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Вих. № 14/19 від 20.06.2019 

Народному депутату України 

Ю.В. Тимошенку 
Вул. Грушевського, 5, м.Київ, 01008 

 

Щодо Проекту Закону №10386 від 19.06.2019р 

 

Шановний Юрію Володимировичу! 

 

07.02.2019р в Конституції України було закріплено незворотність європейського 

курсу України. Однак, 19.06.2019 року Верховною Радою України було зареєстровано 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

заборони мисливства та полювання) №10386 за Вашим авторством. Даний 

Законопроект суперечить європейському курсу України і має на меті ніщо інше, ніж 

поставити України на щабель нижче країн третього світу. 

У жодній із країн Європи не існує заборони на ведення мисливського 

господарства і полювання, а зазначені Вами у пояснювальній записці до Проекту 

Закону «світові тенденції відмови від полювання» не відповідають дійсності і 

суперечать їй. 

В Європейському Союзу налічується 6,7 мільйонів мисливців, щороку вони 

інвестують в економіку країн-членів ЄС 16 мільярдів євро. Необхідність збереження 

полювання в якості загальноприйнятої соціальної, екологічної та культурної 

діяльності сучасного суспільства задекларована в Європейській хартії полювання 

та біорізноманіття. В 2007 році Постійний комітет Бернської конвенції прийняв 

Рекомендацію №128, яка спонукає усі сторони Бернської конвенції (нею є і Україна) 

керуватися принципами Хартії при реалізації державних політик, з метою 

забезпечення стійкого мисливськогосподарського користування, як інструменту 

збереження угруповань диких тварин та середовищ їх існування. Хартія визначає, 

що органи влади мають підтримувати публічне розуміння природоохоронних, 

економічних та культурних благ ведення мисливського господарства. 

Найавторитетніша природоохоронна організація – Міжнародний союз охорони 

природи – визнає, що мисливство – інструмент збереження природи, а внесок 

мисливців усього світу в збереження дикої природи є неоціненним. Навіть 

більше, 23.05.2019 року Уряд Ботсвани, де 5 років тривала заборона полювання, 

визнав свою помилку і скасував заборону, оскільки вона спровокувала негативні 

наслідки для дикої природи. У цей час Ви, як автор зазначеного Законопроекту, 

опускаєте Україну на сходинку нижче країн третього світу. 

В цивілізованому світі радикальні екологічні організації визнають 

терористичними організаціями, вводять законодавчу відповідальність за 

перешкоджання полюванням з їх боку. У цей час Ви надаєте їм підтримку. Мета таких 

анти-мисливських організацій зрозуміла – існує необхідність відпрацьовувати 



отримані багатотисячні закордонні гранти. Ваш співавтор у даному законопроекті – 

В.Є.Борейко, маючи посвідчення мисливця, нещодавно розповідав працівникам 

Держекоінспекції у Чернігівській області, як полює зі спостережних вишок на території 

об’єкту природо-заповідного фонду, хоча це заборонено законодавством, не маючи 

відповідних документів, тобто, будучи порушником правил полювання – браконьєром 

(підтверджуючі документи розміщені на нашому сайті 

http://gsvms.org.ua/uk/katehorii/statti/item/224-dvolykyi-yanus-v-boreiko-myslyvets). Тому 

постає питання – а в чому полягає мета народного обранця, який згідно із 

Законом зобов’язаний дбати про благо України і захищати інтереси держави, 

коли він вимагає знищити галузь суспільного виробництва, котрою є 

мисливське господарство, всупереч загальносвітовій практиці і потураючи 

таким нібито екологічним організаціям? 

В якості обґрунтування необхідності заборони мисливства та полювання в 

Україні Ви наводите норми, заборонені чинним законодавством. Але замість того, 

щоб дійсно подбати про вітчизняну дику природу і сприяти розвитку мисливського 

господарства, як це роблять усі країни світу, Ви намагаєтесь позбавити Україну 

єдиного і на сьогоднішній день безальтернативного інструменту для збереження і 

відтворення диких тварин – мисливських господарств. Станом на 2018 рік в Україні 

функціонує 1192 користувачі мисливських угідь – суб’єкти господарювання, які 

працевлаштували більше 6000 осіб. Ними було складено більше 3600 протоколів на 

браконьєрів, тоді як екологами – 179 (в 20 разів менше!). Саме користувачі 

мисливських угідь щорічно інвестують сотні мільйонів гривень власних коштів в 

охорону і відтворення диких тварин. Тоді як держава, на відміну від сусідніх країн, не 

сприяє і не стимулює розвиток мисливського господарства, обмежуючись лише 

декларативною турботою на папері. В якості прикладу для наслідування Ви маєте 

змогу наводити чисельність диких тварин в сусідніх країнах через те, що там 

держава сприяє розвитку мисливства, а не вводить необґрунтовані 

популістичні заборони. 

Враховуючи викладене вище, вимагаємо від Вас відкликати Проект Закону 

№10386 від 19.06.2019р як такий, що суперечить загальносвітовій практиці, 

Конституції України в частині задекларованого європейського курсу України та права 

власності Українського народу на природні ресурси України (ст. 13), псує імідж 

України в очах авторитетних міжнародних природоохоронних організацій і, врешті-

решт, суперечить здоровому глузду.  

В 2018 році в Україні було зареєстровано близько 800 тисяч мисливців. 19 

червня цього року, при реєстрації зазначеного Законопроекту в Верховній раді, їх 

голос Ви втратили. 

 

З повагою. 

Голова ГС «ВМС»                                                               С.А. Андросюк 
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