
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України «Про затвердження Лімітів використання (відстрілу, відлову) 

диких парнокопитних та хутрових звірів і встановлення Норм відстрілу 

інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського 

фонду, у сезон полювання 2021-2022 років» 

 

1. Мета 

Метою прийняття наказу є затвердження Лімітів використання (відстрілу, 

відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів і встановлення Норм 

відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського 

фонду, у сезон полювання 2021-2022 років. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Відповідно до статей 13, 52 Закону України «Про тваринний світ» до 

повноважень уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі 

охорони, використання і відтворення тваринного світу належить, зокрема, 

встановлення лімітів, норм використання об'єктів тваринного світу. 

Затвердження лімітів добування диких тварин здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, 

передбаченому законом. 

Згідно з частиною другою статті 16 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» полювання на інших мисливських тварин, 

віднесених до державного мисливського фонду, регулюється нормами 

відстрілу, які встановлюються на мисливський сезон центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері лісового та мисливського господарства, за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

мисливського господарства. 

Таким чином, проєктом пропонується затвердження Лімітів використання 

(відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів і встановлення 

Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного 

мисливського фонду, у сезон полювання 2021-2022 років. 

 

3. Основні положення проєкту акта  

Проєктом наказу передбачається затвердити Ліміти використання 

(відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів і встановити 

Норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного 

мисливського фонду, у сезон полювання 2021-2022 років. 

 

4. Правові аспекти 

Акти законодавства, які містять правові підстави розроблення проєкту: 

Закон України «Про тваринний світ»; 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»; 
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постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 «Про 

порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення 

лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614 

«Деякі питання Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів»; 

наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 

ядерної безпеки України від 26 травня 1999 року № 116 «Про затвердження 

Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання 

диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного 

значення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 1999 року 

за № 518/3811. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Упровадження положень наказу не потребує додаткових фінансових 

витрат з державного чи місцевого бюджетів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт не потребує публічних консультацій із заінтересованими 

сторонами. 

Проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, 

прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, 

соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і 

застосування української мови як державної. У зв’язку з цим не зазначається 

позиція відповідних заінтересованих сторін: уповноважених представників 

всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних 

органів місцевого самоврядування, уповноважених представників 

всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань 

організацій роботодавців, Уповноваженого Президента України з прав людей 

з інвалідністю, Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та 

всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, 

Уповноваженого із захисту державної мови. 

Проєкт не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. 

Проєкт не потребує проведення цифрової експертизи та отримання 

висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи у зв’язку з тим, що 

проєкт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, 

формування і використання національних електронних інформаційних 

ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, 

надання адміністративних послуг або цифрового розвитку. 

Проєкт з метою проведення громадських обговорень опублікований на 

офіційному вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України (https://mepr.gov.ua/). 

 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті відсутні положення, що: 

стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 
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стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист людини 

і основоположних свобод; 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

створюють підстави для дискримінації. 

Антикорупційна експертиза стосовно проєкту Національним агентством з 

питань запобігання корупції не проводилась. 

Проєкт не потребує проведення громадської антикорупційної, 

громадської антидискримінаційної та громадської гендерно-правової 

експертиз. 

 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проєкту сприятиме раціональному використанню природних 

ресурсів загальнодержавного значення. 

Проєкт за предметом правового регулювання не матиме впливу на 

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи 

зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень 

зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану 

здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 

середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 

повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші 

суспільні відносини. 

Реалізація проєкту не матиме впливу на інтереси заінтересованих сторін. 

 

 

Міністр захисту довкілля та  

природних ресурсів України           Роман АБРАМОВСЬКИЙ 

 

 

___ ___________ 2021 р. 

 


