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IIIановний Щенисе Анатолiйовичу!

Громадська спiлка <BceyKpaiнcbкa асоцiацiя мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдь> (далi Асоцiацiя), керуючись метою та напрямаМи

дiяльностi, визначеними Статутом АсоцiацiТ, а також зверненнями cBoik членiв,
звертасться до Вас iз черговим проханням вжити заходiв щодо приПинення
спроб зiрвати мисливський сезон 2022-2З poKiB через блокування затвердження

лiмiтiв добування мисливських тварин.
У cBoix попереднiх зверненнях, Асоцiацiя неодноразово просила не

вживати на piBHi виконавчоi влади заходiв, якi безумовно призвоДяТЬ До

погiршення стану користувачiв мисливських угiдь та пересiчних мисливцiв
нашоi краiни, розвалу мисливськоi галузi, а таким чином - опосередкованоМУ

погiршенню економiчного стану держави. Асоцiацiя також посТiйНо

нагадув€uIа, що мисливцi завжди були та е пiдготовленою та боезДатнОЮ

силою, яка у Bci роки ще до поновлення незапежноi украiнськоТ державностi та

вже пiд час if захисту вiд росiйськоТ збройноi агресii проти Украiни, брала самУ

активну дiеву участь у захистi цiлiсностi нашоТ Батькiвщини.
Нарештi, пiсля опублiкування Порядку застосування членами

добровольчих формувань територiальних громад особистоi мисливськоi зброi
та набоiв до неТ пiд час виконання завдань територiальноi оборони,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни в\д 29 гРУдня 202l Р.
J\b 1448, який набрав чинностi вiд 1 сiчня 2022 року, Асоцiацiя, ii' члени та

багатотисячна армiя украТнських мисливцiв вирiшила, що Ур"д, нарештi,
визнав значимiсть i можливiсть yKpaiHcbKoi мисливськоi спiльноТи та бУде

сприяти розвитку не тiльки полюванню на теренах нашоi держави, ELIIе й

розбуловi власно мисливськот галузi в Украiнi, сприяючи одночасно
економiчному розвитку нашоi держави.

На жаJIь, як нам cT€ulo вiдомо пiсля закiнчення новорiчних свяТ,

.Щержавне агентство лiсових pecypciB Украiни (далi - Щержлiсагентство), яКе е

центр€Lльним органом виконавчоi влади, дiяльнiсть якого спряМоВУСТЬСЯ i

координуеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни через MiHicTpa захисту Довкiлля
та природних pecypciB i який реалiзус державну полiтику у сферi лiсового та

мисливського господарства, на виконання вимоги Мiндовкiлля, ЛиСТоМ вiд

l2.0l .2О22 М 03-15/184-22 до керiвникiв обласних управлiнь лiсового та



мисливського господарства та УкраТнського науково-дослlдного lнституту

лiсового господарства та агролiсомелiорацii iMeHi Г.М. Висоцького, череЗ

багато poKiB iгнорування, вимагае повернутися до виконання припиСiв
Iнструкцii щодо застосування порядку встановлення лiмiтiв, затверДЖенОТ

наказом MiHicTepcTBa охорони навколишнього природного середовиЩа та
ядерноТ безпеки Украiни вiд 26.05.99 }tb 116, заресстрованим в MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраТни 30.07.99 за Ns 518/З811 (далi - Iнструкцiя). На нашу д}мку,
TaKi приписи утворюють ознаки корупцiйноТ складовоi.

Основна iдея зазначеного листа .Щержлiсагентства, Що, власНе, i
виклик€шо чергове обурення як користувачiв мисливських Угiдь, ТаК i
пересiчних мисливцiв, це безумовн.е поновлення приписiв пункТУ 2.З

Iнструкцii, яка встановлюе, що <Наукове забезпечення робiт щодо розробки
проектiв лiмiтiв, а також пiдготовку висновкiв про достовiрнiсть виклаДених У

розроблених проектах лiмiтiв даних здiйснюють HayKoBi усТаноВи абО

визначенi Мiндовкiлля експерти з питань охорони i використання конкретних
видiв (труп видiв) диких тварин). На практицi це призводить до викоНання

приписiв пунктiв 3.1-3.3, якi визначають таке:
к3.1. Лiмiти використання немисливських видiв тварин затверджуються

Мiндовкiлля за поданням органу виконавчоi влади АвтономноI РеСпУблiКИ

Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласним,
КиТвськоТ та СевастопольськоТ мiським державним адмiнiстрацiям за наявностi
вiдповiдних обrрунтувань компетентних наукових установ, органiзацiй Та

'*'П'ТI Замовниками проведення наукових дослiджень та розробки проектiв
лiмiтiв с пiдприсмства, установи, органiзацiТ або громадяни, якi планУЮТЬ

здiйснювати використання диких тварин.
3.3. Якщо пiд час проведення робiт з ведення державного кадастру

тваринного cBiTy одержана iнформацiя, потрiбна для визначення лiмiтiв
використання немисливських видiв тварин, то додатковi HayKoBi дослiДжеНнЯ
можуть не проводитись)).

Зрозумiло, що TaKi вимоги до лiмiтiв використання мисливських видiв
тварин, проскти яких подають користувачi мисливських угiдь, не МаЮтЬ

вiдношення через те, що у преамбулi наказу, яким було затвердЖено

Iнструкцiю, чiтко вказано, що вона видана на виконання вимог постаноВи
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 10 серпня |992 року J\b 459 пПро порядок
видачi дозволiв на спецiа-пьне використання природних pecypciB i встаноВленНя
лiмiтiв використання pecypciB загuшьнодержавного значення)).

Уважне вивчення приписiв <<Положення про порядок установлення
лiмiтiв використання природних pecypciB загальнодержавного ЗначеНня)),

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10.08.92 Jф 459
(далi - Положення), привело нас до таких висновкiв. Так, п. 8 Положення
встановлюе таке:

(8. Лiмiти використання мисливських видiв парнокопитних тварин,

ведмедя, куниць лiсовоТ та кам'яноi, норки американськоi, тхора лiсОвОгО,

бобра, нутрii вiльноТ, ондатри, бабака, бiлки затверджуються на мисливськиЙ



Затвердженi лiмiти !ержлiсагентство доводить до
Автономноi Республiки Крим, обласних, Киiвськоi та

сезон Мiнприроди за поданням Щержлiсагентства на пiдставi пропозицiй
користувачiв мисливських угiдь, погоджених з ix територiальними органами в
Автономнiй Республiцi Крим, областях, MicTax Кисвi та Севастополi.

мiських державних адмiнiстрацiй та користувачiв не пiзнiше
початку полювання на вiдповiдниiц видтварин.

Ради MiHicTpiB
севастопольськот
нiж за мiсяць до

Використання iнших мисливських тварин регулюеться нормами
вiдстрiлу, що встановлюються на мисливський сезон Мiнприроди разом з

Щержлiсагентством за поданням його територiальних органiв в Автономнiй
Республiцi Крим, областях, MicTax Кисвi та Севастополi>.

Як можна вiдмiтити, Hi про яке-небуть (наукове забезпечення робiт щодо
розробки лiмiтiв> чи <пiдготовку висновкiв про достовiрнiсть викладених у
розроблених проектах лiмiтiв> використання мисливських видiв тварин
науковими установами у Положеннi не визначено. Про необхiднiсть <<наявностi

обгрунтовуючих матерiалiв вiдповiдних наукових установ) йдеться у п. 9
Положення, яким визначаеться
немисливських видiв тварин.

затвердження лiмiтiв використання

Таким чином, як у Асоцiацii, так i користувачiв мисливських угiдь е

пiдстави стверджувати, що вищезгадана Iнструкцiя, затверджена
Мiнекобезпеки, фактично вимагас наукового обrрунтування лiмiтiв лише для
немисливських видiв тварин, як того i вимагають приписи Положення,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, та IнструкцiТ!

Попереджуючи заперечення опонентiв, хочемо ще звернути увагу на те,

що пункт 2.3 Iнструкцii не стосусться лiмiтiв використання мисливських видiв
тварин, для яких процедура таких лiмiтiв визначена приписами пунктiв 2.4 i 2.5
зазначеноТ Iнструкцii.

OKpiM того, процедура, що прописана у вищезгаданiй Iнструкцii, е

фiзично неможлива для здiйснення у визначенi термiни, якщо ix застосовувати
для лiмiтiв використання мисливських тварин у масштабах Bciei краiни. На цей
час в Украiнi заре€стровано приблизнО 1200 користувачiв мисливських угiдь,
така ix кiлькiсть значно ускладнюс та затягне процедуру подiбного
погодження. !о того ж, в YKpaiHi до цього часу так i не затверджений цорядок
здiйснення облiку мисливських тварин, що, у разi виникнення якихось спорiв
чи суперечок, фактично не дозволить жоднiй iз cTopiH визначити законну
1стину.

Шановний Щенисе Анатолiйовичу!
Щозволимо повiдомити Вам, що фахiвцi Асоцiацii працюв€Lпи у

вiдповiдних органах державноI виконавчоi влади у перiод, коли були
затвердженi зазначенi Положення та Iнструкцiя, та пам'ятають, що подiбнi
намагання обмеження прав користувачiв мисливцiв мiLпи спробу вiд
противникiв полювання та мисливськоi галузi, €Lпе своечасно були припиненi
на вищому piBHi управлiння державою.

На жаль, змуtuенi звернути Вашу увагу на те, що зар€в у сучасних
державних органах влади про мисливцiв згадують лише тодi, коли вони



можуть бути використанi як безкоштовнi захисники УкраТни. Щiйсно,
yKpaTHcbKi мисливцi с патрiотами своеi Батькiвщини, здатними iз своею
особистою збросю у власних руках захистити украiнську землю, своТ родини та
державу. Але вони, як представники народу, якиЙ, згiдно iз приписами cTaTTi 5

КонституцiТ Украiни е HocieM cyBepeHiTeTy i сдиним джерелом влади в Украiнi,
яку народ здiйснюе безпосередньо i через органи державноi влади та органи
мiсцевого самоврядування, також сподiваються на адекватнi розумiння та
повагу зi сторони державних органiв.

Асоцiацiя, if фахiвцi, користувачi мисливських угiдь та пересiчнi
yKpaiHcbKi мисливцi сподiваються, що Уряд i iншi державнi органи виконавчоТ
влади нарештi повернуться до них обличчям i сприятимуть розвитку
мисливськоi галузi.

Сподiвасмося, шановний Щенисе Анатолiйовичу, на Ваше порозумiння та
пiдтримку думки громадськостi та фахiвцiв Асоцiацii, якi не один десяток poKiB
пропрацювапи в органах державноТ виконавчоi влади. Очiкуемо, що Ви
сприятимете скасуванню хибноi, на нашу д}мку, вимоги працiвникiв
Мiндовкiлля щодо необхiдностi наукового обrрунтування лiмiтiв використання
мисливських видiв тварин, та листiв .Щержлiсагентства вiд 12.0l .2022
J\b 0З-15/184-22 та додаткового вiд 26.0t2022 J\Ъ 03-15/553-21, а також
безумовному виконанню органами державноi виконавчоi влади приписiв
Положення, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни.

З повагою

Перший вiцепрезидент Асоц

Яковлев 050 236 50 34 ywal95O@ukr.net

Зzаdан ай л uсm оdночасно направлено
пап iaHmi У,

' В.О. Червоний


