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Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 

вул. М. Грушевського, 5, 

 м. Київ-8, 01008 

Щодо внесення змін  

до статті 255 КУпАП 

 

Вельмишановний Андрію Володимировичу! 

 

Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів 

мисливських угідь» (далі – Асоціація) звертається до Вас від імені спільноти 

користувачів мисливських угідь України.  

Як встановлено Законом України «Про мисливське господарство та 

полювання» (далі – Закон), користувачі мисливських угідь наділені правами та 

обов’язком здійснювати охорону державного мисливського фонду, створювати 

єгерську службу та утримувати єгерів і посадових осіб користувачів 

мисливських угідь, які в свою чергу уповноважені на охорону державного 

мисливського фонду в межах, закріплених за ними мисливських угідь. 

Згідно із приписами пункту 20 статті 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КупАП) єгері та посадові особи 

користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного 

мисливського фонду, наділені правом складання протоколів про 

адміністративні правопорушення, визначені у частині 1 статті 85 КУпАП. 

Зазначена частина 1 передбачає відповідальність за порушення правил 

полювання, яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, 

а також транспортування або перенесення добутих тварин. 

У той же час, повторне порушення правил полювання або таке, яке мало 

наслідком добування, знищення або поранення тварин, що передбачено 

частиною 2 статті 85 КУпАП, не віднесено статтею 255 КУпАП до таких, за 

порушення яких мають право складання протоколів єгері та посадові особи 

користувачів мисливських угідь. Таким чином, зазначені єгері та посадові 

особи користувачів мисливських угідь мають право складання протоколів на 

порушників правил полювання, які вчинили незначні правопорушення та не 

добули мисливську тварину. При цьому скласти протокол за більш серйозне 

правопорушення, коли добута, знищена або поранена тварина, стаття 255 

КУпАП єгерям і посадовим особам користувачів мисливських угідь не 

дозволяє. 

Звертаємо увагу, що така норма КУпАП суперечить положенням Закону, 

який відповідно до статті 39 надає права єгерям та посадовим особам 

користувачів мисливських угідь складати протоколи про порушення правил 

полювання, інших встановлених цим Законом вимог без якихось обмежень, 

вилучати в осіб, які порушують правила полювання, знаряддя добування 
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тварин, транспортні (плавучі) засоби, обладнання і предмети, що були 

знаряддям порушень, незаконно добутих тварин та іншу продукцію 

полювання, а також відповідні документи, доставляти осіб, які порушують 

вимоги цього Закону, до органів Національної поліції, органів місцевого 

самоврядування, перевіряти документи на право полювання та добування 

мисливських тварин в інших цілях, зупиняти транспортні (плавучі) засоби та 

проводити їх огляд й огляд речей, знарядь полювання, добутої продукції та 

інших предметів (пункти 2-6 частини 1 статті 39 КУпАП). 

Окрім того, обмеження прав єгерів та посадових осіб користувачів 

мисливських угідь, зазначені у статті 255 КУпАП, суперечать положенням 

статті 2 КУпАП, яка встановлює, що законодавство України про 

адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів 

України, а закони України про адміністративні правопорушення до включення 

їх у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо. 

При цьому, положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні 

правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще 

не включеними до Кодексу. 

Багаторічний досвід складання протоколів єгерями та посадовими 

особами користувачів мисливських угідь за всі порушення правил полювання, 

як це було до набрання чинності статтею 255 КУпАП у редакції від 16.10.2010, 

дає підстави стверджувати, що єгеря та посадові особи користувачів 

мисливських угідь відповідально та професійно справлялися із виконанням 

своїх прав і обов’язків. 

Таким чином, чинна редакція пункту 20 частини 2 статті 255 КУпАП 

безумовно суперечить вимогам законодавства України та позбавляє єгерів та 

посадових осіб користувачів мисливських угідь здійснювати свої законні права 

щодо припинення порушень правил полювання, наслідком яких є добування, 

знищення або поранення мисливських тварин, а головне – надає порушникам 

шанс уникнути покарання. 
 

Вельмишановний Андрію Володимировичу, Асоціація від імені 

численної спільноти користувачів мисливських угідь звертається до Вас із 

проханням допомогти усунути невідповідність норм статті 255 КУпАП іншим 

актам законодавства та повернути єгерям і посадовим особам користувачів 

мисливських угідь їх право складання протоколів про адміністративні 

правопорушення на всіх порушників, відповідальність за дії яких передбачена 

всіма частинами статті 85 КУпАП. 

Із своєї сторони Асоціація готова допомогти у підготовці необхідних 

матеріалів та документів силами свої фахівців та юристів для внесення 

необхідних змін та доповнень до статті 255 КУпАП. 
 

З великою повагою 
 

 

Директор Асоціації – 

віце-президент Асоціації 

 

О/п 

 

А.С. Шостак 



 

Яковлєв 096 566 03 51 

 


