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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This is the final report that contains analysis of the legislative framework (the list of wich is 

published in an annex #10) and analysis of the problems concerning its practice and 

effectiveness of operation on the hunting industry in Ukraine. The objectives of the given 

research were an investigation and an identification of organizational problems in the 

domestic hunting sector, legal and regulatory support of game activity, administrative and 

socio-economic effects of state regulation of hunting in modern Ukraine. 

The main reasons have been summarized, which cause inefficient organization of hunting 

and hamper the development of the sector. Among them, there are: an unsatisfactory legal 

framework (the lack of clear procedure of leasing hunting grounds, bag limits approval, 

capacity and standards of game animals); inefficient legal support of the regional game 

managers activity in the fight against poaching; lack of the qualifying requirements for 

game enterprises chasseurs, lack of the efficient mechanism of compensation for 

damages caused by game species; inadequate legal regulation of administrative services 

providing in the hunting industry (in relation to issuing of an annual control card for a 

record of bagged game and violation of hunting rules) and ineffective law enforcement by 

authorized state executive bodies (an absence of effective state control of the current 

legislation requirements, duplication of public authority competences, etc.); deficient 

organization of wildlife farming in enclosers and breeding of rare species of animals; 

unsatisfactory interpretations of game definitions presented in the Law of Ukraine “On 

Hunting and Hunting Economy”; imperfect interpretation of the regulatory mechanism for 

shooting animals with a selection or diagnostic purposes; rectification of the list of harmful 

species and animals for gaming; law violations in trophy cards issuance and organization 

of taxidermy. Based on the consultations with scientists, specialists, NGO representatives 

it was determined that the above mentioned reasons lead to losses and a negative image 

of hunting sector in the society.  

Just general description of changes are proposed (not the ammendments) into the 

legislation and aimed at ecologization, profitability increasing and de-shadowing of the 

hunting, as well as control and responsibility increasing for better compliance with the 

hunting regulations.  

The suggestions and recommendations are presented in chapter 2 for improving law 

enforcement by state authorities and for further reformation and development of the sector. 

The study suggests further research into development of a modern national model of 

hunting which at the same time should take into account the best EU practices based on 

the principles of sustainable management of natural resources.  

 



 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

У звіті представлено аналіз нормативно-правової бази (список яких опубліковано у 

додатку 10), оцінку практики правозастосування та ефективність ведення 

мисливського господарства в Україні. Метою дослідження було вивчення та 

виявлення проблем організації вітчизняного мисливського 

господарства, нормативно-правового забезпечення діяльності мисливського 

господарства, управлінських та соціально-економічних наслідків державного 

регулювання мисливського господарства в сучасній Україні.  

Узагальнено головні причини, що спричиняють неефективне ведення мисливського 

господарства та гальмують розвиток мисливської галузі, а саме: недосконала 

нормативно-правова база (відсутність чіткого порядку надання у користування 

мисливських угідь, затвердження лімітів добування, пропускної здатності, норми 

добування мисливських тварин); недосконале правове регулювання діяльності 

державного районного мисливствознавця та єгерської служби у частині боротьби із 

браконьєрством; відсутність кваліфікаційних вимог до єгерської служби мисливських 

господарств, дієвого механізму відшкодування збитків, заподіяних мисливськими 

видами тварин; недосконале правове регулювання надання адміністративних послуг 

у галузі мисливського господарства (видача щорічної контрольної картки обліку 

добутої дичини та порушень правил полювання) та неефективне правозастосування 

уповноважених на це органів державної виконавчої влади (відсутність дієвого 

державного контролю за вимогами чинного законодавства, дублювання компетенцій 

органів державної влади тощо); недосконала організація вольєрного господарства і 

розведення рідкісних видів тварин; недосконалість тлумачень мисливських 

термінологічних визначень у ЗУ «Про мисливське господарство та полювання», 

механізму регулювання добування тварин для селекційного та діагностичного 

відстрілу; уточнення переліку шкідливих видів тварин та тварин, дозволених для 

добування; порушення правозастосування видачі трофейних листів і організації 

таксидермії. 

На основі консультацій з науковцями, працівниками галузі, представниками 

громадських організацій встановлено, що вищеназвані причини приводять до 

збитковості та негативного іміджу мисливської галузі у суспільстві.  

Запропоновано зміни до нормативно-правової база, спрямовані на екологізацію, 

прибутковість, детінізацію у веденні мисливського господарства, посилення контролю 

та відповідальності за дотриманням мисливського законодавства.   

Сформовано пропозиції та підготовано рекомендації для удосконалення 

правозастосування органами державної влади у галузі мисливства та для 

подальшого реформування і розвитку галузі. Представлене дослідження направлене 

на продовження опрацювання сучасної національної моделі ведення мисливського 

господарства, яка, крім цього, повинна враховувати найкращий досвід країн 

Європейського Союзу, що базується на принципах сталого менеджменту природних 

ресурсів. 



 

 

 

 

ВСТУП 
 

У суспільній уяві мисливство постає як вид діяльності людини, пов’язаної з 

організацією одного з екстремальних видів відпочинку певної соціальної верстви 

населення. Насправді ж воно повинно виконувати значно вагомішу суспільну 

функцію, яка полягає у сприянні охороні навколишнього природного середовища, 

розвитку місцевих територій, формуванні сталого розвитку суспільства тощо.  

В Україні організації та розвитку мисливства приділяється значна увага і підтримка з 

боку держави, оскільки його основними завданнями є охорона, відтворення, 

регулювання популяції мисливських тварин і хижаків, надання послуг учасникам 

полювання та наповнення державного бюджету. Діяльність мисливських господарств 

регулюється законами, підзаконними актами, галузевими рішеннями та 

організаційними заходами, ведуться пошуки шляхів підвищення їх ефективності.  

Водночас у мисливському господарстві України існує низка проблем 

функціонального, інституційного, організаційного спрямування, що негативно 

впливають на результати його діяльності, знижують рівень ефективності, призводять 

до збитковості. Зокрема, це – проблеми, пов’язані з користуванням мисливськими 

угіддями, охороною мисливських видів тварин, компетенцією мисливських органів 

загалом та окремих посадових осіб, з відшкодуванням збитків, завданих 

мисливськими тваринами, регулюванням допуску мисливців до права полювання, 

охороною мисливських угідь від незаконного полювання тощо.  

Вирішення означених проблем потребує збалансованого аргументованого  підходу 

щодо пошуку шляхів удосконалення механізму регулювання мисливства в Україні, 

методологічних підходів щодо їх реалізації, вивчення, узагальнення та 

використання найкращого досвіду, який би базувався на принципах сталого 

менеджменту природних ресурсів.  

Звіт підготовлено за участі А.- Т. Башти (старший науковий співробітник Інституту 

екології Карпат НАН України), В. Р. Бурмаса (начальник відділу мисливського 

господарства Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства), А. В. Сагайдака (директор Міжрічинського регіонального 

ландшафтного парку), П. Б. Хоєцького (доцент кафедри лісівництва НЛТУ України), 

О. Станкевич-Волосянчук (керівник регіонального молодіжного об’єднання 

«Екосфера», м.Ужгород) та під загальною редакцією Д. Ю. Карабчука (експерт з 

питань лісового господарства Дунайсько-Карпатської Програми WWF, науковий 

співробітник НЛТУ України), яким автор висловлює щиру вдячність. 

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ 

МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

1. Analysis of the Law Enforcement and Effectiveness of Hunting Industry in Ukraine 

 

1.1 Аналіз нормативно-правової бази у сфері державного регулювання діяльності 

мисливського господарства 

Відомо, що мисливське господарство як і всі галузі економіки врегульовується 

відповідним законодавством та нормативно-правовими актами. Ці нормативно-

правові акти містять низку визначень, що мають принциповий вплив на регулювання 

галузі. Визначення поняття «державне регулювання мисливства, полювання» як 

системи взаємопов’язаних економічних, соціальних, організаційно-господарських і 

правових заходів, що застосовуються державою в особі уповноважених нею органів 

влади, спрямованих на найефективніше використання мисливських угідь, 

мисливських видів тварин тощо надає можливість його правильного розуміння і 

застосування у правовому аспекті. Ці поняття визначаються у статті 1 Закону України 

«Про мисливське господарство та полювання»:  

- мисливство - вид спеціального використання тваринного світу шляхом 

добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або 

утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь;  

- полювання - дії людини, спрямовані на вистежування, переслідування з 

метою добування і саме добування (відстріл, відлов) мисливських тварин, що 

перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах. 

Аналізуючи вищезгадані дефініції, приходимо до висновку, що вони містять низку 

тотожностей, а у побутовій мові взагалі є синонімами: мисливство визначається як 

вид спеціального використання тваринного світу шляхом добування мисливських 

тварин, а полювання – як дії людини, спрямовані на вистежування переслідування з 

метою добування. Великою прогалиною, на нашу думку, у цих дефініціях є 

відсутність обмеження дій людини чинним мисливським законодавством, оскільки 

незаконне полювання визначається як браконьєрство. Щоб вирішити цю правову 

колізію, необхідно внести корективи до ст. 1 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання», в якій терміни «мисливство» та «полювання» об’єднати 

та подати наступним чином: «Полювання (мисливство) – це законна діяльність 

людини, спрямована на добування тварини у межах мисливських угідь, як 

спеціальний вид природокористування».  

Мисливство (колись – ловецтво) у Галичині з кінця ХІХ століття і до нашого часу 

пройшло трансформації у юридичній та економічній площинах. Фактично перші 

мисливські закони Галичини зосереджували свою увагу виключно на державному 

регулюванні полювання, про що свідчить назва трьох «Ловецьких законів» Галичини 

(1875, 1897, 1910р.р), а сам механізм державного регулювання ведення 

мисливського господарства не був прописаний. Тож для організації державного 

управління мисливським господарством пріоритетним є визначення мисливської 



 

 

 

 

галузі, як об’єкту державного управління. В умовах сучасної України державне 

регулювання тваринного світу зосереджується на двох аспектах: ведення 

мисливського господарства і полювання, а основний закон, що врегульовує ведення 

мисливського господарства, називається «Про мисливське господарство та 

полювання». 

Під державним регулюванням ведення мисливського господарства слід розуміти 

систему організаційних, правових заходів, що базуються на біологічних особливостях 

розведення дичини з метою стимулювання її розмноження до оптимальної 

чисельності мисливських угідь та добування найбільш оптимальної чисельності 

тварин з урахуванням екологічних наслідків. Найвагомішими заходами, що сприяють 

розмноженню дичини є її підгодівля у зимовий час, регулювання чисельності хижих 

та бродячих тварин, охорона мисливських тварин від незаконного добування, 

влаштування біотехнічних споруд (годівниць, солонців, тощо). 

У свою чергу, під визначенням «державне регулювання полювання» слід розуміти 

механізм допуску мисливців до права полювання, визначення чисельності добування 

мисливських видів тварин, а також способів, термінів, методів полювання. Державне 

регулювання у веденні мисливського господарства має наступні аспекти: соціальний, 

економічний та гуманітарний.  

До економічного аспекту державного регулювання мисливського господарства 

належить вирішення таких завдань як надання в користування мисливських угідь, 

визначення права власності на дичину, визначення лімітів добування мисливських 

тварин по їх видах, повноваженнях осіб щодо охорони мисливських угідь від 

браконьєрства, відшкодування за нелегальне добування дичини; 

Вирішення державою соціальних питань у регулюванні ведення мисливського 

господарства передбачає відшкодування збитків, завданих сільськогосподарським 

культурам мисливськими видами тварин, оплату за користування мисливськими 

угіддями та державним мисливським фондом, допуск громадян до права полювання.  

Важливе значення займає гуманітарний вектор державного регулювання  

мисливського господарства. Актуальними залишаються питання гуманного 

поводження з мисливськими видами тварин під час полювання, дотримання 

ветеринарно-санітарних вимог при розведенні дичини, профілактика виникнення 

масового падежу тварин та виникнення епізоотій. 

Із встановленням у 1939 р. в Галичині радянської економічної системи сповідується 

соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної 

(загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності. Основною формою 

соціалістичної власності була державна власність. До виключної власності держави 

віднесено землю, надра, води, ліси, а полювання та ведення мисливського 

господарства регламентувалося положенням «Про полювання та мисливське 

господарство Української РСР», затверджене Постановою Ради Міністрів УРСР № 

473 від 8 серпня 1969 р. При такому економічному режимі веденням мисливського 

господарства могли займатися лише державні підприємства та товариства мисливців 

та рибалок. 



 

 

 

 

З утворенням незалежної України у 1991 р. основними законами, що регулюють 

ведення мисливського господарства є Конституція України, Закон України «Про 

мисливське господарство та полювання» (2000), Закон України «Про тваринний 

світ», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодекси 

України «Про адміністративні правопорушення»,  та «Кримінальний Кодекс». Серед 

основних нормативно-правових документів слід відзначити Постанову Кабінету 

Міністрів України № 780 від 20 липня 1996 р., що вперше врегульовувала на 

території краю правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і 

фізичних осіб у галузі мисливського господарства та полювання; наказ Міністерства 

лісового господарства України від 12 грудня 1996 року № 153 «Про затвердження 

типового договору про умови ведення мисливського господарства»; наказ 

Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2000 року № 97 

«Про використання коштів, отриманих від реалізації користувачам мисливських угідь 

ліцензій на добування мисливських тварин, а також за видачу посвідчень мисливця і 

щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та порушень правил 

полювання». 

У галузі державного регулювання мисливського господарства особливої уваги 

заслуговує Закон України «Про мисливське господарство та полювання», що 

визначає принцип рівності прав усіх користувачів мисливських угідь, тобто, найбільш 

дискусійне для державного врегулювання питання. Однак, проблемними 

залишаються питання надання у користування мисливських угідь, умов ведення 

мисливського господарства, правил полювання, відшкодування збитків, завданих 

мисливськими тваринами, повноваження осіб на здійснення охорони мисливських 

угідь, переслідування порушників правил полювання тощо. Так, організація 

мисливського господарства та надання мисливських угідь в користування 

врегульовуються ст. 1 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», 

яка, визначаючи поняття «мисливські угіддя», встановлює, що в користування 

мисливські угіддя надаються лише спеціалізованим мисливським господарствам, 

установам та організаціям, в яких створені спеціалізовані підрозділи для ведення 

мисливського господарства; ст. 22 визначає державних уповноважених для надання 

мисливських угідь в користування, зокрема: Верховну Раду Автономної Республіки 

Крим, обласні ради, Київську та Севастопольську міські ради за поданням 

територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, а також 

необхідні погодження Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, а також 

з власниками або користувачами земельних ділянок. Крім того, визначається термін 

надання у користування мисливських угідь – 15 років, а також площа мисливських 

угідь, що надаються користувачеві, – не менше 3 тисячі гектарів, але не більше ніж 

35% від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області та 

м. Севастополя. Закон, сприяючи розвитку мисливських господарств, захищає 



 

 

 

 

переважне право на користування мисливськими угіддями власників та постійних 

користувачів земельних ділянок або користувачів мисливських угідь, які продовжують 

термін користування цими угіддями. 

Право власності на мисливські тварини прописано ст. 3 Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання»: мисливські тварини, які перебувають у 

стані природної волі, є об’єктом права власності українського народу, а від імені 

українського народу право власника мисливських тварин здійснюється органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування. Дичина належить до 

природоохоронних ресурсів загальнодержавного значення. Добування дичини 

погоджується із спеціально уповноваженими органами влади, що визначається 

лімітом.  

Користування мисливськими тваринами може здійснюватися з вилученням або без 

вилучення їх з природного середовища чи штучно створених напіввільних умов.  Так, 

ст. 14 цього закону визначає, що для вилучення мисливських тварин необхідно мати 

такі документи, як посвідчення мисливця, щорічну контрольну картку обліку добутої 

дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита та 

дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на 

діагностичний та селекційний відстріл тощо). Нововведення Закону полягає в тому, 

що впроваджується загальнодержавний документ «Посвідчення мисливця», умовою 

отримання якого є здача відповідного екзамену у територіальних органах 

Держкомлісгоспу України. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» видача посвідчень мисливця, без якого заборонене 

полювання, покладається на спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з питань ведення мисливського господарства та полювання. Також 

до його повноважень відноситься порядок видачі посвідчення мисливця та 

проведення відповідного екзамену, що необхідно скласти для отримання посвідчення 

(ст. 6). Крім того, порядок видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку 

добутої дичини і порушень правил полювання визначається також наказом 

Міністерства лісового господарства України від 21.03.1997 року № 32, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 травня 1997 року «Про 

затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку 

добутої дичини і порушень правил полювання», та покладається на територіальні 

органи Міністерства. Крім того, цим наказом термін дії посвідчення мисливця не 

обмежується, в той час як контрольна картка діє на протязі одного мисливського 

сезону.  

Розмір плати за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку 

добутої дичини і порушень правил полювання встановлюється спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і 

мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади з питань фінансів. Відповідно наказом Державного комітету 

лісового господарства України від 24.11.2005 року № 492, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 12 грудня 2005 року за № 1488/11768, «Про 

затвердження розміру збору за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки 



 

 

 

 

обліку добутої дичини та порушень правил полювання» встановлено вартість оплати 

за видачу посвідчення мисливця і щорічної контрольної картки обліку добутої дичини 

та порушення правил полювання у розмірі: за видачу посвідчення мисливця – 50 

грн., щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання – 10 грн. Вартість виготовлення дублікату посвідчення мисливця 

становить 100 грн., а дублікату контрольної картки обліку добутої дичини становить – 

30 грн. Кошти, отримані за видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних 

карток обліку добутої дичини, використовуються відповідно до порядку, визначеного 

наказом Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2000 року 

№ 97 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2000 року за № 

599/4820 «Про використання коштів, отриманих від реалізації користувачам 

мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за видачу 

посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та 

порушень правил полювання». Відповідно до цього наказу зазначені кошти 

направляються на біотехнічні заходи, придбання кормів для підгодівлі диких тварин, 

відрядження та інші цілі, що покладені на Держкомлісгосп України. 

Крім того, від сплати збору за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки 

обліку добутої дичини і порушень правил полювання звільняються пільговики 

(учасники бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни, інвалідів війни всіх груп, 

інвалідів 1-ї групи всіх категорій, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 

першої категорії). Державне мито сплачується відповідно до ст. 2 п.8 Декрету 

Кабінету Міністрів «Про державне мито» за видачу дозволів на право полювання. 

Цей Декрет визначає також вартість державного мита за видачу щорічної 

контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання у розмірі 0,1 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян (ст. 3), і воно сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету органів місцевого 

самоврядування (ст. 6).  

Законодавство чітко прописує випадки обмеження або, навіть, і призупинення права 

користування мисливськими угіддями. Крім випадків закінчення терміну 

користування, добровільної відмови від користування, припинення діяльності 

юридичних осіб, яким надано у користування мисливські угіддя, стаття 23 Закону 

України «Про мисливське господарство та полювання» передбачає втрату права 

користування мисливськими угіддями через систематичне невиконання обов’язків 

щодо охорони та відтворення мисливських тварин, зобов’язань, обумовлених 

договором між користувачем мисливських угідь та власником (користувачем) 

земельних ділянок або територіальним органом спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського 

господарства та полювання, погіршення якості мисливських угідь з вини їх 

користувача. Уповноважені на надання у користування мисливських угідь органи 

приймають й рішення про припинення права користування мисливськими угіддями.  

Велике значення для державного регулювання економічного розвитку мисливського 

господарства має положення, прописане у ст. 24 про стягнення оплати за 

користування мисливськими угіддями, розмір та порядок внесення якої визначаються 



 

 

 

 

у договорі між користувачем мисливських угідь та власником або постійним 

користувачем земельних ділянок, на яких знаходяться ці угіддя. Основними 

чинниками, що впливають на розмір оплати за користування мисливськими угіддями, 

є їх місцезнаходження, природна якість тощо. Проте суттєво гальмує виконання цієї 

статті прикінцеве положення Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання», відповідно до якого ця стаття набирає чинності з 1 січня 2015 року. 

З метою покращення організації мисливського господарства, його економічної 

діяльності та природоохоронних функцій у цьому ж Законі прописані обов’язки 

користувачів мисливських угідь (стаття 30). Серед них: встановлені правила, норми, 

ліміти і строки добування мисливських тварин; біотехнічні заходи; охорона і 

відтворення мисливських тварин; визначення пропускної спроможності мисливських 

угідь та забезпечення їх упорядкування, раціонального використання державного 

мисливського фонду; покращення екологічного стану мисливських угідь; первинний 

облік чисельності і добування мисливських тварин; вивчення стану та 

характеристики угідь; щорічне вкладання коштів на їх охорону і відтворення з 

розрахунку на 1 тисячу гектарів лісових угідь не менше тридцяти, польових – 

двадцяти п’яти, водно-болотних – двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

До обов’язків користувачів мисливських угідь входить тісна співпраця з 

територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового 

і мисливського господарства та полювання, ветеринарними, санітарно-

епідеміологічними службами у питанні виявлення випадків захворювань тварин, 

погіршення стану середовища їх перебування, виникнення загрози знищення та 

загибелі тварин. Передбачаються також спільні комплексні заходи щодо 

профілактики і боротьби із захворюваннями згідно з державними ветеринарно-

санітарними вимогами (проведення представниками органів державної ветеринарної 

медицини ветеринарно-санітарної експертизи дичини, призначеної для використання 

на харчові цілі, здійснення охорони державного мисливського фонду, створення 

єгерської служби, охорона тварин, занесених до Червоної книги України і включених 

до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим та областей).  

Контрольно-регулюючі функції держави прописані у вимогах Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання» (ст. 30) – безперешкодно допускати до 

перевірки стану усіх об’єктів мисливських угідь, де утримуються, переробляються та 

реалізуються мисливські тварини, представників органів, що здійснюють державний 

контроль у галузі мисливського господарства та полювання. У разі систематичного 

невиконання вимог закону або порушення користувачем мисливських угідь 

перелічених вимог спеціально уповноважені органи виконавчої влади можуть 

вимагати від користувача мисливських угідь усунення порушення у визначений 

термін або заборонити використання державного мисливського фонду в угіддях 

цього користувача на термін до двох років. 



 

 

 

 

Організація мисливського господарства, що безпосередньо пов’язана з наданням у 

користування мисливських угідь, регулюється і іншими нормативно-правовими 

актами. Так, після винесення позитивного рішення обласною радою щодо надання в 

користування мисливських угідь між користувачем мисливських угідь та обласним 

управління лісового та мисливського господарства укладається типовий договір про 

умови ведення мисливського господарства. Зміст типового договору затверджено 

наказом Міністерства лісового господарства України від 12 грудня 1996 року № 153 

«Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського 

господарства». Відповідно до п.2 цього договору користувач мисливських угідь 

зобов’язується виконувати вимоги національного законодавства щодо умов ведення 

мисливського господарства. 

На сучасному етапі мисливські угіддя надаються в користування як фізичним, так і 

юридичним особам відповідно до рішення органу місцевого самоврядування 

(обласною радою). Як вже зазначалось, право добування мисливських тварин 

надається у межах виділених лімітів. Проте за користування сервітутними правами 

на полювання оплата власникам земельних ділянок не проводиться.  

Відповідно до статті 10 Закону України «Про тваринний світ»  визначається, що 

громадяни мають право на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами, але в 

сучасній Україні механізму відшкодування збитків, завданих мисливськими 

тваринами, не існує. Відсутність правового регулювання цього питання зумовлюється 

в сучасній Україні невеликою щільністю мисливських тварин, які практично не 

завдають шкоди сільськогосподарським угіддям. Однак відсутність державних 

механізмів впливу на ці проблеми негативно позначається на економічному значенні 

мисливських господарств. 

Законом України «Про мисливське господарство та полювання» на державу 

покладається велика відповідальність у боротьбі з незаконним полюванням 

(браконьєрством). Так, статтею 20 встановлено незаконні методи полювання та 

заборони на них. 

Незаконні методи полювання Мисливський закон розглядає у чотирьох аспектах. По-

перше, це порушення оформлення дозвільних документів при добуванні тварин: 

полювання без належного дозволу та документів, визначених статтею 14 Закону 

України «Про мисливське господарство та полювання», полювання на тварин, які не 

вказані у дозволах на добування мисливських тварин або понад встановлену норму, 

транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього 

факту у щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання, а також у дозволі на їх добування, полювання на заборонені для 

добування певні види тварин. По-друге, порушення територіальних меж при 

добуванні тварин: полювання в заборонених місцях (на територіях та об’єктах 

природно-заповідного фонду, на відтворювальних ділянках, у межах населених 

пунктів, в угіддях, не вказаних у дозволі, на відстані ближче ніж 200 метрів від 

будівель населеного пункту, де можливе перебування людей), полювання з 

порушенням установленого для певної території порядку здійснення полювання. По-

третє, порушення термінів добування тварин: полювання у заборонений час (у 



 

 

 

 

недозволені для полювання строки на відповідні види тварин, у темний період доби). 

По-четверте, використання заборонених знарядь та способів полювання: петель, 

самострілів, ловчих ям, отруйних та анестезуючих принад, живих сліпих чи 

знівечених тварин як принад, звуковідтворювальних приладів та пристроїв, 

електричного обладнання, штучних світлових джерел, приладів нічного бачення, 

вибухових речовин, з під’їзду на автомототранспорті, на плавучих засобах з 

працюючим двигуном, з літаків та вертольотів, з не мисливської вогнепальної, 

пневматичної та іншої стрілецької зброї. До заборонених способів полювання 

відносяться також руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів, 

використання газу та диму, полювання на тварин, які зазнають лиха, полювання з 

мисливськими собаками, ловчими звірами і птахами без наявності на них паспорта, 

допускання собак у мисливські угіддя без нагляду.  

Порушення цих вимог вважається браконьєрством. Особи, винні у незаконному 

полюванні, несуть відповідальність як відповідно до адміністративного, так і до 

кримінального кодексів, а за завдані збитки – ще й цивільно-правову 

відповідальність. 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» сприяє державному 

регулюванню гострих та проблемних питань у мисливському господарстві, до яких, 

без сумніву, належить боротьба з браконьєрством. Проте для переслідування 

порушників правил полювання існує також адміністративний та кримінальний 

Кодекси України. Так, під юрисдикцію статті 85 Кодексу України «Про адміністративні 

правопорушення» потрапляють такі порушення правил полювання: полювання без 

належного дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, забороненими 

знаряддями або способами, на заборонених для добування тварин, допуск собак у 

мисливські угіддя без нагляду, полювання з порушенням установленого для певної 

території порядку здійснення полювання, наслідком яких стало добування, знищення 

або поранення тварин, транспортування або перенесення добутих тварин чи їх 

частин без відмітки цього факту у контрольній картці обліку добутої дичини і 

порушень правил полювання чи у дозволі на їх добування, що передбачають 

попередження або штрафування порушників у розмірі від шести до шістдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, посадових осіб – від 30 до 90 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення визначених 

правил полювання передбачає ще суворіше покарання: накладання штрафу на 

порушників у розмірі від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, та 

незаконно добутих об’єктів тваринного світу. Можливим є також позбавлення 

зловмисника ще й права полювання терміном до трьох років. Посадові особи у 

випадку повторного порушення правил полювання можуть бути оштрафовані від 90 

до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і 

засобів вчинення правопорушення, що є приватною власністю порушника, та 

незаконно добутих об’єктів тваринного світу. 

Крім того, деякі злочини, пов’язані з незаконним полюванням, передбачають 

покарання відповідно до Кримінального кодексу України. Так, статтею 248 ККУ 



 

 

 

 

передбачено покарання за порушення правил полювання з заподіянням істотної 

шкоди (матеріальні збитки на суму, що у 250 і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян), за незаконне полювання у 

заповідниках та на інших територіях природно-заповідного фонду, за полювання на 

звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, 

передбачається штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадські роботи терміном від 160 до 240 годин, або обмеження волі 

на термін до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього 

добутого. Суворіші покарання передбачені Кримінальним Кодексом для посадових 

осіб, які, використовуючи службове становище, порушують правила полювання, за 

незаконне полювання за попередньою змовою групою осіб або способом масового 

знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу, з використанням 

транспортних засобів, а також для осіб раніше засуджених за злочин, передбачений 

цією ж статтею.  Злочинці не завжди відбуваються високим штрафом (від 200 до 400 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), передбачено також обмеження волі 

на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін з конфіскацією 

знарядь і засобів полювання та всього добутого.  

Не менш важливим для державного регулювання мисливського господарства є 

визначення контролюючих функцій держави у цій галузі. Правовими нормами 

регулюються функціональні повноваження, статус осіб,  уповноважених здійснювати 

охорону мисливських угідь. Так, відповідно до статей 29 та 30 Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання» визначається, що з метою охорони 

мисливських угідь користувачі угідь створюють єгерську службу з розрахунку не 

менше як один єгер на п’ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів 

польових чи водно-болотних мисливських угідь та здійснюють охорону державного 

мисливського фонду. 

Крім того, йдеться про можливість контролювати мисливські правопорушення 

користувачами мисливських угідь. Так, стаття 39 цього ж Закону визначає, що право 

складати протоколи про порушення правил полювання мають єгері та посадові особи 

користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного 

мисливського фонду. Проте ці права поширюються виключно на посадових осіб 

державних мисливських господарств. Існує і громадський контроль за полюванням 

(стаття 38), тобто, здійснення контролю громадськими мисливськими інспекторами. 

Але у теперішній редакції Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» (стаття 39) їм не надано право складати адміністративні протоколи про 

порушення правил полювання.  

Визначається і правовий статус працівників, уповноважених здійснювати контроль у 

галузі мисливського господарства та полювання, зокрема, стаття 39 Закону України 

«Про мисливське господарство та полювання» визначає їх право перевіряти 

документи на право полювання та добування мисливських тварин, зупиняти 

транспортні засоби та проводити їх огляд та огляд речей, знарядь полювання, 

добутої продукції та інших предметів, доставляти осіб, які порушують вимоги цього 

Закону, до органів внутрішніх справ, органів місцевого самоврядування, вилучати в 



 

 

 

 

осіб, які порушують правила полювання, знаряддя добування тварин, транспортні 

засоби, а також відповідні документи, фотографувати, проводити звукозапис, кіно- та 

відеозйомку як додаткові заходи для запобігання та розкриття порушень правил 

полювання та інших вимог, встановлених цим Законом, складати протоколи про 

порушення правил полювання та інших вимог, встановлених цим Законом, тощо. 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» визначає право 

посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського 

господарства та полювання, їх органів на місцях, посадових осіб користувачів 

мисливських угідь, а також громадських інспекторів охорони навколишнього 

природного середовища та громадських мисливських інспекторів під час проведення 

рейдів, пов’язаних з охороною державного мисливського фонду, перебувати у 

мисливських угіддях із зброєю незалежно від строків полювання за наявності у них 

службового посвідчення чи посвідчення громадського інспектора та письмового 

розпорядження (наказу) на проведення рейду. 

Відповідно до кваліфікаційних характеристик професій працівників «Лісове 

господарство та пов’язані з ним послуги» завдання з охорони державного 

мисливського фонду покладається і на лісника. 

Перелік осіб, які мають право складати адміністративні протоколи про порушення 

правил полювання, визначено у статті 255 Кодексу України «Про адміністративні 

правопорушення». Відповідно до неї складання протоколів по статті 85 цього ж 

Кодексу (порушення правил використання об’єктів тваринного світу) покладається на 

посадових осіб органів державної прикордонної служби, посадових осіб органів 

внутрішніх справ, посадових осіб органів мисливського господарства, посадових осіб 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології 

та природних ресурсів. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» також 

визначає уповноважені органи, яким надається право розгляду протоколів про 

адміністративні порушення, пов’язані з порушенням правил використання об’єктів 

тваринного світу. Так, статті 242 та 242-1 визначають, що розглядати такого роду 

адміністративні протоколи мають право посадові особи органів мисливського 

господарства та посадові особи спеціально уповноваженого органу центрального 

органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів. Визначено і 

посадових осіб, які мають право розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення від імені органів 

мисливського господарства та від імені органу виконавчої влади у галузі екології та 

природних ресурсів. 

За спричинені мисливському господарству збитки внаслідок незаконного добування 

мисливських тварин передбачена цивільно-правова відповідальність. Загальні 

підстави і умови відповідальності за спричинення шкоди встановлені нормами 

цивільного права. Згідно ст. 1166 ЦК України, особа, що завдала шкоду майну 

фізичної чи юридичної особи, відшкодовує її у повному обсязі. Правовою підставою 

для стягнення збитків є наказ Міністерства охорони навколишнього природного 



 

 

 

 

середовища України та Державного комітету України «Про затвердження такс 

нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні незаконним добуванням або 

знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх 

жител, біотехнічних споруд» № 332/262 від 18.07.2007р., відповідно до якого 

визначається і розмір збитків, завданих мисливському господарству через незаконне 

добування мисливських тварин. Встановлено також такси відшкодування на всі 

мисливські тварини, а також за знищення гнізда, нори, інших жител тварин, 

ембріонів, за вилучення яєць із гнізда, за знищення або пошкодження біотехнічних 

споруд тощо. Так, для прикладу: найбільше стягнення у розмірі 20 тис. грн. 

передбачене за незаконне добування лося і найменше – 100 грн. за білку.  

Матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну тваринному світу, несуть також 

працівники природоохоронних органів нарівні з правопорушниками. Таким чином 

державне регулювання визначає правові та фінансові засади організації 

мисливського господарства. Зокрема, у частині надання в користування мисливських 

угідь врегульовано право користування мисливськими угіддями не залежно від 

форми власності та організації господарства (на фізичну, юридичну особу).  

Негативним чинником впливу на розвиток мисливського господарства у 

національному мисливському законодавстві залишається перенесення терміну 

оплати за користування мисливськими угіддями, що не дає можливості застосувати 

конкурентний механізм при наданні їх в користування. Крім того, на нашу думку, слід 

запровадити правове врегулювання відшкодувань за завдані мисливськими 

тваринами збитки сільськогосподарським та лісовим господарствам. Позитивним 

аспектом є те, що мисливське законодавство передбачає першочергове право 

ведення мисливського господарства за власником земельної ділянки. Але на 

практиці це здійснити не вдається по причині визначення мінімальної площі для 

ведення мисливського господарства – 3 тис. га.  

Стаття 1 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» визначає 

«мисливське господарство як галузь – сферу суспільного виробництва, основними 

завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання 

та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення 

полювання, розвиток мисливського собаківництва». Проте, у мисливському 

законодавстві багатьох країн Європи існує норма обов’язкової прибутковості 

мисливських господарств, що на нашу думку, є доцільним та раціональним. Адже, 

при збитковому веденні мисливського господарства користувачі мисливських угідь 

неспроможні виконувати покладені на них функції щодо охорони мисливських видів 

тварин, відшкодування збитків, завданих сільськогосподарським виробникам, оплати 

за користування сервітутами для ведення мисливства. Впровадження поправки до 

національного мисливського законодавства про прибутковість ведення мисливських 

господарств сприятиме ефективному його веденню. 

 

 



 

 

 

 

1.2 Аналіз проблем щодо ефективної діяльності та організації вітчизняного 

мисливського господарства 

Ключовою проблемою ефективного ведення мисливського господарства є модель 

формування, на основі якої базується право на добування мисливських тварин та 

отримання доходів від ведення мисливського господарства. У засадах національної 

екологічної політики модель ведення мисливського господарства в Україні 

збереглась ще з радянських часів і вважається невідповідною сучасним ринковим 

відносинам, показує повну неефективність і є гальмує розвиток мисливського 

господарства в Україні. Три чверті мисливських угідь не мають реального господаря, 

є гуртовою власністю. Мисливці не зацікавлені вкладати свою працю і кошти в 

конкретні ділянки мисливських угідь не тільки тому, що вони їм не належать, але й 

через відсутність гарантії, що результатами праці скористається саме цей 

конкретний мисливський колектив. Крім того, потенційні можливості наших угідь 

використовуються вкрай неефективно, а особливо незадовільно ведеться 

мисливське господарство в системі Українського товариства мисливців та рибалок, 

що має в своєму користуванні 74% мисливських угідь України (38,3% лісових угідь 

країни). Саме тому вагоме значення для ефективного ведення мисливського 

господарства має надання їх в користування ефективному господарю. 

Питання надання в користування мисливських угідь ефективному господарю 

намагаються вирішити не один рік. Так, Міністерство лісового господарства 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996р. № 780 «Про 

затвердження Положення про мисливське господарство та порядок здійснення 

полювання» звернулось до начальників обласних управлінь лісового господарства з 

листом від 24.10.1996р. № 03-06/2250, рекомендуючи встановити для успішного 

ведення мисливського господарства конкретного господаря для конкретних 

мисливських угідь. Завдання полягало в тому, щоб не закріплювати мисливські угіддя 

за обласними радами товариства, а лише за районними організаціями. Листом від 

29.10.1996 р. № 03-08/2325 Міністерство лісового господарства України висловило 

також свою позицію Голові Президії Всеукраїнської ради УТМР, вважаючи 

неприйнятним закріплення мисливських угідь за обласними радами УТМР, так як 

згідно статуту УТМР його обласним радам не надано повноважень здійснювати 

ведення мисливського господарства. Адже обласна рада УТМР є керівним органом в 

період між конференціями обласної організації товариства. І оскільки успішне 

ведення мисливського господарства напряму залежить від наданя конкретним 

користувачам конкретних мисливських угідь, то у системі УТМР вони повинні 

надаватись виключно районним організаціям УТМР. Міністерство лісового 

господарства запропонувало Всеукраїнській раді УТМР невідкладно вирішити 

питання про надання права юридичної особи райорганізаціям товариства, так як 

відповідно до Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» заборонене монопольне 

становище підприємця, частка якого на ринку певного товару (послуг) перевищує 35 

відсотків. Для підтвердження своєї правоти Мінлісгосп заручився листом юридичного 

управління Кабінету Міністрів України з висновком, що обласна організація УТМР як 



 

 

 

 

громадська організація безпосередньо не може забезпечити всіх обов’язків, 

покладених Положенням «Про мисливське господарство та порядок здійснення 

полювання»  на користувачів мисливських угідь. Проте, всупереч рішенню 

Мінлісгоспу України про недопущення надання мисливських угідь у користування 

обласним організаціям УТМР, вони зуміли закріпити за собою мисливські угіддя 

шляхом створення підприємств. Так, в Івано-Франківській області утворено 

«Мисливсько-риболовне виробниче підприємство», за яким закріплено 228,1 тис. га 

мисливських угідь, що знаходяться в шести адміністративних районах. 

Всього в Україні станом на 1 грудня 2011 року надано у користування 46881,55 тис. 

га мисливських угідь, в тому числі: УТМР − 32315,9 тис.га, ДКЛГ − 5499,8 тис. га, 

ТВМРУ − 814,7 тис. га, товариству «Динамо» − 146,6 тис. га, іншим користувачам − 

8104,5 тис. га (у відсотковому відношенні: УТМР − 68,9%, ДКЛГ − 11,7%, ТВМРУ − 

1,7%, товариство «Динамо» − 0,3%, інші − 17,3%). 

Черговим кроком у підвищенні ефективності ведення мисливського господарства 

став наказ Державного комітету лісового господарства України від 12.07.2005р. № 

371 «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 23.05.2005р. № 837 

«Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення, раціонального 

використання мисливських тварин», де вказано на факти неефективного вкладення 

коштів у цій сфері. Так, на 1 тис. га мисливських угідь у середньому по Україні 

витрати становили 943 грн.: по Держкомлісгоспу – 2211 грн., товариству військових 

мисливців та рибалок – 1215 грн., а найменше по Українському товариству мисливців 

та рибалок – 495 грн. Саме тому начальникам територіальних управлінь 

Держкомлісгоспу було наказано надавати у користування мисливські угіддя лише 

після розробки бізнес-плану на термін користування. 

Держкомлісгосп також намагався запровадити принципи конкурентності надання 

мисливських угідь у користування і доручив директору Українського науково-

дослідного інституту лісового господарства і агромеліорації вивчити питання порядку 

та розміру внесення оплати за користування мисливськими угіддями в країнах 

Прибалтики, Східної Європи та підготовки рекомендацій відповідно до умов України. І 

хоча у законодавстві поки не відображено принцип конкурентності при наданні у 

користування мисливських угідь, проте Івано-Франківське обласне управління 

лісового господарства зобов’язало сектор мисливського господарства розробити 

заходи щодо положення про «Порядок надання мисливських угідь на конкурентних 

принципах», а також вивчити питання та подати пропозиції по створенню приватних 

мисливських господарств. Хоча у законодавстві не прописані вимоги щодо 

попереднього визначення переможця на отримання у користування мисливських 

угідь, проте з ініціативи Івано-Франківської обласної державної адміністрації було 

затверджено «Положення про попередній відбір претендентів для надання 

мисливських угідь на конкурентних засадах» та створена компетентна комісія. 

Відповідно до п.4. цього Положення претенденти подають заявки в обласне 

управління лісового та мисливського господарства, а пунктом 6 визначено вимоги до 

претендента на  отримання мисливських угідь у користування. Зокрема, це – бізнес-



 

 

 

 

план розвитку мисливського господарства, в якому повинні бути враховані такі 

вимоги: 

- обсяг вкладення коштів; 

- чисельність єгерської служби, середня заробітна плата, освітній рівень; 

- матеріально-технічне забезпечення (автотранспорт, зброя, засоби зв’язку 

та інше); 

- зобов’язання щодо обсягів біотехнічних заходів (годівниці, солонці, корми, 

кормові поля, вольєри, тощо); 

- облаштування мисливських доріг та стежок; 

- зобов’язання щодо підтримки місцевих громад; 

- зобов’язання щодо відшкодування збитків, завданих дикими тваринами 

сільському і лісовому господарству.  

Відповідно до п. 9 цього положення, лише претендент, який отримав рекомендації 

комісії, має право на збір відповідних погоджень для сесії обласної ради.  

Наслідком неконкурентного надання мисливських угідь у користування є їхня 

збитковість. Так, наказом Держкомлісгосп України від 04.12.2008 р. № 314 «Про стан 

ведення мисливського господарства в Житомирській, Кіровоградській та 

Миколаївській областях» відзначалось, що в цілому по галузі надходження, отримані 

від мисливської діяльності, складають 45% до витрат на його ведення. Лише у 

Луганському та Миколаївському обласних управліннях досягнуто рентабельності, що 

відповідно становить 11% та 6%. Найгірша ситуація у Дніпропетровському та 

Чернігівському обласних управліннях, де надходження по відношенню до витрат 

становлять лише 6%. 

Мають місце порушення діючого законодавства щодо надання мисливських угідь у 

користування. Так, Рівненська та Харківська обласні ради, порушуючи статтю 22 

Закону «Про мисливське господарство та полювання», надали облрадам УТМР 

мисливські угіддя, що складають відповідно 52,2% і 84,4% площі всіх угідь області. 

Слід відзначити, що системне ігнорування органами державної влади та місцевого 

самоврядування мисливського законодавства мало місце і в Івано-Франківській 

області. Так, відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» мінімальна площа мисливських угідь повинна становити 

3 тис. га, тоді як мисливському господарству «Тисмениця» надано 0,5 тис. га 

мисливських угідь. Крім того, уповноважені владні структури не реагували 

відповідним чином на порушення статті 28 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання», відповідно до якої користувачі мисливських угідь 

зобов’язані забезпечити впорядкування мисливських угідь. Наприклад, мисливське 

господарство «Тисмениця» та Косівська райрада УТМР не виконували цю вимогу 10 

років (1996-2006р.р), вели мисливське господарство без мисливського 

впорядкування. Хоча Івано-Франківське ОУЛМГ листом від 5 липня 2006 року № 04-

3/53 попереджало директора мисливського господарства «Тисмениця» та голову 

Косівської райради УТМР про невиконання ними умов договору, укладеного з 



 

 

 

 

обласним управлінням лісового господарства, щодо забезпечення мисливського 

впорядкування та про заборону полювання у цих угіддях у разі недотримання 

термінів впорядкування (кінець 2006 року).  

Для підвищення ефективності ведення мисливських господарств наказом 

Держкомлісгоспу України від 22.11.2007р. № 713 «Про стан ведення мисливського 

господарства Одеського, Полтавського і Харківського обласних управлінь лісового та 

мисливського господарства» начальники управлінь були зобов’язані визначити по 2 

державні підприємства – користувачів мисливських угідь, як базові господарства з 

дичерозведення з наданням їм фінансової допомоги на розвиток мисливського 

господарства. Крім того, Держкомлісгосп України висунув ідею концентрації 

фінансових та матеріальних засобів. Так, у дорученні № 2 засідання колегії 

Державного комітету лісового господарства України від 29 січня 2009 року (протокол 

№1) було дано вказівку начальникам обласних управлінь лісового та мисливського 

господарства визначити 3-4 державні підприємства користувачів «для збільшення їх 

фінансування з метою швидкого підвищення рівня ведення мисливського 

господарства». 

Стан ведення мисливського господарства викликає постійну стурбованість органів 

виконавчої гілки влади, що знаходить відображення у нормативно-правових актах. 

Так, відповідно до наказу Держкомлісгоспу України від 22листопада 2010 р. № 401 

«Про стан та перспективи розвитку мисливського господарства в Україні» 1 

відзначалось, що Закон України «Про мисливське господарство та полювання» та 

нормативно-правові акти, що регламентують ведення мисливського господарства, 

необхідно вдосконалити. Для цього було наказано розробити під егідою Голови 

Комітету до 31.12.2010р. «Концепцію розвитку мисливського господарства України». 

Проблемою для органів державної влади та органів місцевого самоврядування є 

практичне виконання вимоги статті 22 Закону в частині погодження з власниками або 

користувачами мисливських угідь надання у користування мисливських угідь через 

велику кількість власників земельних ділянок. Через ігнорування цих вимог органами 

державної влади та місцевого самоврядування виникають конфлікти. Так, Івано-

Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства 

неодноразово звертало увагу органів державної влади на проблеми з погодженням 

надання мисливських угідь у користування з кожним власником/користувачем 

земельної ділянки. Адже лише в області їх нараховується більше 200 тис.  

Особливого загострення зазнають такого роду конфлікти, коли мисливські угіддя 

знаходяться на території ставків. У цьому плані показовим є конфлікт між Калуською 

районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок як 

користувача мисливських угідь та ВАТ «Бабин–риба». Суть конфлікту полягала у 

тому, що ВАТ «Бабин–риба» перешкоджало проводити полювання на пернату 

дичину на своїх ставках. Справа розглядалась в господарських судах. Калуська 

районна організація Українського товариства мисливців та рибалок аргументувала 

свою правоту тим, що їй надано у користування мисливські угіддя відповідно до 

рішення обласної ради, укладено договір про умови ведення мисливського 

господарства з обласним управлінням лісового господарства. Документи давали 



 

 

 

 

Калуській районній організації УТМР право проводити полювання на території ВАТ 

«Бабин–риба». Крім того, товариством були вкладені певні кошти у біотехнічні 

заходи.  

Справа остаточно була вирішена у суді. Відповідно до постанови Львівського 

апеляційного господарського суду від 16.01.2006р. у справі № 18/148-9/241 увага 

зверталась на виконання вимоги ч.6 ст. 21 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» про те, що  відносини між користувачами мисливських 

земельних ділянок і користувачами мисливських угідь регулюються відповідними 

договорами, попри те, що мисливські угіддя надані у користування Калуській 

районній організації УТМР.  

Органи прокуратури теж постійно звертають увагу на те, що при вирішенні даного 

питання не виконуються у повній мірі вимоги статті 22 Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання», що передбачають погодження власника 

або користувача земельної ділянки при прийнятті рішення про надання у 

користування мисливських угідь. Прокуратура опротестовує рішення сільських рад, 

що не виконують цю вимогу закону, бо у деяких випадках власникам чи користувачам 

земельних ділянок взагалі не повідомляється про ведення на їхній землі 

мисливського господарства. Отже, проблеми із невиконанням планів щодо 

закріплення мисливських угідь виникають через необхідність отримання 

різноманітних погоджень.  

Низька ефективність державного адміністрування теж призводить до неефективного 

ведення мисливського господарства. Наприклад, рішенням Івано-Франківської ОДА 

була створена робоча група для аналізу та узагальнення матеріалів щодо надання у 

користування мисливських угідь до 01.04.2011 року, але поставлені перед нею 

завдання не було виконано. Іншим Розпорядженням ОДА зобов’язувала користувачів 

мисливських угідь до 1 жовтня подати матеріали про надання мисливських угідь у 

користування, але й це залишилось не виконаним. 

Оскільки законодавство чітко не визначає механізм надання мисливських угідь у 

користування, то органами виконавчої влади додатково регламентується порядок 

надання мисливських угідь у користування. Так, зокрема, наказом Івано-

Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства від 

28.11.2011р. № 99 визначено, що «з метою врегулювання питань підготовки 

матеріалів щодо надання в користування мисливських угідь, уникнення колізій та 

двоякого трактування норм законодавства підготовлено «Регламент подання 

матеріалів щодо надання у користування мисливських угідь». У двох розділах цього 

Регламенту розглядається послідовність дій претендентів на право користування 

мисливськими угіддями при вирішенні питання надання у користування мисливських 

угідь (нових претендентів) і послідовність дій претендентів на право користування 

мисливськими угіддями та користувачів мисливських угідь, що вирішують питання 

перезакріплення мисливських угідь.  

Законодавством не передбачена оплата за надання у користування мисливських 

угідь для місцевої громади, хоча мають місце укладення угод між місцевою громадою 

і претендентом про матеріальну допомогу. Але практика показує, що 



 

 

 

 

взаємовідносини, що ґрунтуються на домовленостях, а не на вимогах законодавства, 

не завжди виконуються. Прикладом є угода, укладена ще до подання відповідних 

погоджень до обласної ради між претендентом – директором ТзОВ «Чивчин» та 

сільським головою Зеленської сільської ради, на території якої претендент планував 

ведення мисливського господарства: за погодження щодо надання мисливських угідь 

у користування підприємство взяло на себе зобов’язання у стислі терміни сільській 

громаді профінансувати допомогу на суму 51 тисячу гривень (закупити для сільської 

ради принтер, виділити кошти для відновлення опалення сільського клубу, закупити 

електрокардіограф). Крім того, було взято зобов’язання – на протязі 2011-2013 року 

забезпечити 30 робочих місць для місцевого населення. Відповідно до договору 

фінансування мало відбутись у вересні-жовтні 2011 року, але до того часу мисливські 

угіддя претендент ще не отримав. Інший випадок не виконання домовленостей 

трапився на Волині, де вже два роки як претенденти на мисливські угіддя не 

виконують взяті зобов’язання – збагатити ці мисливські угіддя зубрами та 

плямистими оленями. На захист місцевої громади став голова Волинської державної 

адміністрації, лобіюючи отримання громадами прибутків від здачі мисливських угідь.  

До управлінських рішень щодо надання мисливських угідь у користування 

залучаються фактично найвищі посадовці. Так, голова Полтавської обласної 

державної адміністрації, лобіюючи надання мисливських угідь одній із приватних 

організацій, на сесії обласної ради поставив фактично під загрозу свою політичну 

кар’єру, заявляючи: «Якщо на Полтавщині з’явиться свій Лозинський – губернатор 

«відповість головою». 

Важливою ланкою у ефективному веденні мисливського господарства є охорона 

мисливських угідь і боротьба з браконьєрством, що покладаються на органи 

державної прикордонної служби, органи мисливського господарства, Мінекології та 

природних ресурсів, МВС та користувачів мисливських угідь. Однак слід відзначати, 

що мотивація охорони мисливських угідь є різною. Так, користувачі мисливських угідь 

зацікавлені у недопущенні фактів незаконного полювання на своїх угіддях, оскільки 

через зменшення чисельності мисливських тварин безпосередньо вони втрачають 

доходи. Державні структури зацікавленні у виконанні показників, що їм направляють з 

вищестоящих організацій. Хоча потрібно відмітити, що показник по складанню 

протоколів на порушників правил полювання не є показником ефективності охорони 

державного мисливського фонду. Браконьєри у мисливські угіддя що добре 

охороняються не заходять. Існують і інші методи боротьби з порушниками, коли у 

незаконний спосіб до них застосовується сила (детальніше у додатку № 8). За 

останні роки спостерігається тенденція до зменшення кількості виявлених 

браконьєрів,  число яких у 2010 році становило 7298 осіб (детальніше у додатку № 

9). 

Підсумовуючи слід відмітити, що надання у користування мисливських угідь 

відбувається на неконкурентних засадах, що є одним із негативних чинників 

неефективного ведення мисливського господарства. Спорадично, як на 

центральному рівні, так і на місцевому, органи державної виконавчої влади 

намагаються врегулювати питання запровадження конкурентного принципу при 



 

 

 

 

наданні у користування мисливських угідь. Відсутність реального господаря 

мисливських угідь негативно позначається на ефективності його ведення. Найменш 

ефективно ведеться мисливське господарство користувачами мисливських угідь 

системи УТМР, які володіють 74% всіх мисливських угідь держави, пов’язано з 

малими вкладаннями коштів на 1 тис. га (2004 р. – по УТМР лише 495грн., тоді як в 

середньому по Україні – 943грн.). 

Органи влади не завжди дотримуються законодавства у частині надання у 

користування мисливських угідь. Іноді його у цій частині неможливо виконати через 

велику кількість власників/користувачів земельних ділянок, в яких необхідно 

отримати погодження на право ведення мисливського господарства. 

 

1.3 Соціально-економічні наслідки та управлінські проблеми державного 

регулювання мисливського господарства 

Державне регулювання мисливського господарства містить у собі на сучасному етапі 

стільки протиріч, як жодна інша галузь. Їх, в першу чергу, спричиняють дві соціальні 

верстви: мисливці, які зазвичай є елітою суспільства, і селяни, які стоять нижче у 

суспільній ієрархії, але на землях яких проводяться полювання. Для вирішення 

соціальних проблем мисливського господарства потрібно, щоб мисливсько-

господарське законодавство вирішувало не лише аспекти, що стосуються правового 

регулювання добування мисливських тварин чи процедури проведення полювання, а 

й урівноважувало інтереси мисливців, сільських громад та власників земельних 

ділянок, на яких проводяться полювання.  

За останні роки серед різних проблем мисливського господарства соціальний набув 

широкого розголосу у пресі. Так, на шпальтах журналу «Полювання та рибальство» 

неодноразово лунала критика українського законодавства за відсутність чітко 

прописаного механізму отримання мисливських угідь у користування, що лобіюється 

політичною верхівкою. Про факти соціальної несправедливості повідомляє і газета 

«Голос України». Так, рішенням Верховної Ради Автономної республіки Крим було 

надано 50 тис. гектарів мисливських угідь у приватні руки, що обурило місцевих 

мисливців. Крим почав перетворюватись на елітний мисливський клуб, а мисливські 

угіддя Криму надавались у користування заможним людям або іноземцям. Щоб стати 

членом такого елітного клубу, необхідно сплатити 500 доларів США. Полювання у 

таких мисливських угіддях відбувалось незалежно від термінів полювання, і 

добувалось практично все, що потрапляє під приціл багатих мисливців. 

Слушною також є думка колишнього чиновника Держкомлісгоспу України про те, що 

цією ситуацією користується сучасна політична еліта. Українська мисливська 

система, підлаштована під потреби багатіїв, охочих постріляти без «зайвих очей» та 

правил, призводить до руйнування мисливської інфраструктури, зникнення звірів та 

до феодалізації країни. Експерти і працівники галузі, опитані часописом «Український 

тиждень», одностайні в тому, що жодне мисливське господарство за часів 

незалежності України не було чесно надане в користування. При наданні 

мисливських угідь в користування ходять хабарі по 15 тис. доларів за 1 тис. га., при 



 

 

 

 

чому 60% йде в кишеню керівництва лісгоспу, а інша частина – дотичним інстанціям. 

За отримання в користування кращих мисливських угідь в Україні сплачуються хабарі 

в сумі 30 тис. дол. за 1 тис. га.   

Відповідно, в сучасній Україні найкращі мисливські угіддя розібрали чиновники від 

влади, вони є власниками великих приватних мисливських господарств. Великою 

проблемою мисливських господарств в Україні є те, що охочі ними займатись не 

мають на це шансів. Адже 95% мисливських угідь не мають ефективного власника і 

просто закинуті, мисливські господарства там ведуться лише на папері. Елітарність 

мисливських угідь спостерігається особливо поблизу столиці. На заході України 

угіддя не вважаються престижними, так як до них далеко добиратись.  

При веденні мисливського господарства виникають також соціальні конфлікти, що 

ґрунтуються на праві використовувати сервітути, та переходять у фізичне 

протистояння. Користуючись вищим соціальним становищем, керівники мисливських 

господарств нерідко переступають межі закону. Яскравим прикладом цього є 

поведінка колишнього народного депутата України В.Лозинського. Подібні випадки 

висвітлюється і в загальноукраїнській газеті «Сільські Вісті». Так, ТзОВ «Мислив-тур-

сервіс» на Тернопільщині наводить «порядки» і не пускає людей до лісу збирати 

гриби та ягоди. Єгерями підприємства проводяться обшуки селян у лісі, на городах, 

звучать погрози розправою. Захищаючи свої права, селяни зібрали 1140 підписів для 

звернення до голови Тернопільської ОДА. 

Соціальний конфлікт у галузі мисливського господарства стає іноді об’єктом 

політичних маніпуляцій. Так, не підтвердились факти про порушення працівників 

підприємства ТзОВ «Варто», які ніби-то «захищаючи» приватну власність, не 

пускають до лісу жителів сіл Коломийського району Сідлище, Лісної Слобідки, 

Товмачика, Раківця, Черемхова, Шепарівців та інших (Івано-Франківська область), 

позбавляючи їх можливості збирати хмиз, ягоди, гриби, проходити лісовою дорогою у 

сусідні села,  викладені у листі народного депутата України Мойсика В.Р. від 

14.02.2008 року № 31 до Держкомлісгоспу. Здійснена за дорученням 

Держкомлісгоспу перевірка Івано-Франківським обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства заперечила перечислені факти (Лист від 11 березня 2008 

року № 04-3/32), а ця інформація була спростована у пресі. 

Особливістю організації мисливського господарства є те, що для його ефективного 

ведення необхідні великі площі ділянок, так як мисливські тварини переміщаються на 

значній території. Відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» мінімально допустимою площею мисливських угідь є 3 тис. га, на яку 

необхідна згода багатьох власників/орендарів земельних ділянок. На практиці дуже 

важко виконати положення про погодження з власником або користувачем земельної 

ділянки при наданні мисливських угідь у користування через їх велику кількість. 

Проте, якщо власником земельної ділянки виступає велике лісогосподарське 

підприємство, то воно має монопольний вплив при відборі претендента на 

користування мисливськими угіддями.  

Крім того, надання мисливських угідь у користування є надто забюрократизованою 

процедурою, що потребує узгодження двох органів місцевого самоврядування і трьох 



 

 

 

 

органів державного управління. Так, мисливські угіддя надаються у користування 

відповідним рішенням обласної ради за поданням місцевого органу спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі мисливського 

господарства і полювання, погодженого з місцевим органом спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, а також власниками, або користувачами 

земельних ділянок. Мисливські угіддя надаються у користування не менше як на 15 

років. 

Статтею 10 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» 

передбачені повноваження сільських, селищних і міських рад у галузі мисливського 

господарства та полювання, відповідно до яких сільські, селищні і міські ради 

вирішують питання надання у користування мисливських угідь і виносять відповідне 

рішення. Закон не дає відповіді, як поступати, коли одна будь-яка із сільських, 

селищних, міських рад не дасть згоди на надання мисливських угідь у користування. 

Про цю проблему заявляють і науковці, і фахівці, зазначаючи, що у різних областях 

отримання територій (особливо погодження відповідної документації з сільськими 

радами) призупиняє мрію про створення підприємства мисливського спрямування.  

Громіздким непрозорим, невідповідним до принципів конкурентності є  порядок 

надання мисливських угідь у користування. Не передбачена також оплата за 

користування мисливськими угіддями державі або органам місцевого 

самоврядування, тобто, громаді. Хоча стаття 24 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» визначає, що користування мисливськими угіддями є 

платним, але виконання цієї норми закону вже 11 років переноситься. В сучасній 

Україні, виходячи із власних інтересів, депутатами відповідно до прикінцевих 

положень закону термін оплати перенесено на 2015 рік. 

Критикують відтермінування цієї норми й управлінці у галузі мисливського 

господарства Держкомлісгоспу України, вимагаючи  надавати мисливські угіддя на 

платній основі за визначеною на аукціоні ціною, визначити на найвищому 

законодавчому рівні  порядок такого аукціону та розробити критерій оцінки 

ефективності ведення мисливського господарства, щоб запобігти зловживанням 

влади. 

Проте, лобіюючи власні інтереси, багаті власники мисливських угідь не бажають 

сплачувати кошти за користування сервітутами. Так, до прикладу: Всеукраїнська 

рада УТМР виступила за продовження мораторію на оплату мисливських угідь, так як 

оплата за користування сервітутами для ведення мисливських господарств, 

насамперед, вдарить по користувачах мисливських угідь і буде мати для них 

негативний ефект. Іншої думки притримується Івано-Франківське обласне управління 

лісового та мисливського господарства, неодноразово звертаючи увагу 

облдержадміністрації на відсутність у законодавстві положення про оплату за 

мисливські угіддя та конкурентні принципи при їх наданні: «Періодично Верховною 

Радою України лобіюються інтереси власників мисливських господарств і 

переноситься термін введення плати за користування мисливськими угіддями. В 

сучасній Україні цей термін перенесено на 1 січня 2015 року. Відсутність 



 

 

 

 

конкурентних принципів у законодавстві при наданні мисливських угідь призводить 

до того, що мисливське господарство на них ведеться неефективно». На проблеми з 

погодженням надання мисливських угідь у користування сільськими радами вказують 

і мисливствознавці ТВМРУ ЗС України. А в Івано-Франківській області органами 

прокуратури у період 2010-2011 р.р. винесено 10 протестів на незаконні рішення 

сільських рад у частині виконання ними вимог Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання. 

Відомо, що мисливські угіддя не так легко взяти у користування. Багато мисливських 

підприємств державної форми власності через деякий час відмовляються від них на 

користь приватних мисливських користувачів. Такий стан речей пов’язаний 

насамперед із фінансовими затратами, що несе господарство, організовуючи 

біотехнічні заходи, а стаття 31 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» передбачає їх компенсацію наступним власником за попередні три роки. 

Так, зокрема ДП «Верховинське лісове господарство» достроково припинило 

користування мисливськими угіддями на користь ТзОВ «Рекреаційно-Оздороче 

мисливське лісове господарство «Буркут». Однак, за попередні три роки державне 

підприємство витратило на охорону та відтворення мисливських тварин 24,5тис. грн., 

кошти ж, як це вимагає законодавство, йому не повернули. Однак, керівництво 

лісогосподарського підприємства навіть не вжило жодних заходів щодо стягнення 

відшкодування. Івано-Франківська міжрайонна природоохоронна прокуратура 

звинуватила директора лісогосподарського підприємства у завданні своїми діями 

державі збитків на суму 24,5 тис. грн. і направила на розгляд справу у господарський 

суд Івано-Франківської області.  

Часто місцеві організації УТМР, не бажаючи самостійно вести мисливське 

господарство, починають господарювати в угіддях спільно з комерційною 

структурою. До наглядової ради чи директорату входить особа, яка врешті стає 

господарем мисливських угідь. На думку фахівців, «УТМР по своїй суті вже давно не 

є громадською організацією: це – такий собі аналог колгоспів. Формально воно не 

прибуткова організація, хоча гроші тут крутяться великі». Факти свідчать і про те, що 

не лише користувачі мисливських угідь системи УТМР передоручають полювання на 

своїх мисливських угіддях, але й користувачі Держкомлісгоспу України. Зокрема, в 

Івано-Франківській області троє користувачів системи Держкомлісгоспу України 

уклали угоди про спільне ведення мисливського господарства не з державними 

підприємствами, а із підприємствами приватної форми власності. Щорічні 

надходження від діяльності цих договорів становлять 109 тис. грн. 

Негативний вплив на ведення мисливського господарства має неправовий механізм 

передачі користування мисливськими угіддями від одного користувача до іншого. 

Наприклад, центральний спортивний клуб міліції «Галичина» звернувся до обласного 

управління лісового та мисливського господарства з листом, що «станом на 18 

травня 2004 року Івано-Франківський спортивний клуб міліції «Галичина» не має 

можливості для фінансування заходів щодо охорони та відтворенню мисливських 

тварин» і  хоче передати свої мисливські угіддя  «інвестиційно – консалтинговій 

компанії «Універсал – Контракт», яка фінансово спроможна вести мисливське 



 

 

 

 

господарство. Отже, користувач мисливських угідь відмовляється від користування 

мисливськими угіддями і погоджується надати їх певному користувачу, оминаючи 

принцип конкурентності.  

Постійні суперечки точаться і довкола питання ефективного власника мисливських 

господарств у Держкомлісгоспі України. Через низьку рентабельність та ефективність 

ведення мисливських господарств кількість мисливських угідь у користуванні системи 

УТМР постійно зменшується. Крім того, користувачі мисливських угідь системи 

Держкомлісгоспу України знаходяться  на останньому місці із усіх груп користувачів 

за таким показником як рентабельність.  

На думку управлінців у галузі мисливського господарства  найефективніше ведеться 

мисливське господарство користувачами приватної форми власності, а «монопольне 

становище УТМР призвело до зниження чисельності основних мисливських тварин 

2008 року: копитних - на 2641 голову, хутрових звірів - на 51310, пернатих - на 

127550 особин». Підтвердження цьому знаходяться у статистичному аналізі 

використання коштів на одиницю площі мисливських угідь в Івано-Франківській 

області. У користувачів приватної форми власності вкладення коштів у два рази 

вище, ніж у користувачів державної форми власності. 

Одним із показників розвитку мисливського господарства є споживання продукції 

полювання, яке в сучасній Україні порівняно з початком ХХ століття значно 

зменшилося: у 1881 – 1895 роках споживання м’яса дичини по місту Львову 

становило 1 кг на одну особу, а сьогодні на одного мешканця Івано-Франківської 

області припадає близько 14 грамів на рік (у 70 разів менше). З одного гектару 

мисливських угідь Галичини у 1888 році дохід становив 67,5 гроша, за які можна було 

придбати понад два кілограми м’яса дикого кабана, в сучасній Україні – 1,27 грн., за 

які можна придбати 40 грамів свинячого м’яса (у 50 разів менше). Повністю відсутні 

надходження від реалізації трофеїв, не проводиться іноземний туризм, а економіка 

Галичини на початку ХХ століття мала по цих статтях порівняно великі доходи. 

 Не менш проблемним у соціальному плані є облаштування біотехнічних споруд 

(годівниць, солонців, кормосховищ, тощо) на території мисливських угідь, що 

необхідні для ефективного ведення мисливського господарства. Стаття 21 Закону 

України «Про мисливське господарство та полювання» визначає, що для потреб 

мисливського господарства користувачі мисливських угідь мають право 

встановлювати біотехнічні споруди лише за згодою власника земельної ділянки. На 

цьому тлі виникає багато непорозумінь, хоча по цьому питанню було роз’яснення 

Міністерства юстиції України: відповідно до статті 42 цього закону відсутність 

укладеного договору між користувачем мисливських угідь та власником земельної 

ділянки не визнається правопорушенням.  

Однією з головних проблем мисливських господарств є незаконне полювання 

(браконьєрство), що бере свої витоки із звичаєвого права Галичини. Аналіз 

правового аспекту ведення мисливського і рибальського господарства, на думку  

дослідника Ярослава Зеленчука, свідчить, що злочини, пов’язані з полюванням і 

риболовлею, були одними із перших видів злочинів, що почала чинити людина. Він 

також вважає, що звичаєве право на початку ХХ століття у Гуцульщині сприяло 



 

 

 

 

зростанню браконьєрства, так як мисливські ревіри закріплювались між місцевим 

населенням не відповідно до законодавчо встановлених норм, а з огляду на 

полювання гуцулів поблизу місця свого проживання. Будь-які намагання влади – 

австро-угорської, польської, румунської чи радянської у природоохоронній діяльності 

наражались на великий спротив гуцулів. Проблеми боротьби з чигунством 

(браконьєрством) описані навіть у літературі: «Там та боротьба є важкою, бо 

чигунством займаються люди всіх прошарків населення, а у деяких – чигунство стає 

звичкою» (Роман Яримович «Гуцульськими плаями», Жаб’є). 

Треба відмітити, що вплив звичаєвого права спостерігається і в сучасній Україні. 

Дичина і сьогодні у Карпатах вважається нічийною річчю і її добування без 

відповідного дозволу не вважається серед місцевого населення порушенням. 

Поганим прикладом для звичайних мисливців стають високопосадовці, які ще за 

Радянського Союзу відстрілювали у Карпатах за один раз одинадцять олениць або 

14 кабанів. Місцеве населення з обуренням дивилось, коли добуту дичину навіть не 

зносили із гір і раціонально не використовували.  

 Аналітична записка Івано-Франківського обласного управління лісового та 

мисливського господарства серед причин росту браконьєрства, починаючи з 1991 

року, називає важке соціально-економічне становище у державі, соціальну 

незахищеність та незайнятість населення у виробництві. Цей процес, що негативно 

впливів на чисельність мисливського поголів’я, був зупинений у 2000 році.  

Мисливствознавці стверджують, що наведені факти свідчать про браконьєрство як 

хворобу нації, вседозволеність, безкарність, і без серйозного ставлення держави до 

цієї проблеми, без широкої підтримки громадськості цю проблему не викорінити. Цю 

думку підтверджує той факт, що браконьєрство, стало нормою і завдає все більшої 

шкоди веденню мисливських господарств. Випадки браконьєрства набули великих 

масштабів по всій Україні. Так, на території Волинської області браконьєрство 

досягло таких розмірів, що самі єгері не в змозі ефективно охороняти мисливські 

угіддя. Іноді допомога приходить від прокуратури, міліції, працівників обласного 

управління лісового та мисливського господарства. Начальник відділу мисливського 

господарства Волинського обласного управління оцінює ситуацію як критичну − якщо 

правоохоронці не займуться справою охорони мисливських тварин, то звірі взагалі 

можуть зникнути з території всієї Волині. Непоодинокими є випадки, коли 

високопоставлені браконьєри на території мисливського господарства «Кагарлицьке» 

полюють із гелікоптера, але правоохоронні органи до цього часу не можуть 

встановити, хто конкретно стріляє з гелікоптера.   

Великої шкоди популяції мисливських тварин завдають не сільські браконьєри, а 

«сановні браконьєри на квадроциклах, джипах, а навіть на дельтапланах. Один 

чиновник-браконьєр зізнавався в тому, що отримує задоволення не лише від 

можливості незаконно настріляти багато дичини, але й від втечі від  переслідування 

єгерів. 

Відомі випадки, коли до браконьєрства причетні особи, які повинні охороняти 

мисливські угіддя. Так, під прикриттям формальних документів, відповідно до яких 

працівники держлісгоспів мали б здійснюватись рейди з відстрілювання здичавілих 



 

 

 

 

собак чи селекційний відстріл мисливських тварин, здебільшого відбувається 

незаконна чистка угідь. Облавні полювання з гончаками відганяють звірів від звичних 

місць, а у незнайомих місцях тварини стають легкою здобиччю для вовків та 

здичавілих собак, зрештою, для браконьєрів. Тож таких працівників держлісгоспів 

можна кваліфікувати як злісних браконьєрів. Крім того, у листі від 28.11.2005 року № 

255/01-08/09 головного управління туризму і культури Івано-Франківської ОДА до 

обласного управління лісового господарства йшлось про поширення браконьєрства 

серед працівників лісової охорони, що виставляють капкани, у які можуть потрапити 

не лише дикі тварини, а й люди.  

Однією із причин неефективного ведення мисливського господарства є відсутність 

дієвої мисливської охорони. В той час, коли браконьєрство набуває щороку все 

більшого поширення, у Карпатському національному парку скорочено штат єгерів. 

Слід погодитись з Томин О.О., яка вважає, що покращити охорону мисливських угідь 

на рівні області можна, створивши міжвідомчу лісову міліцію (поліцію), що буде 

займатись виявленням та попередженням порушень правил полювання і рибальства, 

крадіжок деревини та збереження природних екосистем, як це має місце, наприклад, 

у Польщі. Слушною у цьому контексті є також думка Томин О.О. про те, що в Україні 

спостерігається важкий стан у сфері  забезпечення мисливських господарств 

фахівцями. Така ситуація зумовлена відсутністю в Україні вищих навчальних 

закладів, що готують відповідних фахівців. А починаючи з 1989 року спеціалізовані 

мисливські інститути Іркутської, Кіровської та Московської області припинили 

підготовку фахівців для України. 

Практично такої ж думки притримується керівник Івано-Франківського обласного 

управління лісового та мисливського господарства, зазначаючи, що «формування 

дієвої єгерської служби та забезпечення належної охорони мисливських угідь є 

одним із основних обов’язків кожного користувача. Серед причин поганої організації 

мисливської охорони є збитковість мисливського господарства, що не дозволяє 

залучати інвестиції та добре утримувати єгерську службу. Звідси, вважає 

посадовець, «значне навантаження угідь на одного єгеря, низька заробітна плата, 

правова незахищеність, відсутність матеріального стимулювання в комплексі із 

поганим матеріально-технічним забезпеченням єгерської служби (в першу чергу 

транспортом, зброєю, засобами зв’язку), що негативно впливає на стан охорони 

державного мисливського фонду та недопущення браконьєрства».  

Боротьба з браконьєрством – це важка і небезпечна робота, що вимагає особливої 

підготовки та кваліфікації. Її особливість, на думку Костицького В.В. та 

Кравченка С.М., полягає в тому, що порушники правил полювання і, відповідно, 

органи Держкомлісгоспу України діють на значній території і далеко від населених 

пунктів, де немає людей. Особливість боротьби з браконьєрством полягає також у 

відсутності у мисливських угіддях людей, які могли б засвідчити порушення або 

допомогли працівникам мисливського та лісового господарства. Існують різні думки 

щодо подолання браконьєрства: переконання, покарання, запозичення 

прогресивного та впровадження досвіду сусідів. Можна скористатись і досвідом 

сусідів. Так, на думку М. Якименка, для подолання браконьєрства в Україні потрібно 



 

 

 

 

запроваджувати досвід авторитарної Республіки Білорусі, де ще донедавна 

процвітало браконьєрство. Створивши мобільні добре оснащені групи, керівники яких 

підпорядковані безпосередньо Президенту Білорусі, країна повністю подолала 

браконьєрство, особливо чиновницьке браконьєрство, з яким ми в Україні масово 

стикаємося. Досвід показує, що у країнах з добре розвинутою демократією 

браконьєрство відсутнє. Так, у мисливській лексиці Швейцарії практично немає таких 

традиційних для нас термінів як браконьєр. 

Боротьба з браконьєрством ведеться не завжди правовими методами. Зокрема, у 

мисливських господарствах олігархів замість того, щоб складати протокол, 

займаються рукоприкладством. Застосовуються інші недозволені методи боротьби: 

прикриваючись боротьбою з браконьєрством, не допускаються у мисливські угіддя 

грибники та збирачі ягід, перекопуються дороги та закопуються у пісок шипи, щоб 

пробивати колеса автомобілів. 

Питання боротьби з браконьєрством широко дискутується у громадських 

організаціях. Про негативний вплив браконьєрства на мисливські господарства 

йшлось на установчому з’їзді Всеукраїнської асоціації охорони та відтворення 

тваринного світу, що очолює М.В. Колісниченко. Асоціація створена за рішенням 

представників підприємств та організацій, що займаються мисливським 

господарством. Основною метою цієї організації, є підвищення чисельності 

мисливських тварин.  

Важливою складовою ведення мисливського господарства є охорона та підгодівля 

диких тварин. Велике значення має збереження диких тварин, занесених до 

Червоної книги України. Крім того, Басай В.Д., Піндюр І.І. вважають, що незаконне 

полювання сьогодні є однією з причин зменшення природних запасів диких тварин і 

птахів, призводить до зменшення добування хутра та іншої мисливської продукції. 

В сучасних умовах в Україні спостерігається ріст браконьєрства, що в основному 

виник через відсутність у мисливських угіддях ефективного господаря, корупцію в 

правоохоронних органах та органах судової влади, безкарність. За 2009 рік в Україні 

складено 10350 протоколів про порушення правил полювання, стягнуто штрафів на 

суму 635 грн. Відшкодовано 334 грн. збитків, завданих мисливським господарствам. 

Ці показники явно не відповідають реальній шкоді, завданій браконьєрами. Як видно, 

боротьба з браконьєрством ведеться часто лише на папері і не приносить жодної 

користі. Гонитва за показниками, що притаманна командно-адміністративному стилю 

правління, характеризує діяльність багатьох органів державного управління. 

Протоколи, складені про адміністративне порушення, нерідко є фіктивними. 

Красномовний приклад такої боротьби зафіксовано у Тернопільській області, де двоє 

працівників тернопільської державної екологічної інспекції складали фіктивні 

протоколи про порушення екологічного законодавства, при чому самі ж сплачували 

за «порушників правил полювання» мінімальні штрафи. Аналогічна ситуація 

відбувалась і в Івано-Франківській області, де головним спеціалістом – державним 

інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної 

екологічної інспекції в Івано-Франківській області фіктивно накладено 

адміністративних стягнень на чотирнадцять осіб.  



 

 

 

 

Існують і інші факти, що свідчать про гонитву за показниками при командно-

адміністративній системі управління. Перекручування статистичних даних на 

державному рівні негативно впливає на стан державного управління і доходить до 

курйозних випадків. Так, у статті автор оперує статистичними показниками, 

відповідно до яких чисельність ведмедя у Карпатах за 1961-1970рр. зростає на 

1090,1% , а саме з 101 до 1101 голови, у 1962 р. – на 267,7%, а у наступному 1963 р. 

– на 214%. Слід зазначити, що відповідно до настанови з упорядкування 

мисливських угідь чисельність ведмедя у Карпатах за найкращих умов може зрости 

лише на 5 %. Сумнівними є дані про добування вовка у 2010 році у АР Крим, коли 

при чисельності двох голів вовка добуто аж 18, тобто, 900% від чисельності вовка.

  

Важливим управлінським механізмом регулювання мисливства є видача посвідчення 

мисливця. В сучасній Україні  процедура отримання посвідчення мисливця не є 

такою складною та дорогою, як в інших країнах. Запропоновані тести з першого разу 

під час тестування складають 90% претендентів, тоді як у Білорусії – лише 40% 

мисливців, а є випадки, коли мисливець не може скласти екзамен на протязі 4 років. 

Досвід інших країнах свідчить про особливе ставлення до процедури отримання 

посвідчення мисливця. Наприклад, у Білорусії для підготовки до здачі екзамену на 

посвідчення мисливця функціонують підготовчі курси, вартість яких  складає 88900 

білоруських рублів, тобто, 29 дол. США. У Німеччині, де нараховується 355 тисяч 

мисливців-членів Мисливського союзу, щоб стати членом цієї спілки, необхідно 

пройти навчання і скласти так званий «зелений іспит», і лише після цього отримати 

посвідчення мисливця.  Складність і тривалість  підготовки до «зеленого іспиту» 

прирівнюється до підготовки іспиту на посвідчення водія. Навчання триває в 

середньому від шести до дев’яти місяців, а коштує близько 1000 євро. Наприкінці 

навчання потрібно скласти теоретичний тест та практичний іспит – при стрільбі 

влучити не менш як у три мішені із чотирьох. 

Вартість посвідчення мисливця в сучасній Україні становить 50 грн., а контрольної 

картки – 10 грн., вартість сплати державного мита за видачу щорічної контрольної 

картки обліку добутої дичини та порушення правил полювання – лише 1грн. 70 коп. 

Кошти за видачу посвідчення мисливця та контрольної картки поступають на рахунок 

органу місцевого самоврядування. Посвідчення мисливця та контрольна картки 

добутої дичини видається територіальними органами Держкомлісгоспу, що 

знаходяться в обласних центрах, а держмито поступає на рахунок обласних центрів, 

що де-факто зовсім не причетні до ведення мисливських господарств, оскільки не 

володіють мисливськими угіддями. Щоб отримати контрольну картку, мисливцю 

необхідно щороку самостійно прибути в обласний центр для її заміни на наступний 

рік. Однією з вимог при заміні щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та 

порушення правил полювання є здача квитанції про оплату державного мита. 

Вартість сплати державного мита у сумі 1грн. 70 коп. практично не має суттєвого 

значення для наповнення бюджету, а лише створює незручності для мисливців. 

Мінімальна вартість банківських послуг при оплаті державного мита складає 3 грн., 

що майже у два рази більше ніж вартість оплати самого державного мита. У цій 



 

 

 

 

ситуації на більшу суму поповнюються бюджети банків, ніж бюджет органів місцевого 

самоврядування. 

Процедура заміни контрольної картки добутої дичини і порушень правил полювання 

є дуже громіздкою. Відповідно до статті 14 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» її видають обласні управління лісового господарства, а 

відповідно до п. 14 «Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки 

обліку добутої дичини і порушень правил полювання» квитанцію про сплату 

державного мита громадяни зобов’язані подавати мисливствознавцю в районі. 

Тобто, мисливці, які хочуть поміняти контрольну картку, повинні побувати як в 

обласному управлінні, так і в держлісгоспах, які не завжди знаходяться у районних 

центрах, а іноді у декількох десятках кілометрів від нього. 

Інший важливий аспект ведення мисливського господарства, що провокує соціальні 

конфлікти, це – відшкодування збитків, завданих мисливськими тваринами. Через 

відсутність механізму відшкодування збитків органи виконавчої влади практично 

усунуті від врегулювання конфліктів, пов’язаних із завданням збитків мисливськими 

тваринами, і не мають права втручатись у цей процес. В сучасній Україні через 

низьку чисельність мисливських тварин збитки, завдані дикими тваринами, у 

порівнянні з розмірами шкоди, якої зазнавало сільське господарство у Галичині 

наприкінці ХІХ– початку ХХ століття, незначні.  

 Невиконання вимоги статті 22 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» в частині погодження надання земельної ділянки для ведення 

мисливського господарства з її власником приводить до того, що власник земельної 

ділянки не знає власника мисливського господарства, тобто, відповідального за 

відшкодування збитків. Селяни з такими проблемами, як правило, звертаються до 

органів державної влади: в районні державні адміністрації, обласну державну 

адміністрацію, управління лісового та мисливського господарства. Так, до Івано-

Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства 

спорадично (до 5 заяв на рік) звертаються із скаргами жителі сіл, де мали місце 

заподіяні мисливськими тваринами збитки, але відреагувати на них через відсутність 

механізму відшкодувань в адміністративному порядку неможливо. Оскільки збитки 

складають не дуже велику суму, цей конфлікт здебільшого намагаються вирішити в 

адміністративному порядку шляхом подання звернень до органів влади.  

Користувачі мисливських угідь при настійному зверненні до них покривджених осіб 

стараються залагодити конфліктну ситуацію неправовим способом. Показовим є 

звернення до Президента України громадянина К., мешканця с. Вишнів, 

Рогатинського району Івано-Франківської області, який шість років поспіль звертався 

у різні владні інстанції щодо вирішення питання відшкодування матеріальних збитків, 

завданих дикими кабанами. В результаті, на його вимогу знищити кабанів йому було 

виділено 2 кубічних метри дров компенсації. Відомі й інші випадки, коли користувачі 

мисливських угідь пішли на компроміс і погоджувались компенсовувати збитки, 

заподіяні мисливськими тваринами. Так, ДП «Рогатинський ЛГ» листом від 8 жовтня 

2010 року № 01-3/414 повідомив управління лісового та мисливського господарства, 

що скаргу громадянки К. щодо збитків, завданих дикими кабанами, було розглянуто і 



 

 

 

 

компенсовано у вигляді матеріальної допомоги –  4 м3 дров. В іншому випадку органи 

місцевого самоврядування – Нивочинська сільська рада Богородчанського району 

листом від 20.09.2006 року № 175 звертається до користувача мисливських угідь – 

директора ТзОВ «Верховнина»-ДС та обласного управління лісового та 

мисливського господарства, зазначаючи, що на протязі 2005-2006 року у сільську 

раду неодноразово поступали скарги від жителів села на те, що дикі свині завдають 

збитки присадибним ділянкам низці мешканців села. Сільська рада вимагала вжити 

відповідних заходів, щоб попередити в подальшому подібні випадки та запобігти 

вчиненню дій, що порушують права громадян. 

До справи про відшкодування збитків підключилось й Івано-Франківське обласне 

управління лісового господарства, направивши лист від 30.09.2006р. № 04-4/85 

Голові обласної ради УТМР з вимогою перевірити факти, викладені головою 

Нивочинської сільської ради, і вишукати можливість відшкодувати заподіяні збитки. 

Проте конфлікт так і не був вирішений. 

Здебільшого ж органи виконавчої влади, розглядаючи звернення громадян, фактично 

усуваються від вирішення такого роду конфліктів. Так, наприклад, у 2011р. Івано-

Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства, на 

звернення громадянки N щодо заподіяних їй дикими кабанами збитків, надало 

відповідь, що користувачі мисливських угідь, на території яких заподіяні збитки, не 

зобов’язані їх відшкодовувати. В інший спосіб це питання вирішується у Львівській 

області, де обласне управління лісового та мисливського господарства вказало 

користувачам мисливських угідь на часті випадки потрав сільськогосподарських 

посівів у зв’язку із зростанням чисельності мисливської фауни в області. На 

виконання ст.ст. 27 і 30 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» і зобов’язань, обумовлених договором «Про умови ведення 

мисливського господарства», Львівське обласне управління лісового та мисливського 

господарства зобов’язало користувачів мисливських угідь області: 

- постійно здійснювати біотехнічні заходи, спрямовані на збереження і збільшення 

ємкості мисливських угідь, покращення кормових, захисних і гніздових умов та 

зростання чисельності і продуктивності популяцій мисливської фауни; 

- збільшити площі кормових полів (в тому числі, весняною сівбою ярих культур) та 

реміз шляхом посадки в мисливських угіддях плодово-ягідних чагарників. 

Наврегульованість соціальних відносин у галузі мисливського господарства щодо 

відшкодування збитків, завданих мисливськими тваринами сільськогосподарським 

угіддям, критикується  у періодичній пресі. Численні публікації свідчать про  

стурбованість цією ситуацією на рівні голів державної адміністрації, коли під час 

організації полювань жителям сіл завдаються чималі збитки, що на практиці 

неможливо відшкодувати. 

Над вирішенням подібних конфліктів працюють і центральні органи виконавчої 

влади, щоб врегулювати це питання на правовому рівні. Зокрема, відповідно до п.10 

наказу Держкомлісгоспу України від 22.11.2007 року № 713 «Про стан ведення 

мисливського господарства Одеського, Полтавського і Харківського обласних 



 

 

 

 

управлінь лісового та мисливського господарства» була дана вказівка директору 

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агромеліорації – 

вивчити питання порядку та розміру внесення плати за користування мисливськими 

угіддями та відшкодування збитків, завданих дикими тваринами, в країнах 

Прибалтики, Східної Європи та підготувати рекомендації відповідно до умов України. 

До управлінських проблем органів державної влади у галузі мисливського 

господарства належить питання надання мисливських угідь ефективному власнику. 

Через розпорошеність прийняття організаційно-розпорядчих рішень по цьому 

питанню розмивається і відповідальність за прийняття цих рішень. Слід відзначити, 

що рішення про надання мисливських угідь у користування приймає не орган 

державної влади, а орган місцевого самоврядування за погодженням із трьома 

органами державної влади, а саме: облдержадміністрацією, територіальним органом 

державної влади з питань охорони навколишнього середовища та спеціально 

уповноваженим органом по веденню мисливського господарства.  

Відповідно до Указу Президента України від 23.05.2005 р. № 837/2005 «Про 

невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання 

мисливських тварин» п.4 давалось вказівка Кабінету Міністрів України - вирішити 

питання надання у користування мисливських угідь, лімітів та дозволів на добування 

мисливських тварин на засадах відкритості, гласності та прозорості. Івано-

Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства 

запропонувало Держкомлісгоспу України видати нормативний акт центрального 

органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, яким би 

було передбачено порядок конкурентного, прозорого, гласного надання мисливських 

угідь. Відповідно до позиції Івано-Франківського обласного управління лісового та 

мисливського господарства неконкурентне надання у користування мисливських 

угідь безпосередньо пов’язане з низькою ефективністю ведення мисливського 

господарства. Проте, ця пропозиція була проігнорована.  

Законодачо неврегульованим залишається механізм погоджень надання у 

користування мисливських угідь. Невизначеність компетенції органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування у цьому питанні приводить до проблем в 

організації мисливського господарства. Так, листом від 29.09.2011 року № 06-24/2981 

державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-

Франківській області відмовило Голові правління ТМР «Дністер» у погодженні 

надання у користування мисливських угідь до законодавчого врегулювання цього 

питання. 

Проблеми органів державної влади спостерігаються і в організації полювання. 

Незаконне полювання завдає багато клопотів мисливському господарству,  особливо 

якщо до незаконного полювання причетні уповноважені до охорони мисливських 

угідь особи, які здійснюють так званий «селекційний відстріл». Відомий 

природозахисник В. Борейко вважає, що велика кількість незаконного добування 

дичини відбувається саме під час «селекційного відстрілу», під час якого 

проводиться «селекційний відстріл навпаки». Під приціл потрапляють великі копитні 



 

 

 

 

тварини, які є найбільшою трофейною цінністю, а також залишаються багато 

„підранків, які мучаться вмираючи”. 

Негативно впливає на подолання браконьєрства правова неврегульованість фіксації 

випадків браконьєрства посадовими особами приватних мисливських господарств. 

Так, стаття 255 кодексу «Про адміністративні правопорушення» визначає, що 

складати протоколи про порушення правил полювання належить посадовим особам 

органів мисливського господарства, тоді як стаття 242 цього ж кодексу визначає, що 

це – лише особи, які працюють у державних мисливських підприємствах. 

Зафіксовано також порушення правил полювання і керівниками мисливських угідь. 

Так, у Богородчанському районі Івано-Франківської області у листопаді 2010 р. 

державним інспектором охорони навколишнього природного середовища винесено 

постанову про адміністративне стягнення на керівника одного із мисливських угідь. 

Ця справа слухалась у Богородчанському районному суді, що скасував цю постанову 

по тій причині, що «не було добуто мисливських тварин, а також користувач 

мисливських угідь стверджував, що полювання проводилось без порушень». 

Як свідчить статистика, громадські та приватні мисливські господарства в Україні 

займають площу 86% всіх мисливських угідь. Однак,   відповідно до недавніх змін до 

Закону України «Про мисливське господарство та полювання» громадські мисливські 

інспектори позбавлені права складати адміністративні протоколи, що позбавляє їх 

можливості на ефективну охорону. У цьому випадку спостерігається й ще 

нормативно-правова колізія: відповідно до п. 3.3. «Положення про громадських 

мисливських інспекторів», щоб залишатися у статусі громадського мисливського 

інспектора необхідно скласти протягом року 3-4 протоколи про адміністративні 

правопорушення. 

Чинний Закон України «Про мисливське господарство та полювання» (стаття 39) 

практично позбавив громадських мисливських інспекторів права брати участь у 

рейдах по виявленню порушників правил полювання. Крім того, Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського 

господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення 

тваринного світу», що вступили в силу 21.01.2010 року, були внесені зміни до Закону 

України «Про мисливське господарство та полювання», відповідно до яких участь 

громадських інспекторів у рейді стає можливим лише за умови, якщо рейд очолює 

посадова особа спеціально уповновноваженого центрального органу виконавчої 

влади з питань лісового і мисливського господарства та їх територіальних органів. На 

практиці територіальні органи організовують на протязі року біля двадцяти рейдів, а 

за останні десять років посадовими особами центрального органу виконавчої влади з 

питань лісового і мисливського господарства в Івано-Франківській області взагалі не 

проводились. Зважаючи на це, громадські мисливські інспектори практично 

відсторонені від процесу подолання браконьєрства, а нерідко і самі займаються 

браконьєрством. Так, в Івано-Франківській області лише за 6 місяців 2011 р. було 

виявлено два факти браконьєрства громадськими мисливськими інспекторами: 

16.02.2011 р. - громадянином Т. , а 01.11.2011 р. лісовою охороною Косівського 

лісгоспу було складено протокол про адміністративні правопорушення на 



 

 

 

 

громадянина М., який, будучи громадським мисливським інспектором, незаконно 

полював на території Космацького лісництва. Слід відзначити, що посадові особи, які 

рекомендували цих громадян на громадських мисливських інспекторів, не понесли 

жодної відповідальності.  

За таких умов робота громадських мисливських інспекторів є неефективною. Так, за 

2010 рік вони склали лише 30 протоколів про порушення правил полювання, що 

становить лише 0,4% від усіх виявлених порушень правил полювання. Та й ці 

протоколи було складено тільки у п’ятьох адміністративних одиницях держави.

 Хоча й стаття 39 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» покладає на громадських мисливських інспекторів громадський контроль 

за полюванням, здійснювати його практично неможливо. Щоб стати громадським 

мисливським інспектором відповідно до пункту 2.1. потрібна рекомендація 

користувачів мисливських угідь та подання районного мисливствознавця. Рішення 

про зарахування в громадські мисливські інспектори приймає спеціально 

уповноважений територіальний орган по веденню мисливського господарства, що 

спричиняє конфлікт інтересів: органи, що підлягають контролю, уповноважені 

вирішувати питання, кого допускати до цього контролю.  

Практично у такій же ситуації знаходяться й інші громадські мисливські організації. 

Згідно своїх статутів вони мають право здійснювати громадський контроль за 

дотриманням правил полювання. Але часто громадські мисливські організації є і 

користувачами мисливських угідь, знаходяться під адміністративним впливом 

державного органу, що контролює громадські мисливські організації в частині 

ведення ними мисливського господарства та полювання.  

Існують значні прогалини у формуванні бази даних незаконного добування дичини, 

оскільки дані Держкомлісгоспу України стосуються лише мисливських угідь і не 

охоплють незаконне добування мисливських тварин на території природо-заповідний 

фонду або добування немисливських видів тварин. Тому загальна картина щодо 

притягнення винних до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 248 КК України є 

дещо іншою. 

Згідно із статистичними даними Державної судової адміністрації України за 

вироками, що набрали законної сили за ч. 1 ст. 248 КК України, засуджено за 

незаконне добування дичини: у 2001 році – 3 особи, у 2002 році – 46 осіб, у 2007 році 

– 7 осіб, у 2008 року – 13 осіб, а за ч.2 ст. 248 КК України: у 2007 році – 14 осіб, у 

2008 році – 21 особу. Географія засуджених за ч. 1 ст. 248 КК України поширюється 

на Одеську, Рівненську, Харківську області (по двоє осіб на кожну) та на Вінницьку, 

Волинську, Житомирську, Полтавську, Хмельницьку Чернігівську області та 

Автономну Республіку Крим (по одній особі). Дещо вищими є показники засудження 

за ч. 2 ст. 248 КК України: у Волинській області – 9 осіб, у Київській і Харківській – 3 

особи, Вінницькій і Львівській – 2 особи та у Чернігівській області та м. Севастополі – 

по одній особі. Водночас високими кількісними показниками характеризується 

засудження осіб за ст. 249 КК України, що передбачає кримінальну відповідальність 

за незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Так, 

за друге півріччя 2007 року за даними Державної судової адміністрації України за ст. 



 

 

 

 

249 КК України засуджено усього 336 осіб, при цьому найвищі показники злочинності 

за цією статтею зафіксовані у Дніпропетровській (49 злочинів), Одеській (42 злочини) 

та Полтавській областях (40 злочинів). 

Як свідчить практика розгляду адміністративних справ, за порушення правил 

використання об’єктів тваринного світу (ст. 85 ч. 1 КпАП України) у 2008 році 

місцевими судами України було розглянуто 26 065 справ (усього надійшло за звітний 

період 27 654 справ) і застосовано такі види основних адміністративних стягнень: 

штраф (21 356) і позбавлення спеціального права полювання (8). В якості додаткових 

заходів адміністративних стягнень суди застосовували конфіскацію предмету, що 

став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення (13 824). За жорстоке поводження з тваринами (ст. 89 КпАП 

України) у 2008 році місцевими судами України було розглянуто 9 справ, з них – у 7 

справах було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу на загальну 

суму 421 грн. За ст. 90 КпАП України за порушення вимог  охорони видів тварин і 

рослин, занесених до Червоної книги України, місцевими судами України у 2008 році 

було розглянуто 72 справи, з них: штраф накладено у 41 випадку на загальну суму 

14 330 грн., у 16 випадках застосовано конфіскацію предметів вчинення 

правопорушення. Зокрема, за ст. 85 КпАП України у Волинській області було 

складено протоколів – 385, накладено штрафів на загальну суму 137595 грн., в Івано-

Франківській – 206, штрафів – на суму 63655 грн., у Львівській – 139, штрафів – 48748 

грн., Рівненській – 297, штрафів – 94282 грн., у Хмельницькій області – 291, штрафів 

– 97565 грн., Чернівецькій – 101, штрафів –36205 грн., у Закарпатській області – 81, 

штрафів – 28156 грн., у Тернопільській – 146, штрафів – 52680 грн. Застосовано 3 

позбавлення спеціального права полювання у Волинській області, 2 – у Рівненській 

області і АР Крим, 1 – у Харківській області. Конфісковано предметів, що стали 

знаряддям скоєння або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення: 

в Івано-Франківській області – 70, Волинській – 304, Рівненській – 148, Тернопільській 

– 105, Хмельницькій – 92, Львівській – 69, Чернівецькій – 45, Закарпатській області – 

23, Херсонській – 2732.  

Міра покарання, що застосовується до браконьєрів, залишається все ще досить 

низькою. Мінімально встановлений розмір штрафу складає 102 гривні. У Вінницькій 

області за 2011 рік притягнуто до адміністративної відповідальності 256 чоловік, а 

накладено штрафів на суму 39481 грн., що в середньому становить 154 грн.  

У поданні прокуратури Івано-Франківської області за 2007 рік вказано, що не 

виявлено жодних фактів браконьєрства, що істотно впливають на стан ведення 

мисливського господарства. При перевірці діяльності Івано-Франківського обласного 

управління лісового та мисливського господарства у 2010 році Державною 

екологічною інспекцією України, також відзначався той факт, що організація 

забезпечення контролю за охороною тваринного світу на території мисливських угідь 

області управлінням лісового та мисливського господарства здійснюється 

неналежним чином. У рейдах по охороні мисливських угідь виявляються дрібні 

порушення правил полювання, що не впливають на ефективність його ведення. 

Наприклад: відсутній дозвіл на мисливського собаку, відсутність запису виходу у 



 

 

 

 

контрольній картці, тощо. Про аналогічну проблему згадано на міжвідомчій нараді з 

питань охорони та використання тваринного світу в області 02.02.2011р., а 

прокуратура області зобов’язала Івано-Франківське обласне управління лісового та 

мисливського господарства усунути виявлені недоліки до 15.06.2011р.  

У боротьбі з браконьєрством статтю 85-1 КпАП України, що передбачає 

адміністративну відповідальність за виготовлення та збут заборонених знарядь 

добування об’єктів тваринного або рослинного світу, було застосовано у 2008 році 

лише у Волинській області із областей західного регіону, складено один протокол, 

накладено штраф у сумі 51 грн. 

Факти дозволяють стверджувати, що боротьба з браконьєрством посилюється.  Так, 

ріст виявлених випадків незаконного полювання у 2013 році порівняно з 2001 роком 

збільшився у 2,5 рази, а кількість протоколів, складених посадовими особами УТМР – 

у 9 разів.  

Однак, низьким як у кількісному, так і в якісному вимірі залишається показник 

відшкодування збитків, завданих незаконним добуванням дичини. Як свідчать 

статистичні дані, всього по Івано-Франківській області за 2008 рік до майнової 

відповідальності було притягнуто лише п’ятьох осіб. Судами області було розглянуто 

п’ять цивільних справ, в тому числі: із задоволенням позову – 3 справи; із закриттям 

провадження у справі –1; із залишенням заяви без розгляду – 1. Крім того, хоча й 

нормативними актами визначається сума, що підлягає відшкодуванню за збитки 

завдані мисливському господарству, але на практиці вона зменшується судами. 

Всього пред’явлено до стягнення в судах області у 2008 році суму матеріальної 

шкоди на 5315 грн., а присуджено до стягнення – 1891 грн., тобто, відшкодування 

зменшено на суму 3424 грн. Суттєві зменшення відшкодування матеріальної шкоди, 

завданої незаконним полюванням, допущені Косівським, Тисменицьким районними 

судами. 

Як свідчить практика розгляду адміністративних справ за ч. 1 та ч. 2 статті 85 КпАП 

України «Порушення правил використання об'єктів тваринного світу», у 2008 році на 

розгляді судів Івано-Франківської області перебувало лише 2 адміністративні справи 

(Долинський та Тлумацький районні суди), і в основному застосовано такі види 

адміністративного стягнення, як штраф та конфіскація зброї. 

Так, зокрема в місцевих судах Івано-Франківської області з 2006 – по перше півріччя 

2008 р.р. на розгляді перебувало лише 6 кримінальних справ, порушених за ст. 248 

КК України: 

- Рожнятівський районний суд – 2 (2006, 2008 р.р.) 

- Богородчанський районний суд –1 (2008 р.) 

- Яремчанський міський суд – 1 (2008 р.) 

- Косівський районний суд – 1 (2008 р.) 

- Калуський міськрайонний суд – 1 (2008 р.). 

Слушною у цьому контексті є думка О. Томин про те, що не завжди притягуються до 

відповідальності всі особи, причетні до злочину, внаслідок чого іноді залишаються 



 

 

 

 

безкарними співучасники злочину. Мають місце факти недооцінки суспільної 

небезпеки порушення законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища, призначення м’яких мір покарання злісним порушникам, неправильні 

кваліфікації їх дій. Не у всіх випадках застосовується конфіскація знаряддя злочину. 

Так, постановою Рожнятівського районного суду від 13 січня 2008 року (справа № 1-

11) гр. Г., який своїми умисними діями порушив правила полювання (застрелив 10 

шт. хутрового звіра – ондатру, на яку полювання заборонено), звільнено від 

кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 248 КК України з передачею його на поруки 

колективу сільської ради. Не застосована була судом така міра покарання, як 

конфіскація зброї та десяти шкірок ондатри. Інший аналогічний випадок, коли 

постановою Косівського районного суду від 29 липня 2008 року (справа № 1-180) 

провадження у справі з обвинувачення гр. Л. за ч. 1 ст. 248 КК України закрито, а 

підсудного звільнено від кримінальної відповідальності внаслідок акту амністії. Також 

вироком Рожнятівського районного суду від 23 березня 2008 року (справа № 1-40) 

осіб, які порушили правила полювання на території природно-заповідного фонду за 

попередньою змовою та з погрозою вбивства ( ст. 248 ч.2 КК та ст. 129 ч.1 КК 

України) звільнено від відбування визначеного покарання з виправним строком. 

Навіть за добування тварин, які занесені до Червоної книги, виносяться досить м’які 

вироки. Так, за вироком Богородчанського районного суду від 27 листопада 2008 

року (справа № 1-32) гр. Д. визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 248 

ч. 1 КК України та призначено штраф у сумі 1500 грн. з конфіскацією зброї, що 

застосовувалась на полюванні, і туші вбитого ведмедя вагою 40 кг. У дохід держави 

відповідно до рішення суду стягнуто штраф в розмірі 6770 грн. 

Відомі факти немотивованої поблажливості органів судочинства Закарпатської 

області до браконьєрів. Так, лісовою охороною ДП «Вигодське ЛГ» було затримано 

на браконьєрстві 6 осіб, які полювали на території мисливських угідь ДП «Вигодське 

ЛГ», і накладено на кожного штраф у розмірі 1020 грн. Але постанови про 

адміністративні стягнення були оскаржені у Міжгірському районному суді, де 

винесено рішення - зменшити штраф до максимально низького рівня у сумі 170 грн. 

Заступник прокурора Івано-Франківської області звернув увагу обласного управління 

лісового та мисливського господарства на безпідставне рішення Міжгірського 

районного суду щодо оскарження дії ДП «Вигодське ЛГ», але це рішення так і 

залишилось в силі. 

Відносно відповідним виявилось покарання за вироком Яремчанського міського суду 

від 30 травня 2008 року (справа 1-151), коли було засуджено гр. О. та його 

співучасників за браконьєрство на території Карпатського національного природного 

парку, які намагались добути мисливських тварин. Крім того, гр. О. за незаконне 

носіння холодної зброї призначено остаточне покарання у вигляді штрафу з 

конфіскацією знарядь полювання. 

На фоні зростання кількості виявлених браконьєрів спостерігається стрімке 

зменшення кількості порушників правил полювання, притягнутих до кримінальної 

відповідальності по Україні, а саме: з 139 фактів у 1999 році – до жодного у 2007 році. 



 

 

 

 

За 2007 рік присуджено відшкодувати збитків на суму 206 тис. грн., а відшкодовано 

лише 51 тис. грн. 

Аналогічна ситуація і в Івано-Франківській області. Так, відповідно до статистичних 

даних природоохоронної прокуратури в області у 1995, 2001, 2008р.р.  не було 

порушено жодної кримінальної справи щодо порушень правил полювання, лише у 

2000 році – 4. 

Неналежним чином органи мисливського господарства реагують на факти 

браконьєрства зі сторони підвідомчих підприємств. Так, згідно наказу Івано-

Франківського обласного управління лісового господарства від 17 січня 2006 року № 

03 було проведено службове розслідування обставин полювання в Болохівському 

лісництві Калуського ДЛГ. Комісією були опитані посадові особи Калуського 

держлісгоспу, Болохівського лісництва, управління лісового господарства, які брали 

участь у полюванні, та встановлено, що при проведенні полювання у мисливських 

угіддях Болохівського лісництва Калуського держлісгоспу були порушені вимоги п. 5.3 

та 5.9 „Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин”, затвердженої 

Наказом Держкомлісгоспу України від 30 травня 2001 року № 509/5700: після 

проведення селекційного відстрілу самки кабана не була закрита ліцензія на її 

добування, як того вимагає згадана інструкція, та були допущені порушення в 

реєстрації селекційного відстрілу. Рішенням комісії начальнику Івано-Франківського 

обласного управління лісового господарства було запропоновано оголосити догану 

директору Калуського ДЛГ за неналежну організацію і оформлення селекційного 

відстрілу.  

Запорукою ефективного подолання браконьєрства залишається ефективна охорона 

державного мисливського фонду, яку повинні забезпечувати єгері та 

мисливствознавці. Їх недостатня кількість, кваліфікація, мотивація негативно 

позначаються на ефективності ведення мисливського господарства. Серед причин 

масштабного поширення браконьєрства в Україні Держкомлісгосп України називає 

законодавчу недосконалість у питаннях захищеності єгерів. Крім того, на єгерів 

покладається виконання й інших робіт, пов’язаних із веденням мисливського 

господарства: підгодівля у зимовий час мисливських видів тварин, заготівля кормів 

та влаштування біотехнічних споруд. 

Аналіз документів за останнє десятиліття свідчить, що органи державної влади 

вживають певних заходів щодо комплектування єгерської служби відповідно до вимог 

законодавства. Щоб запобігти скороченню районних мисливствознавців, 

Держкомлісгосп України листом ще від 05.09.2001 № 03-06/5103-11 зобов’язав 

територіальні органи зберегти посади державних районних мисливствознавців та 

попередити «зниження державного контролю у галузі мисливського господарства та 

полювання на рівні району, що в свою чергу негативно вплине на ведення 

мисливського господарства». Пізніше Державний комітет лісового господарства 

України постановою розширеної колегії Державного комітету лісового господарства 

України від 24.04.2003року № 6 «Про стан та перспективи розвитку мисливського 

господарства в Україні» вказував, що вимоги щодо чисельності єгерської служби не 

виконуються, і п. 12 зобов’язав начальників обласних управлінь лісового 



 

 

 

 

господарства до 01.07.2003р. укомплектувати кадрами вакансії мисливствознавців у 

районах та письмово доповісти у Держкомлісгосп. Такі ж вимоги містились також у 

пункті 3.4. наказу Держкомлісгоспу від 12 липня 2005 року № 371 «Про заходи щодо 

виконання Указу Президента України від 23.05.2005 року № 837 «Про невідкладні 

заходи у сфері збереження, відтворення, раціонального використання мисливських 

тварин», що зобов’язують начальників управлінь лісового та мисливського 

господарства було заборонити сумісництво серед районних мисливствознавців та 

укомплектувати вакансії районних мисливствознавців спеціалістами з фаховою 

освітою, забезпечити їх уніформою, табельною зброєю, засобами зв’язку, 

спецзасобами, надавати транспорт та підпорядкувати їх відділам (секторам) 

мисливського господарства. Практично питання не було вирішене, а штат районних 

мисливствознавців не був укомплектований й у 2006 році. За сумісництвом у тому ж 

році працювало 5 районних мисливствознавців, при чому основною їх посадою була 

інша, здебільшого «Помічник лісничого».  

Порушенням користувачами мисливських угідь кількісних вимог щодо єгерської 

служби зафіксували у 2007 році органи прокуратури Івано-Франківської області. 

Ситуація покращилась в Івано-Франківській області у 2008 році, але посада районних 

мисливствознавців у двох адміністративних районах залишилась вакантною, четверо 

районних мисливствознавців працювало на госпрозрахунку та двоє на 0,5 окладу. 

Користувачі мисливських угідь в Івано-Франківській області на нараді 3 серпня 2006 

року «Про стан ведення мисливського господарства в Івано-Франківській області в 

2006р. та перспективи розвитку на 2007р.» стверджували, що чисельність єгерської 

служби не відповідає вимогам статті 29 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання». Для покращення ситуації відповідно до п. 3.1. 

директорів мисливських господарств було зобов’язано забезпечити виплату 

заробітної плати працівникам єгерської служби на рівні не нижче встановленої 

діючим законодавством, а п.3.2. зобов’язав всіх користувачів мисливських угідь до 

01.10.2007 року довести чисельність єгерської служби до законодавчо встановлених 

норм. Проте у 2009р. заступник голови Держкомлісгоспу України на нараді 

підсумував, що в Україні незадовільною є організація охорони мисливських угідь та, 

зокрема, комплектації штатів єгерської служби. І хоча стаття 29 Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання» визначає нормативи кількості єгерів на 

площу мисливських угідь (один єгер – на 5 тис. га лісових угідь та 1 єгер – на 10 тис. 

га польових угідь), але ці вимоги практично всіма користувачами ігноруються. Станом 

на 1 січня 2010 року в середньому по мисливських угіддях України на одного єгеря 

припадало 10,0 тис. га територій: по УТМР – 12,7 тис. га., по товариству «Динамо» – 

8,1 тис. га, по ТВМРУ – 7,7 тис. га, по підприємствах системи Держкомлісгоспу – 7,6 

тис. га. Найкращі показники – у приватних мисливських господарств, де 1 єгер 

обслуговує 6,3 тис. га мисливських угідь. 

Невирішеним залишається питання комплектації єгерської служби в Івано-

Франківській області. Івано-Франківська міжрайонна природоохоронна прокуратура 

засвідчила цей факт у певної кількості користувачів мисливських угідь. Так, за 

результатами комплексних перевірок прокуратурою області винесено 5 приписів та 2 



 

 

 

 

подання про усунення порушень вимог Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання», а наказом Івано-Франківського обласного управління 

лісового та мисливського господарства зобов’язано всіх користувачів мисливських 

угідь укомплектувати штат єгерської служби до 1 вересня 2011 року. На 

недотримання вимог щодо забезпечення штату єгерів звертала увагу й прокуратура 

області на міжвідомчій нараді з питань раціонального використання тваринного світу, 

що відбулась 02.02.2011 року. Ігнорування приписів призвели до відписок. Зокрема, 

ДП «Ворохтянський ЛГ» аргументував відмову посилити мисливську охорону тим, що 

«доукомплектацію єгерської служби вважало недоцільною», а ДП «Делятинський 

ЛГ», що «штатна чисельність єгерів буде доукомплектована після уточнення 

структури мисливських угідь». 

Станом на 01.07.2011 року в Івано-Франківській області відповідно до вимог статті 29 

Закону України «Про мисливське господарство та полювання» існувала потреба у 

166 єгерях, тоді як фактично було 130. Із необхідних 80 єгерів у користувачів 

мисливських угідь Державного агентства лісових ресурсів працювало 50 осіб, в УТМР 

із 60 необхідних – 46. Проте в області відзначається позитивна тенденція до 

зростання кількості єгерів у приватних мисливських господарствах. Така ж тенденція 

спостерігається й у загальнонаціональному масштабі. Так, при необхідному мінімумі 

у 26 єгерів фактично працює 34. 

Державний контроль за веденням мисливського господарства здійснює крім 

спеціально уповноваженого органу по веденню мисливського господарства також 

екологічна інспекція. Так, у 2010 році Державна екологічна інспекція в Івано-

Франківській області здійснювала перевірку за дотриманням вимог 

природоохоронного законодавства в галузі охорони тваринного світу при веденні 

мисливського господарства. На території мисливських угідь області було виявлено 

низку порушень. Всього на протязі 2010 року складено 30 протоколів, серед яких – 

чотири протоколи на посадових осіб ДП «Надвірнянське ЛГ» на суму 663 грн. За 

період з 2007 – по березень 2011 року державна екологічна інспекція здійснила 103 

перевірки в Івано-Франківській області практично всіх користувачів мисливських угідь 

на предмет дотримання вимог щодо кількісного складу єгерської служби. Варто 

зазначити, що перевірки проводились нерівномірно: двох користувачів перевіряли 

лише по одному разу, тоді як одного – аж 11 разів. За фактами виявлених порушень 

було складено 122 протоколи про адміністративні правопорушення, на порушників 

накладено 7060 грн. штрафу, нараховано збитків на суму 4025 грн. Проте, на 

жодного приватного користувача мисливських угідь не було нарахувань за завдані 

збитки. 

Кількість перевірок не зменшилась і у 2011 році: лише за 10 місяців працівниками 

Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області здійснено 54 планові та 

позапланові перевірки по контролю за охороною тваринного світу. За результатами 

перевірок складено 41 протокол про адміністративне правопорушення. Порушники 

сплатили 4,5 тис. грн. штрафу та 2,5 тис. грн. відшкодувань збитків. Серед 

найпоширеніших видів порушення законодавства про тваринний світ було 



 

 

 

 

недотримання вимоги статті 29 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» щодо дотримання чисельності єгерів.  

Слід відзначити, що за роки незалежності України місцеві органи державної влади та 

контролюючі органи не застосовували жорсткіших за штрафи методів впливу. Хоча й 

стаття 23 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» передбачає 

більш суворе покарання за систематичне невиконання обов’язків щодо охорони та 

відтворення мисливських тварин, зобов’язань, обумовлених договором між 

користувачем мисливських угідь та власником (користувачем) земельних ділянок, 

або за невиконання вимог спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у 

галузі ведення мисливського господарства та полювання, за погіршення якості 

мисливських угідь з вини їх користувачів, що полягає у вилученні мисливських угідь з 

користування. 

У листопаді 2011 року було виявлено порушення чинного законодавства органами 

центральної влади. Перший заступник головного державного інспектора України з 

охорони навколишнього природного середовища призупинив користування 

мисливськими угіддями ДП «Осмолодське ЛГ», хоча наказом Івано-Франківського 

обласного управління лісового та мисливського господарства ДП «Осмолодське ЛГ», 

визначено, як одне із найкращих мисливських користувачів, і на його базі було 

створено показово-досвідне мисливське господарство. Цей факт засвідчує 

необ’єктивне оцінювання роботи користувачів мисливських угідь різними 

відомствами. 

Хронічною залишається проблема неукомплектованості єгерями користувачів 

мисливських угідь Івано-Франківської області. За останні шість років чисельність 

єгерів жодного разу не доходила до законодавчо встановлених вимог (див. додаток 

№ 1), що спостерігається і по всій Україні. (див. додаток № 2). Однак, показники 

укомплектованості єгерської служби коливаються у різних групах користувачів 

мисливських угідь (див. додаток № 3). Статистичні дані дозволяють стверджувати, 

що у відсотковому співвідношенні приватні мисливські господарства дотримуються 

вимог законодавства щодо чисельності єгерської служби.  

Проблемою для залучення єгерів є середня заробітна плата у мисливському 

господарстві, що становить 942 грн. – у два з половиною рази нижче, ніж в 

середньому по Україні – 2349 грн. (2010 р.).  

Крім відповідної чисельності єгерської служби на ефективність ведення мисливського 

господарства впливає ефективний державний контроль на місцевому (районному) 

рівні. У 2010 році у 494 адміністративних районах України на посаді державних 

районних мисливствознавців працювало 410 осіб, при чому більшість із них – за 

сумісництвом. Обов’язки державного районного мисливствознавця у багатьох 

випадках були покладені на майстрів, помічників лісничих, лісничих, інженерів, які 

практично не займаються веденням мисливського господарства у районі. У 

Держкомлісгоспі України прокоментували цю ситуацію, наголосивши, що вимоги 

наказів Держкомлісгоспу України не виконуються жодним обласним управлінням. 



 

 

 

 

Критична ситуація із утримання районних мисливствознавців відзначається в АР 

Крим, де районні мисливствознавці відсутні у 8 районах. Подібна статистика і в 

багатьох інших областях України: у Донецькій області – у семи районах, у Київській – 

чотирьох, Івано-Франківській – чотирьох, Луганській – чотирьох, Волинській – двох. 

Серед причин слід назвати погане фінансування зарплати для районних 

мисливствознавців: у 2008 році фонд заробітної плати мисливців по Україні становив 

5847396 грн, при чому більша частина (55%) 3246792 грн. була профінансована за 

рахунок власних надходжень користувачів мисливських угідь. Іншими словами, 

фінансування відбувається за кошти організацій, контроль яких входить в обов’язки 

районного мисливствознавця. Зрозуміло, що у такій ситуації про ефективність 

державного контролю та боротьбу із браконьєрством не йдеться. 

За рахунок бюджетних коштів у 2008 році з державного бюджету було 

профінансовано (45%) зарплати районних мисливствознавців, що становила 

2600604 грн. Однак жодного районного мисливствознавця не профінансовано за 

рахунок бюджетних коштів у семи областях України, а саме Вінницькій, Волинській, 

Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій. З іншої боку, у 

шести областях України виключно за рахунок бюджетних коштів проходило 

фінансування районних мисливствознавців, а саме: у Донецькій, Запорізькій, 

Миколаївській, Одеській, Херсонській, місті Севастополь. 

Питання про фінансування одних та ігнорування інших свідчить про відсутність 

стратегії розвитку та підвищення контролю за веденням мисливського господарства 

на рівні центральних органів виконавчої влади. Починаючи з 2008р. ситуація із 

забезпеченням районними мисливствознавцями погіршилась: якщо у тому ж році в 

Україні нараховувалось 424 районних мисливствознавців, тобто, 67 адміністративних 

районів не мали на районному рівні державного мисливського контролю, то вже у 

наступному 2009 році їх стає ще на 14 менше. У мисливському господарстві країни у 

2009 році було зайнято 6,6 тис. осіб, з них – 4,6 тис. осіб (70,3%) штатних єгерів і 650 

(9,9%) мисливствознавців. У системі Держкомлісгоспу працює 1170 осіб (17,7%), з 

них – 250 мисливствознавці і 740 штатних єгерів. Крім того, з 410 осіб районних 

державних мисливствознавців тільки 35 мають спеціальну освіту.  

Комплектація районними мисливствознавцями не виконувалась і в Івано-

Франківській області. Так, у січні 2006 року залишались вільними дві вакансії 

районних мисливствознавців, троє виконували свої обов’язки за сумісництвом, а 

п’ятеро мисливствознавців не мали взагалі вищої освіти, як це передбачено 

кваліфікаційними вимогами. У 2007 році ситуація лише погіршилась. Вакантними 

залишились посади п’ятьох районних мисливствознавців. Відповідно до рішення 

наради користувачів мисливських угідь в Івано-Франківській області від 3 серпня 

2006 року «Про стан ведення мисливського господарства в Івано-Франківській 

області у 2006р. та перспективи розвитку на 2007р.» п.3.3. було зобов’язано 

директорів Івано-Франківського, Осмолодського, Кутського, Болехівського, 

Солотвинського і Коломийського лісгоспів доукомплектувати штат районних 

мисливствознавців до 01.10.2007 року, виключивши можливість суміщення ними 

двох посад. Документи свідчать, що ця вимога не була виконана і у наступному 2008 



 

 

 

 

році. Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства 

листом від 31.01.2008 року № 04/3-7 проінформувало Держкомлісгосп України про те, 

що всіх директорів лісогосподарських підприємств повторно зобов’язано терміново 

доукомплектувати штати державних районних мисливствознавців. 

Проте, районний мисливствознавець не може ефективно вести державний контроль, 

бо він контролює ту організацію, в якій працює, і залежний від її керівництва. Івано-

Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства вважає 

такий відомчий контроль не ефективним: «Значна частина мисливських угідь 

закріплена за державними лісогосподарськими підприємствами, що відомчо 

підпорядковані Держкомлісгоспу. Державний контроль у випадку, коли користувачі 

мисливських угідь і спеціально уповноважений орган виконавчої влади у галузі 

мисливського господарства та полювання знаходиться в одному відомстві, є 

малоефективним».  

Крім зазначених вище проблем залишається питання правової неврегулюваності 

видачі контрольної картки обліку добутої дичини та порушення правил полювання у 

випадку переїзду мисливця в іншу область. Комп’ютерна база даних між областями 

не з’єднана між собою, тому неможливо видати контрольну картку особі, яка 

отримала посвідчення мисливця в іншій області і змінила місце свого проживання.  

Відсутність з’єднаної комп’ютерної бази даних обліку мисливців не дає змоги 

ефективно притягувати порушників правил полювання до відповідальності. Так, 

відповідно до статті 85 Кодексу України «Про адміністративне правопорушення» за 

повторне порушення правил полювання особа притягується вже по частині другій, 

що передбачає суворіші санкції при покаранні, ніж при вчиненні мисливцем 

правопорушення вперше на протязі року. Розгляд адміністративних протоколів, 

пов’язаних із порушенням правил полювання, покладається на органи мисливського 

господарства, охорони навколишнього природного середовища та суди. Наявність 

об’єданої комп’ютерної бази даних мисливців дала б змогу прослідковувати 

правопорушення мисливців по інших областях, а при порушенні ними правил 

полювання застосувати до них визначену законом міру покарання. Івано-Франківське 

обласне управління лісового та мисливського господарства навіть зверталось у 

Держкомлісгосп України з пропозицією розробки положення «Про реєстрацію 

порушників правил полювання і доступ до бази даних мисливців для працівників, 

яким надано право розгляду протоколів», однак питання залишається не вирішеним 

до цього часу. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і 

відтворення тваринного світу» від 21 січня 2010 року  до Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання» внесена вимога заміни контрольної картки 

обліку добутої дичини і порушень правил полювання, що мала термін дії – 

мисливський сезон, на щорічну контрольну картку. Проте, недосконалість нової 

вимоги щодо терміну дії контрольної картки на календарний рік полягає в тому, що 

сезон полювання починається у травні (полювання на самців козулі) і закінчується у 

січні наступного року. Виконати обмін карток під час сезону полювання неможливо 



 

 

 

 

через велику кількість мисливців та стислі терміни заміни контрольних карток. 

Наприклад, щоб чотири тисячі мисливців Івано-Франківської області продовжили 

полювання у січні, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського 

господарства повинно обміняти ці картки за кілька днів. На практиці один спеціаліст 

за день може поміняти максимум 150 карток, а у секторі мисливського господарства 

працює два працівники. 

Крім того, контрольна картка слугує для записів обліку добутої у мисливському сезоні 

дичини. Заміна контрольної картки під час сезону облікуватиме добуту дичину лише 

на протязі календарного року, а не на протязі мисливського сезону, що спотворює 

дані біостатистики.  

Важливим регулюючим чинником для ведення мисливського господарства є 

посвідчення мисливця. Однією із проблем, що стосуються посвідчень мисливця та 

контрольних карток обліку добутої дичини, залишається порушення фінансових 

вимог при їх видачі. Про це свідчить лист Держкомлісгоспу України від 28.01.2008р. 

№03-06/312 до начальників обласних управлінь лісового та мисливського 

господарства з вимогою здійснювати перерахунок коштів за отримання посвідчення 

мисливця та щорічної контрольної картки виключно через установи банку. Крім того, 

відповідно до статті 36 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» кошти, отримані за реалізацію посвідчень мисливця та контрольних 

карток, зараховуються на рахунок спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання – Державного 

агентства лісових ресурсів України. Із статистичного звіту 2-тп (мисливство) видно, 

що ці кошти цей орган спрямовує виключно для фінансування мисливського 

господарства користувачів мисливських угідь, підвідомчі цьому органу виконавчої 

влади. Наприклад, із спецфонду Агентства у 2007 р. було направлено у лісгоспи 

186,6тис. грн., у 2008 р. – 311,9 тис. грн, у 2009р. – 229,3 тис. грн. Крім користувачів 

мисливських угідь системи Агентства лісових ресурсів України бюджетні кошти по 

лінії управління справами Президента України отримувала на ведення мисливського 

господарства державна резиденція «Синьогора». Проте бюджетні фінансові 

вливання не роблять ведення мисливського господарства користувачів мисливських 

угідь більш ефективним. Так, окупність ведення мисливських господарств Івано-

Франківської області у 2010 році становила 52%. І хоча бюджетне фінансування 

підприємств системи Агентства лісових ресурсів становило 201,8 тис. грн., їх 

окупність виявилась меншою ніж в середньому по області. Аналізуючи економічні 

показники окремих підприємств, пересвідчуємось, що бюджетне фінансування не 

впливає на ефективність ведення мисливського господарства тими користувачами, 

яким його було надано. Наприклад, у ДП «Болехівське ЛГ» на ведення мисливського 

господарства виділено 42,9% бюджетних коштів, а окупність становила 11%, ДП 

«Вигодське ЛГ» – 8,7% бюджетних коштів, окупність – 17%, ДП «Коломийське ЛГ» – 

34,7% бюджетних коштів, окупність – 26%, у ДП «Солотвинське ЛГ» – 81,1% 

бюджетних коштів, окупність – лише 9%. Постійно на повному бюджетному 

фінансуванні на ведення мисливського господарства знаходиться ДОВК 

«Синьогора». У 2010 році її бюджетне фінансування становило 447,3 тис. грн., що 



 

 

 

 

більш як у два рази перевищує бюджетне фінансування всіх інших користувачів 

області, а окупність у тому ж році становила лише 7% – найменший показник з поміж 

всіх користувачів мисливських угідь Івано-Франківської області (див. додаток № 4). 

Протекціонізм у бюджетному фінансуванні підтверджує чітка тенденція виділення 

бюджетних коштів практично одним і тим же користувачам мисливських угідь, де 

чільне місце займає ДОВК «Синьогора» (див. додаток № 5). 

Слід сказати, що тенденція щодо пропорції бюджетного фінансування між 

категоріями користувачів мисливських угідь зберігається і на загальнонаціональному 

рівні. У 2010 році відсоток фінансування за рахунок держбюджету в Івано-

Франківській області по підприємствах Держкомлісгоспу склав 16%, тоді як по Україні 

в середньому цей показник становив 35,1%. В загальному цей показник по Івано-

Франківській області складав 20,7%, а по Україні – 9,6%. Така різниця між 

національними та обласними показниками пояснюється тим, що на території області 

є мисливські угіддя Державної резиденції «Синьогора», що у великій мірі 

фінансується управлінням справами Президента України (див. додаток № 6). 

Нерівномірне фінансування викликає невдоволення в областях. Так, Івано-

Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства направило 

лист до голови Держкомлісгоспу України від 06.06.2008 р. № 04-3/56 з пропозицією 

«внести зміни до наказу Держкомілісгоспу від 31.08.1998р. № 97 «Про використання 

коштів, отриманих від реалізації користувачам мисливських тварин, а також за 

видачу посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та 

порушень правил полювання». Позиція управління по цьому питанню полягала у 

тому, щоб кошти, що знаходяться на спеціальному рахунку, спрямовувати в регіони 

відповідно до певного алгоритму, тобто, прив’язувати фінансування до площі 

мисливських угідь, кількості мисливців тощо.  

До компетенції органів місцевої влади належить організація заходів для покращення 

фахових знань у мисливців. Так, відповідно до п.2.3. розпорядження Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 15.07.2011р. № 425 «Про розвиток 

мисливства як складової туристичної галузі області» голові обласної організації 

УТМР доручається створити навчальний центр з підготовки громадян для отримання 

посвідчення мисливця та дозволу на зброю. Обласна організація УТМР, в свою 

чергу, звернулась до голови облдержадміністрації із клопотанням запровадити для 

претендентів на отримання посвідчення мисливця курси підготовки до тестування 

мисливців. Не обійшлось і без лобіювання власних інтересів: всі мисливці повинні 

належати до громадської мисливської організації.  

Безпосередньо з підвищенням кваліфікаційних мисливських знань пов’язане 

отримання дозволу на зброю, що необхідно для проведення полювання відповідно 

до Наказу МВС від 21.08.1998р. № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок 

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 

вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва 

для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а 

також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів». Щоб отримати дозвіл на 



 

 

 

 

використання вогнепальної зброї, необхідно представити довідку про складання 

заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку 

застосування. У тестах є питання, що стосуються правил поведінки та техніки 

безпеки при полюванні. Оскільки аналогічні питання містяться і у тестах для 

отримання посвідчення мисливця, то логічним видається об’єднання двох тестів в 

один по всій державі. Адже уніфікація проведення двох іспитів, що повинен здавати 

мисливець для отримання права на полювання та дозволу на вогнепальну зброю, є 

позитивним управлінським рішенням. Хоча треба зазначити, що ця вимога не була 

виконана головою обласної організації УТМР.  

Відповідно до п.13 «Порядку видачі посвідчень мисливця та контрольної картки 

обліку добутої дичини і порушень правил полювання» невиправдано довгим є термін 

(до двох місяців), що надається на повторну здачу екзамену у випадку першого 

негативного оцінювання. Досвід показує, що з 200 запитань тесту претенденти на 

отримання посвідчення мисливця досягають позитивного результату, готуючись 

лише дві години. 

Зважаючи на здобутий досвід Івано-Франківською ОДА, Івано-Франківське обласне 

управління лісового та мисливського господарства для врегулювання процедури 

видачі посвідчень мисливця звернулось у Державне агентство лісових ресурсів з 

пропозицією обов’язкового запровадження курсів для підготовки мисливців. Проте ця 

пропозиція не була підтримана. 

Для організації видачі посвідчення мисливця при обласних управліннях лісового та 

мисливського господарства організовуються комісії по прийому екзаменів, як це 

передбачено п.10 «Порядку видачі посвідчень мисливця та контрольної картки обліку 

добутої дичини і порушень правил полювання». В Івано-Франківському обласному 

управлінні лісового та мисливського господарства відповідно до пункту 1 наказу від 

08.11.2010 року № 103 «Про порядок видачі посвідчення мисливця, контрольної 

картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання» така комісія 

складається з трьох осіб: голови комісії та двох членів. 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» адміністративну послугу видачі посвідчення мисливця та контрольної 

картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання повинно виконувати 

обласне управління лісового та мисливського господарства. Однак, для зручності та 

полегшення процедури видачі контрольної картки обліку добутої дичини та порушень 

правил полювання в обласному управління лісового та мисливського господарства 

відповідно до наказу Івано-Франківського обласного управління лісового та 

мисливського господарства від 23.11.2010 року № 06-15/74 відбулась передача їх 

видачі районним мисливствознавцям та мисливствознавцям у лісгоспах. В областях 

створені центри адміністративних послуг, яким спеціально уповноважений орган по 

веденню мисливського господарства намагається передати повноваження видачі 

контрольних карток. Але до цього часу це питання залишається не вирішеним.  

Недоречною, на наш погляд, є вимога статті 14 «Порядку видачі посвідчень 

мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання», відповідно до якої мисливець за посвідченням мисливця та 



 

 

 

 

контрольною карткою обліку добутої дичини повинен двічі звертатись до органу, який 

надає адміністративну послугу. Так, для заміни старої контрольної картки її потрібно 

здати районному мисливствознавцю, який обмінює її в обласному управлінні лісового 

та мисливського господарства на нову і передає мисливцю. З метою уникнення 

тяганини доцільніше передати функцію заміни контрольних карток районному 

мисливствознавцю. В середньому за рік по Івано-Франківській області видається 360 

посвідчень мисливця, 15 дублікатів посвідчення мисливця та обмінюється 4500-5000 

контрольних карток.  

Органи влади не можуть задіяти механізм видачі контрольних карток для 

забезпечення реєстрації чисельності добутої дичини. Адже відповідно до змін до 

мисливського законодавства обмін щорічної контрольної картки добутої дичини та 

порушень правил полювання здійснюється у січні, до закінчення сезону полювання. 

Крім того, для мисливців, які не поміняли контрольну картку або її втратили, відсутнє 

покарання.  

Причину цієї ситуації дослідниця О. Томин бачить у законодавстві України, в якому 

поки чітко та детально не визначено положення про особливості та порядок 

застосування контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання, та у відсутності механізму притягнення порушника до відповідальності за 

неправильне ведення записів у цьому документі. У «Порядку видачі посвідчення 

мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил 

полювання», затвердженого наказом Міністерства лісового господарства України від 

21 березня 1997 р. № 32, тільки закріплено положення, що контрольна картка, на 

відміну від посвідчення мисливця, діє протягом одного мисливського сезону, тобто 

носить тимчасовий характер.  

Проблеми правового регулювання мисливського господарства спостерігаються й у 

частині відшкодування збитків. Невирішеність проблеми регулювання завданих 

збитків на законодавчому рівні ставить у незручне становище сторони такого роду 

конфліктів. Для врегулювання цього питання вживаються певні заходи як органами 

центральної виконавчої влади, так і місцевої. Так, Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 25.11.09 р. № 1472-р «Деякі питання надання у користування 

мисливських угідь і відшкодування збитків, завданих мисливськими тваринами». 

Міністерству аграрної політики доручено розробити рекомендації щодо укладення 

договорів страхування сільськогосподарських посівів від збитків, завданих 

мисливськими тваринами. 

Відсутність правового механізму відшкодування збитків найбільше обмежує дії 

органів державної влади. Саме тому у дещо не правовий спосіб органи місцевої 

влади намагаються вирішувати питання, що в сучасних умовах України не 

врегульовані законодавством. Так, відповідно до положення, що розробило Івано-

Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства про надання 

мисливських угідь на конкурентних засадах, на користувачів мисливських угідь 

накладаються додаткові зобов’язання при веденні ними мисливського господарства. 

Зокрема, пункт 6 «Положення про попередній відбір претендентів для надання 

мисливських угідь на конкурентних засадах» (затверджений першим заступником 



 

 

 

 

голови Івано-Франківської облдержадміністрації 9 серпня 2011 року) зобов’язує 

претендента на отримання мисливських угідь у користування відшкодувати збитки, 

завдані дикими тваринами сільському і лісовому господарству. 

Отже, державне регулювання соціальної сфери повинно вирішувати інтереси двох 

великих соціальних груп, а саме: громади мисливців та землевласників. Через 

недосконале правове врегулювання надання у користування мисливських угідь 

органи державної виконавчої влади мають можливість на свій розсуд визначати 

користувачів мисливських угідь. За таких умов їх користувачами стає соціальна та 

економічна еліта. Елітарність ведення мисливського господарства не дає можливості 

багатьом громадянам ним займатись, спонукаючи їх тим самим до браконьєрства. 

Саме тому серед головних проблем органів державної влади – питання 

конкурентного надання у користування мисливських угідь та визначення найбільш 

ефективного претендента. Законодавча неврегульованість фіксації випадків 

браконьєрства приватними мисливськими господарствами та громадськими 

мисливськими організаціями не дає можливості ефективно з ним боротись. Через 

низьку вмотивованість, правову незахищеність, неукомплектованість табельною 

зброєю, формою, низьку освіту єгерів незадовільно ведеться боротьба з 

порушеннями правил полювання, що у більшій мірі спрямована на задоволення 

статистичних показників, ніж реальних потреб. Судами та адміністративними 

органами, уповноваженими розглядати справи про браконьєрство, виносяться м’які 

покарання. Через незадовільний фінансово-економічний стан користувачі 

мисливських угідь не в змозі забезпечити належну кількість єгерів, визначену 

законодавством. Не сприяє державному управлінню відсутність на районному рівні 

інституції, що відповідала б за ведення мисливських господарств. Відсутність 

правового забезпечення відшкодування збитків, завданих мисливськими тваринами 

сільськогосподарським угіддям, не дозволяє у правовий спосіб вирішувати органам 

державної влади конфлікти. 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА 

ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ 

МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

2. Proposals on improvement of state regulation and enforcement, increase in game 

management effectiveness of the hunting industry 

 

Проблеми, пов’язані з державним регулюванням та правозастосуванням у веденні 

мисливського господарства, обговорювались на консультативній нараді 15.06.2014, 

на Круглому столі 26.06 2014. На основі обговорення аналізу сучасного стану 

державного регулювання мисливського господарства та його правозастосування в 

Україні сформовано і узагальнено попередні пропозиції та шляхи їх реалізації для 

покращення функціонування мисливського господарства в Україні у відповідності із 

принципами сталого управління природними ресурсами:  

 

1. Організація державного регулювання угідь державного мисливського резерву 

Зміни до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» 

встановлюють окремий статус – «Мисливські угіддя державного мисливського 

резерву», тобто, угіддя, не надані у користування або звільнені за рахунок 

позбавлення  права користування. Причинами появи мисливських угідь державного 

мисливського резерву є відсутність мотивації у власників земельних ділянок 

погоджувати їх безоплатне надання у користування під ведення мисливського 

господарства та погодження надання у користування мисливських угідь з великою 

кількістю дрібних землевласників, що зумовлює відсутність ефективної охорони угідь 

державного мисливського резерву, відшкодування збитків, завданих мисливськими 

видами тварин, обліку чисельності мисливських тварин, проведення біотехнічних 

заходів, ефективного регулювання чисельності хижих та бродячих тварин, ліміту 

добування мисливських тварин тощо. 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Для мотивації землевласників/користувачів земельних ділянок до відповідних 

погоджень внести зміни до Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання»: передбачити погодження надання земельних ділянок у користування 

під мисливські угіддя виключно з місцевими територіальними громадами (сільські, 

селищні, міські ради) із встановленням оплати на конкурентних засадах (тендер, 

аукціон, електронні торги). Створити державний мисливський страховий фонд за 

рахунок відрахувань 1 - 2 % від мисливсько-господарської діяльності користувачів 

мисливських угідь, реалізації ліцензій та дозволів на добування тварин, а також від 

торгівлі мисливською зброєю, набоями, мисливською амуніцією і послуг, пов’язаних з 

веденням мисливського господарства, для відшкодування збитків.  

Внесені пропозиції сприятимуть наданню у користування більшої площі земельних 

ділянок під мисливські угіддя, підвищенню ефективність ведення мисливського 

господарства; спрощенню адміністрування при наданні у користування мисливських 



 

 

 

 

угідь, що дозволить виключити корупційну складову; надходженню оплати за 

користування мисливськими угіддями, соціальному розвитку власників земельних 

ділянок/місцевих громад.  

 

2. Адміністративно-правовий аспект державного регулювання мисливського 

господарства у системі Державного агентства лісових ресурсів 

Після схвалення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, 

Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» 

від 16.10.2012 до Державного агентства лісових ресурсів України перейшли такі 

повноваження обласних управлінь у галузі мисливського господарства: видача 

дозвільних документів (паспорти на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і 

птахів, посвідчення мисливця і щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та 

порушень правил полювання, ведення державного кадастру мисливських тварин, 

вирішення питання надання у користування мисливських угідь, здійснення 

державного контролю тощо). 

Державне агентство лісових ресурсів України  передало, у свою чергу,  вищевказані 

повноваження обласним управлінням лісового та мисливського господарства через 

відповідні накази про внесення змін у відповідні положення, що суперечить статті 6 

Конституції України (органи виконавчої влади України здійснюють свої повноваження 

відповідно до законів України) та статті 19 (органи державної влади і їх посадові 

особи зобов’язані діяти лише на підставі та в межах повноважень, та у спосіб, 

передбачений Конституцією та законами України). 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Внести відповідні зміни до ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» про 

надання/повернення повноважень територіальним органам центрального органу 

виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері лісового і мисливського 

господарства. 

Внесені пропозиції усунуть правову колізію у галузі мисливського господарства, що 

буде сприяти оптимізації адміністрування у державному управлінні та усуненню 

корупційної складової.  

 

3. Оптимізація механізму надання адміністративних послуг у мисливстві: 

посвідчення мисливця, щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та 

порушень правил полювання 

Отримання посвідчення мисливця передбачає здачу відповідного кваліфікаційного 

тесту, що містить питання з галузі біології мисливських тварин, техніки безпеки, 

надання першої медичної допомоги, методів полювання. Претенденти на 

посвідчення мисливця, крім тих, які мають фахову освіту, не  володіють достатніми 



 

 

 

 

знаннями у цих галузях та потребують додаткової підготовки, як це передбачено у 

багатьох країнах Європи. 

Процес видачі контрольної картки обліку добутої дичини є тривалим та незручним 

для мисливців.  Існує правова неврегульованість видачі контрольної картки у випадку 

переїзду мисливця в іншу область. Відсутність в Україні об’єднаної комп’ютерної 

бази даних власників посвідчень мисливця та контрольної картки  нівелює механізм 

ефективного притягнення порушників правил полювання до відповідальності.  

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Створити об’єднану комп’ютерну базу даних власників посвідчень мисливця та 

контрольної картки з метою обліку порушень правил полювання та добутої дичини. 

Нормативно-правовим актом запровадити обов’язкове проходження курсів  

підготовки для претендентів на посвідчення мисливця, крім осіб, які мають відповідну 

фахову освіту. У програму курсу включити теоретичні питання і практичні навики у 

влучності стрільби. Передати повноваження надання адміністративних послуг у 

мисливському господарстві районним (міським) центрам надання адміністративних 

послуг. 

Внесені пропозиції дозволять зробити ефективним, транспарентним допуск 

мисливців до права полювання; облікувати порушників правил полювання та дієво 

притягувати їх до відповідальності, облікувати чисельність добутої дичини. 

 

4. Удосконалення законодавства у частині надання у користування мисливських 

угідь 

Проблеми сталого розвитку мисливської галузі при наданні у користування 

мисливських угідь спричиняють такі негативні чинники: відсутність оплати  за 

користування сервітутами при веденні мисливського господарства; колізійність 

мисливського законодавства; перешкоджання користувачів мисливських угідь в 

частині допуску до лісу місцевого населення та місцевих мисливців до права 

проведення полювання на території, де вони проживають; відсутність ринкового 

(конкурентного) механізму при наданні у користування мисливських угідь. 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Передбачити у законодавстві України алгоритм визначення вартості за користування 

мисливськими угіддями на конкурентних засадах, при яких місцеві громади мали б 

преференції, що дозволить виявити ефективного користувача мисливських угідь, що 

створить ринковий механізм, усуне корупційну складову при наданні у користування 

мисливських угідь, а  сплата коштів за користування мисливськими угіддями усуне 

соціальну напругу у громаді. 

 

5. Нормативно-правове регулювання ведення статистики у мисливському 

господарстві 

Для прийняття відповідних управлінських рішень у галузі мисливства необхідну 

інформацію –  економічні показники (доходи видатки, чисельність персоналу), 



 

 

 

 

чисельність популяції дичини і її добування отримують через державне статистичне 

спостереження. Однак, у цій сфері спостерігається дублювання функцій обліку 

мисливських тварин між органами, уповноваженими вести державне статистичне 

спостереження та Агентством лісових ресурсів України. Проблемною для ведення 

статистики залишається інституція «Щорічної контрольної картки обліку добутої 

дичини та порушень правил полювання», покликана сприяти обліку добутої дичини 

та кількості порушень правил полювання, що дало б змогу збалансувати 

використання природних ресурсів. Проблема недостовірності статистичних даних 

закладена також у територіально-адміністративному принципі реєстрації 

користувачів мисливських угідь та у відсутності інформації по ПЗФ. Статистична 

інформація у розрізі користувачів мисливських угідь є конфіденційною, що 

унеможливлює об’єктивну оцінку діяльності користувачів мисливських угідь. За 

дорученням Держлісагентства обласні управління лісового та мисливського 

господарства самостійно збирають аналогічну статистичну інформацію, чим 

дублюють функції управління статистики.   

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Внести зміни до чинного законодавства України щодо отримання органами 

Держлісагентства конфіденційної інформації державного статистичного 

спостереження про діяльність користувачів мисливських угідь. 

З метою отримання достовірної інформації щодо популяції мисливських видів тварин 

включити у статистичну звітність мисливські види тварин, які знаходяться виключно в 

межах територіально-адміністративної одиниці (район, область). 

Внесені пропозиції дозволять охопити статистичною звітністю мисливські види 

тварин незалежно від статусу території та створити реальну картину обліку дичини. 

 

6. Міжгалузеве дублювання функцій державного контролю у галузі мисливського 

господарства 

Аналіз низки нормативно-правових актів у галузі мисливського господарства дає 

підстави стверджувати, що перелік питань для здійснення Державним агентством 

лісових ресурсів України та його територіальними органами планових заходів 

державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі 

мисливського господарства та полювання дублюється з Мінекології  у 29 позиціях. Ця 

ситуація зумовлює велику кількість перевірок ведення мисливського господарства 

безсистемного характеру, які не сприяють виявленню та усуненню недоліків.  

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Внести зміни у Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про 

затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог 

природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю)» від 02.10.2012 № 43 та Наказ 

Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 

переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та 



 

 

 

 

полювання» від  05.11.2012 № 678, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 22 листопада 2012 р. за № 1955/22267 про розмежування компетенції  

державного контролю у галузі мисливського господарства між Мінекології та 

Мінагрополітики, що дозволить ефективно здійснювати державний контроль, 

розширити контролюючі функції обласних управлінь лісового та мисливського 

господарства.  

 

7. Державне регулювання та правозастосування при виготовленні та реалізації 

документів на право полювання 

Відстрільна картка, покликана врегульовувати чисельність добування та популяції 

мисливських видів тварин, не виконує свою функцію через недосконалість 

законодавчого забезпечення виготовлення та реалізації відстрільних карток. 

Відсутність уніфікованої форми відстрільної картки та порядку її виготовлення сприяє 

тіньовому обігу коштів, неконтрольованому добуванню дичини, а видача сезонних 

відстрільних карток не відповідає вимогам обліку добутої дичини. 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Внести зміни у статтю 17 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання» про уніфікацію бланку відстрільної картки по всій території України та 

визнання його документом суворої звітності. Повноваження щодо виготовлення 

відстрільних карток покласти на обласні управління лісового та мисливського 

господарства. 

Внести доповнення до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» 

про видачу виключно разових відстрільних карток або відстрільних карток «вихідного 

дня». 

Внесені пропозиції дозволять збалансовано використовувати державний 

мисливський фонд, забезпечити детінізацію мисливської галузі, вести дієвий 

контроль за кількістю добутої дичини. 

 

8. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та правозастосування в 

організації боротьби з браконьєрством  

Причини розповсюдження браконьєрства криються у проблемах нормативно-

правового забезпечення та правозастосування у боротьбі з цим явищем: відсутність 

правових підстав боротьби з браконьєрством у користувачів мисливських угідь 

приватної форми власності, громадських мисливських інспекторів, посадових осіб 

обласних управлінь лісового та мисливського господарства; недотримання вимог 

законодавства щодо обов’язкової кількості мисливської охорони, низька заробітна 

плата та недостатнє матеріальне забезпечення єгерів; гонитва за показниками 

(кількістю складених протоколів); відсутність мотивації користувачів мисливських 

угідь боротись з цим явищем, так як реалізація відстрільних карток чи ліцензій не 

пов’язані напряму із реальною чисельністю дичини у мисливських угіддях; 

вседозволеність і безкарність браконьєрів з вищих суспільних страт. 



 

 

 

 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Органам державної виконавчої влади забезпечити дотримання вимог статті 29 

Закону України «Про мисливське господарство та полювання» про кількісний склад 

єгерської служби та її матеріальне, фінансове забезпечення. Зобов’язати органи 

державної виконавчої влади реагувати на дані порушення шляхом подання на 

вилучення з користування мисливських угідь у користувачів, які не дотримуються 

вимоги чисельності єгерської служби. 

Внести зміни до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення про зрівняння прав 

уповноважених на охорону мисливських тварин різних форм власності. 

Передбачити у бюджеті кошти на утримання районних мисливствознавців із 

залученням їх до штату територіальних органів лісового та мисливського 

господарства.  

Внесені пропозиції дозволять ефективно проводити боротьбу з браконьєрством, 

здійснювати дієвий державний контроль за веденням мисливського господарства та 

полюванням, що сприятиме підвищенню чисельності мисливських видів тварин та 

покращенню ведення мисливського господарства. 

 

9. Колізії у компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у 

галузі мисливського господарства та полювання 

Державне регулювання галузі мисливства опирається на 11 інституцій органів 

державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Аналіз нормативно-

правових актів вказує на проблему дублювання повноважень між центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

лісового та мисливського господарства (Мінагрополітики) та центральним органом 

виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського 

господарства (Держлісагентством). На практиці органи державної виконавчої влади 

через відсутність чітко прописаних повноважень відмовляються виконувати свої 

функції. Зокрема, через відсутність чіткого законодавчого механізму надання у 

користування мисливських угідь залишається неефективною, як і практика його 

правозастосування, оскільки процес прийняття відповідного рішення потребує 

погоджень у великої кількості суб’єктів управління. Тож така система державного 

управління галуззю призводить до неефективного використання бюджетних коштів, 

носить корупційну складову, має складну систему погоджень, не забезпечує 

визначення єдиного відповідального суб’єкта державного управління за 

моделювання, планування, організацію, контроль за виконанням управлінського 

рішення і не відповідає загальноприйнятним (світовими) принципами збалансованого 

(сталого) управління природними ресурсами. 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Повернути коло функцій, повноважень, відповідальності кожному органу державної 

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування згідно з відповідними 

положеннями законодавства, чинними до 2012 року. Опрацювати в кожній області 



 

 

 

 

стратегію сталого багатофункціонального розвитку мисливського господарства та 

прийняти програму розвитку мисливського господарства держави в цілому з 

відродженням національних традицій і надбань попередників враховуючи передовий 

досвід розвинутих Європейських країн.  

 

10. Терміни мисливства та їх визначення у ЗУ «Про мисливське господарство та 

полювання» 

Недосконалість термінів та їх визначення у ЗУ «Про мисливське господарство та 

полювання» спричиняє плутанину у визначенні об’єктів полювання.  

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Внести до ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» наступне визначення 

поняття «мисливські тварини» - дикі звірі та птахи, що можуть бути об’єктами 

полювання у відповідності до законодавства України. 

 

11. Перелік тварин, дозволених для добування 

До списку тварин, дозволених для добування, належать види, занесені до Червоної 

книги України (2009) та/або міжнародних природоохоронних списків: нерозень, чернь 

червонодзьоба, пухівка (гага звичайна), крохаль, кулик-довгоніг, чоботар, кроншнеп, 

коловодник ставковий, коловодник лісовий, набережник, коловодник болотяний, 

пісочник, зуйок великодзьобий, пісочник великий. 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Внести зміни до ст. 19 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання»: вилучити з 

переліку видів, дозволених для полювання: з видів качок – нерозня, чернь 

червонодзьобу, пухівку (гагу звичайну), крехів (крохалів); з видів куликів – кулика-

довгонога (ходулочника), чоботаря (шилодзьобку), кульонів (кроншнепів), 

коловодника ставкового (поручайника), коловодника лісового (чорниша), 

набережника (перевізника), коловодника болотяного (фіфі), пісочника (зуйка) 

товстодзьобого, пісочника великого (галстучника). Відповідні поправки усунуть 

колізійну ситуацію, що дозволяє неоднозначно трактувати закон і забезпечить 

приведення переліку мисливських видів тварин у відповідність до чинного 

природоохоронного законодавства.  

 

12. Механізм регулювання добування тварин, занесених до Червоної книги України, 

для  селекційного та діагностичного відстрілу 

У ЗУ«Про мисливське господарство та полювання» відсутній механізм регулювання 

добування тварин, занесених до Червоної книги України, для  селекційного та 

діагностичного відстрілу.  

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Внести зміни до ст. 18 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» та створити 

механізм правового регулювання  добування тварин, занесених до Червоної книги 



 

 

 

 

України, для  селекційного відбору, ветеринарно-санітарної експертизи, надавши 

компетенцію видавати відповідні дозволи комісії з питань Червоної книги України. 

 

13. Уточнення переліку шкідливих видів тварин 

Ст. 33 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» зараховує грака і сойку до 

шкідливих видів, добування яких належить до посадових обов’язків єгерської служби, 

хоча зазначені пернаті не завдають шкоди мисливським тваринам. Водночас сойка – 

вид, що сприяє природному поновленню деяких видів дерев (дуба, бука та ін.). 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Вилучити грака і сойку із ст. 33 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання». 

Виключення сойки із переліку шкідливих видів має уберегти цей вид птахів, що 

забезпечує природне поновлення видів дерев, важливих для лісового господарства 

та лісових екосистем, від необґрунтованого знищення мисливцями і працівниками 

єгерської служби. 

 

14. Механізм регулювання чисельності диких тварин 

Ст.1. ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» передбачає можливість 

регулювання  чисельності диких тварин – вилучення (відстріл та відлов) диких 

тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на 

конкретній території загрожує життю та здоров’ю людей, свійських тварин, завдає 

значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує 

природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин. Проте на 

практиці відсутній механізм застосування відстрілу для регулювання чисельності у 

випадках, що передбачені цим законом. 

З метою вирішення проблеми пропонується:  

Розробити механізм регулювання чисельності диких тварин, визначивши: осіб, 

уповноважених приймати рішення щодо видачі відповідних дозволів та здійснювати 

відстріл; форми дозволів; шляхи реалізації продукції, отриманої під час добування. 

Внесена пропозиція сприятиме підвищенню ефективності ведення мисливського 

господарства, розв’язанню конфліктних ситуацій, що виникають між користувачами 

мисливських угідь та землекористувачами внаслідок розмноження окремих 

мисливських видів понад оптимальну чисельність, та зменшить можливості для 

виникнення ситуацій, що ведуть до порушення природоохоронного законодавства. 

 

15. Правозастосування видачі трофейних листів і таксодермія 

У ст. 35 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» прописані запровадження 

трофейного листа з метою реєстрації мисливських трофеїв та вказівки для 

Міністерства аграрної політики України про порядок їх видачі.  На даний час відсутня 

стандартна форма трофейного листа і не визначений механізм його видачі. Крім 

того, низка рідкісних видів тварин, занесених до Червоної книги України – рись, 

ведмідь, зубр, пугач, орлан-білохвіст тощо, є поширеними і досить престижними 



 

 

 

 

мисливськими трофеями, опудала яких можна зустріти у приватних оселях, на 

мисливських базах та у конторах мисливських господарств, що неприпустимо з точки 

зору природоохорони та законності. 

З метою вирішення проблеми пропонується: 

Міністерству аграрної політики України розробити стандартну форму трофейного 

листа та затвердити її відповідним чином, зобов’язавши усіх користувачів 

обов’язково заповнювати її при добуванні трофейних особин. Створення 

нормативного забезпечення щодо мисливських трофеїв сприятиме розвитку 

цивілізованого мисливського господарства, а саме:  розвитку трофейної справи, 

селекції мисливських тварин, організації виставок мисливських трофеїв, 

популяризації галузі. 

Ввести відповідальність за виготовлення (в т.ч. і для таксидермістів), збут, 

скуповування і зберігання мисливських трофеїв та опудал рідкісних тварин, якщо у їх 

власників відсутні документи, що можуть підтвердити законність набуття таких 

об’єктів (ввезення з-за кордону, трофейний лист оформлений до оголошення виду 

рідкісним тощо). Відповідні зміни допоможуть вирішити проблеми з незаконними 

полюваннями на рідкісні види тварин з метою отримання від них продукції для 

виготовлення мисливських трофеїв і сприятиме збереженню рідкісних видів тварин 

та розвитку «цивілізованої» трофейної справи. 

 

16. Механізм розведення рідкісних видів тварин 

Відсутня мотивація користувачів мисливських угідь у збереженні і відтворенні 

рідкісних видів тварин (зубр, рись, ведмідь бурий).  

З метою вирішення проблеми пропонується: 

Розробити і затвердити механізм, що стимулюватиме користувачів мисливських угідь 

проводити заходи щодо збереження і відновлення рідкісних видів тварин та 

відновлення деградованих мисливських угідь: зниження оплати за користування 

мисливськими угіддями (коли така буде введена) або бюджетне фінансування 

видатків на утримання Червонокнижних видів фауни, враховувати інтереси 

мисливської галузі при проектуванні автомобільних доріг та залізниці, що сприятиме 

залученню мисливських господарств до активної природоохоронної діяльності, 

збереженню раритетного біорізноманіття, покращенню екологічної ситуації та 

створенню позитивного іміджу галузі в цілому. 

 

17. Кваліфікаційні вимоги до єгерської служби мисливських господарств 

Передбачена ст. 29 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» для єгерської 

служби мисливського господарства лише посада єгеря та відсутність кваліфікаційних 

вимог до єгерів призводять до того, що у більшості мисливських господарств 

єгерська служба складається часто з осіб без відповідної освіти, досвіду і не 

мисливців. Рівень професійної підготовки працівників мисливських господарств 

здебільшого є недостатнім, що, враховуючи значення впливу мисливської галузі на 



 

 

 

 

довкілля, є неприпустимим. Господарська діяльність таких користувачів завдає 

шкоди природному середовищу та мисливському фонду зокрема. 

З метою вирішення проблеми пропонується: 

Закріпити на рівні закону або підзаконного акту обов’язкову присутність у штаті 

посади мисливствознавця (хоча б за сумісництвом) – особи з  обов’язковою 

відповідною спеціальною освітою. Призначення на посаду і звільнення 

мисливствознавця має погоджуватися із обласним управлінням лісового і 

мисливського господарства.  

Закріпити на рівні закону або підзаконного акту обов’язковість періодичного 

проходження курсів підвищення кваліфікації єгерською службою мисливських 

господарств усіх форм власності. Проведення таких курсів забезпечити шляхом 

створення регіональних центрів перепідготовки. У ході проходження курсів 

передбачити забезпечення працівників єгерської служби необхідними методичними 

матеріалами. 

Внесені пропозиції сприятимуть підвищенню загального рівня ведення мисливського 

господарства та недопущенню заподіяння шкоди довкіллю внаслідок діяльності 

мисливських господарств.   

 

18. Організація вольєрного господарства 

Розведення мисливських тварин у вольєрах недостатньо забезпечене нормативно-

правовою базою у частині реалізації приплоду, екологічних вимог та норм, що 

гальмує розвиток дичинорозведення в Україні (особливо у випадку із копитними 

тваринами). 

З метою вирішення проблеми пропонується: 

Розробити положення про організацію вольєрного господарства, щоб 

дичинорозведення (зокрема, розведення тварин в умовах неволі та їх наступне 

використання) та наступне використання штучно розведених тварин розглядалося не 

у контексті мисливського, а у контексті сільського господарства, що значно спростить 

процедуру оформлення відповідних дозвільних документів і сприятиме розвитку 

дичинорозведення. Затвердити екологічні вимоги для напіввільного та вольєрного 

утримання диких тварин, порядок вибору ділянки під будівництво вольєру та 

отримання дозволу на вольєрне господарство. Це забезпечить розвиток вольєрного 

господарства та штучного дичинорозведення як перспективного методу інтенсивного 

ведення мисливського господарства, що дасть змогу вирішити проблему низької 

чисельності мисливських видів тварин у мисливських угіддях України. 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕНННЯ СТОСОВНО ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 

НА ВЕБ-САЙТАХ FLEG II ТА WWF 

3. Information on activity for FLEG II and WWF websites 

 

3.1 Програма FLEG II залучає громадські організації до виявлення актуальних 

проблем у мисливстві 

Програма FLEG успішно діє в Україні впродовж тривалого часу. З 2013 року 

розпочалась друга фаза програми – FLEG II у сфері «Правозастосування та 

управління в лісовому секторі Східного регіону дії Європейського інструменту 

сусідства і партнерства – 2». Відповідно до затвердженого плану діяльності п. 2.5. 

передбачаються заходи щодо  покращення правового регулювання і практики 

правозастосування у мисливському секторі України.  Виконавцями цієї програми є 

Світовий банк, IUCN та  WWF за участю Державного агентства лісових ресурсів 

України. 

У рамках заходів проекту у мисливській галузі планується здійснити аналіз 

законодавчої бази України у сфері мисливського господарства, провести оцінку 

практики та ефективності його функціонування. На основі отриманих матеріалів 

виявити проблеми правозастосування й обґрунтувати пропозиції, спрямовані на 

покращення міжвідомчої взаємодії та підвищення ефективності державного контролю 

згідно з принципами сталого управління природними ресурсами. Згідно 

затвердженого плану заходів у відповідності до імплементації проекту FLEG II буде 

проведено аналіз ефективності державного управління мисливським господарством. 

Відповідно до плану заходів проекту FLEG II 30 травня 2014 року пройшла робоча 

нарада наукового консультанта програми ФЛЕГ – 2 Олега Проціва з членами 

правління Івано-Франківської обласної організації Українського Товариства 

мисливців та рибалок, серед яких були присутні  Голова Івано-Франківської обласної 

організації УТМР – Михайло Лущак (кандидат сільськогосподарських наук), його 

заступник та інші. Було обговорено низку положення законодавчої бази мисливського 

господарства України та внесенні пропозицій щодо їх удосконалення.  

Серед іншого під час зустрічі обговорювались проблеми надання адміністративних 

послуг у галузі мисливства. Представляючи біля двох тисяч членів товариства 

мисливців і рибалок Івано-Франківської області, Михайло Лущак наголосив на 

абсурдності такої адміністративної послуги, як видача щорічної контрольної картки 

обліку добутої дичини та порушень правил полювання. Для вирішення цього питання 

правління товариства направило Голові Держлісагенства України лист № 01-52 від 

28 травня 2014 року. Керівництво товариства виявило інтерес до програми FLEG II в 

частині правового регулювання та його правозастосування у галузі мисливського 

господарства.  

 

 



 

 

 

 

3.2 Експерти програми FLEG II активно долучаються до вирішення завдань 

мисливської галузі 

13 червня цього року у рамках заходів проекту FLEG II у приміщенні Львівського 

обласного управління лісового та мисливського господарства пройшла робоча 

нарада наукового консультанта програми FLEG II Олега Проціва з працівниками і 

начальником відділу мисливського господарства управління Василем Бурмасом. Під 

час зустрічі було обговорено положення законодавчої бази мисливського 

господарства України і проблеми їх правозастосування у галузі та внесено 

пропозицій щодо їх удосконалення. Серед багатьох питань, що піднімались під час 

робочої наради, обговорювались проблеми відсутності дієвого механізму 

відшкодування збитків, завданих сільськогосподарським виробникам мисливськими 

видами тварин, боротьби з браконьєрством, наданням у користування мисливських 

угідь, надання адміністративних послуг у галузі мисливства тощо. Була досягнута 

принципова згода про участь Бурмаса Василя Романовича у роботі проекту  FLEG II 

у якості експерта з питань  покращення правового регулювання і практики 

правозастосування у мисливському секторі України. 

 

3.3 Програма FLEG II активно працює над вирішенням проблем мисливської галузі 

України 

15 червня 2014р. у приміщенні громадської організації «Дунайсько-Карпатська 

Програма WWF» (м. Львів) відбулась консультативна зустріч представників органів 

державної виконавчої влади (Василь Бурмас, начальник відділу мисливського 

господарства Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства), громадських організацій (Дмитро Карабчук, лісовий експерт 

Всесвітнього фонду природи WWF), науковців (Павло Хоєцький, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісівництва Національного 

лісотехнічного університету України; Тарас Башта, старший науковий співробітник 

інституту екології Карпат) щодо питання покращення діяльності мисливського 

господарства в Україні відповідно до загальноприйнятих світових принципів 

збалансованого управління природними ресурсами.   

Олег Проців,  науковий консультант програми FLEG II, представив на робочій зустрічі 

результати своє роботи – системний підхід до оцінки проблем у сфері правового 

регулювання і практики правозастосування у мисливському секторі України, серед 

яких: надання у користування мисливських угідь; нормативно-правове забезпечення 

та правозастосування у подоланні браконьєрства; надання адміністративних послуг у 

мисливській галузі; організація державного контролю тощо. У доповіді також 

піднімалось питання економічної ефективності, соціального та екологічного аспектів 

мисливської галузі України та їх адаптації до вимог асоціації з ЄС. В результаті 

обговорення учасники робочої зустрічі дали свою оцінку окреслених проблем. З 

метою узагальнення напрацювань науковим консультантом FLEG II буде подано 

викладені пропозиції на широке обговорення з експертами у галузі мисливства, 

екології, економіки у форматі круглого столу, який відбудеться 26 червня 2014 року у 

м. Львові.    

http://sfmu.org.ua/ua/news/245--fleg-ii-
http://sfmu.org.ua/ua/news/245--fleg-ii-


 

 

 

 

 

3.4 Круглий стіл з питань покращення функціонування мисливського господарства 

26 червня 2014 року, Львів (Україна). У Національному лісотехнічному університеті в 

рамках програми ENPI FLEG II «Правозастосування та управління в лісовому секторі 

країн східного регіону дії Європейського інструменту сусідства і партнерства – 2» 

відбувся круглий стіл, присвячений проблемам державного регулювання 

мисливського господарства та його правозастосування, які вперше внесені у план 

роботи програми FLEG в Україні.  

У роботі комунікативного заходу взяли участь державні службовці – представники 

Державного агентства лісових ресурсів, обласних управлінь лісового та 

мисливського господарства, науковці, представники громадських екологічних 

організацій, керівники мисливських господарств, районні мисливствознавці, які не 

байдужі до гострих та резонансних проблем мисливського господарства.  

Найактуальнішим питанням, яке постало перед учасниками дискусії, виявилось те, 

що на сьогодні, суспільство сприймає мисливство, як вид діяльності людини, 

пов’язаної з організацією одного з екстремальних видів відпочинку певної, 

«соціально не бідної» верстви населення, або як умисне заплутану сферу діяльності, 

де звичайний місцевий мисливець постає, перш за все, як браконьєр. У зв’язку із цим 

було запропоновано віднайти першопричини, які привели до такого стану речей. 

Особливу увагу було зосереджено на найбільш очевидних проблемах 

функціонального, інституційного й організаційного спрямування, що негативно 

впливають на результати діяльності галузі, а саме: призводять до збитковості та 

наявності негативної громадської думки. Зокрема, це – проблеми, пов’язані з 

користуванням мисливськими угіддями, охороною рідкісних і примноженням 

мисливських видів тварин, компетенцією мисливських органів загалом та окремих 

посадових осіб, відшкодуванням збитків завданих мисливськими тваринами, 

регулюванням допуску мисливців до права полювання, охороною мисливських угідь 

від незаконного полювання тощо.  

Організаторами відмічено, що за роки незалежності України галузь мисливського 

господарства працює збитково, зменшується площа мисливських угідь, не 

використовуються ліміти добування копитних видів мисливських тварин, а їх 

добування складає у 100–200 разів менше, ніж у країнах Європейського союзу.  

Доповідь викликала жваву дискусію та гострі суперечки. До обговорення долучилось 

19 учасників круглого столу, зокрема, консультант програми FLEG II та секретар 

засідання О. Проців, заступник начальника управління – начальник відділу 

мисливського господарства та полювання (Державне агентство лісових ресурсів 

України, м. Київ) І. Шеремет, начальник відділу мисливського господарства 

Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства М. Яцик, 

начальник відділу мисливського господарства Львівського обласного управління 

лісового та мисливського господарства В. Бурмас, директор Міжрі́чинського 

регіонального ландшафтного парку А. Сагайдак (Чернігівська обл.) та координатор 

проекту від WWF Д. Карабчук. Висловили свою позицію і науковці – професор 

В. Бондаренко, доценти П. Хоєцький та І. Делеган (Національний лісотехнічний 

http://sfmu.org.ua/ua/news/260-2014-07-03-08-29-43


 

 

 

 

університет України, м. Львів), старший науковий співробітник А.-Т. Башта (Інститут 

екології Карпат НАН України, м. Львів), науковий співробітник І. Гулик (Поліський 

філіал УкрНДІЛГА, м. Житомир), кандидат економічних наук І. Гуль (м. Львів), 

керівник наукового центру мисливствознавства І. Шейгас (Степовий філіал 

УкрНДІЛГА, м. Херсон). Однак, всі погодились, що вирішення означених проблем 

потребує збалансованого аргументованого підходу щодо пошуку шляхів 

удосконалення механізму регулювання мисливства в Україні, методологічних 

підходів щодо їх реалізації, вивчення, узагальнення та використання найкращого 

досвіду, який би базувався на принципах сталого менеджменту природних ресурсів. 

Експерти програми подали власний погляд на актуальні проблеми мисливської 

галузі. Серед головних причин, що спричиняють неефективне ведення мисливського 

господарства та гальмують розвиток мисливської галузі, були названі: недосконала 

нормативно-правова база (відсутність чіткого порядку надання у користування 

мисливських угідь, затвердження лімітів добування, пропускної здатності, норми 

добування мисливських тварин); недосконале правове регулювання діяльності 

державного районного мисливствознавця та єгерської служби у частині боротьби із 

браконьєрством; відсутність дієвого механізму відшкодування збитків, заподіяних 

мисливськими видами тварин; недосконале правове регулювання надання 

адміністративних послуг у галузі мисливського господарства (видача щорічної 

контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання) та 

неефективне правозастосування уповноважених на це органів державної виконавчої 

влади (відсутність дієвого державного контролю за вимогами чинного законодавства, 

дублювання компетенцій органів державної влади тощо); недосконалість тлумачень 

мисливських термінологічних визначень у ЗУ «Про мисливське господарство та 

полювання». Вищезгадані проблеми вже неодноразово висвітлювались раніше 

консультантом програми в рамках конкурсу «Правозастосування та управління у 

лісовому секторі України», організованого «Телекритикою» і програмою FLEG в 

Україні цьогоріч (http://www.fleg.org.ua/konkurs-zhurnalistiv-2014) та попередніх років.  

Як відомо, у суперечках народжується істина. Знайшла вона своє відображення й у 

резолюції, ухваленій учасниками цього круглого столу. У ній міститься узгоджена 

позиція учасників зустрічі щодо можливих шляхів вирішення поставлених проблем у 

галузі мисливського господарства.  

Окрім цього, програма FLEG ІІ в Україні посприяла плідній співпраці державних 

службовців, науковців та практиків у галузі мисливства, завдяки якій вдалось 

опрацювати представлені до розгляду пропозиції щодо покращення функціонування 

мисливського господарства в Україні.  

Учасники обговорення висловили сподівання, що і надалі вдасться брати участь у 

заходах, які суттєво сприятимуть реформуванню галузі мисливського господарства, а 

вивчення найкращого досвіду країн Європейського Союзу надасть можливість 

опрацювати найбільш оптимальну модель галузі, яка б базувалась на принципах 

сталого менеджменту природних ресурсів та розвитку місцевих громад. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

CONCLUSIONS 
 

У рамках програми ENPI FLEG II практики у галузі мисливського господарства, 

наділені компетенцією у частині правозастосування і практичного ведення 

мисливського господарства, науковці галузі, громадські активісти та екологи спільно 

здійснили синтез напрацювань по покращенню галузі мисливства у контексті 

соціально-економічного, політичного, гуманітарного розвитку суспільства. Було 

виявлено 19 найважливіших проблем, що гальмують розвиток мисливського 

господарства та проведення полювання.  

Аналіз нормативно-правової бази мисливського господарства України показав, що 

вона не в повній мірі забезпечує можливість ефективного державного управління 

галузі. Правова неврегульованість питань відшкодування збитків, завданих 

мисливськими тваринами, регулювання допуску мисливців до права полювання, 

охорони мисливських угідь від незаконного полювання тощо не дозволяють 

ефективно та транспарентно вести мисливське господарство, що негативно впливає 

на соціально-економічний стан держави, місцевих громад, працівників галузі та імідж 

мисливства. 

Аналіз провозастосування чинного законодавства України компетентними 

державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  

наглядовими органами виявив проблеми у дотриманні ними, покладених на них 

обов’язків в частині забезпечення вимог виконання Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання»: державного контролю у галузі мисливського 

господарства, дотримання чисельності єгерської служби тощо. Через відсутність 

ефективного правозастосування у галузі мисливського господарства спостерігаються 

проблеми, що містять екологічну складову – порушення природного балансу у 

частині біорізноманіття, отримання якісної продукції полювання, регулювання  

чисельності диких тварин, що перебувають у стані природної волі, епізоотичної 

ситуації популяції мисливських видів тварин тощо.  

Розгляд особливостей державного регулювання мисливства в сучасній Україні, щ о  

впливають на законодавче, фінансове, організаційне забезпечення галузі, 

дозволив сформулювати тенденції розвитку мисливського господарства у вирішенні 

соціально-економічних проблем цієї сфери виробничих відносин та шляхи їх 

реалізації. З метою реформування мисливської галузі внесено низку пропозицій, щоб 

підвищити ефективність ведення мисливського господарства і природоохоронної 

діяльності, забезпечити комплексне, раціональне і невиснажливе використання 

лісових ресурсів у відповідності до вимог сталого розвитку та управління природними 

ресурсами. Напрацювання проекту у галузі мисливства Програми ENPI FLEG II 

«Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії 

Європйського інструменту сусідства і партнерства – 2» можуть бути використані у 

законотворчій та правозастосовчій діяльності органів державної влади. 

Про актуальність висвітлених проблем державного регулювання та ступеню 

опрацювання свідчать опубліковані та апробовані автором звіту 108 статей, в тому 

числі 47 у фахових наукових виданнях та 2 монографії.  



 

 

 

 

ПІДСУМКОВЕ РЕЗЮМЕ (розширене) 

FINAL RESUME (extended) 
 

Звіт підготовлено (квітень – червень, 2014 р.) О.Р. Процівим, головним 

спеціалістом відділу мисливського господарства Івано-Франківського обласного 

управління лісового та мисливського господарства, аспірантом Львівського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, А.- Т. Баштою, старшим науковим 

співробітником Інституту екології Карпат НАН України, В. Р. Бурмасом, 

начальником відділу мисливського господарства Львівського обласного управління 

лісового та мисливського господарства, А. В. Сагайдаком, директором 

Міжрічинського регіонального ландшафтного парку, П. Б. Хоєцьким, доцентом 

кафедри лісівництва НЛТУ України та ін., у рамках функціонування регіональної 

програми «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного 

регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2» (ENPI East FLEG II), 

яка впроваджується в Україні WWF у партнерстві з МСОП та під керівництвом 

Світового банку і фінансується Європейським Союзом. 

Актуальність. В Україні організації та розвитку мисливства приділяється значна увага і 

підтримка з боку держави.  Діяльність мисливських господарств регулюється 

законами, підзаконними актами, галузевими рішеннями та організаційними 

заходами.  Його основними завданнями є охорона, відтворення, регулювання 

популяції мисливських тварин і хижаків, надання послуг учасникам полювання, 

наповнення державного бюджету.  Воно є учасником формування і розвитку 

суспільних відносин із соціально-економічного, екологічного та рекреаційного 

розвитку країни.  

Водночас, у мисливському господарстві України існує низка проблем 

функціонального, інституційного, організаційного спрямування, що негативно 

впливають на результати його діяльності, знижують рівень ефективності, призводять 

до збитковості та загалом дискредитують галузь у очах суспільства.  Зокрема, це 

проблеми, пов’язані з користуванням мисливськими угіддями, охороною мисливських 

видів тварин, компетенцією мисливських органів, компетентністю посадових осіб, 

відшкодуванням збитків, завданих мисливськими тваринами, регулюванням допуску 

мисливців до права полювання, охороною мисливських угідь від незаконного 

полювання тощо. 

З огляду на це, необхідно неупереджено розглядати заявлені проблеми та шукати 

реальні та конструктивні способи їх подолання, залучаючи до вирішення 

консультантів, експертів, науковців, державних службовців зі сфери мисливства, 

екологів. 

Мета – напрацювати первинні матеріали, які будуть містити результати аналітичних 

досліджень з питань управління галуззю, інституційної взаємодії, правозастосування, 

підвищення ефективності його діяльності, а також розробити першочергові 



 

 

 

 

пропозиції щодо реформування галузі у контексті сталого розвитку господарств та 

невиснажливого природокористування на основі вивчення і запровадження кращого 

історичного й сучасного досвіду ведення мисливського господарства України, у т.ч. у 

порівняно із закордонною практикою.  

Очікуваний результат. Розпочати обговорення накопичених проблем галузі щодо:  

усунення корупційних схем при наданні у користування мисливських угідь, 

адміністративних послуг, допуску мисливців до права полювання; покращення 

економічних показників на основі виявлення ефективних користувачів мисливських 

угідь;  покращення інституційної складової в управлінні мисливським господарством 

та державного контролю; оптимізації ведення статистики, удосконалення механізму 

регулювання чисельності популяцій мисливських та шкідливих і хижих видів тварин, 

діяльності мисливської охорони та боротьби з браконьєрством;  зниження соціальної 

напруги при вирішенні конфліктів із відшкодування збитків селянам, завданих 

мисливськими видами тварин. 

Аналіз нормативно-правового забезпечення та державного управління галузі. 

Джерелами дослідження є нормативно-правова база державного регулювання 

мисливства в сучасній Україні, а саме Конституція України та 9 законів, прийнятих 

Верховною Радою України, 5 постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України, 17 

наказів та національна програма Центральних органів виконавчої влади (міністерств, 

агентств), 7 наказів територіальних органів влади, 3 розпорядження Івано-

Франківської обласної державної адміністрації. 

Під час їх аналізу, а також аналізу публікацій у загальнодоступних ЗМІ про практику 

правозастосування і управління, за допомогою методів експертної оцінки, 

обговорення у процесі зустрічей з фахівцями та громадськими активістами, як на 

рівні окремих консультацій, так і під час організованого круглого столу, виявлено 

низку проблем.  Ці проблеми стосуються правового забезпечення галузі мисливства 

та його правозастосування органами державної виконавчої влади, які 

систематизовано у такі розділи:  

1.Надання у користування мисливських угідь. Безоплатне та неконкурентне 

надання у користування мисливських угідь призводить до їх неефективного 

використання та містить у собі корупційну складову.  Для вирішення цієї проблеми 

необхідно розробити механізм визначення ринкової вартості користування 

мисливськими угіддями та надання їх у користування на конкурентних засадах.  

Такий підхід повинен сприяти наданню у користування більшої площі земельних 

ділянок під мисливські угіддя, що повинно підвищити економічну ефективність 

ведення мисливського господарства; спростити механізм адміністрування та зробити 

його прозорішим, що дозволить виключити корупційну складову; розпочати 

надходження оплати за користування мисливськими угіддями власникам земельних 

ділянок, що сприятиме соціальному розвитку місцевих громад.  

2. Організація діяльності мисливських господарств. Аналіз сучасного стану 

діяльності мисливських господарств свідчить про неврегульоване та безконтрольне 



 

 

 

 

виготовлення та реалізацію документів на право полювання, відсутність 

повноважень у деяких категорій користувачів мисливських угідь для ефективної 

боротьби з браконьєрством, а також про існуючі проблеми у правовому регулюванні 

чисельності хижаків, селекційному та діагностичному добуванні мисливських видів 

тварин, хижих та шкідливих видів дичини на території ПЗФ, діяльності вольєрних 

господарств, видачі трофейних листів та таксодермічній діяльності, розведенні 

рідкісних видів тварин, діяльності єгерської служби.  Потребує уточнення перелік 

дозволених для добування та шкідливих видів тварин. 

3. Надання адміністративних послуг. Виявлено громіздку процедуру надання 

адміністративних послуг у галузі мисливства, що стосуються посвідчення мисливця, 

щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання.  

Необхідно розробити спрощений механізм надання адміністративних послуг, що 

дозволить зробити ефективним, транспарентним допуск мисливців до права 

полювання; облікувати порушників правил полювання та дієво притягувати їх до 

відповідальності, облікувати чисельність добутої дичини. 

4. Інституційні проблеми у державному управлінні мисливським 

господарством. Зазначено про відсутність правового забезпечення діяльності 

територіальних органів Держлісагентства у галузі мисливського господарства, 

неналежне методологічне забезпечення ведення статистичних даних носять 

системний характер, що не забезпечує органи державної влади необхідною 

інформацією для прийняття управлінських рішень.  Функції та повноваження органів 

державної влади у державному контролі галузі мисливського господарства 

дублюються. Виявлено колізійність законодавства у правовому забезпеченні 

державного регулювання мисливським господарством.  

Пропозиції щодо реформування мисливської галузі: 

1. Внести зміни до Закону України «Про мисливське господарство та полювання»:  
 а) передбачити погодження надання земельних ділянок у користування під 
мисливські угіддя виключно з місцевими територіальними громадами (сільські, 
селищні, міські ради) із встановленням оплати на конкурентних засадах (тендер, 
аукціон, електронні торги); 
 б) зобов'язати нанести видимі ознаки приватності своїх угідь (шляхом їх 
огородження або встановленням інформаційних знаків відмовідного змісту) для 
землевласників/користувачів, які відмовляються надавати погодження про надання 
своїх земельних ділянок у користування під мисливські угіддя;  
 в) створити державний мисливський страховий фонд за рахунок відрахувань 1 - 2 
% від мисливсько-господарської діяльності користувачів мисливських угідь, реалізації 
ліцензій та дозволів на добування тварин, а також від торгівлі мисливською зброєю, 
набоями, мисливською амуніцією і послуг, пов’язаних з веденням мисливського 
господарства, для відшкодування збитків; 
 г) надати/повернути повноваження територіальним органам центрального органу 
виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері лісового і мисливського 
господарства. 



 

 

 

 

2. Оптимізувати процес видачі посвідчень мисливця та контрольної картки обліку 
добутої дичини і створити об’єднану комп’ютерну базу даних власників посвідчень 
мисливця та контрольної картки  обліку добутої дичини. 

3. Внести зміни у статтю 17 Закону України «Про мисливське господарство та 
полювання» про уніфікацію бланку відстрільної картки на всій території України та 
визнання його документом суворої звітності. Повноваження щодо виготовлення 
відстрільних карток покласти на обласні управління лісового та мисливського 
господарства. 

4. Внести зміни до чинного законодавства України щодо отримання органами 

Держлісагентства конфіденційної інформації державного статистичного 

спостереження про діяльність користувачів мисливських угідь. Включити у 

статистичну звітність мисливські види тварин, які знаходяться виключно в межах 

територіально-адміністративної одиниці (район, область). 

5. Внести зміни у Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про 

затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог 

природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю)» від 02.10.2012 № 43 та Наказ 

Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження 

переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та 

полювання» від  05.11.2012 № 678, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 22 листопада 2012 р. за № 1955/22267 про розмежування компетенції  

державного контролю у галузі мисливського господарства між Мінекології та 

Мінагрополітики. 

6. Внести зміни до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення про зрівняння прав 

уповноважених на охорону мисливських тварин різних форм власності, 

передбачивши у бюджеті кошти на утримання районних мисливствознавців із 

залученням їх до штату територіальних органів лісового та мисливського 

господарства.  

7. Закріпити на рівні закону або підзаконного акту обов’язкову присутність у штаті 
посади мисливствознавця (хоча б за сумісництвом) – особи з обов’язковою 
відповідною спеціальною освітою. 

8. Повернути коло функцій, повноважень, відповідальності кожному органу державної 

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування згідно з відповідними 

положеннями законодавства, чинними до 2012 року. Опрацювати в кожній області 

стратегію сталого багатофункціонального розвитку мисливського господарства та 

прийняти програму розвитку мисливського господарства держави в цілому з 

відродженням національних традицій і надбань попередників, враховуючи передовий 

досвід розвинутих Європейських країн.  

9. Внести до ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» наступне визначення 

поняття «мисливські тварини»: «дикі звірі та птахи, що можуть бути об’єктами 

полювання у відповідності до законодавства України». Розробити механізм 



 

 

 

 

регулювання чисельності диких тварин, визначивши наступне: осіб, уповноважених 

приймати рішення про видачу відповідних дозволів та здійснювати відстріл; форми 

дозволів; шляхи реалізації продукції, отриманої під час добування. 

10. Внести зміни до ст. 19 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання»: 

вилучити з переліку види, дозволені для полювання. Вилучити грака і сойку із ст. 33 

ЗУ «Про мисливське господарство та полювання». 

11. Розробити нормативно-правове регулювання добування та володіння 

мисливськими трофеями. 

12. Розробити положення про організацію вольєрного господарства та затвердити 
екологічні вимоги для напіввільного та вольєрного утримання диких тварин, порядок 
вибору ділянки під будівництво вольєру та отримання дозволу на вольєрне 
господарство. 

Продовження реалізації програми ФЛЕГ – ІІ 

На наступному етапі виконання програми планується практична реалізація 

напрацьованих пропозицій щодо подолання виявлених у ході першого етапу 

програми ФЛЕГ ІІ проблем, які негативно впливають на ведення мисливського 

господарства, а також додаткове вивчення поточної ситуації та моделей ведення 

мисливського господарства у країнах ЄС та близького зарубіжжя. 

До початку літа наступного року передбачається методологічна допомога органам 

державної влади, місцевого самоврядування, мисливським господарствам шляхом 

організації та участі всіх зацікавлених у наукових конференціях, круглих столах та 

інших консультативних зустрічах для напрацювання узгодженої тактики щодо 

реалізації покращених пропозицій. 

З метою практичної реалізації напрацювань необхідно організувати співпрацю із 

органами законодавчої, виконавчої гілок влади, місцевого самоврядування, під час 

якої основну увагу буде сконцентровано на поданні звернень та пропозицій про 

внесення змін до законодавства чи нормативно-правових актів (мисливських, 

екологічних). Окрім цього, передбачається підтримка публікації статей у фахових 

мисливських виданнях, активна співпраця з громадськими організаціями, 

політичними партіями та іншими зацікавленими сторонами суспільства. 

Робота щодо продовження вивчення актуальності цього питання, в тому числі 

застосування закордонного досвіду передових країн світу та розробки чітких 

пропозицій триватиме щонайменше до початку літа наступного 2015 року. 



 

 

 

 

ДОДАТКИ 

ANNEXES 
 

      Додаток 1 

Чисельність працівників, зайнятих у мисливських господарствах Івано-Франківської 

області, (на основі статистичних даних) 2001-2013р.р. 

ПОКАЗНИКИ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Мисливствознавці 34 35 35 36 38 30 34 33 27 27 23 21 22 

Єгері 112 110 112 105 92 95 100 112 126 127 146 121 127 

Інші працівники 8 10 10 9 10 11 15 12 7 12 12 21 15 

Всього 
працівників 

154 155 157 150 140 136 149 157 160 166 181 163 164 

Заробітна плата 
працюючих у 
мисливському 
господарстві 
(тис.грн.) 

209,3 274,6 308,3 308,3 614,1 688,8 948,4 1277,1 1395 1955,6 2432 2815 2525 

 

                 Додаток 2 

Чисельність працівників, зайнятих веденням мисливського господарства в Україні 

ПОКАЗНИКИ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Всього працюючих в 

мисливському 

господарстві (осіб). 

5388 5530 5767 5887 5818 6060 

З них мисливствознавці 

(осіб).  
566 567 598 598 608 613 

Штатні єгері (осіб). 3790 3958 4051 4135 4081 4234 

Припадає на 1 

штатного єгеря тис. га 
12,6 12,0 11,7 11,4 11,6 11,2 

Заробітна плата 

працюючих у 

мисливському 

господарстві тис. грн. 

11920,6 14155,4 18167,1 25729,2 32015,5 41357,0 

У % відношенні 

зарплата до загальних 

витрат 

39,0 40,5 40,8 44,3 45,5 44,4 

 

 



 

 

 

 

Додаток 3 

Чисельність працюючих у мисливському господарстві в Україні в 2010 році 

ПОКАЗНИКИ 
ВСЬОГО ПО 

УКРАЇНІ 

ЗОКРЕМА В РОЗРІЗІ ГРУП КОРИСТУВАЧІВ 

УТМР ДКЛГ ТВМРУ ДИНАМО ІНШІ 

Всього працюючих в 

мисливському 

господарстві (осіб). 

7313 36664 1192 136 36 2258 

З них 

мисливствознавці 
628 158 238 13 6 213 

Штатні єгері 5441 3145 765 110 21 1400 

Припадає на 1 

штатного єгеря тис. га. 
8,6 10,3 7,2 7,4 7,0 5,8 

Заробітна плата тис. 

грн. 
82694,7 35002,3 18722,2 1676,1 451,1 26842,9 

В середньому місячна 

плата на одного 

працюючого грн. 

942 796 1309 857 1044 991 

 



 

 

 

 

Додаток 4  

Окупність ведення мисливського господарства та використання бюджетних коштів в 

розрізі користувачів мисливських угідь Івано-Франківської області за 2010 рік 

КОРИСТУВАЧ 
ПРОФІНАНСОВАНО 
ЗА РАХУНОК 
БЮДЖЕТУ, ГРН 

ВСЬОГО, 

ГРН 

ВИКОРИСТАННЯ 
БЮДЖЕТНИХ 
КОШТІВ, % 

ОКУПНІСТЬ,
% 

ДП Болехівське ЛГ 21724 50636 42,9 11 

ДП Брошнівське ЛГ 0 121751 0 17 

ДП Верховинське ЛГ  43074 0 60 

ДП Вигодське ЛГ 14055 160516 8,7 17 

ДП Ворохтянське ЛГ 0 29500 0 29 

ДП Гринявське ЛГ 4680 36420 12,8 54 

ДП Делятинське ЛГ  131829 0 21 

ДП Ів.-Франківське ЛГ 25000 52486 47,6 69 

ДП Калуське ЛГ  60700 0 76 

ДП Коломийське ЛГ 16390 47170 34,7 26 

ДП Кутськие ЛГ 17000 44048 38,5 94 

ДП Надвірнянське ЛГ  126887 0 44 

ДП Осмолодське ЛГ  182354 0 40 

ДП Рогатинське ЛГ 28053 78672 35,6 101 

ДП Солотвинське ЛГ 74778 92163 81,1 9 

ОУЛМГ – всього 201680 1258206 16,0 39 

Болехівське УТМР  27988 0 114 

Долинське УТМР  105000 0 69 

Калуське УТМР  106200 0 111 

Коломийське УТМР  113442 0 82 

Косiвське УТМР  50985 0 21 

Рогатинський УТМР  131200 0 48 

Снятинський УТМР  119528 0 80 

МРВП УТМР  294432 0 94 

УТМР – всього 0 948775 0 80 

ДОВК "Синьогора" 447267 447267 100 7 

ТМР "Княжа Фауна"  25420 0 100 

ТМР "Бурштинське"  33300 0 118 

МГ "Тисмениця"  7540 0 101 

ЛМП "Хотимир"  73684 0 94 

ТзОВ "Універсал-Контракт"  94373,3 0 70 

СМНДП "Фауна"  27000 0 63 

ТзОВ "Аква-ЛТД"  18474 0 - 

ТзОВ "Космечара"  40928 0 44 

ТзОВ "Варто"  7641 0 91 

ДС Верховина ДС  25121 0 104 

ТзОВ "Буркут"  118867 0 26 

ІНШІ користувачі - всього 447267 919615 48,6 39 

Ів.Франківська область – 
всього 

648947 3126596 20,7 52 

 



 

 

 

 

Додаток 5  

Виписка із статистичного спостереження по формі 2-тп (мисливство) за 2009 рік 

КОРИСТУВАЧ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ 

ЗАГАЛЬНІ 

ВИТРАТИ НА 

ВЕДЕННЯ 

МИСЛИВСЬКОГО 

Г-ВА - ВСЬОГО, 

ГРН. 

У ТОМУ 

ЧИСЛІ ЗА 

РАХУНОК 

БЮДЖЕТУ, 

ГРН. 

ВІДСОТОК 

ФІНАНСУВАНЬ 

ЗА БЮДЖЕТНІ 

КОШТИ 

ДП Брошнівське ЛГ 83084 39000 46,9 

ДП Вигодське ЛГ 79003 22152 28,0 

ДП Гринявське ЛГ 27353 6980 25,5 

ДП Делятинське ЛГ 92722 50418 54,4 

ДП Ів.-Франківське ЛГ 51800 16000 30,9 

ДП Коломийське ЛГ 32530 14000 43,0 

ДП Осмолодське ЛГ 101052 49018 48,5 

ДП Рогатинське ЛГ 54350 16510 30,4 

ДП Солотвинське ЛГ 41786 15298 36,6 

Всього по підприємствах Івано-Франківського 

ОУЛМГ  
877960 229376 26,1 

ДО "Синьогора" 129178 129178 100 

ІНШІ користувачі – всього 535898 129178 24,6 

Ів.Франківська область – всього 2171091 358554 16,5 

 

Додаток 6 

Основні показники ведення мисливського господарства в Україні за 2010 рік 

ПОКАЗНИКИ 

ВСЬОГО 

ПО 

УКРАЇНІ 

ЗОКРЕМА ПО ГРУПАХ КОРИСТУВАЧІВ 

УТМР ДКЛГ ТВМРУ ТОВАРИСТВО 

ДИНАМО 
ІНШІ 

Загальні витрати на 

ведення мисливського 

господарства тис. грн. 

186864,4 77338,3 35865,1 3380,3 1027,2 69253,6 

В середньому на 1 тис. 

га грн. 
3986 2393 6521 4149 7008 8545 

З них за рахунок 

держбюджету 
17935,5 71,1 12580,3 - - 5284,0 

У %, держбюджет до 

загальних витрат 
9,6 0,1 35,1 0 0 7,6 

 



 

 

 

 

Додаток 7 

Порівняльна таблиця питань при перевірці користувачів мисливських угідь 

уповноваженими особами Агентства лісових ресурсів України та Міністерства 

екології та природних ресурсів України 

№ з/п 

Наказ Міністерства екології та природних 

ресурсів України наказом «Про затвердження 

уніфікованих форм актів перевірок дотримання 

вимог природоохоронного законодавства, що 

містять перелік питань для здійснення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю)» від 02.10.2012 № 43 

Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України «Про 

затвердження переліку питань та 

уніфікованої форми акта перевірки для 

здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) у галузі мисливського 

господарства та полювання» від 

05.11.2012 № 678, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 

листопада 2012 р. за № 1955/22267 

1 

1.1. Вимоги приписів про усунення виявлених 

порушень виконано в установлені терміни 

 

1.1. Виконання вимог приписів про 

усунення виявлених порушень в 

установлені строки. 

 

2 
Вимоги рішення про обмеження чи зупинення 

(тиимчасового) діяльності виконано 

1.2. Виконання вимог рішення про 

зупинення та припинення діяльності. 

 

3 
2.1.Рішення обласних рад про надання 

мисливських угідь в користування 

1.3. Наявність рішень Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних 

та міських рад про надання мисливських 

угідь у користування. 

4 
2.2. Проект організації та розвитку 

мисливського господарства 

1.4. Наявність проекту організації та 

розвитку мисливського господарства. 

5 

2.3. Проект організації та розвитку 

мисливського господарства погоджений в 

установленому порядку. 

1.5. Наявність проекту організації та 

розвитку мисливського господарства, 

погодженого в установленому порядку. 

6 

2.4. Договір про умови ведення мисливського 

господарства, який укладено між 

територіальним органом спеціально 

уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у сфері лісового та 

мисливського господарства і користувачем 

мисливських угідь. 

1.7. Наявність договору про умови 

ведення мисливського господарства, 

який укладено між територіальним 

органом спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з 

питань лісового і мисливського 

господарства та полювання і 

користувачем мисливських угідь. 

7 

2.5. Строки плювання (конкретна дата 

відкриття та закриття полювання на певний 

вид мисливських тварин, дні полювання 

протягом тижня), порядок здійснення 

полювання, норми добування мисливських 

тварин погодженого в установленому порядку. 

1.8. Дотримання строків полювання 

(конкретна дата відкриття та закриття 

полювання на певний вид мисливських 

тварин, дні полювання протягом тижня), 

порядок його здійснення, а також 

добування мисливських тварин, 

погоджених в установленому порядку. 

 

 



 

 

 

 

прод. дод. 7 

№ з/п 

Наказ Міністерства екології та природних 

ресурсів України наказом «Про затвердження 

уніфікованих форм актів перевірок дотримання 

вимог природоохоронного законодавства, що 

містять перелік питань для здійснення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю)» від 02.10.2012 № 43 

Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України «Про 

затвердження переліку питань та 

уніфікованої форми акта перевірки для 

здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) у галузі мисливського 

господарства та полювання» від 

05.11.2012 № 678, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 

листопада 2012 р. за № 1955/22267 

8 

2.6. Первинний облік чисельності і добування 

мисливських тварин 

 

2.7. Журнал обліку бланків ліцензій, 

оформлений відповідно до вимог зазначеного 

Положення. Журнал реєстрації інструктажу з 

правил безпеки при проведенні полювання, 

оформлений відповідно до вимог зазначеного 

Положення. 

 

1.9. Проведення первинного обліку 

чисельності і добування мисливських 

тварин. 

1.10. Наявність журналу обліку бланків 

ліцензій, оформленого відповідно до 

вимог Положення про правила 

проведення полювань, поводження із 

зброєю та порядок видачі ліцензій на 

добування мисливських тварин, 

затвердженого наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства 

України від 17 жовтня 2011 року № 549, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 19 жовтня 2011 року за № 

1211/19949. 

1.11. Наявність журналу реєстрації 

інструктажу з правил техніки безпеки, 

оформленого відповідно до 

вимог Положення про правила 

проведення полювань, поводження із 

зброєю та порядок видачі ліцензій на 

добування мисливських тварин, 

затвердженого наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства 

України від 17 жовтня 2011 року № 549, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 19 жовтня 2011 року за № 

1211/19949. 

9 2.8. Біотехнічні заходи 1.13. Виконання біотехнічних заходів. 

10 
2.10. Утримання та розведення мисливських 

тварин у напіввільних умовах і в неволі. 

1.14. Утримання та розведення 

мисливських тварин у неволі чи 

напіввільних умовах. 

11 

2.11. Режим охорони тварин, занесених до 

Червоної книги України і включених до переліку 

видів тварин, які підлягають особливій охороні 

1.15. Додержання режиму охорони 

тварин, занесених до Червоної книги 

України і включених до переліків видів 

тварин, які підлягають особливій охороні. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11


 

 

 

 

прод. дод. 7 

№ з/п 

Наказ Міністерства екології та природних 

ресурсів України наказом «Про затвердження 

уніфікованих форм актів перевірок дотримання 

вимог природоохоронного законодавства, що 

містять перелік питань для здійснення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю)» від 02.10.2012 № 43 

Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України «Про 

затвердження переліку питань та 

уніфікованої форми акта перевірки для 

здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) у галузі мисливського 

господарства та полювання» від 

05.11.2012 № 678, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 

листопада 2012 р. за № 1955/22267 

12 
2.12. Не менш як 20% площ угідь для охорони 

та відтворення мисливських тварин. 

1.16. Виділення не менш як 20 відсотків 

площ угідь для охорони та відтворення 

мисливських тварин. 

13 

2.13. Пропускна спроможність мисливських 

угідь, що встановлена користувачем, 

погоджена в установленому порядку 

1.17. Погодження пропускної 

спроможності мисливських угідь, що 

встановлена користувачем, в 

установленому порядку. 

14 

2.14. Ліміт використання мисливських тварин 

віднесених до державного мисливського 

фонду. 

1.18. Наявність ліміту використання 

мисливських тварин, віднесених до 

державного мисливського фонду. 

 

15. 

2.15. Селекційний та вибірковий діагностичний 

відстріл мисливських тварин для ветеринарно-

санітарної експертизи. 

1.19. Проведення селекційного та 

вибіркового діагностичного відстрілу 

мисливських тварин для ветеринарно-

санітарної експертизи. 

16. 

2.16. Майданчики, обладнані згідно з 

ветеринарно-санітарними вимогами для 

оброблення відстріляної на полюванні дичини. 

1.20. Наявність майданчиків, обладнаних 

згідно з ветеринарно-санітарними 

вимогами для оброблення відстріляної на 

полюванні дичини. 

17. 

2.17. Оформленні матеріали для визначення 

відтворювальних ділянок (погодження з 

власником земельної ділянки, наказ 

користувача мисливських угідь …) 

1.21. Наявність оформлених матеріалів 

для визначення відтворювальних ділянок 

(погодження з власником земельної 

ділянки, наказу користувача мисливських 

угідь, у якому вказуються площа 

мисливських угідь, детальний опис її меж, 

вид мисливських тварин, для відтворення 

яких виділяється ділянка, визначається 

режим охорони на цій території). 

18. 

2.18. Відмежування територій відтворювальних 

ділянок межовими попереджувальними 

знаками. 

1.22. Відмежування територій 

відтворювальних ділянок межовими 

попереджувальними знаками. 

19. 

Документи, що підтверджують законність 

набуття диких тварин при утриманні та 

розведенні у неволі. 

1.23. Наявність документів, що 

підтверджують законність набуття 

мисливських тварин при утриманні та 

розведенні у неволі. 

 



 

 

 

 

прод. дод. 7 

№ з/п 

Наказ Міністерства екології та природних 

ресурсів України наказом «Про затвердження 

уніфікованих форм актів перевірок дотримання 

вимог природоохоронного законодавства, що 

містять перелік питань для здійснення 

планових заходів державного нагляду 

(контролю)» від 02.10.2012 № 43 

Наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України «Про 

затвердження переліку питань та 

уніфікованої форми акта перевірки для 

здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) у галузі мисливського 

господарства та полювання» від 

05.11.2012 № 678, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 

листопада 2012 р. за № 1955/22267 

20. 
Єгерська служба створена для охорони 

мисливських угідь. 

1.24. Наявність єгерської служби для 

охорони мисливських угідь з розрахунку, 

установленого відповідно до вимог 

закону. 

21. 

2.21. Щорічне вкладання коштів на охорону та 

відтворення мисливських угідь з розрахунку, 

визначеного відповідно до закону. 

1.25. Здійснення щорічного вкладання 

коштів на охорону та відтворення 

мисливських угідь з розрахунку, 

визначеного відповідно до закону. 

22. 2.22. Полювання іноземцями здійснюється 
1.26.Здійснення полювання іноземними 

мисливцями. 

23. 

2.24. Відстріл та відлов хижих та шкідливих 

тварин (вовків, лисиць, бродячих собак та 

котів, сірих ворон, сорок, граків, сойок) 

1.27. Регулювання чисельності диких 

тварин, проведення відстрілу та відлову 

бродячих котів і собак. 

 

Додаток 8 

Боротьба із браконьєрством в Україні (1996-2007р.р.)  

ПОКАЗНИКИ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Складено протоколів  5614 4671 6276 6221 7434 6809 6912 7274 7824 9391 9504 10550 

В тому числі працівниками 

Мін природи 
936 802 1194 828 818 1088 419 464 640 1107 1390 1575 

Держкомлісгоспу 2490 2186 3107 3480 4278 3948 4280 4627 4751 55604 5421 5912 

Громадськими 

мисливськими 

організаціями 

1744 1392 1463 1424 1735 1483 2029 1913 1977 1947 2199 2709 

Притягнуто до 

адміністративної 

відповідальності чоловік 

4912 4249 5496 5530 6667 5743 5365 6639 7362 7513 8672 9650 

Кримінальної 106 79 111 139 95 96 63 61 32 14 3 0 

Стягнуто штрафів тис. грн. 52,2 104,9 181,6 176,4 201,6 150,7 140 175,7 251,5 328,2 389,5 527,6 

В тому числі в середньому 

на одного чоловіка  
11 25 34 33 31 27 26 27 34 44 45 55 

Відшкодовано збитків тис. 

грн. 
60 65,3 58,2 71,6 48,8 39 41,8 33,2 35,6 40,1 43,9 50,7 

 



 

 

 

 

Додаток 9 

Боротьба з порушниками правил полювання в Україні у 2010 році 

ВСЬОГО 

СКЛАДЕНО 

ПРОТОКОЛІВ 

ДКЛГ МІНЕКОЛОГІЇ УТМР ВТМР 
ІНШІ 

КОРИСТУВАЧІ 

ГРОМАДСЬКІ 

ІНСПЕКТОРИ 
МВС 

7298 4179 1112 1442 34 451 30 50 

 



 

 

 

 

Додаток 10 

Список використаної нормативно-правової документації 

1. Конституція (Основний Закон) України // Офіційний вісник України: зб. нормат.-

правових актів. – К.: ДП «Українська правова інформація». – 2010. – / № 72/1 

Спеціальний випуск / – С. 1–15. 

2. Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22 лютого 2000 

року зі змінами і доповненнями [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1478-14 

3. Закон України «Про тваринний світ» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 

2002. - № 14. – С.97. 

4. Засади національної екологічної політики в галузі ведення мисливського 

господарства [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.menr.gov.ua/documents/Hunting_problems.doc 

5. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-

12 

6. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» [електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  

7. Кримінальний кодекс України [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

8. Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання. 

Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 780 / 

відпов. ред. Андрейцев В. І. // Екологія і закон: Екологічне законодавство України: 

у 2-ох книгах. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2. – С.154–166.  

9. Наказ Міністерства лісового господарства України про затвердження «Типового 

договору про умови ведення мисливського господарства» від 8 серпня 1996р. № 

85 // Мисливськогосподарське законодавство України: [посіб. для практ. занять 

для студентів спеціальності «Мисливське господарство», «Лісове господарство»]. 

– Львів: «Сполом», 2005. – C. 199–203. 

10. Наказ Державного комітету лісового господарства України від 31 серпня 2000 

року № 97 «Про використання коштів, отриманих від реалізації користувачами 

мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, а також за видачу 

посвідчень мисливця і щорічних контрольних карток обліку добутої дичини та 

порушень правил полювання // Офіційний вісник України: зб. нормат.-правових 

актів. – К.: ДП «Українська правова інформація», 2000. – № 35. – С.168.  

11. Наказ Міністерства лісового господарства України від 21.03.1997 року № 32 «Про 
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