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Шановні Ігорю Станіславовичу та Леоніде Григоровичу! 

До ГС «Всеукраїнська мисливська спілка», метою діяльності котрої є захист прав та 

інтересів користувачів мисливських угідь та мисливців, звернулись представники 

мисливських господарств Чернігівської області щодо беззаконня, яке відбувається навколо 

встановлених біотехнічних споруд на території РЛП «Міжрічинський». 

Користувачів мисливських угідь змушують перенести спостережні вежі, встановлені на 

території зазначеного РЛП.  Дану ініціативу розпочав керівник БФ «КЕКЦ» В. Борейко, 

який пропагує «екологічний саботаж», що передбачає порушення законодавства, і під 

егідою чого силами так званих «народних месників» знищуються «вежі» на території 

мисливських угідь. З 2018 року активну участь у цій кампанії бере Держекоінспекція 

України. Тиск на державні органи на прохання пана Борейка здійснюють і Народні депутати, 

зокрема, О.Єднак, який безпідставно звинувачує 8 користувачів мисливських угідь у 

проведенні незаконних полювань протягом останніх 9 років на території даного РЛП.  

25.03.2019р пан Борейко опублікував на сайті ecotage.info статтю з фото, де ним 

особисто знищуються дві «мисливські браконьєрські засідки» (http://ecotage.info/destruction-

of-hunting-towers/kekts-unichtozhil-brakonerskuyu-ohotnichyu-zasidku-v-rlp-mezhrechenskiy/) на 

території РЛП «Міжрічинський». Постає питання – на підставі чого паном Борейко 

самовільно здійснюються такі заходи? Чи мав він відповідне направлення на здійснення 

рейду, чи той факт, що депутати і чиновники «танцюють під його дудку» дозволяє йому 

почувати себе безкарним і відкрито хизуватись порушенням законодавства? Переймаючи 

досвід самовільного трактування законодавства і знищення біотехнічних споруд у пана 

Борейка, «небайдужі громадяни», переконані в тому, що «з мисливських вишок виробляється 

полювання», 20.04.2019 вдаються до їх руйнування на території РЛП і оприлюднення «Рухом 

протидії» цього факту в мережі Інтернет (https://www.youtube.com/watch?v=pYfQLrViVio). 

Чи були зафіксовані ці факти незаконного знищення біотехнічних споруд «небайдужими 

громадянами» та чи будуть користувачам мисливських угідь, яким належали ці споруди, 

відшкодовані збитки у відповідності з Таксами відшкодування збитків, затверджених 

спільним Наказом Мінприроди і Мінагрополітики № 301/222 від 19.06.2017р, погодженим в 

тому числі і Заступником Голови Держекоінспекції? 
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Звертаємо Вашу увагу, що Держекоінспекція у Чернігівській області двічі публікувала 

інформацію про те, що фактів відстрілу диких тварин за допомогою веж на території РЛП 

«Міжрічинський» виявлено не було. 22.10.2018р Харківський апеляційний 

адміністративний суд у аналогічній справі про припис Держекоінспекції перенести вежі 

з території РЛП «Сеймський» постановив: згідно ст. 62 Конституції України 

обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, і відповідач – Держекоінспекція 

у Сумській області – не довів правомірності вимоги перенести вежі. Дивує незнання 

представниками органів влади чинного законодавства. Зокрема на сайті Держекоінспекції 

зазначено, що на території господарської зони РЛП «Міжрічинський» наявні мисливські 

(оглядові) вежі, що не відповідає вимогам ст. 24 (про зонування та проект організації 

регіональних ландшафтних парків), ст. 21 (про структуру території та вимоги щодо охорони 

національних природних парків), ст.18 (про структуру біосферних заповідників) Закону 

України «Про природно-заповідний фонд». Отже жодних вимог щодо встановлення і 

наявності біотехнічних споруд на території РЛП цими статтями Закону не визначено. 

У той самий час чинне законодавство не містить тлумачення терміну «мисливська 

вишка», але профільна література визначає, що  оглядові («мисливські») вежі це 

біотехнічні споруди, які використовуються для спостереження за природними угіддями 

(моніторинг пожежонебезпечної ситуації, боротьба з браконьєрством) і дикими 

тваринами (у т.ч. в естетичних та наукових цілях), їх обліку, фото- і відеозйомки, 

регулювання чисельності шкідливих та селекційного і спортивного відстрілу мисливських 

тварин тощо. Згідно із Положенням про наукову та науково-технічну діяльність природних 

і біосферних заповідників та національних природних парків, якщо вже торкатися цих типів 

об’єктів ПЗФ, основними напрямами наукової та науково-технічної діяльності установ 

ПЗФ є, зокрема, організація та здійснення систематичних спостережень (моніторингу) 

за станом і динамікою природних комплексів та об’єктів, інвентаризація об’єктів 

флори і фауни. Із викладеного випливає, що наявність на території об’єктів природно-

заповідного фонду біотехнічних споруд, які використовуються для здійснення 

моніторингових заходів (в тому числі обліків), не суперечить вимогам Закону України «Про 

природно-заповідний фонд» в частині заборони будівництва споруд не пов’язаних з 

діяльністю об’єктів ПЗФ, тому користувачі мисливських угідь мають повне право 

використовувати вежі у всіх вище перелічених цілях, окрім добування тварин. А фактів 

незаконного полювання за допомогою встановлених вишок, нагадаємо, Держекоінспекція не 

встановила. 

То можливо органам влади варто займатися не знищенням чи перенесенням 

багатофункціональних біотехнічних споруд, що в усьому світі широко 

використовуються для оптимізації господарсько-наукової діяльності 

природоохоронних установ, а ставити питання про організацію належної охорони? 

Адже саме це є основним способом попередження і боротьби з порушенням і правил 

полювання, і правил природоохоронного законодавства, а зовсім не наявність веж, хоч вони 

будуть названі мисливськими, хоч оглядовими чи спостережними. Однак  Чернігівська 

облрада вже декілька років не може забезпечити належне функціонування парку і його 

охорону, оскільки там навіть відсутня адміністрація. Робимо висновок, що протягом 

тривалого періоду охорона даного об’єкту природо-заповідного фонду здійснювалась 

виключно силами єгерської служби користувачів мисливських угідь за рахунок їх власного 

фінансування.  

04.04.2019 року було прийнято Рішення № 15-17/VII  Чернігівської обласної ради щодо 

створення комунального закладу «РЛП «Міжрічинський». В зв’язку з цим хочемо звернути 

Вашу увагу, що органи влади України, яка є стороною Бернської конвенції, згідно з 

Рекомендацією Постійного комітету конвенції №128 (2007), мають керуватись принципами 



Європейської хартії полювання та біорізноманіття. Одним з принципів Хартії є необхідність 

органам влади  сприяти суспільному визнанню полювання, як інструмента охорони 

природи. Враховуючи це, вимагаємо від Вас не піддаватись на тиск еко-аферистів на кшталт 

В.Борейко та Народних депутатів, які на власний розсуд трактують норми законодавства, і в 

питанні наявності спостережних веж користувачів мисливських угідь дотримуватись чинних, 

а не вигаданих, вимог законодавства. 

Сподіваємося на Вашу готовність співпрацювати з представниками мисливської 

спільноти Чернігівщини у питаннях збереження і охорони природи, враховуючи їх права і 

інтереси. 

 

З повагою, 

Голова Громадської спілки                                                           С.А. Андросюк 


