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Щодо включення бабака до Червоноi
книги Украiпи

MiHicTpy захисту довкiлля та
природних pecypciB Украiни

АБрАмовському р.р.

вул. Митрополита В. Липкiвського, 35,

КиiЪ,03035

IIIановний Романе Романовичу!

Громадська спiлка <ВсеукраТнська асоцiацiя мисливцiв та користувачiв

,r.пr"ъ"ких угiдь) (далi - Асоцiацiя) знайома iз намаганням включити бабака

степового (Marmota bobak) до Червонот книги Украiни. Повiдомляемо, що

Асоцiацiя, iT члени та багатотисячне товариство
пiдтримуе таке намагання через TaKi причини.

мисливцiв Украiни не

по-перше, за нашими вiдомостями, чисельнiсть вищезгаданого виду за

роки незЕLгIежностi зростас.
По-друге, наказом MiHicTepcTBa енергетики та захистУ ДОвкiлля УкраiнИ

25.05.2020 Ns 339, заре€строваним в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 01.06.2020 за

J\b 487/3 477о, затвердЖенi <ЛiМiти використання (вiдстрiлу, вiдлову) диких
парнокоПитних та хутрових звiрiв, у сезон полювання 2020 - 202| poKiB>, у

"*Ьrу 
в YKpaTHi дозволено до добування у згаданому сезонi 458 голiв бабака

степового та до вiдлову (з метою переселення) - 70 голiв цього виду, що

свiдчить про т€, що згаданий вид icHye, розмножуеться Та ПiДКОНТРОЛЬНО

експлуатусться, що надае доходи користувачам мисливських угiдь, роботу та

заробiтну плату працiвникам мисливськоi та супутнiм г€Lпузям, податки

державi та мiсцевим бюджетам. Але для отримання коштiв на сво€ iснування,

виконання законних вимог на охорону, вiдтворення та пiдгодiвлю об'ектiв

державного мисливського фо"ду користувачi мисливських угiдь отримують

лише за рахунок своеТ основноi дiяльностi надання вiдповiдниХ послуГ

мисливцям у виглядi полювання.

,щозвольте довести до Вашого вiдома думку фахiвцiв Асоцiацii (якi багато

poKiB пропрацЮваJIи У Мiнприроди, .Щержкомiтетi лiсового господарства,

,щержекоiнспекцiт, мисливському господарствi або е науковцями iз

докторським ступенем у вiдповiднiй галузi, щодо позитивного впливу

полювання на охорону та вiдтворення об'ектiв державного мисливського

фонду.
На нашу фахову Д}мку, а Hi мисливцi, а Hi користувачi мисливських угiдь

не зацlкавлен1 у знищенн1 о0 eKTlB мислиtsс,r,tsа; tl()-IrtrРшg, JакUп(Jл.lб,l(J tl4 nr.rл,

покладено обов'язок ik охорони, по-др ге, це все одно, що рубати гiлку, на якiй
зацiкавленi знищеннi об'ектiв мисливства: по-перше, законодавчо на них

сидиш. Бiльше того, з метою збiльшення cBoix можливостей для полювання,

користувачi мисливських угiдь постiйно вживають заходiв щодо розселення
мисливських тварин у свотх господарствах. ось i на цей мисливський сезон за

вищезгаданим HaKzrзoM MiHicTepcTBa дозволено вiдловити (для розселення в
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угiддях та створення розплiдникiв) 70 голiв бабака степового. При цьому лише
мисливськi господарства роками розселяли бабака, а не державнi установи.

За даними центр€tльного органу виконавчоi влади, що реалiзус держаВнУ
полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства, чисельнiсть бабака

тiльки за ocTaHHi 5 poKiB зросло вiд 49,1 тис. (2015 piK) до 55,3 тис. голiв (2019

piK), а офiцiйно добуто за Bci цi роки лише 340 голiв.

Щодо охорони об'сктiв державного мисливського фонду та боротьби iз
порушниками правил полювання, то Асоцiацiя намага€ться повернути деякi
права посадовим особам мисливських господарств, а краще - розширити ix
права для боротьби iз браконьсрством. ,.Щивно, але сучасна редакцiя Кодексу
УкраiЪи про адмiнiстративнi правопорушення не надас Тм права складання
протоколiв на порушникiв правил полювання за частиною другою cBoei ст. 85,

тобто, якщо порушник незаконно добув мисливську тварину, то егер,

мисливствознавець тощо не мають права за ст. 255 КУпАП скласти протокол
на порушника. На жаль, HaBiTb у цьому ми не отрим€tпи пiдтримки вiд
MiHicTepcTBa.

Маючи законне право використовувати мисливський вид на полюваннi,
користувачi мисливських угiдь отримують кошти на його охорону, вiдтворення
та пiдгодiвлю таких видiв, здiйснюють заходи для збiльшення iх чисельностi,

що вiдповiдно надасть iм право на отримання бiльших за кiлькiстю лiмiтiв
використання. I_{e - позитивне замкнуте коло, все iнше призводить лише до
зменшення охоронних заходiв та вiдповiдного зменшення чисельностi об'сктiв
тваринного cBiTy, якi е об'сктами полювання. А лише включення мисливського
виду до Червоноi книги Украiни при сучасному законодавчому забезпеченнi
охорони об'сктiв державного мисливського фонду лише збiльшить чисельнiсть
незафiксованих випадкiв браконьсрства i зменшить активнiсть користувачiв

щодо охорони видiв, якi вони не можуть законно використовувати.

Щавно вже пiдняте питання про створення спецiальноi озбросноi,
моторизованоi державноi служби з охорони державного мисливського фонду iз
правами полiцейських (за прикладом вiдповiдних служб США). Але замiсть
цього фактично позбавлена cBoix реальних прав щодо боротьби iз
браконьсрством .Ще жавна екологiчна iнспекцiя Украiни, яку не можна HaBiTb

порiвняти iз початковим ii BapiaHToM. А постiйне збiльшення лише розмiрiв
штрафiв та такс або включення мисливського виду до Червоноi книги е лише
шляхом до збiльшення корупцiйних проявiв.

Сподiваемося на порозумiння з ВашоТ сторони та плiдну спiвпрацю щодо
покращення мисливського законодавства, прав користувачiв мисливських угiдь
i мисливцiв, що сприятиме зростанню об'ектiв тваринного cBiTy в YKpaiHi у
цiлому.

З повагою

Перший вiце-президент Асоцiа .всвукрдiнськд

tЙпфiмцiirrьi rOд

42аЕ?.б70 7
Яковлсв 096 566 03 5 l

Червоний


