпасів.
І останні очевидно недоцільно і
небезпечно передавати до закладів фізичної
культури і спорту.
-5- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано частково

І. Частину першу статті 2 Закону України
"Про правовий режим майна у Збройних
Силах України" (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29,
ст. 193; 2014 р., №12, ст. 179) викласти у
наступній редакції «,а надлишкові боєприпаси
– дрібнокаліберні патрони, які придатні для
використання і зберігання, – до закладів
фізичної культури і спорту, у структурі яких є
відділення зі стрільби кульової та/або
біатлону».
-6- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано частково

У статті 2 Закону України "Про правовий
режим майна у Збройних Силах України"
слово "боєприпаси" замінити словами
"дрібнокаліберних патронів діаметром до 5,6
мм (включно), що використовуються у
навчально - тренувальному процесі".
-7- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д. Безугла М. В.
(р.к. №418), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)
1) розділ I законопроекту викласти в такій
редакції:
"Статтю 2 Закону України "Про правовий
режим майна у Збройних Силах України"
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
№ 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193; 2014 р.,
№ 12, ст. 179) доповнити частиною третьою
такого змісту:
"Порядок передачі дрібнокаліберних
патронів калібру 5,6 міліметра, придатних для
використання і зберігання, державним і

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
національної безпеки,
оборони та розвідки
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
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комунальним закладам фізичної культури і
спорту, що мають право відповідно до Закону
України "Про фізичну культуру і спорт"
використовувати спортивну вогнепальну
(крім бойової) зброю, визначається Кабінетом
Міністрів України";
5
6

7

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

ІІ. Прикінцеві положення
-8- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д. Безугла М. В.
(р.к. №418), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)
Пункти 1 та 2 розділу II законопроекту
викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через один
місяць з дня його опублікування, крім пункту
2 цього розділу, який набирає чинності з дня
опублікування цього Закону.
2.
Кабінету
Міністрів
України
забезпечити введення в дію нормативноправових актів, що випливають з цього
Закону, одночасно із набранням чинності цим
Законом".
-9- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173)

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності через один
місяць з дня його опублікування, крім
пункту 3 цього розділу, який набирає
чинності з дня опублікування цього Закону.

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Відхилено

Розділ
ІІ
"Прикінцеві
положення"
законопроекту доповнити новим пунктом
такого змісту:
"2. Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні
положення»
Закону
України
«Про
Національну гвардію України» (Відомості
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст. 594)
доповнити пунктом 3-6 такого змісту:
«3-6. Установити, що боєприпаси, які
підлягають утилізації, за рішенням Кабінету
Міністрів
України
передаються
Національною гвардією України до закладів
фізичної культури і спорту, у структурі яких є
відділення зі стрільби кульової та/або
біатлону,
для
забезпечення
якісного
навчально-тренувального процесу.»"
У зв'язку з цим, пункт 2 вважати пунктом 3
відповідно.
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-10- Н.д. Завітневич О. М. (р.к. №38), Н.д.
Копитін І. В. (р.к. №330), Н.д. Безугла М. В.
(р.к. №418), Н.д. Верещук І. А. (р.к. №29),
Н.д. Здебський Ю. В. (р.к. №373)
Розділ
ІІ
"Прикінцеві
положення"
законопроекту доповнити новим пунктом
такого змісту:
"2. Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні
положення"
Закону
України
"Про
Національну гвардію України" (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст.
594) доповнити пунктом 3-6 такого змісту:
"3-6. Установити, що порядок передачі
дрібнокаліберних патронів калібру 5,6
міліметра, придатних для використання і
зберігання, державним і комунальним
закладам фізичної культури і спорту, що
мають право відповідно до Закону України
"Про
фізичну
культуру
і
спорт"
використовувати спортивну вогнепальну
(крім бойової) зброю, визначається Кабінетом
Міністрів України".
У зв'язку з цим, пункт 2 вважати відповідно
пунктом 3.
2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом.

Висновки, обґрунтування

Враховано

народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
національної безпеки,
оборони та розвідки

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні
положення"
Закону
України
"Про
Національну гвардію України" (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст.
594) доповнити пунктом 36 такого змісту:
"36. Установити, що порядок передачі
дрібнокаліберних патронів калібру 5,6
міліметра, придатних для використання і
зберігання, державним і комунальним
закладам фізичної культури і спорту, що
мають право відповідно до Закону України
"Про
фізичну
культуру
і
спорт"
використовувати спортивну вогнепальну
(крім бойової) зброю, визначається
Кабінетом Міністрів України".

3.
Кабінету
Міністрів
України
забезпечити введення в дію нормативноправових актів, що випливають з цього
Закону, одночасно із набранням чинності цим
Законом.
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Голова
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