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Шановний Михайло Васильович !

10 грудня 2014 року у Верховній Раді України було зареєстровано 
законопроект № 1135-1 “Про цивільну зброю та боєприпаси”.
Проте на даний час він не прийнятий.

Мета цього законопроекту -  виправити недоліки в існуючій системі володіння 
та користування зброєю та боєприпасами , встановити баланс інтересів , захист 
прав громадянина та держави.

26 січня 2017 року на конференції у м.Києві “Зброя - твоє право.Захист -  твій 
обов’язок” законопроект № 1135-1 підтримали багаточисельні громадські 
організації та асоціації, благодійні фонди та інші структури.

Міські ради Києва , Черкас , Львова , Луцька , Тернополя , Полтави та інш і, 
обласні ради Київська , Волинська , Черкаська , Запорізька , Тернопільська , 
Рівненська , Вінницька також звернулися своїми зверненнями до Президента 
України , Голови Верховної Ради України з пропозиціями про розгляд , 
обговорення та прийняття законопроекту № 1135-1 “Про цивільну зброю та 
боєприпаси”.

Прошу включити в порядок денний наступної сесії Хмельницької обласної 
ради питання про звернення до Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України щодо розгляду та прийняття проекту Закону 
України «Про цивільну зброю та боєприпаси», реєстраційний №1135-1.
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УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

_____________ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

в ід ________________року № _________/

м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
пришвидшення розгляду та прийняття проекту Закону України «Про цивільну 
зброю та боєприпаси», реєстраційний номер №1135-1

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України щодо пришвидшення розгляду та прийняття 
проекту Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси», реєстраційний 
номер №1135-1 (текст звернення додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради М. Загородний



Додаток
до рішення обласної ради
від_________________року
№ _______ /______

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо пришвидшення 
розгляду та прийняття проекту Закону України «Про цивільну зброю та 

боєприпаси», реєстраційний номер №1135-1

Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені спільноти області 

висловлюємо занепокоєння неврегульованістю питання обігу зброї та права на 

самозахист в нашій країні.

Уже більше трьох років на Сході України триває неоголошена війна. 

Стан громадської безпеки у всій країні, зокрема і у Хмельницькій області, 

перебуває у незадовільному стані.

Попри всі намагання правоохоронних органів, ситуація стрімко 

погіршується, а в такому питанні як обіг нелегальної зброї -  взагалі вийшла 

з-під контролю.

10 грудня 2014 року у Верховній Раді України було зареєстровано 

законопроект № 1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси», який і досі 

залишається без розгляду.

Зазначений законопроект покликаний вирішити всі проблеми, які 

пов’язані з обігом зброї в державі, зберегти баланс інтересів держави та права 

громадянина на захист власного життя і здоров’я від протиправних посягань, а 

також допоможе закласти основи суспільства, здатного захищати свою 

державу.

Хмельницька обласна рада, підтримуючи вже прийняті аналогічні 

звернення ряду міських та обласних рад, звертається до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з проханням 

пришвидшити розгляд та прийняття проекту Закону України № 1135-1 «Про 

цивільну зброю і боєприпаси». .

Схвалено на пленарному засіданні 
________________сесії обласної ради___________________року


