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   Народним депутатам України – 

   Авторам Законопроекту 5302 

 

Громадська спілка «Всеукраїнська мисливська спілка», що захищає інтереси 

мисливців і користувачів мисливських угідь України, звертається до Вас як до 

співавтора Проекту Закону №5302 від 25.03.2021р про внесення змін до ЗУ «Про 

мисливське господарство та полювання» (далі – Законопроект 5302).  

Звертаємо Вашу увагу, що на превеликий жаль ті особи, які розробляли даний 

Законопроект, вводять в оману народних обранців щодо справжньої мети його 

прийняття. Під виглядом «турботи про тварин», насправді він несе загрозу тваринному 

світу й населенню України, з огляду на наступне. 

Хоча у пояснювальній записці до Законопроекту 5302 і зазначено, що його 

завдання – охорона диких тварин, які знаходяться на межі зникнення, фактично все з 

точністю до навпаки. Зокрема, неодноразово вказується на «знищення» вовка в Україні 

мисливцями, хоча усі наявні висновки наукової спільноти вказують на те, що популяція 

цього виду в Україні в прекрасному стані і ніяких загроз для неї не існує. Більше того, 

за суб’єктивними оцінками окремих вчених популяція вовка в нашій державі може 

сягати не 2000, а від 3000 до 5000 особин. Апелюючи до різноманітних європейських 

угод і маніфестів, зокрема до Бернської конвенції про захист дикої флори і фауни, 

ігнорується той факт, що держави–члени ЄС самостійно визначають для себе 

нормативно допустиму чисельність вовка, і регулюють її за допомогою полювання. 

Україна, приєднуючись до Бернської конвенції, отримала «дозвіл» регулювати 

чисельність вовка з метою запобігання його негативному впливу на популяції інших 

видів та серйозній шкоді худобі. Однак, оцінку можливого негативного впливу 

збільшення чисельності вовка в Україні на інші види диких тварин, в тому числі 

рідкісні, у пояснювальній записці до Законопроекту не наведено. Як і фактично 

відсутній реальний прогноз соціально-економічного впливу прийняття цього 

нормативного-правового акту. Щоб оцінити масштаби цього впливу, достатньо 

поспілкуватися з жителями сільської місцевості, які потерпають від нападів вовків – 

щороку вітчизняні ЗМІ рясніють повідомленнями про те, як вовки «тероризують» і 

тримають у страху селян. Окрім того, Законопроектом запропоновано захистити 

домашніх, а не диких тварин – бродячих котів на території мисливських угідь. А 

науковці і екологи називають їх однією з основних загроз для дикої природи, оскільки 

їх перебування у дикій природі призвело до зникнення цілих видів диких тварин;  

Міжнародний союз охорони природи визначив основними загрозами для лісового кота 

саме бродячих домашніх котів. Як наслідок, з наміром нібито захистити вовка і 

лісового кота, дана законодавча ініціатива фактично призведе до підвищення загроз 

іншим диким видам, в тому числі рідкісним. 



Звертаємо Вашу увагу, що ведення мисливського  господарства є видом 

раціонального, науково обґрунтованого використання природних ресурсів, визнаним у 

всьому світі інструментом збереження та відтворення тваринного світу. Так, 

відповідно до Рекомендації 128 Постійного комітету Бернської конвенції усі Сторони 

Конвенції (в т.ч. і Україна) при формуванні державних природоохоронних політик 

мають керуватися принципами Європейської хартії полювання та біорізноманіття. 

Серед них – забезпечувати розробку прозорих і зрозумілих нормативно-правових актів 

в галузі мисливства за участі мисливців; брати до уваги, що стале ведення 

мисливського господарства – інструмент збереження популяцій диких тварин та 

середовищ їх існування. Оскільки Законопроект 5302 був розроблений анти-

мисливськими організаціями, про що вони самі заявили на своїх офіційних інтернет-

ресурсах, ми можемо розцінювати його як ніщо інше, ніж черговий намір всього-лиш 

обмежити полювання, а не справді потурбуватись про диких тварин. Достеменно 

відомо, що на анти-мисливську пропаганду вітчизняні так звані «зоозахисні» 

організації отримували по $500 000 від закордонних фондів. Отже, поява таких 

ініціатив – можливість «зоозахисникам» апелювати на отримання нового гранту. А їх 

підтримка – прояв необізнаності, яка шкодить іміджу народного депутата. Звертаємо 

Вашу увагу, що мисливська спільнота чисельністю 750000 зареєстрованих мисливців, 

пильно стежить за усіма законодавчими ініціативами, що стосуються мисливства, і 

авторами цих ініціатив; і робить усе можливе в рамках діючого законодавства, щоб 

відверті противники полювання не пройшли до Верховної Ради наступного скликання. 

Оскільки саме на мисливську спільноту держава поклала обов’язок забезпечувати 

охорону, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду, 

ніяким чином не фінансуючи цю роботу і не сприяючи її проведенню; і саме 

мисливській спільноті жити з вкрай негативними наслідками подібних законодавчих 

ініціатив. 

Враховуючи викладене вище, просимо Вас розглянути можливість відкликання 

свого підпису під Законопроектом 5302. Закликаємо в подальшому утриматися від 

подання законодавчих ініціатив, що стосуються мисливства, без попереднього 

обговорення наслідків їх прийняття зі спеціалістами в галузі ведення мисливського 

господарства і провідними громадськими мисливськими об’єднаннями. Зі свого боку 

ГС «ВМС» висловлює готовність долучатись до організації і участі в таких 

обговореннях. 

 

З повагою, 

Голова ГС «ВМС»                                                                       С.А. Андросюк  

 


