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Громадська спілка «Всеукраїнська 
мисливська спілка»
gsvms18@gmail.com

Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України

Державне агентство лісових ресурсів України розглянуло лист-
звернення громадської спілки «Всеукраїнська мисливська спілка» 
від 12.05.2022 № 1-05/22, який надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів 
України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, щодо 
функціонування мисливської галузі в умовах воєнного стану, та повідомляє. 

Відповідно до статті третьої Указу Президента України від 24 лютого 
2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та відповідно до 
частини першої статті 8 Закону України  «Про правовий режим воєнного стану» 
в зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії 
правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися права і свободи 
людини і громадянина.

Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх 
утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 
запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних 
прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів 
юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення 
воєнного стану, заходи правового режиму воєнного стану передбачених 
вищевказаним Законом. Зокрема обмежувати свободу пересування громадян, 
іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів; 
забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших 
масових заходів, тощо. 

Щодо функціонування мисливської 
галузі в умовах воєнного стану
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Такі заходи можуть стосуватись як заборони фізичним особам носити 
військову форму, заборони полювання, так і заборони відвідування лісів, 
запровадження комендантської години, тощо. 

Відповідно до абзацу третього статті 8 Закону України «Про мисливське 
господарство та полювання» встановлення обмежень щодо користування 
мисливськими угіддями та здійснення полювання належить до повноважень 
обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій. 

Військові адміністрації на період дії правового режиму воєнного стану 
здійснюють на відповідних територіях повноваженням місцевих державних 
адміністрацій.

В зв’язку з введенням воєнного стану в більшості областей України 
розпорядчими документами військових адміністрацій введена заборона або 
діють обмеження на проїзд транспорту та відвідування лісів громадянами. 
Зазначені обмеження можуть вводитись як на усю територію певної 
адміністративної одиниці, так і на її частину. Крім цього, з метою запобігання 
різного роду загрозам та мінімізації негативних наслідків військові 
адміністрації оперативно вносять зміни в розпорядчі документи посилюючи чи 
послаблюючи певні обмеження.

Зазначені обмеження не забороняють ведення мисливського господарства 
та здійснення біотехнічних заходів в мисливських угіддях. Користувачам 
мисливських угідь, особливо в прикордонних областях, необхідно погоджувати 
відповідні заходи з місцевими військовими адміністраціями, це стосується 
також перебування зі зброєю штатних працівників уповноважених на охорону 
мисливських угідь та порядку проведення полювання.

Одночасно звертаємо увагу, що листи міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади не є нормативно – правовими актами, вони мають 
лише роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових 
норм.
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