
ЗВЕРНЕННЯ І-го З’ЇЗДУ  

Громадської спілки «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МИСЛИВЦІВ  

ТА КОРИСТУВАЧІВ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ»  
 

до Президента України, Верховної Ради України,  

Кабінету Міністрів України 
 

Ми, делегати I-го з’їзду Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація 

мисливців та користувачів мисливських угідь» (далі – Асоціація), звертаємося 

до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України стосовно необхідності невідкладного прийняття 

рішучих державних кроків для виведення мисливської галузі України із 

системної кризи. Остання полягає у перманентному зниженні чисельності 

мисливської фауни до критичного стану, недосконалих правових механізмах 

боротьби зі зростаючим браконьєрством, наполовину збитковому веденні 

мисливського господарства, інших недоліках через тривалу відсутність 

галузевих реформ на державному рівні. 

Відродження мисливського господарства, історично та законодавчо 

визначеної сфери суспільного виробництва, покликаної на охорону, 

регулювання чисельності та раціональне використання тваринного світу 

України, нині постає стратегічною потребою для гарантування екологічної 

безпеки держави. Подібних кроків, зокрема, чекають 750 тисяч українських 

мисливців та понад шість тисяч працівників галузі, а також членів їхніх родин у 

найвіддаленіших куточках нашої країни, які негайно готові підтримати дії 

Гаранта Конституції України, органів законодавчої і виконавчої влади, 

направлені на вирішення ключових проблем галузі! 

До цього часу в Україні законотворчу та інституційну підтримку 

функціонування галузі, на жаль, не можна було вважати задовільною, що 

постало однією з першопричин її занепаду. В умах активного перебігу 

євроінтеграційних процесів, також не може не викликати занепокоєння 

абсолютно полярна позиція Української влади попередніх каденцій до 

сільськогосподарської політики Євросоюзу, де мисливська галузь розглядається 

з позитивної позиції та отримує державні преференції, зокрема цільову 

фінансову підтримку від країн-членів ЄС. 

У зв’язку з викладеними вище негативними фактами і колізіями та з 

метою визначення стратегічного бачення держави щодо ведення мисливського 

господарства, пріоритетних принципів і завдань державного управління 

мисливською галуззю ми напрацювали ряд ініціатив, клопотань та пропозицій і 

звертаємося з ними до найвищих державних органів. 

 



1. До Президента України:  

1.1.  Створити міжвідомчу робочу групу при Президентові України з 

удосконалення законодавчої бази, інституційного забезпечення мисливської 

галузі та напрацювання національної мисливськогосподарської політики 

відповідної до задекларованих євроінтеграційних прагнень держави за участі 

представників Асоціації. 

1.2.  Доручити Службі безпеки України прослідковувати істинну мету 

використання коштів так званими громадськими екологічними і зоозахисними 

організаціями, а також шляхи їх надходжень, проаналізувати їх діяльність на 

предмет проявів екстремізму, замовного саботажу та інших видів 

правопорушень і ознак зовнішнього втручання. 

1.3.  Спільно з представниками Асоціації та інших громадських 

організацій вітчизняних товаровиробників розробити та подати на розгляд 

Верховній Раді проект Закону України «Про протидію екосаботажу та 

екотероризму». 

1.4.  Спільно з представниками Асоціації розробити та передати на 

ухвалення Кабміну проект Указу Президента України «Про День мисливця» 

відповідно до європейських традицій. 
 

2. До Верховної Ради України: 

2.1. Керуючись планом дій зі сталого розвитку, визначеним Ріо-де-

Жанейрською Декларацією 1992 року, беручи до уваги Рекомендацію № 128 

Постійного комітету Бернської Конвенції 1979 року (обидві ратифіковані 

Україною) та у співпраці з представниками Асоціації, народними депутатами 

України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, 

Державним агентством лісових ресурсів України, іншими громадськими 

об’єднаннями у сфері мисливського господарства організувати підготовку 

низки законопроектів, необхідних для реформування мисливської галузі, у 

першу чергу щодо удосконалення законів України «Про мисливське 

господарство та полювання», «Про тваринний світ», «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а також підзаконних нормативно-правових актів, які 

регулюють ведення мисливського господарства та полювання, у тому числі 

щодо: 

2.1.1. Надання права затвердження лімітів на спеціальне використання 

тварин обласним державним адміністраціям за погодженням із обласними 

управліннями лісового та мисливського господарства.  

2.1.2. Заміни одноденних ліцензій на картки добування тварин із видачою 

спеціальних бирок, що прикріплюються до добутої тварини. 

2.1.3. Спрощення процедури надання мисливських угідь у користування. 



2.1.4. Надання мисливцям права проведення селекційного відстрілу 

мисливських тварин під контролем посадової особи користувача мисливських 

угідь, який отримав дозвіл на селекційний відстріл.  

2.1.5. Скасування безумовної заборони полювання на територіях 

природно-заповідного фонду, де полювання може бути дозволено чи обмежено 

відповідно до їх положень та проектів організації. 

2.1.6. Повернення до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення права складання протоколів про адміністративні 

правопорушення єгерями та посадовими особами користувачів мисливських 

угідь, уповноваженими на охорону державного мисливського фонду, за усіма 

частинами статті 85 цього Кодексу. 

2.1.7. Посилення кримінальної відповідальності за незаконне добування 

копитних видів тварин шляхом зниження розміру істотної шкоди з 250 до  

30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2.1.8. Відміни заборони пропаганди мисливства, як законодавчо 

закріпленої сфери суспільного виробництва, в системі загальної середньої, 

професійно-технічної і вищої освіти тощо. 
 

3. До Кабінету Міністрів України: 

3.1. Відновити зруйновану систему інституційного та наукового 

забезпечення галузі мисливського господарства України: 

3.1.1. За аналогією з інституційним забезпеченням галузей лісівництва і 

рибництва, розглянути можливість створення «Державного агентства 

мисливського господарства», бажано прямого підпорядкування Кабінету 

Міністрів України, у зв’язку з наявністю очевидного конфлікту галузевих 

інтересів мисливської сфери з аграрною та лісовою. 

3.1.2. У разі неможливості прийняття рішення викладеного у пп. 3.1.1, 

доручити Міністерству аграрної політики на продовольства України створити 

«Відділ мисливського господарства» при Управлінні з питань земельних 

відносин, лісових ресурсів та рибного господарства, підвищивши статус 

останнього до «Департаменту з питань земельних відносин, лісового, 

мисливського та рибного господарств». 

3.1.3. Доручити Міністерству аграрної політики на продовольства 

України спільно з Національною академією аграрних наук створити «Науково-

дослідний центр мисливського господарства» подвійного підпорядкування – 

НААН України та центральному органу виконавчої влади, який формує та 

реалізує державну політику у сфері мисливського господарства. 

 3.1.4. Доручити Міністерству освіти і науки України, спільно з 

профільними науковцями та представниками Асоціації, розробити і долучити 

спеціальність "Мисливствознавство" (галузь знань – 20 "Аграрні науки та 



продовольство") до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, а також провести аналогічні 

доповнення у нормативну базу Міністерства освіти і науки України для 

відновлення підготовки кадрів вищої кваліфікації за даною спеціальністю. 

3.2. При підготовці Проекту бюджету на 2020 рік, за європейським 

прикладом, передбачити створення «Державного фонду розвитку мисливського 

господарства» за рахунок встановлення фіксованої частки відрахувань з 

прибутків від реалізації спеціалізованими торговими закладами мисливської 

зброї і мисливських набоїв. Основним цільовим призначення роботи Фонду має 

стати фінансування штучного розведення, розселення та поліпшення умов 

існування диких тварин в умовах природної волі, співфінансування роботи 

Науково-дослідного центру мисливського господарства. 

3.3. Спільно з представниками Асоціації розробити та прийняти 

комплексну «Програму розвитку мисливського господарства України до 2030 

року» з урахуванням ключових принципів і рекомендацій Європейської Хартії 

полювання та біорізноманіття, яка є базовим документом для країн Євросоюзу і 

держав-учасниць Бернської Конвенції 1979 року, ратифікованої Україною, та 

визначає сучасні засади сталого мисливського господарювання як 

загальновизнаного інструменту збереження тваринного світу. 
 

Делегати I-го з’їзду Асоціації звертаються до Вас, шановний пане 

Президенте, шановні народні депутати, очільники Уряду та профільні 

міністри, з проханням не залишити мисливське господарство України, 

понад шість тисяч його робітників, тисячі працівників виробничих і 

торгівельних підприємств, пов’язаних з виготовленням та реалізацією 

супутніх товарів і послуг, а також 750 тисяч вітчизняних мисливців, 

наодинці із затяжною кризою галузі, на яку в усьому світі донині 

покладаються виняткові природоохоронні, регуляторні та соціально-

економічні функції ! 
 

Звернення підготовлене на виконання Рішення делегатів І-го З’їзду 

Громадської спілки «Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів 

мисливських угідь» від 11 червня 2019 року № 1-2/2019 (м. Київ).  

Про результати розгляду викладених у Зверненні клопотань і пропозицій 

просимо повідомити Асоціацію у визначені законодавством строки письмово на 

адресу: вул. Сім'ї Хохлових, буд. 15, офіс 202, м. Київ, 04119.  

 

З повагою 

Перший віце–президент, 

член Ради Асоціації   

Віктор Червоний 


