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Про розгляд листа

MiHicTePcTBo екологiТ та природних pecypciB в N,IеЖах компетеttцiТ
розглянУло листа громадськоi спiлки <Асоцiацiя користувачiв мисливських та
рибальських господарств) щодо BcTaI-IoBлeHHrI Норм вiдстрiлу it1ших
мисливсЬких тваРин, вiднесеFIих до державного мисливського фонду, у сезон
полIовання 20l 8/20 1 9 poKiB та повiдомляс.

Вiдповiдно до частиtIи другоТ cTaTTi 16 ЗакоrrУ Украiни uПро МИСЛИВоIrКе
господарство та полIоваI-Iня)) полIоваIIня на iнших мисливських твариII,
вiднесениХ дО дерх{авIlогО мисливського фонду, реryлIосться нормами
вiдстрiлУ, якi встановЛIоIоться на мисливський сезон центр€LлыIим органом
виконавчоТ влади, щО забезпечуС формуванняr державFIоi полiтики у сферi
охорони навколишнього природного середовиIца, за погоджеFIням iз
центр€Lльним оргаFIом виконавчоi влаl(и, ш{о забезпечуе формування державноТ
полiтикИ У сферi лiсовогО та мисливського господарстI]а, за поданням
центр€tIIЬногО органУ виконавЧоi влади, що реалiзус державну полiтику у сферi
мисливського господарства.

Щержавне агентство лiсових pecypciB листом вiд22.0З.2018 J\Ъ 03-14/1896-
18 надiслаJIо до MiHic,repcTBa екологiI та природних pecypciB ttорми вiдстрiлу
мисливських тварин на piBr{i минулого сезоFIу полIовання.

Проте, ЗаконоМ Украiни <Про тваринний cBiT> (далi - Закон) вс,ганоI]JIеI"{o,
що В iHTepecax нинiшнього i майбутнiх гtоколitiь в ykpaiHi за участIо
пiдприемств, установ, оргаlriзацiй i громадян здiйснюlотt)сrl заходи щод11
охорони, науково обгрунтоваrIого, цеl]исна}кливого використа}IIIrI i вiдтrзореннrl
тваринного cBiTy.

Статтею 9 Закону визIIачено ocHoBHi вимоги та принtIипи охорони,
рацiонального використання i вiдтворення тваринного cBiTy, зокрема,
додержання науково обгрунтованих нормативiв i лiмiтiв tзикористання об'сктiв
тваринногО cBiTy, забезпеченFI;I неВисIrIажливого Тх використаI{ня, а також
вiдтворення.
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лiмiтiв використаFIня об'сктiв тваринного cBiTy та вимог щодо засобiв Тх
добування.

НаГОЛОШУемо, що вiдомостi щодо додержання !ержлiсагентством
принципу науковот обгрунтованостi пiд час пiдготовки подання на
встановлення норм вiдстрiлу мисливських тварин до Мirrприроди не надано.

У зв'язку iз цим Мirrприроди листом вiд 24.04.2018 J\Ъ 5l4.|-|5l4129-18
поiнфорrчrувzlло Щержлiсагентство про те, що у разi надходх(еншя наукового
обгрунтУванFIя норМ вiдстрiлУ мисливських тварин, вiднесених до дерх(авного
МИСЛИВСЬКОГО фОпrдУ у сезон полIова}Iня 2018120|9 poKiB Мiнприроди розгл;IFIе
ik в установленому законодавством порядку.

.Щержлiсагентство листом вiд 25.06.2018 J\Ъ 03-14/10688_18 гrадiслало /Io
Мiнприроди вiдповiдне наукове обцрунтуванця.

ВiдповiдниЙ проект наказу листом вiд 09.07.2018 М 5/4-1516776-18 та
Ns 5/4-1516777-|8 rrаправлеFIо на погод}кеFI[Iя до MiHicTepcTBa аграрrтоТ полiтики
Та ПРОДОВОЛЬСТВа i ЩержавноТ реryляторноТ служби вiдповiдно, та листом
вiд 10.07.2018 М 514-1516892-18 подано на державну реестрацirсl до
MiHicTepcTBa lостицii.
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