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Президенту України 
 
пану ПОРОШЕНКУ П.О. 

Щодо заборони полювання у 
деяких регіонах через введення 
воєнного стану 

Вельмишановний Петре Олексійовичу! 
 

Звертаємося до Вас від імені багатотисячної армії мисливців та 
користувачів мисливських угідь України із проханням захистити їх законні 
права на полювання та користування мисливськими угіддями у зв’язку із тим, 
що з прийняття Закону України «Про затвердження Указу Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні» (Закон № 2630-VIII) у деяких із 
визначених цим Законом областях почали забороняти полювання. 

Мисливці є одними з найбільш дієздатних та підготовлених захисників 
Вітчизни, виконують у цей важкий час обов’язки снайперів, розвідників та 
просто бійців Збройних Сил України і тому розраховують на підтримку з боку 
Держави та розуміння суспільства. 

За Законом, користувачі мисливських угідь взяли на себе складний та 
витратний обов’язок з охорони та відтворення державного мисливського 
фонду, звільняючи державний та місцеві бюджети від значних видатків на такі 
заходи. Однак, позбавляючись права надавати мисливські послуги, вони 
втрачають кошти для виконання свого обов’язку із охорони мисливських 
тварин та їх підгодівлі. Одночасно держава позбавляється фіскальних 
надходжень від мисливської галузі та супутніх галузей з виробництва зброї та 
набоїв, інших супутніх товарів та торгівлі ними. 

Все це викликає у пересічних мисливців та користувачів мисливських 
угідь – громадян України певне незадоволення та соціальну напруженість, 
адже сезон полювання дуже короткий і закінчується 31 січня, а на деякі види 
тварин - 31 грудня.  

Можна зрозуміти заборону на полювання в окремих прикордонних 
районах областей, де введений воєнний стан, але не зрозуміло, чому 
забороняється полювання на території всієї області.  

На пряму законодавство України не забороняє полювання та 
мисливство під час введення воєнного стану, але п. 2 частини 2 ст. 15 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану» зобов’язує військові 
адміністрації здійснювати повноваження із забезпечення ефективного 
використання природних і фінансових ресурсів. 

Просимо Вас як гаранта Конституції України втрутитися у ситуацію та у 
законний спосіб поновити права мисливців – громадян України.  

Сподіваємося на розуміння та розраховуємо на підтримку. 
 
З великою повагою  
 

Директор ГС «ВАМКМУ - 
віце-президент Асоціації 

 
 
А.С. Шостак 
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