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1. Резюме 

 

Протягом 2015 року, в рамках реалізації проекту «Виконання дослідження з метою покращення 

національної моделі ведення мисливського господарства та розробка законодавчих актів» 

експертами програми ENPI East FLEG II, науковцями, фахівцями мисливського господарства спільно 

із громадськими активістами підготовлені пропозиції щодо врегулювання проблем мисливського 

господарства. Представлені рекомендації концептуально поєднують в собі компоненти проекту 

моделі реформуванні  розвитку мисливського господарства України.      

 Надані пропозиції спрямовані на розв’язання низки  складних проблем правового, 

організаційного, інституційного характеру в сфері ведення мисливського господарства України.   

Проблеми галузі  накопичувались  роками,  негативно впливаючи  на  ефективність мисливського 

господарства в цілому, та  щорічно призводили  до його  збитковості, поширення  браконьєрств. В 

результаті  негативних чинників відбулось значне падіння чисельності основних видів мисливських 

тварин. 

  Представлені пропозиції фахівців  пропозиції фахівців мали загальну форму, що  вимагало їх 

подальшого фахового правового опрацювання   у вигляді  чітких юридичних  приписів до профільних 

законів. Законодавчі пропозиції стали  завершальним етапом роботи,  що  виконана широким колом 

фахівців  проекту моделі реформування і розвитку мисливського господарства України.      

У зв’язку з чим, консультантом програми  ENPI East FLEG II  Олегом Сторчоусом проведене фахова 

правова робота, спрямована на обробку пропозицій учасників щодо врегулювання проблем 

мисливського господарства України. Результатом роботи стала  порівняльна таблиця. 

Використовуючи дану таблицю, всі зацікавлені громадяни  можуть у доступний спосіб ознайомитись 

розробленими нормами, швидко порівнявши їх положеннями чинного законодавства. 

Варто зазначити, що виконані правові приписи були не лише формально опрацьовані, але й творчо 

доповнені та уточнені, без зміни основних ідей та   пропозицій авторів. За результатами попередньої  

роботи  підготовлено  проект порівняльної таблиці із оформленими законодавчими пропозиціями 

(проміжний варіант).   

 26 жовтня 2016 року у м. Боярка Київської області проведений круглий стіл,  присвячений 

проблемам державного регулювання мисливського господарства, на розгляд якого винесений 

згаданий проміжний варіант порівняльної таблиці із пропозиціями до законодавства. Учасниками 

заходу стали  науковці-біологи, державні службовці підрозділів мисливського господарства, 

громадські активісти профільних асоціацій, керівники мисливських господарств тощо.  Присутні на 

заході   досить активно та детально обговорили  запропоновані норми, пропонували свої варіанти 

рішень. Шляхом активних та запеклих  дискусій,  учасники  внесли низку  зміни і доповнень до 

порівняльної таблиці, в результаті прийшовши до спільних рішень.  Надані учасниками зауваження  

враховані консультантом при подальшому опрацюванні порівняльної таблиці.   

Враховано, що на інституційному рівні існує суперечність у діяльності Державного агентства лісових 

ресурсів України. Агентство керує користувачами мисливських угідь та одночасно виступає 

виконавцем державної політики у відповідній сфері. На розв’язання  такого конфлікту інтересів, 

представленими приписами  відокремлено повноваження  органу  влади, що зараз реалізує 

державну політику у сфері мисливського господарства (Держлісангентства) від повноважень  органу 

влади, що зараз формує  державну політику у сфері лісового господарства (Мінагрополітики).  
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Авторами проекту моделі  реформування мисливського господарства неодноразово 

наголошувалось, що найбільш негативним чинником, який впливає на популяції мисливських тварин,  

є браконьєрство. На протидію цьому явищу та посилення охорони мисливських угідь, визначений 

правовий статус нового,  спеціально уповноваженого державного органу - державної мисливської 

варти.  Достатні повноваження цього органу підкріплено відповідним правовим, соціальним 

захистом, а також визначено правове підгрунття для гідного правового забезпечення.   У відповідних 

статтях окреслені основні завдання державної мисливської варти  розширені їх повноваження у 

протидіям браконьєрським діям, визначені джерела фінансування.  

Пропозиціями  визначений принципово інший підхід до надання права на користування мисливських 

угідь. Адже на сьогодні правовідносини, що стосуються надання угідь, визнаються найбільш 

корупціогенні. Запропоновано проводити надання мисливських угідь у користування на конкурентних 

засадах (конкурсі). Очікується,  що конкурс усуне корупційні прояви та інші зловживання  під час 

одержання мисливських угідь. Також, з метою забезпечення прав місцевих мисливців, 

передбачається механізм надання мисливських угідь суб’єктами господарювання, засновниками та 

членами яких є мисливців, що мешкають у суміжних із угіддями населеними пунктами.  

При формулюванні нормативних приписів, консультантом враховані засади, що викладені у 

Європейській хартії з полювання та збереження різноманіття. Зокрема, передбачено регіональний 

підхід в управлінні  мисливським господарством, збільшення економічної, управлінської, правової 

свободи, підвищення конкуренції  та відповідальності користувачів угідь, а також юридичної 

відповідальності за вчинені  порушення та її невідворотність. Приміром, пропозиції містять низку 

змін, спрямовані на усунення зайвого бюрократичного регулювання при погодженні  норм добування 

мисливських тварин, забезпечення прав місцевих громад.  Низку дозвільно-погоджувальних 

повноважень у мисливській сфері пропонується делегувати передати на регіональний рівень. Також 

визнано необхідним  підняти розміри покарань за вчинення правопорушень в сфері охорони 

тваринного світу, зниження розміру завданих збитків, які будуть достатніми для притягнення  винних 

осіб до кримінальної відповідальності.  

Вже не один десяток років власників земель та лісівників турбує питання потрави посівів та 

знищення лісових культур мисливськими тваринами, адже завдані збитки ніхто не відшкодовує. 

Наведене питання досі залишається неврегульованим. Про неї неодноразово наголошували фахівці 

– учасники розробки моделі реформування мисливського господарства.  У зв’язку із необхідністю 

негайного розв’язання проблеми,  сформовані базові правові норми, яким визначається обов’язок 

держави та користувачів мисливських угідь відшкодовувати  збитки, що завдаються мисливськими 

тваринами внаслідок  знищення сільськогосподарських та лісових культур. Передбачено ухвалення 

урядом окремого підзаконного акта, який би детально визначив порядок створення комісій для 

обрахунку збитків, а також  методику їх визначення.    

У сформульованих нормативних приписах враховано досвід, отриманий у ході закордонних 

відряджень фахівців  щодо  ведення мисливського господарства в Словаччини, Польщі, Чехії. Також 

враховано кращі практики регулювання  полювань та обліку добутих тварин, що передбачена 

законами цих  країн.   

З метою якісного підвищення конкуренції у галузі  та  рівня  економічної ефективності користувачів 

угідь,  вперше запропоновано надання мисливських угідь виключно суб’єктам господарювання. 

Відповідно, визнано за необхідне позбавлення цього права громадських організацій. Такий крок є 

непопулярним, однак колектив фахівців переконаний, що таке рішення зможе зробити економіку 

мисливського господарства прозорою та позбутись її значної тіньового частини.  
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Консультантами також запропоновано ввести окрему норму, яка б врегульовувала питання 

добування вовка. В Україні із цього приводу вже давно тривають запеклі дискусії між екологами та 

мисливцями: перші вимагають збільшити його добування, інші – навпаки,  запровадити обмежені 

ліміти на його полювання.   З метою пошуку компромісу, автори порівняльної таблиці пропонують 

передати повноваження щодо визначення режиму/обмежень у добуванні вовка на місцевий рівень, а 

процедуру  прийняття відповідного рішення зробити прозорою.     

Авторами моделі реформування мисливської галузі визначені якісно нові для вітчизняного 

мисливського господарства  приписи, які нададуть можливість проводити добування мисливських 

тварин у вольєрах. В більшості європейських країн використання тварин в напіввільних умовах має 

цивілізовані багаторічні традиції,  надаючи їх власникам значні прибутки. Однак  в України такої 

форми добування тварин поки не існує, та й  суспільне ставлення до цього виду користування  

неоднозначне. Для усунення зловживань та жорстокого поводження із тваринами, пропозиціями 

форм вольєрного добування визначені чіткі запобіжники, котрі повинні мінімізувати можливі 

порушення.     

Загалом, представлені зміни мають на меті стратегічне завдання покращення збереження 

середовища існування, видового різноманіття і генетичного фонду диких тварин,  підвищення 

економічної ефективності мисливського господарства країни. Очікується, що  покращиться  рівень 

охорони  мисливських угідь та здійснення біотехнічних заходів, регулювання чисельності хижих та 

небажаних для мисливського господарства тварин, підвищиться загальна  культура полювання, що 

сприятиме вихованню у суспільства дбайливого ставлення до природи.  

Пропозиції можуть  стати у нагоді  фахівцям мисливського господарства, практикуючим  юристам, 

активістам громадських організацій та всім тим, хто цікавиться представленою тематикою. 

Порівняльна таблиця  із змінами, що внесені  на круглому столі 26 жовтня 2016 року,  представлена 

для широкого обговорення громадськості.  

Очікується, що остаточний варіант законодавчих змін може бути використаний суб’єктами 

законодавчої ініціативи для оформлення в якості єдиного проекту закону для внесення на розгляд 

Верховної ради України. Сформовані нормативні положення можуть враховуватись  профільними 

державними органами у правотворчій діяльності, та використані при реалізації організаційно-

управлінських заходів у реформуванні мисливського господарства. 
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2. Executive Summary of the report "Draft of the legislative proposals for 

implementing the hunting reform and development model in Ukraine" 

Author - Consultant of ENPI East FLEG II Program Oleh Storchous 

 

In 2015, as part of the project "Study to improve national hunting management model and legislation 

development" ENPI East FLEG II program experts, scientists, experts in hunting together with the civic 

activists prepared proposals to address hunting management issues. Recommendations conceptually 

combine the components of the draft model of Ukrainian hunting development reform. 

The proposals are aimed at addressing a number of legal, organizational, institutional challenges in 

Ukrainian hunting. Industry problems were accumulating over the years adversely affecting the hunting 

performance in general, and every year resulted in losses, poaching spread. As a result of negative factors, 

there was significant drop in the number of basic species of game animals. 

Presented proposals of the experts were generalized, which required further professional legal elaboration 

in the form of strict legal requirements for the relevant laws. The legislative proposal was the final stage of 

the work performed by a wide range of experts of the draft model of Ukrainian hunting reformation and 

development. 

Due to this, ENPI East FLEG II program consultant Oleh Storchous conducted professional legal work 

aimed at reviewing proposals from the participants to resolve Ukrainian hunting management problems. 

The work resulted in the comparative table. Using this table, all interested citizens can find out information 

about the regulations by quickly comparing them to the current legislation. 

It should be noted that the legal requirements were not only formally processed, but creatively 

supplemented and clarified without changing the basic ideas and proposals of the authors. According to the 

preliminary work, draft comparative table with legislative proposals (interim option) was prepared. 

On October 26, 2016, in the city of Boyarka, Kyiv region, a round table on the problems of state regulation 

of hunting which reviewed the interim option of the comparative table with legislation proposals was held. 

The event was attended by scientists, biologists, government officials of hunting sector, civic activists of 

professional associations, heads of hunting sector, etc. Representative present at the event were actively 

discussing in detail the proposed regulations, offered their ideas. Through active and heated debate, the 

participants made a number of changes and additions to the comparative tables, as a result they came to 

common solutions. Comments provided by the participants were considered by the consultant in the further 

elaboration of comparative tables. 

The fact that at the institutional level, there is contradiction in the activity of State Agency of Forest 

Resources of Ukraine was taken into account. The agency manages the users of hunting grounds and 

simultaneously enforces government policy in this area. To resolve this conflict of interest, the provided 

requirements separated powers of the authority that currently implements the state policy in the sphere of 

hunting (State Agency of Forest Resources) from the powers of the authority that is developing the state 

policy in the field of forestry (Agriculture Ministry). 

The authors of the draft model for reforming hunting have repeatedly stressed that the most negative factor 

affecting the populations of game animals is poaching. To counter this phenomenon and strengthen the 

protection of hunting grounds, a new legal status of specially authorized state body - state hunting watch – 

was determined. Sufficient powers of this body are properly supported by legal, social protection, and also 
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determine the legal framework for the due legal support. The relevant articles outline major tasks of the 

state hunting watch, their powers to counter illegal practices have been extended, sources of funding have 

been identified. 

Proposals determined a fundamentally different approach to the right to use hunting grounds. After all, 

today the relationship relating to the provision of grounds is the most corruptogenic. It was proposed to 

provide hunting ground for use on a competitive basis (via a tender). It is expected that tender will eliminate 

the manifestations of corruption and other abuses in the receipt of hunting grounds. Also, to ensure the 

rights of local hunters, mechanism for the provision of hunting grounds to the legal entities whose founders 

and members are the hunters who live in settlements adjacent to the grounds is stipulated. 

In formulating regulatory requirements, the consultant considered the principles laid down in the European 

Charter on Hunting and Biodiversity. In particular, regional approach in the hunting management, increase 

in economic, administrative, legal freedom, increase in competition and responsibility of the grounds users 

and legal responsibility for the committed violation and its inevitability has been stipulated. For example, the 

proposals contain a number of changes aimed at eliminating unnecessary bureaucratic regulation when 

agreeing on the standards for game animals harvesting, ensuring rights of the local communities. A number 

of licensing and permission powers in the field hunting is proposed to be delegated to the regional level. It 

was also found necessary to raise penalties for offenses in the field of wildlife, reducing the size of the 

damage that would be sufficient to bring the perpetrators to justice. 

For decades, landowners and foresters were concerned about crop damage and destruction of forest crops 

by game animals, because the damage is not reimbursed. The above issue is still unresolved. It was 

repeatedly stressed by the experts - members of the team developing the model for hunting reformation. 

Due to the necessity of an immediate solution, the basic law that determines the duty of the state and the 

users of hunting grounds to compensate for damages inflicted by the game animals due to the destruction 

of agricultural and forest crops has been developed. The government is to approve a separate by-law that 

would detail defined procedure for the establishment of commissions to calculate losses and methods for 

their determination. 

The developed regulatory requirements take into account experience gained during international trips of the 

experts in hunting management in Slovakia, Poland, the Czech Republic. The best practices of hunting 

regulation and record of game animals stipulated in the laws of those countries have also been taken into 

account. 

In order to improve quality of competition in the industry and the level of economic efficiency of grounds 

users, granting hunting grounds to the entities alone was proposed for the first time. Accordingly, it was 

deemed necessary to deprive NGOs of the right. Such a move is unpopular, however, the team of experts 

is convinced that this decision will make the hunting economy transparent and help get rid of considerable 

shadow part. 

Consultants also proposed to introduce a separate rule that would regulate the issue of wolf harvesting. In 

Ukraine this issue has been fiercely debated by the environmentalists and hunters for a long time: the 

former demand increase in harvesting, the latter - on the contrary, introduction of the limits on hunting. In 

order to find a compromise, the comparative table authors offer to delegate authority to determine the mode 

/ limitations in harvesting wolf to the local level, and the decision making procedure should be transparent. 

The authors of the model for reforming the hunting industry defined new regulations for domestic hunting 

that will provide opportunity to hunt game animals in cages. In most European countries, the use of animals 

in semi-civilized conditions has a long tradition providing significant profit to their owners. However, in 
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Ukraine this form of animal hunting does not exist, and public attitudes to the use of this kind of use are 

ambiguous. To eliminate the abuse and ill-treatment of animals, proposals on the forms of cage hunting 

determined clear limits which should minimize offence. 

Overall, the changes are intended to improve the strategic task of preserving habitat, species diversity and 

genetic wildlife fund, improve the economic efficiency of the hunting economy. The level of hunting grounds 

protection and biotechnical measures implementation, regulation of predatory animals and animals 

undesirable for hunting is expected to improve, general hunting culture will improve, which will contribute to 

respect for nature in the society.  

Proposals may be useful to hunting experts, lawyers, NGO activists and all those interested in the topics 

presented. 

Comparative table with the changes made at the round table on October 26, 2016 is presented for 

discussion to the public. 

It is expected that the final version of the legislative changes can be used by the subjects of legislative 

initiative to design in a single draft law for submission to the Verkhovna Rada of Ukraine. The developed 

regulations may be considered by the relevant state bodies in the law-making activities, and used in the 

implementation of organizational and management measures in reforming hunting. 
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3. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

законодавчих пропозиції щодо реалізації моделі реформування і розвитку 

мисливського господарства України 

   

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

Кримінальний кодекс України 

  Стаття 248. Незаконне полювання 
 
     1. Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло 
істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках 
або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного 
фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного 
світу, що занесені до Червоної книги України, - 
 
     караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на 
строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або 
обмеженням волі на строк до трьох років. 
 
      2. Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з 
використанням службового становища, або за попередньою 
змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів, 
птахів чи інших видів тваринного світу, або з використанням 

. Стаття 248. Незаконне полювання 
 
     1. Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло 
істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках 
або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного 
фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види 
тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, - 
 
     караються штрафом від трьохсот до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до 
двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох 
років. 
 
      2. Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з 
використанням службового становища, або за попередньою 
змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів, 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, 
передбачений цією статтею, - 
 
     караються штрафом від двохсот до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням 
волі на той самий строк. 
 
      Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає 
у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка 
у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян. 
 

птахів чи інших видів тваринного світу, або з використанням 
транспортних засобів, або особою, раніше судимою за 
злочин, передбачений цією статтею, - 
 
     караються штрафом від чотирьохсот  до вісімсот  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням 
волі на той самий строк. 
 
      Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона 
полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така 
шкода, яка у п’ять і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

      Стаття 29 Конфіскація предмета, який став знаряддям 
вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного 
правопорушення 
 
       Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, 
полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета у 
власність держави за рішенням суду. Конфісковано може бути 
лише предмет, який є у приватній власності порушника, якщо 

       Стаття 29 Конфіскація предмета, який став 
знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 
адміністративного правопорушення 
 
       Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення 
або безпосереднім об'єктом адміністративного 
правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі 
цього предмета у власність держави за рішенням суду. 
Конфісковано може бути предмет, який  перебуває у 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

інше не передбачено законами України. 
 
        Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання 
і бойових припасів не може застосовуватись до осіб, для яких 
полювання є основним джерелом існування. 
 
       Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які 
не підлягають конфіскації, встановлюються цим Кодексом та 
іншими законами України. 

приватній власності порушника або у власності інших 
осіб, якщо інше не передбачено законами України. 
 
        Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь 
полювання і бойових припасів не може застосовуватись до 
осіб, для яких полювання є основним джерелом існування. 
 
       Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які 
не підлягають конфіскації, встановлюються цим Кодексом та 
іншими законами України. 

       Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів 
тваринного світу 
 
      Порушення правил полювання (полювання без належного 
на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, 
забороненими знаряддями або способами, на заборонених для 
добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя без 
нагляду, полювання з порушенням установленого для певної 
території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) 
порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком 
добування, знищення або поранення тварин, а також 
транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин 
без відмітки цього факту в контрольній картці обліку добутої 
дичини і порушень правил полювання та в дозволі на їх 
добування - 

      Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів 
тваринного світу 
 
      Порушення правил полювання (полювання без належного 
на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений час, 
забороненими знаряддями або способами, на заборонених 
для добування тварин, допускання собак у мисливські угіддя 
без нагляду, полювання з порушенням установленого для 
певної території (регіону, мисливського господарства, обходу 
тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком 
добування, знищення або поранення тварин, а також 
транспортування або перенесення добутих тварин чи їх 
частин без відмітки цього факту в контрольній картці обліку 
добутої дичини і порушень правил полювання та в дозволі на 
їх добування - 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 
      тягне за собою попередження або накладення штрафу на 
громадян від шести до шістдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і попередження або накладення 
штрафу на посадових осіб - від тридцяти до дев'яноста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
      Повторне порушення правил полювання (полювання без 
належного на те дозволу, в заборонених місцях, у заборонений 
час, забороненими знаряддями або способами, на 
заборонених для добування тварин) чи таке, яке мало 
наслідком добування, знищення або поранення тварин, - 
 
       тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
шістдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і 
засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю 
порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи 
без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох 
років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів 
вчинення правопорушення, які є приватною власністю 
порушника, та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи 
без такої і на посадових осіб - від дев'яноста до ста п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною 

 
      тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
двадцяти п’яти до вісімдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і попередження або накладення 
штрафу на посадових осіб - від сорока  до ста  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
      Повторне порушення правил полювання (полювання без 
належного на те дозволу, в заборонених місцях, у 
заборонений час, забороненими знаряддями або способами, 
на заборонених для добування тварин) чи таке, яке мало 
наслідком добування, знищення або поранення тварин, - 
 
       тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста 
до двохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення 
правопорушення, які є приватною власністю порушника, та 
незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої або 
позбавлення права полювання на строк до трьох років з 
конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення 
правопорушення, які є приватною власністю порушника, та 
незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої і на 
посадових осіб - від ста п’ятдесяти до трьохсот  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, та 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

власністю порушника, та незаконно добутих об'єктів 
тваринного світу чи без такої. 
……………..        
 

незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи без такої. 
……………… 
 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» 

   Стаття 1. Терміни та їх визначення  
 
     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
 
     біотехнічні заходи  -  комплекс  різноманітних  господарських 
робіт,  спрямованих  на поліпшення умов існування,  
розмноження та  
збільшення чисельності мисливських тварин;  
 
     державний мисливський   фонд   -   мисливські   тварини,   
що перебувають   у  стані  природної  волі,  а  також  
утримуються  в напіввільних  умовах  або  у  неволі  в  межах   
угідь   державних мисливських господарств;  
 
     користувачі мисливських  угідь  -  спеціалізовані  мисливські 
господарства,  інші підприємства,  установи та організації, в 
яких створені   спеціалізовані   підрозділи  для  ведення  
мисливського господарства з наданням в їх користування 

    Стаття 1. Терміни та їх визначення  
 
     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
 
     біотехнічні заходи  -  комплекс  різноманітних  
господарських робіт,  спрямованих  на поліпшення умов 
існування,  розмноження та  збільшення чисельності 
мисливських тварин;  
 
     відстрільна картка – документ суворої звітності, який 
видається  користувачем мисливських угідь мисливцям, 
що надає  право на добування однієї особини 
мисливських тварин видів, визначених  цим Законом; 
 
    вольєрне господарство -  комплекс мисливських 
вольєрів та інших тимчасових біотехнічних споруд, 
призначений для розведення, утримання та добування, 
мисливських тварин у напіввільних умовах.      
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

мисливських угідь;  
 
     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;  
 
     мисливське господарство   як   галузь   -  сфера  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;   
 
     мисливське собаківництво    -    діяльність,    пов'язана   з 
розведенням,  вирощуванням,  утриманням,  обліком,  
підготовкою до  полювання  та використанням для потреб 
мисливців собак мисливських порід;  
 
     мисливські тварини - дикі звірі  та  птахи,  що  можуть  бути 
об'єктами полювання;  
 
     мисливські трофеї   -  відповідним  чином  оброблені  

 
     вольєрне добування – спеціальний вид 
індивідуального полювання на території мисливського 
вольєру або вольєрного господарства, при якому дії 
людини, спрямовані на вистежування та переслідування  
мисливських тварин з  метою  добування  обмежуються 
огорожею мисливського вольєру або мисливського 
господарства;    
 
     державний мисливський   фонд   -   мисливські   
тварини,   що перебувають   у  стані  природної  волі,  а  
також які вилучені із природної волі та  утримуються  в 
напіввільних  умовах   у  межах мисливських угідь, що 
надані підприємствам державної форми власності;  
 
      єдиний мисливський реєстр -  створена за допомогою 
автоматизованої системи  електронна база даних,  
призначена для збирання, зберігання, захисту, обліку, 
пошуку і поширення в установленому законом порядку  
даних про мисливців, порушників правил полювання, 
користувачів мисливських угідь та ведення ними 
мисливського господарства; 
 
     користувачі мисливських  угідь  -   суб’єкти 
господарювання, яким надано у користування 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

частини мисливських тварин (шкури, роги, черепи, ікла тощо), 
добуті шляхом  
полювання, які використовуються у наукових, естетичних, 
культурних та освітніх цілях;  
 
     мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на 
яких перебувають  мисливські  тварини і які можуть бути 
використані для  
ведення мисливського господарства;  
 
     мисливські   угіддя   державного  мисливського  резерву  
(або  
запасу)  -  мисливські  угіддя,  які  не  закріплені  за   певними 
користувачами   або   звільнилися  за  рахунок  позбавлення  
права користування,  охорона яких та регулювання чисельності  
тварин  на яких  здійснюються  безпосередньо  центральним  
органом виконавчої влади,   що   реалізує  державну  політику  
у  сфері  мисливського господарства;   
 
 
     дозвіл на добування - документ (ліцензія, відстрільна 
картка, дозвіл на селекційний,  діагностичний та науковий 
відстріл),  який дає  право  на  добування  (в  тому  числі  
відлов)  дикої тварини (тварин),  а  також  право   на   
використання   (транспортування, перенесення, зберігання) 

мисливські угіддя відповідно до цього Закону;  
 
      ліміт добування – максимальний обсяг мисливських 
тварин, дозволений для добування користувачу 
мисливських угідь уповноваженим державним органом 
протягом сезону полювання; 
   
     ліцензія - документ суворої звітності, що видається 
користувачам мисливських  угідь уповноваженим 
державним органом, який надає право на добування 
однієї особини мисливських тварин, що визначені цим 
Законом;  
 
     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;  
 
      мисливський вольєр – тимчасова біотехнічна 
споруда, що огороджує частину мисливських угідь з 
іншими біотехнічними  спорудами, призначена для 
розведення, утримання,  та добування мисливських 
тварин у напіввільних умовах.   
 
     мисливське господарство   як   галузь   -  сфера  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

продукції полювання;  
 
     незаконно добута  продукція  полювання  -  дика тварина чи 
її частина,  добута (відловлена) чи набута будь-яким іншим  
шляхом  з порушенням  вимог цього Закону чи інших 
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього,  що  
регулюють  відносини  у  сфері користування  природними  
ресурсами  України;  
 
     норма відстрілу - встановлена кількість  мисливських  
тварин, дозволена  для  добування  одним  мисливцем  за  
визначений  строк полювання;  
 
     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;  
 
     продукція  полювання  -  добуті шляхом полювання або 
придбані  
(набуті)  будь-яким  іншим  шляхом  туші  мисливських  тварин,  
їх частини  (м'ясо,  субпродукти,  шкури, роги, черепи, ікла 
тощо), а також  відловлені  живі  мисливські  тварини;  
 
     регулювання  чисельності  диких  тварин - вилучення 

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;   
 
     мисливське собаківництво    -    діяльність,    пов'язана   з 
розведенням,  вирощуванням,  утриманням,  обліком,  
підготовкою до  полювання  та використанням для потреб 
мисливців собак мисливських порід;  
 
     мисливські тварини – дикі звірі та птахи, на яких 
дозволено полювання у відповідності до цього Закону,  
чужорідні види диких тварин, а також небажані для 
мисливського господарства тварини;  
 
     мисливські трофеї   -  відповідним  чином  оброблені  
частини мисливських тварин (шкури, роги, черепи, ікла тощо), 
добуті шляхом полювання, які використовуються у наукових, 
естетичних, культурних та освітніх цілях;  
 
     мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на 
яких перебувають  мисливські  тварини і які можуть бути 
використані для ведення мисливського господарства;  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

(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;   
 
     сезон полювання - період  року  (конкретна  дата  початку  
та закінчення),  протягом  якого дозволяється полювання на 
певний вид мисливських тварин;  
 
     темний період доби - період доби,  що починається  за  
годину після  заходу  сонця  і  закінчується  за  годину  до сходу 
сонця;  
 
     упорядкування мисливських угідь - науково обгрунтована 
оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь,  видового,  
кількісного та  якісного  складу  мисливських  тварин певного 
господарства або окремого  регіону,  розроблення  (з   
урахуванням   природних   та економічних  умов)  режиму  
ведення  мисливського  господарства  з визначенням  заходів  
щодо  охорони,  раціонального  використання,  
відтворення  мисливських  тварин,  збереження  та поліпшення 
стану  
угідь;  

     мисливські   угіддя   державного  мисливського  резерву  
(або  
запасу)  -  мисливські  угіддя,  які  не  закріплені  за   певними 
користувачами   або   звільнилися  за  рахунок  позбавлення  
права користування,  охорона яких та регулювання 
чисельності  тварин  на  яких  здійснюються  безпосередньо  
центральним  органом виконавчої влади,   що   реалізує  
державну  політику  у  сфері  мисливського господарства;   
 
     дозвіл на добування - документ (ліцензія, відстрільна 
картка, спеціальний дозвіл),  який дає  право  на  добування  
(в  тому  числі  відлов)  дикої тварини (тварин),  а  також  
право   на   використання   (транспортування, перенесення, 
зберігання) продукції полювання;  
 
     незаконно добута  продукція  полювання  -  дика тварина 
чи її частина,  добута (відловлена) чи набута будь-яким іншим  
шляхом  з порушенням  вимог цього Закону чи інших 
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього,  
що  регулюють  відносини  у  сфері користування  
природними  ресурсами  України;  
 
     норма відстрілу - встановлена кількість  мисливських  
тварин, дозволена  для  добування  одним  мисливцем  за  
визначений  строк полювання;  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 
     утримання мисливських  тварин   у   напіввільних   умовах   -  
утримання  набутих  в  установленому  порядку мисливських 
тварин у штучно  створених  умовах,  в  яких   вони   живляться   
переважно  
природними кормами,  але не мають можливості вільно 
переміщуватися за межі штучно ізольованої ділянки 
мисливського угіддя;  
 
     утримання мисливських тварин у неволі - утримання 
мисливських  
тварин  у  відповідних  спорудах,  де  вони  не  мають  
можливості живитися природними кормами та самостійно 
виходити за  межі  таких споруд.  

 
 

 
     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;  
 
     продукція  полювання  -  добуті шляхом полювання або 
придбані (набуті)  будь-яким  іншим  шляхом  туші  
мисливських  тварин,  їх частини  (м'ясо,  субпродукти,  
шкури, роги, черепи, ікла тощо), а також  відловлені  живі  
мисливські  тварини;  
 
     мисливська дільниця  –  стала суцільна ділянка  
мисливських  угідь  із візуально визначеними 
природними чи штучно створеними межами, що 
призначена для передачі або  виділення користувачу 
мисливських угідь, із використанням якої здійснюється 
господарсько-технічний поділ мисливських угідь. 
  
     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   
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

мисливському   господарству,   порушує природний  баланс  
видів,  загрожує  існуванню  інших  видів диких тварин;   
 
     сезон полювання - період  року  (конкретна  дата  початку  
та закінчення),  протягом  якого дозволяється полювання на 
певний вид мисливських тварин;  
 
    сезонна норма добування – максимальний обсяг 
мисливських тварин, визначений  користувачем 
мисливських угідь  для добування протягом  сезону 
полювання на підставі матеріалів обліку чисельності  
мисливських тварин, щодо яких не передбачено 
встановлення лімітів добування; 
 
     темний період доби - період доби,  що починається  за  
годину після  заходу  сонця  і  закінчується  за  годину  до 
сходу сонця;  
 
     упорядкування мисливських угідь - науково обгрунтована 
оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь,  видового,  
кількісного та  якісного  складу  мисливських  тварин певного 
господарства або окремого  регіону,  розроблення  (з   
урахуванням   природних   та економічних  умов)  режиму  
ведення  мисливського  господарства  із розмежуванням   
на карті (схемі) мисливських дільниць, а також заходів  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

щодо  охорони,  раціонального  використання, відтворення  
мисливських  тварин,  збереження  та поліпшення стану угідь;  
 
     утримання мисливських  тварин   у   напіввільних   умовах   
-  
утримання  набутих  в  установленому  порядку мисливських 
тварин у штучно  створених  умовах,  в  яких   вони   
живляться   переважно природними кормами,  але не мають 
можливості вільно переміщуватися за межі штучно 
ізольованої ділянки мисливського угіддя;  
 
     утримання мисливських тварин у неволі - утримання 
мисливських тварин  у  відповідних  спорудах,  де  вони  не  
мають  можливості живитися природними кормами та 
самостійно виходити за  межі  таких споруд.  

      Стаття 4. Державне регулювання у галузі мисливського 
господарства та полювання  
 
     Державне  регулювання  у  галузі мисливського 
господарства та полювання  здійснюють  Кабінет  Міністрів  
України, Рада міністрів Автономної   Республіки   Крим,  місцеві  
державні  адміністрації, центральний  орган  виконавчої  влади,  
що  забезпечує  формування державної   політики  у  сфері  
охорони  навколишнього  природного середовища,  
центральний  орган  виконавчої  влади,  що забезпечує 

      Стаття 4. Державне регулювання у галузі 
мисливського господарства та полювання  
 
     Державне  регулювання  у  галузі мисливського 
господарства та полювання  здійснюють  Кабінет  Міністрів  
України, Рада міністрів Автономної   Республіки   Крим,  
місцеві  державні  адміністрації, центральний  орган  
виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування державної   
політики  у  сфері  охорони  навколишнього  природного 
середовища,  центральний  орган  виконавчої  влади,  що 



 

 

 

21 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

формування  державної  політики  у  сфері лісового та 
мисливського господарства,  центральний  орган  виконавчої  
влади,  що реалізує державну  політику  у сфері лісового та 
мисливського господарства, та  інші  центральні  органи  
виконавчої  влади  відповідно  до їх повноважень. 
 
    Органам місцевого   самоврядування   цим  Законом  та  
іншими законами України можуть бути надані  окремі  
повноваження  органів виконавчої  влади  у  сфері  державного  
регулювання  мисливського господарства та полювання. 

забезпечує формування  державної  політики  у  сфері 
мисливського господарства,  центральний  орган  виконавчої  
влади,  що реалізує державну  політику  у сфері  
мисливського господарства, та  інші  центральні  органи  
виконавчої  влади  відповідно  до їх повноважень. 
 
       Органам місцевого   самоврядування   цим  Законом  та  
іншим законами України можуть бути надані  окремі  
повноваження  органів виконавчої  влади  у  сфері  
державного  регулювання  мисливського господарства та 
полювання. 

      Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у 
галузі мисливського господарства та полювання  
 
     До повноважень    Кабінету   Міністрів   України   у   галузі 
мисливського господарства та полювання належить:  
 
     забезпечення реалізації   державної   політики    у    галузі 
мисливського господарства та полювання;  
 
     передача мисливських   тварин,  що  перебувають  у  
державній  власності,  у комунальну власність та приватну 
власність юридичних  
і фізичних осіб;  
 

Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у 
галузі мисливського господарства та полювання  
 
     До повноважень    Кабінету   Міністрів   України   у   галузі 
мисливського господарства та полювання належить:  
 
     забезпечення реалізації   державної   політики    у    галузі 
мисливського господарства та полювання;  
 
     передача мисливських   тварин,  що  перебувають  у  
державній  власності,  у комунальну власність та приватну 
власність юридичних і фізичних осіб;  
 
     встановлення відповідно   до  цього  Закону  та  інших  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

     встановлення відповідно   до  цього  Закону  та  інших  актів 
законодавства порядку видачі дозволів на використання  
мисливських тварин як природного ресурсу 
загальнодержавного значення;  
 
     розроблення    та    здійснення   загальнодержавних   
програм мисливського господарства;  
 
     забезпечення державного  регулювання  та  контролю  у  
галузі охорони, використання та відтворення мисливських 
тварин;  
 
     затвердження порядку  встановлення лімітів та видачі 
дозволів на використання мисливських тварин;  
 
     організація зовнішньоекономічних  зв'язків   і   міжнародного  
співробітництва у галузі мисливського господарства та 
полювання;     
 
     вирішення інших питань у межах своїх повноважень. 

актів законодавства порядку видачі дозволів на використання  
мисливських тварин як природного ресурсу 
загальнодержавного значення;  
 
     розроблення    та    здійснення   загальнодержавних   
програм мисливського господарства;  
 
     забезпечення державного  регулювання  та  контролю  у  
галузі охорони, використання та відтворення мисливських 
тварин;  
 
      затвердження порядку проведення конкурсу на право 
користування  мисливськими угіддями;  
 
      затвердження порядку ведення  єдиного 
мисливського реєстру;   
 
      затвердження порядку визначення  збитків, що 
завдані мисливськими тваринами  внаслідок  знищення,  
пошкодження  сільськогосподарських або лісових 
культур;  
 
     затвердження порядку  встановлення лімітів та видачі 
дозволів на використання мисливських тварин;  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

     організація зовнішньоекономічних  зв'язків   і   
міжнародного  
співробітництва у галузі мисливського господарства та 
полювання;     
 
     вирішення інших питань у межах своїх повноважень. 

       Стаття 6. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади,  що забезпечує формування державної 
політики у сфері лісового та мисливського господарства  
 
 
     До  повноважень  центрального  органу  виконавчої  влади,  
що  
забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  
лісового та  
мисливського господарства, належить: 
 
     здійснення   державного  регулювання  у  галузі  
мисливського  
господарства  та полювання;  
 
     організація робіт   з  охорони,  використання  і  відтворення  
мисливських тварин,  збереження та  поліпшення  стану  
мисливських угідь;  
 

        Стаття 6. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері  мисливського господарства  
 
 
Головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що формують та реалізують   
державну політику у сфері мисливського господарства,  
є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної  політику у сфері мисливського 
господарства. 
  
       До  повноважень  центрального  органу  виконавчої  
влади,  що  
забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері 
мисливського  господарства, належить: 
 
       здійснення   державного  регулювання  у  галузі  
мисливського  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

     розроблення   та   прийняття   в   межах   своїх  
повноважень нормативно-правових   актів   з   питань   ведення    
мисливського господарства    та    полювання,    мисливського    
собаківництва, використання  ловчих звірів і птахів;  
 
     встановлення   відповідно   до  законодавства  обмежень  
щодо використання  державного мисливського фонду;  
 
     розроблення проектів лімітів та норм використання 
мисливських  
тварин,   встановлення   за  погодженням  із  центральним  
органом  
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної 
політики у  
сфері   охорони   навколишнього   природного  середовища,  
строків  
здійснення   полювання;   
 
     визначення  за  погодженням із центральним органом 
виконавчої  
влади,  що  забезпечує  формування  державної фінансової 
політики,  
вартості ліцензій на добування мисливських тварин;  
 
     подання документів   з   питань   надання   у    користування 

господарства  та полювання;  
 
       затвердження штатного розпису та кошторису 
апарату центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері мисливського 
господарства;    
 
     організація робіт   з  охорони,  використання  і  відтворення  
мисливських тварин,  збереження та  поліпшення  стану  
мисливських угідь;  
 
     розроблення   та   прийняття   в   межах   своїх  
повноважень нормативно-правових   актів   з   питань   
ведення    мисливського господарства    та    полювання,    
мисливського    собаківництва, використання  ловчих звірів і 
птахів;  
 
     встановлення   відповідно   до  законодавства  обмежень  
щодо використання  державного мисливського фонду;  
 
     розроблення проектів лімітів використання мисливських  
тварин,   встановлення   за  погодженням  із  центральним  
органом  
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної 
політики у сфері   охорони   навколишнього   природного  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

мисливських угідь;  
 
     підготовка проектів  планів  переселення  мисливських 
тварин, організація роботи з їх штучного відтворення;  
 
     затвердження  правил  державного  обліку мисливських 
тварин і  
обсягів  їх  добування;   
 
     встановлення  порядку  видачі  паспортів на собак 
мисливських  
порід,  інших ловчих звірів і птахів;  
 
     встановлення  порядку  видачі  посвідчень мисливця і 
щорічних  контрольних   карток  обліку  добутої  дичини  і  
порушень  правил полювання, розроблення та затвердження 
відповідних навчальних   програм   з   питань   мисливського  
господарства  та полювання;  
 
     організація роботи   з   упорядкування   мисливських   угідь, 
визначення їх пропускної спроможності;  
  
    здійснення  інших повноважень, визначених законами 
України та  
покладених  на  нього  Президентом  України. 

середовища,  строків здійснення   полювання;   
 
     визначення  за  погодженням із центральним органом 
виконавчої влади,  що  забезпечує  формування  державної 
фінансової політики, вартості ліцензій на добування 
мисливських тварин;  
 
     затвердження  правил  державного  обліку мисливських 
тварин;   
 
     встановлення  порядку  видачі  паспортів на собак 
мисливських  
порід,  інших ловчих звірів і птахів;  
 
      встановлення  порядку  видачі  посвідчень мисливця і 
щорічних  контрольних   карток  обліку  добутої  дичини  і  
порушень  правил полювання; 
 
     затвердження примірної форми договору на право 
користування мисливськими угіддями;  
 
    затвердження правил визначення меж мисливських 
дільниць;  
 
     затвердження єдиної форми відстрільних карток та 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

порядку їх обліку;  
  
      затвердження  навчальних   програм   з   питань   
мисливського  господарства  та полювання, та 
кваліфікаційних вимог до спеціалістів, що здійснюють 
підготовку мисливців;  
 
     здійснення  інших повноважень, визначених законами 
України та покладених  на  нього  Президентом  України. 

       Стаття 6-1. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері  
лісового та мисливського господарства  
 
     До  повноважень  центрального  органу  виконавчої  влади,  
що  реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового  та  
мисливського  господарства  у  галузі  мисливського  
господарства  і  полювання,  належить:  
 
     подання   документів   з   питань   надання   у  користування 
мисливських угідь;  
 
     здійснення державного контролю за дотриманням 
законодавства в  
галузі мисливського господарства і полювання;  
 

        Стаття 6-1. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері  мисливського господарства  
 
        Реалізацію державної політики у сфері 
мисливського господарства здійснює самостійний 
структурний підрозділ   центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує  формування  державної політики у 
сфері мисливського господарства.  
У складі обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій діють самостійні  
підрозділи центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері мисливського 
господарства.  
 
        До  повноважень  центрального  органу  виконавчої  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

     видача  в  установленому  порядку  дозволів  на  
використання мисливських  тварин,  що  перебувають  у  
державній  власності, за винятком   тих,   що   знаходяться   на   
територіях  та  об’єктах природно-заповідного фонду;  
 
     ведення державного обліку чисельності і добування 
мисливських тварин;  
 
     видача  паспортів  на  собак  мисливських порід, інших 
ловчих звірів і птахів;  
 
     видача  посвідчень  мисливця  і  щорічної  контрольної 
картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання;  
 
     організація  роботи  з  укладання з користувачами 
мисливських угідь  договорів  про  умови  ведення 
мисливського господарства та  
здійснення контролю за виконанням цих договорів;  
 
     ведення    державного   кадастру   мисливських   тварин,   
що перебувають на території України;  
 
     здійснення  інших повноважень, визначених законами 
України та  
покладених на нього Президентом України. 

влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері    
мисливського  господарства,   належить:  
 
     подання   документів   з   питань   надання   у  
користування мисливських угідь;  
 
       організація робіт   з  охорони,  використання  і  
відтворення  мисливських тварин,  збереження та  
поліпшення  стану  мисливських угідь; 
 
     підготовка проектів  планів  переселення  
мисливських тварин, організація роботи з їх штучного 
відтворення;  
 
     подання документів   з   питань   надання   у    
користування мисливських угідь;  
 
     здійснення державного контролю за дотриманням 
законодавства в галузі мисливського господарства і 
полювання;  
 
   видача  в  установленому  порядку  дозволів  на  
використання мисливських  тварин,  що  перебувають  у  
державній  власності, за винятком   тих,   що   знаходяться   
на   територіях  та  об’єктах природно-заповідного фонду;  



 

 

 

28 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 
     ведення державного обліку чисельності мисливських 
тварин;  
 
     видача  паспортів  на  собак  мисливських порід, інших 
ловчих звірів і птахів;  
 
     видача  посвідчень  мисливця;  
 
     організація  роботи  з  укладання з користувачами 
мисливських угідь  договорів  про  умови  ведення 
мисливського господарства та  
здійснення контролю за виконанням цих договорів;  
 
     ведення    державного   кадастру   мисливських   тварин,   
що перебувають на території України;  
 
    організація роботи   з   упорядкування   мисливських   угідь;  
 
      забезпечення пропагування і популяризації ведення 
мисливського господарства та  полювання на засадах 
сталого розвитку та мисливської етики;  
 
        забезпечення представництва в міжнародних 
організаціях, налагодження міжнародної  співпраці щодо 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

розвитку мисливського господарства; 
 
      організація виставково-ярмаркової діяльності у сфері  
мисливського господарства та полювання; 
      
     розробка освітньо-професійних програм підготовки 
мисливців, підвищення кваліфікації посадових осіб 
користувачів мисливських угідь;  
 
     здійснення  інших повноважень, визначених законами 
України та покладених на нього Президентом України. 

     Стаття 8. Повноваження обласних, районних, Київської 
та  
Севастопольської міських державних  адміністрацій у 
галузі мисливського  господарства та полювання  
 
      До    повноважень    обласних,    районних,    Київської   та 
Севастопольської  міських   державних   адміністрацій   у   
галузі  мисливського господарства та полювання належить:  
 
     забезпечення виконання  державних  та  регіональних  
програм у  
галузі охорони,  використання і  відтворення  мисливських  
тварин,  
розвитку мисливського господарства;  

      Стаття 8. Повноваження обласних, районних, 
Київської та  
Севастопольської міських державних  адміністрацій у 
галузі мисливського  господарства та полювання  
 
      До    повноважень    обласних,    районних,    Київської   та 
Севастопольської  міських   державних   адміністрацій   у   
галузі  мисливського господарства та полювання належить:  
 
     забезпечення виконання  державних  та  регіональних  
програм у  
галузі охорони,  використання і  відтворення  мисливських  
тварин,  
розвитку мисливського господарства;  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 
      встановлення відповідно   до   законодавства   обмежень  
щодо  користування мисливськими угіддями та здійснення 
полювання;  
 
      забезпечення додержання   вимог   законодавства   у    
галузі мисливського господарства та полювання;  
 
     взаємодія з   органами   місцевого  самоврядування  з  
питань мисливського господарства та полювання;  
 
    вирішення інших питань у межах своїх повноважень.  

 

 
      встановлення відповідно   до   законодавства   обмежень  
щодо  користування мисливськими угіддями та здійснення 
полювання;  
 
      забезпечення додержання   вимог   законодавства   у    
галузі мисливського господарства та полювання;  
 
     взаємодія з   органами   місцевого  самоврядування  з  
питань мисливського господарства та полювання;  
 
    вирішення інших питань у межах своїх повноважень.  

 

     Стаття 11. Громадські організації мисливців  
 
     З метою задоволення своїх  законних  інтересів  у  
здійсненні полювання,  сприяння  веденню мисливського 
господарства,  розвитку мисливського   собаківництва    
громадяни    можуть    добровільно об'єднуватись у громадські 
організації мисливців 

     Стаття 11. Громадські об’єднання  мисливців  
 
     З метою здійснення та захисту прав і свобод, 
сприяння  веденні мисливського господарства, розвитку 
мисливського   собаківництва    фізичні та/або юридичні 
особи приватного права   можуть    добровільно 
об'єднуватись у громадські об’єднання мисливців у 
визначеному законом порядку.  

. Стаття 12. Право на полювання  
 
     Право  на  полювання в межах визначених для цього 
мисливських  

        Стаття 12. Право на полювання  

         Особа, яка досягла 21-річного віку,   пройшла 
повний курс навчання за відповідною програмою, 
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угідь  мають  громадяни  України,  які  досягли  18-річного  віку,  
іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на 
добування  
мисливських  тварин  та  інші  документи,  що засвідчують 
право на  
полювання. 
 
     Полювання з  використанням  вогнепальної  мисливської   
зброї  
дозволяється  лише  особам,  які  в установленому порядку 
одержали  
в    уповноваженому   державному   органі   відповідний   
документ  
дозвільного характеру на право користування цією зброєю. 
 
     До полювання прирівнюється:  
 
     перебування осіб у межах мисливських угідь,  у тому числі  
на  
польових і лісових дорогах (крім доріг загального 
користування), з  
будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими  
знаряддями  добування  звірів  і  птахів,  або з собаками 
мисливських порід чи ловчими  звірами  і  птахами,  або  з  
продукцією  полювання (крім випадків    регулювання   

успішно склала іспит, отримує право на полювання за 
умови  одержання  в установленому порядку дозволу на 
добування мисливських тварин та інших документів на 
право полювання.  

          Особа, яка бажає отримати право на полювання, 
зобов'язана пройти  курс навчання  відповідно до 
типової навчальної програми, успішно скласти 
теоретичний і практичний іспити в  центральному органі  
виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері мисливського господарства.  Порядок підготовки 
мисливців, підвищення кваліфікації  працівників 
користувачів мисливських угідь визначається 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує  
державну політику у сфері мисливського господарства. 

         Підготовка мисливців, підвищення кваліфікації  
працівників користувачів мисливських угідь 
здійснюються в акредитованих закладах незалежно від 
форми власності та підпорядкування, які за 
результатами атестації отримали відповідний атестат. 
Підготовка мисливців та  підвищення кваліфікації 
працівників користувачів мисливських угідь  
здійснюються спеціалістами, які відповідають 
визначеним кваліфікаційним вимогам центрального 
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чисельності   диких   тварин,   польових випробувань  і  змагань  
мисливських  собак  (не  нижче  обласного рівня);   
     перебування осіб  на  дорогах   загального   користування   з  
продукцією   полювання   або   з  будь-якою  зібраною  
розчохленою  
стрілецькою зброєю.  
 
 

органу виконавчої влади, що формує державну політику 
у сфері  мисливського господарства. Перелік вимог до 
закладів, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які 
здійснюють таку підготовку, визначаються  центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сферах освіти і науки. 

         Від проходження курсу навчання за відповідною 
програмою та складання іспиту звільняються громадяни, 
які мають спеціальну фахову освіту за відповідним 
навчальним напрямком. 

       Посвідчення мисливця  у разі успішного складання 
іспиту   видається через центри надання 
адміністративних послуг. 

       Іноземці мають право на полювання у разі 
одержання в установленому порядку дозволу на 
добування мисливських тварин та при наявності інших  
документів на право полювання 
 
       Полювання з  використанням  вогнепальної  мисливської   
зброї дозволяється  лише  особам,  які  в установленому 
порядку одержали в    уповноваженому   державному   органі   
відповідний   документ дозвільного характеру на право 
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користування цією зброєю. 
 
        До полювання прирівнюється:  
 
        перебування осіб у межах мисливських угідь,  у тому 
числі  на  
польових і лісових дорогах (крім доріг загального 
користування), з  
будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими  
знаряддями  добування  звірів  і  птахів,  або з собаками 
мисливських порід чи ловчими  звірами  і  птахами,  або  з  
продукцією  полювання (крім випадків    регулювання   
чисельності   диких   тварин,   польових випробувань  і  
змагань  мисливських  собак ;   
       перебування осіб  на  дорогах   загального   користування   
з продукцією   полювання   або   з  будь-якою  зібраною  
розчохленою стрілецькою зброєю. 

     Стаття відсутня       Стаття 12-1 Єдиний мисливський реєстр  
 
       З метою систематизації даних про користування 
мисливськими угіддями  діє єдиний мисливський реєстр, 
який  призначається для збирання, зберігання, захисту, 
обліку, пошуку і поширення в установленому законом 
порядку даних про мисливців, порушників правил 
полювання, користувачів мисливських угідь та 
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показників ведення ними мисливського господарства.  
       Інформація про іноземних громадян та осіб без 
громадянства, які мають право на полювання на 
території України та фактично здійснювали полювання,  
надається користувачами мисливських угідь до єдиного 
мисливського реєстру  протягом десяти робочих днів  
від дати проведення полювання.   
       Держателем єдиного мисливського реєстру є 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері мисливського господарства.  
Формування  та функціонування  Реєстру  
забезпечується  за рахунок коштів державного бюджету.  
      Єдиний мисливський реєстр є частиною державного 
кадастру тваринного світу. Відомості єдиного 
мисливського реєстру  розміщуються на веб-сайті 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері мисливського господарства, 
та  є відкритими для цілодобового та безоплатного 
доступу, за виключенням інформації з обмеженим 
доступом.  Надання  персональних даних про фізичних 
осіб, що містяться у Реєстрі, здійснюється виключно у 
випадках, передбачених законами України. 
       Порядок ведення  єдиного мисливського реєстру та  
склад його відомостей затверджується Кабінетом 
Міністрів України.   
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     Стаття відсутня  Стаття 12 – 2 Права та обов’язки мисливця 
 
 Мисливцем є громадянин України, іноземець, особа 
без громадянства,  яка у встановленому законом порядку 
отримала право на полювання на території України та 
одержала відповідні документи на право полювання, 
відомості про яку внесено до єдиного мисливського 
реєстру у встановленому порядку.  
 До мисливців прирівнюються працівники або 
представники користувачів мисливських угідь, які на 
підставі трудового, цивільно-правового договору 
виконують обов’язки, пов’язані із охороною, 
відтворенням мисливських тварин, збереженням та  
поліпшенням середовища їх перебування.  
 Мисливець має право: 
 -    проводити полювання у відповідності із цим 
Законом, Правилами проведення  полювання, які 
затверджуються центральним органом виконавчої 
влади, що формує державну політику у сфері  
мисливського господарства; 
 -   використовувати під час проведення полювання 
собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів 
(за наявності паспортів на них);   
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 -  брати участь у регулюванні чисельності  
небажаних для мисливського господарства тварин;  
 - отримувати у користувача мисливських угідь 
документи, що засвідчують законність набуття 
продукцію полювання;  
 - першочергового придбання у користувача 
мисливських угідь добутих під час полювання м’яса, 
шкур, рогів та іклів копитних тварин; 
 -    розпоряджатись на власний розсуд добутою під 
час полювання пернатою дичиною, хутровими звірем та 
субпродуктами копитних тварин.  
 
 Мисливець зобов’язаний:  
-   дотримуватись  чинного законодавства у галузі 
мисливського господарства та полювання, охорони та 
використання тваринного світу, в сфері захисту тварин 
від жорстокого поводження, а також правил пожежної 
безпеки та поводження зі зброєю; 
 -  пред’являти для перевірки документи на право 
полювання, документи, що засвідчують законність 
набуття продукції полювання та саму продукцію 
полювання, а також  стрілецьку зброю та інші знаряддя 
полювання,  транспортні засоби  в мисливських угіддях і 
на дорогах загального користування, польових, лісових 
дорогах,  на вимогу працівників, уповноважених 
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здійснювати контроль у галузі мисливського 
господарства та полювання, а також  єгерів та посадових 
осіб користувачів мисливських угідь;  
 -  охороняти мисливських тварин і середовище їх 
перебування, дбайливо  ставитись до навколишнього 
природного середовища, здійснюючи полювання на 
засадах мисливської етики; 
 -  негайно інформувати посадових осіб 
користувача мисливських угідь про виявлені при 
здійсненні полювання порушення законодавства у сфері 
мисливського господарства та полювання, тваринного 
світу та захисту тварин від жорсткого поводження;  
 -      проводити облік добутих мисливських тварин; 
 - виконувати ветеринарно-санітарні вимоги при 
транспортуванні, зберіганні, обробці продукції 
полювання; 
 -  відшкодовувати збитки та шкоду, спричинену  
внаслідок порушення законодавства у галузі 
мисливського господарства та полювання;  
 Мисливці також мають інші права та обов’язки 
щодо здійснення полювання та використання 
мисливських тварин, передбачені законодавством. 
  

     Стаття 14. Документи на право полювання  
 

     Стаття 14. Документи на право полювання  
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     Документами  на  право  полювання  (для  громадян 
України) є:  
 
     посвідчення мисливця;  
 
     щорічна контрольна картка обліку добутої  дичини  і  
порушень  
правил полювання з відміткою про сплату державного мита;  
 
     дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, 
відстрільна  
картка,  дозвіл  на  діагностичний  та селекційний відстріл 
тощо);  
 
     відповідний   дозвіл   на   право  користування  
вогнепальною  
мисливською  зброєю у разі її використання;  
 
     паспорт  на  собак  мисливських  порід, інших ловчих звірів і  
птахів  у  разі  їх використання під час полювання.  
 
     Зазначені документи   мисливець  зобов'язаний  мати  під  
час здійснення полювання,  транспортування або  перенесення  
продукції  
полювання   і   пред'являти   їх  на  вимогу  осіб,  

     Документами  на  право  полювання  (для  громадян 
України) є:  
 
     посвідчення мисливця;  
 
     щорічна контрольна картка обліку добутої  дичини  і  
порушень  
правил полювання з відміткою про сплату державного мита;  
  
     дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, 
відстрільна  
картка,  спеціальні дозволи на  відстріл (відлов) 
мисливських тварин з метою селекційного відбору,   
ветеринарно-санітарної експертизи,   наукових цілей  або 
переселення в нові місця перебування, польових  
випробувань  та  змагань собак мисливських порід,    
добування небажаних для мисливського господарства 
хижих тварин,   регулювання численності.);  
 
     відповідний   дозвіл   на   право  користування  
вогнепальною  
мисливською  зброєю у разі її використання;  
 
     паспорт  на  собак  мисливських  порід, інших ловчих звірів 
і  
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уповноважених здійснювати  контроль  у  галузі  мисливського   
господарства   та полювання.  
 
     Посвідчення  мисливця  та  щорічна  контрольна  картка 
обліку добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи 
і паспорти на собак мисливських порід, які можуть 
використовуватися в полюванні, паспорти  на  інших  ловчих  
звірів і птахів видаються центральним органом  виконавчої  
влади,  що реалізує державну політику у сфері  лісового та 
мисливського господарства. 
 
     Розмір державного мита, а також порядок стягнення 
платежів за видачу посвідчення мисливця та щорічної 
контрольної картки  обліку добутої  дичини  і  порушень  правил  
полювання  встановлюються  у порядку, передбаченому 
законодавством.  
 
     Розмір  плати  за  видачу  посвідчення  мисливця  та 
щорічної контрольної   картки  обліку  добутої  дичини  і  
порушень  правил полювання  встановлюється центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  
державної  політики  у  сфері  лісового та мисливського  
господарства,  за погодженням із центральним органом 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної 
фінансової політики. 

птахів  у  разі  їх використання під час полювання.  
 
     Зазначені документи   мисливець  зобов'язаний  мати  під  
час  
здійснення полювання,  транспортування або  перенесення  
продукції  
полювання   і   пред'являти   їх  на  вимогу  осіб,  
уповноважених  
здійснювати  контроль  у  галузі  мисливського   господарства   
та  
полювання.  
 
      Не менше ніж за чотири години до початку  
проведення полювання мисливець зобов’язаний 
здійснити реєстрацію у користувача мисливських угідь.  
 
     Посвідчення  мисливця  та  щорічна  контрольна  картка 
обліку добутої дичини і порушень правил полювання, 
родоводи і паспорти на собак мисливських порід, які можуть 
використовуватися в полюванні, паспорти  на  інших  ловчих  
звірів і птахів видаються центральним органом  виконавчої  
влади,  що реалізує державну політику у сфері  мисливського 
господарства. 
 
      Розмір державного мита, а також порядок стягнення 
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платежів за видачу посвідчення мисливця та щорічної 
контрольної картки  обліку добутої  дичини  і  порушень  
правил  полювання  встановлюються  у порядку, 
передбаченому законодавством.  
 

     Розмір  плати  за  видачу  посвідчення  мисливця, щорічної 
контрольної   картки  обліку  добутої  дичини  і  порушень  
правил полювання,   родоводів і паспортів на собак 
мисливських порід, паспортів на  інших ловчих звірів і 
птахів  встановлюється центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує  формування  державної  політики  у  
сфері  мисливського  господарства,  за погодженням із 
центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування державної фінансової політики. 
     

     Стаття 15. Способи полювання  
 
     Полювання може здійснюватися такими способами:  
 
     індивідуальне полювання;  
 
     колективне полювання;  
 
     колективне полювання з нагоничами (облавне полювання).  
 

    Стаття 15. Способи полювання  
 
     Полювання може здійснюватися такими способами:  
 
     індивідуальне полювання; 
 
     вольєрне добування;  
 
     колективне полювання;  
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     Полювання може здійснюватися з використанням:  
 
     мисливської вогнепальної зброї;  
 
     собак  мисливських  порід,  інших  ловчих звірів і птахів (за  
наявності  паспортів на них);  
 
     сіток і пасток для відлову тварин живцем;  
 
     пасток для  добування хутрових звірів з науковою метою та 
для  
переселення;  
 
     мисливських  вишок;  
 
     пахучих неотруйних приманок.  
 
     Полювання   може   здійснюватися  з  мисливською  зброєю,  
що  належить  іншій  фізичній особі або користувачу 
мисливських угідь, лише  у  присутності  власника  цієї  зброї   
або   уповноваженого працівника  користувача  мисливських 
угідь,  за яким закріплена ця мисливська  зброя,  за  умови  
наявності  у  власника   зброї   чи уповноваженого    працівника    
користувача    мисливських   угідь відповідних     документів    
дозвільного    характеру,    виданих уповноваженим державним 

     колективне полювання з нагоничами (облавне 
полювання).  
 
     Полювання може здійснюватися з використанням:  
 
     мисливської вогнепальної зброї;  
 
     собак мисливських порід, у тому числі належних іншим 
особам, а також  ловчих звірів і птахів (за наявності 
паспортів на них); 
 
     сіток і пасток для відлову тварин живцем;  
 
     пасток для  добування хутрових звірів з науковою метою 
та для  
переселення;  
 
     на водоплавну дичину із використанням «підсадних 
птахів»; 
 
     мисливських  веж;  
 
     пахучих неотруйних приманок.  
     Полювання   може   здійснюватися  з  мисливською  
зброєю,  що  належить  іншій  фізичній особі або користувачу 
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органом. 
 

мисливських угідь, лише  у  присутності  власника  цієї  зброї   
або   уповноваженого працівника  користувача  мисливських 
угідь,  за яким закріплена ця мисливська  зброя,  за  умови  
наявності  у  власника   зброї   чи уповноваженого    
працівника    користувача    мисливських   угідь відповідних     
документів    дозвільного    характеру,    виданих 
уповноваженим державним органом. 

 

     Стаття 16. Ліміти використання мисливських тварин,  
віднесених до державного мисливського фонду 
 
     Полювання  на  парнокопитних  тварин,  куницю  лісову, 
бобра, ондатру,  бабака,  білку,  віднесених  до  державного 
мисливського  
фонду,  здійснюється  відповідно  до  лімітів  (  z0986-16  ), які 
затверджуються на мисливський сезон центральним органом 
виконавчої влади,  що  забезпечує  формування державної 
аграрної політики, за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування   державної  
політики  у  сфері  охорони  навколишнього природного  
середовища, за поданням центрального органу виконавчої 
влади,   що   реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового  та 
мисливського  господарства,  на  підставі  пропозицій 
користувачів мисливських    угідь,    погоджених    з   
обласними,   Київською, Севастопольською міськими 

      Стаття 16. Ліміти використання мисливських тварин,  
віднесених до державного мисливського фонду 
 
         Полювання може здійснюватись на такі види 
мисливських тварин: 
      - дикі звірі: кріт європейський (Talpa europaea), собака 
єнотоподібний (Nyctereutes procyonoides), вовк (Canis 
lupus), шакал золотистий (Canis aureus), лисиця звичайна 
(Vulpes vulpes), куниця кам’яна (Martes foina), куниця 
лісова (Martes martes), норка американська (Mustela 
vison), борсук (Meles meles), заєць сірий  (Lepus 
europaeus), кріль дикий (Oryctolagus cuniculus), білка 
звичайна (Sciurus vulgaris), бобер європейський (Castor 
fiber), бабак степовий (Marmota bobac), ондатра (Ondatra 
zibethicus), свиня дика (Sus scrofa), лань (Dama dama), 
козуля європейська (Capreolus capreolus), олень 
благородний (Cervus elaphus), олень плямистий  (Cervus 
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державними адміністраціями. 
 
     Полювання   на   інших   мисливських  тварин,  віднесених  
до  
державного   мисливського  фонду,  регулюється  нормами  
відстрілу, які встановлюються на мисливський сезон 
центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  
формування  державної  
політики  у  сфері охорони навколишнього природного 
середовища, за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  
політики  у  сфері лісового та мисливського господарства, за 
поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері мисливського господарства. 
 
     Полювання   може  здійснюватися  з  мисливським  собакою,  
що  
належить  іншій  фізичній  чи  юридичній  особі,  за  наявності  у 
мисливця паспорта на такого собаку. 
 

Nippon), лось європейський (Alces alces), муфлон (Ovis 
musimon); 
    - птахи:пірникоза велика (норець великий- Podiceps 
cristatus), лебідь-шипун (Cygnus olor), гуска сіра (Anser 
anser), гуменник – (Anser fabalis), гуска білолоба (гуска 
велика білолоба - Anser albifrons), шилохвіст (Anas 
acuta), широконіска (Anas clypeata),  чирянка мала (чирок-
свистунок- Anas crecca),  чирянка велика (чирок-
тріскунок - Anas querquedula), крижень (Anas 
platyrhynchos), свищ (Anas penelope), попелюх (чернь 
червоноголова - Aythya ferina),  чернь чубата (Aythya 
fuligula),  чернь морська (Aythya marila), турпан (Melanitta 
fusca), синька (Melanitta nigra), морянка  (Clangua 
hyemalis), перепілка (перепел - Coturnix coturnix), куріпка 
сіра (Perdix perdix), фазан (Phasianus colchicus), пастушок 
(Rallus aquaticus), курочка водяна (Gallinula chloropus), 
лиска (Fulica atra), сивка звичайна (Pluvialis apricaria), 
сивка морська (тулес - Pluvialis squatarola),  брижач 
(турухтан - Philomachus pugnax), коловодник звичайний 
(травник - Tringa totanus), коловодник чорний (щоголь - 
Tringa erythropus),  коловодник великий (уліт великий - 
Tringa nebularia), грицик малий (веретенник малий - 
Limosa lapponica),слуква (вальдшнеп - Scolopax 
rusticola),  баранець звичайний (бекас - Gallinago 
gallinago), горлиця звичайна (Streptopelia turtur), горлиця 
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садова (кільчаста - Streptopelia decaocto),  голуб сизий 
(Columba livia), припутень (Columba palumbus), сорока 
(Pica pica), ворона сіра (Corvus cornix). 
     Полювання  на  парнокопитних  тварин,  куницю  лісову, 
бобра, ондатру,  бабака,  білку,  віднесених  до  державного 
мисливського  
фонду,  здійснюється  відповідно  до  лімітів  (  z0986-16  ), які 
щороку затверджуються та оприлюднюються  не пізніше 
01 квітня на поточний  мисливський сезон центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування   
державної  політики  у  сфері  охорони  навколишнього 
природного  середовища, за поданням центрального органу 
виконавчої влади,   що   реалізує  державну  політику  у  
сфері  мисливського  господарства,  на  підставі  пропозицій 
користувачів мисливських    угідь,    погоджених    з   
обласними,   Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями. 
 
     Полювання  на  вовка  здійснюється  відповідно  до  
лімітів, які щороку затверджуються та оприлюднюються  
не пізніше 01 квітня на поточний  мисливський сезон 
обласними,   Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями в порядку, затвердженому 
центральним органом виконавчої влади, що формує 
державну політику у сфері мисливського господарства.  
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     Полювання   на   інших   мисливських  тварин,  віднесених  
до державного   мисливського  фонду,  регулюється  
сезонними нормами  відстрілу, які встановлюються  
користувачами мисливських угідь на підставі обліку 
чисельності мисливських тварин, матеріалів 
упорядкування мисливських угідь та цього Закону.  
   
     Добування вовка, а також  небажаних для 
мисливського господарства тварин здійснюється у 
визначеному цим законом порядку.  
 
     Полювання   може  здійснюватися  з  мисливським  
собакою,  що належить  іншій  фізичній  чи  юридичній  особі,  
за  наявності  у мисливця паспорта на такого собаку. 
 

      Стаття 17. Дозволи на добування мисливських тварин, 
віднесених до державного мисливського фонду  
 
     Добування мисливських   тварин,   віднесених   до  
державного  
мисливського  фонду  здійснюється  за  дозволом  -  ліцензією  
або  
відстрільною карткою.  
 

      Стаття 17. Дозволи на добування мисливських 
тварин, віднесених до державного мисливського фонду  
 
     Добування мисливських   тварин,   віднесених   до  
державного мисливського  фонду,  здійснюється  за  
ліцензією,  відстрільною карткою, спеціальним 
дозволом. Форми та порядок обліку ліцензій, 
відстрільних карток та спеціальних дозволів  
затверджується Кабінетом Міністрів України. 
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     За ліцензією здійснюється полювання на кабана,  лань,  
оленів  
європейського та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, 
бабака,  
бобра, борсука, ондатру, куницю лісову.  
 
     За відстрільною  карткою  здійснюється  полювання  на 
пернату  
дичину,  кроля дикого,  зайця-русака,  єнотовидного собаку, 
вовка,  
лисицю,   шакала,   куницю   кам'яну,  норку  американську,  
тхора  
лісового.  
 
     За дозволом може здійснюватися відстріл  (відлов)  будь-
якого  
виду    мисливських   тварин   з   метою   селекційного   
відбору,  
ветеринарно-санітарної експертизи, регулювання чисельності.  
 
     Добування вовка,  лисиці,  єнотовидного  собаки   та   
шакала  
дозволяється  здійснювати  також  за наявності у мисливця 
ліцензії  
або відстрільної картки на добування інших мисливських 

 
     За ліцензією здійснюється полювання на кабана,  лань,  
оленів європейського та плямистого, козулю, лося, муфлона, 
білку, бабака, бобра, борсука,  куницю лісову.  
 
     За відстрільною  карткою  здійснюється  полювання  на 
пернату дичину,  кроля дикого,  зайця-русака,  вовка, куницю   
кам'яну,  ондатру, норку  американську.  
 
     За спеціальними дозволами, які надаються на  
підставі лімітів та сезонних норм добування 
мисливських тварин,  може здійснюватися відстріл 
(відлов) мисливських тварин з метою: 
 
   селекційного відбору; 
 
    ветеринарно-санітарної експертизи; 
 
    наукових цілей  або переселення в нові місця 
перебування;   
 
    польових  випробувань  та  змагань собак 
мисливських порід;  
 
    добування небажаних для мисливського господарства 
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тварин.  
 
     Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських  
угідь,  
який  отримує  їх  у  центральному  органі  виконавчої  влади,  
що  
реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового  та  
мисливського  
господарства. 
 
     Відстрільні картки     видаються    мисливцям    
користувачем  
мисливських угідь.  
 
     Ліцензії та  відстрільні  картки   видаються   мисливцям   із  
зазначенням   у  них  терміну  та  місця  здійснення  полювання  
з  
урахуванням лімітів добування  мисливських  тварин  та  
пропускної  
спроможності мисливських угідь. 

 

хижих тварин,  
 
    регулювання численності.   
 
      Добування вовка та небажаних для мисливського 
господарства тварин дозволяється  здійснювати  також  за 
наявності у мисливця ліцензії або відстрільної картки на 
добування інших мисливських тварин.  
 
     Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських  
угідь, який  отримує  їх  у  центральному  органі  виконавчої  
влади,  що реалізує  державну  політику  у  сфері  
мисливського господарства. 
 
       Відстрільні картки  виготовляються    користувачами 
мисливських угідь за єдиною формою. Перед видачею 
мисливцям відстрільні картки підлягають обліку 
користувачем мисливських угідь. Форма відстрільних 
карток, порядок їх обліку  затверджуються центральним 
органом виконавчої влади, що формує державну 
політику у сфері мисливського господарства. 
 
     Ліцензії та відстрільні картки  видаються мисливцям із 
зазначенням в них прізвища, ім’я, по-батькові мисливця, 
реєстраційного номеру із єдиного мисливського реєстру,   
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дати,  місця здійснення  полювання на підставі  лімітів 
або сезонних норм добування  мисливських  тварин. 

 

       Стаття 18. Вартість дозволів на добування 
мисливських тварин,  віднесених до державного 
мисливського фонду 
 
     Вартість    ліцензій    на   добування   мисливських   тварин 
визначається  центральним  органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування  державної  політики  у  сфері лісового 
та мисливського господарства,  за  погодженням  із  
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фінансової політики. 
 
     Вартість  відстрільних карток на добування мисливських 
тварин встановлює користувач мисливських угідь. 
 
     Дозволи  на добування мисливських тварин з метою 
селекційного відбору,    санітарно-ветеринарної     експертизи,     
регулювання чисельності  диких  тварин видаються 
безоплатно.  У разі добування мисливських  тварин  за   
вказаними   дозволами,   які   надаються відповідно  до  лімітів,  
користувач  угідь  закриває  ліцензію та сплачує її вартість.  
 

      Стаття 18. Вартість дозволів на добування 
мисливських тварин та засобів обліку добутих 
мисливських тварин, віднесених до державного 
мисливського фонду   
 
    Вартість    ліцензій    на   добування   мисливських   
тварин визначається  центральним  органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування  державної  політики  
у  сфері мисливського  господарства. 
 
     Вартість  відстрільних карток на добування мисливських 
тварин встановлює користувач мисливських угідь. 
 
     Дозволи  на добування мисливських тварин з метою 
селекційного відбору,    санітарно-ветеринарної     
експертизи,     регулювання чисельності  диких  тварин 
видаються безоплатно.  У разі добування мисливських  
тварин  за   вказаними   дозволами,   які   надаються 
відповідно  до  лімітів,  користувач  угідь  закриває  ліцензію 
та сплачує її вартість.  

 

      Стаття 19. Строки полювання        Стаття 19. Строки полювання  
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     Полювання може здійснюватися у такі строки:  
 
     на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, 
огара,   галагаза,   гаги   звичайної,   лутка,   крохалів,  черні 
червонодзьобої,  нерозня,  креха  середнього,  каменярки,  
казарок білощокої  та  червоноволої),  лиску, куликів (крім 
кулика-сороки, ходуличника,  шилодзьобки,  кроншнепів,  
чайки, лежня, дерихвоста, поручайника,   крем'яшника,   
чорниша,  перевізника,  фіфі,  зуйка морського,   малого,   
великодзьобого,   галстучника,  пісочників, плавунців,  баранця  
великого),  голубів  (крім голуба-синяка) - у серпні  -  грудні;   
 
     на гусок:  сіру,  білолобу велику,  гуменника -  у  серпні  - 
січні;  
 
     на куріпку сіру, фазана - у жовтні - грудні;  
 
     на перепела - у серпні - листопаді;  
 
     на самця козулі - з 1 травня по грудень включно;  
 
     на самців  лані,  оленів  європейського  і плямистого,  лося, 
муфлона,  кабана  та  його  молодняк,  здатний   до   
самостійного існування, - у серпні - січні;  

 
     Полювання може здійснюватися у такі строки:  
 
      на норця великого, качок (шилохвоста, широконіску, 
чирянку малу (чирка-свистунка), чирянку велику (чирка-
тріскунка), крижня, свища, попелюха (чернь 
червоноголову), чернь чубату, чернь морську, турпана, 
синьгу, морянку), лиску, пастушка, куликів (сивку 
звичайну, сивку морську (тулеса), брижача (турухтана), 
коловодника звичайного (травника), коловодника 
чорного (щоголя), коловодника великого (уліта 
великого), грицика малого (веретенника малого), слукву 
(вальдшнепа), баранця звичайного (бекаса)), голубів 
(горлицю звичайну, горлицю садову (кільчасту), 
припутня - у серпні – січні включно; 
 
     на гусок:  сіру,  білолобу велику,  гуменника -  у  серпні  - 
січні включно;  
 
     на куріпку сіру, фазана - у жовтні – грудні включно;  
 
     на перепела - у серпні – листопаді включно;  
 
     на самця козулі - з 1 травня по грудень включно;  
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     на самок  лані,  оленів  європейського і плямистого,  козулі, 
лося,  муфлона,  кабана та їх молодняк,  здатний  до  
самостійного існування, - у вересні - грудні;  
 
     на бабака - у червні - вересні;  
 
     на борсука - у жовтні - листопаді;  
 
     на білку,  бобра,  ондатру,  куниць лісову та кам'яну,  норку 
американську, тхора лісового, єнотовидного собаку, лисицю, 
вовка - з жовтня по лютий включно;  
 
     на кроля  дикого  та  зайця-русака  - з 1 листопада по січень  
включно.  
 
     Строки полювання  (конкретна  дата  відкриття   та   
закриття  полювання на певний вид мисливських тварин, дні 
полювання протягом тижня)  та  порядок  його  здійснення,  а  
також  норма  добування мисливських  тварин  визначаються 
користувачем мисливських угідь у межах  строків,  визначених  
цим   Законом,   за   погодженням   з центральним   органом   
виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику у сфері 
лісового та мисливського господарства, обласними, Київською, 
Севастопольською міськими державними адміністраціями та 

     на самців  лані,  оленів  європейського  і плямистого,  
лося, муфлона,  кабана  та  його  молодняк,  здатний   до   
самостійного існування, - у серпні – січні включно;  
 
     на самок  лані,  оленів  європейського і плямистого,  
козулі, лося,  муфлона,  кабана та їх молодняк,  здатний  до  
самостійного існування, - у вересні – грудні включно;  
 
     на бабака - у червні – вересні включно;  
 
     на борсука - у жовтні – листопаді включно;  
 
     на білку,  бобра,  ондатру,  куниць лісову та кам'яну,  норку 
американську, єнотовидного собаку, лисицю, вовка - з жовтня 
по лютий включно;  
 
     на кроля  дикого  та  зайця-русака  - з 1 листопада по 
грудень   
включно.  
 
       Строки полювання  (конкретна  дата  відкриття   та   
закриття  полювання на певний вид мисливських тварин, дні 
полювання протягом тижня)  та  порядок  його  здійснення,  а  
також  сезонна  норма  добування мисливських  тварин  
визначаються користувачем мисливських угідь у межах  
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доводяться    користувачами    мисливських    угідь    до   
відома громадськості. 
 

строків,  визначених  цим   Законом   та доводяться    
користувачами    мисливських    угідь   до   відома 
громадськості. 

 

     Стаття 20. Заборони щодо здійснення полювання  
 
     З   метою   раціонального  використання  мисливських  
тварин, охорони   диких   тварин,   а   також  середовища  їх  
перебування забороняється:  
 
     1) полювати без належного на те дозволу, а саме:  
 
     без документів, визначених статтею 14 цього Закону;  
 
     полювання на тварин, які не зазначені у дозволах на 
добування  
мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах 
норму;  
 
     2) полювання в заборонених для цього місцях, а саме:  
 
     на територіях  та об'єктах природно-заповідного фонду,  де 
це  
заборонено відповідно до положень про них;  
 

    Стаття 20. Заборони щодо здійснення полювання  
 
     З   метою   раціонального  використання  мисливських  
тварин, охорони   диких   тварин,   а   також  середовища  їх  
перебування забороняється:  
 
     1) полювати без належного на те дозволу, а саме:  
 
     без документів, визначених статтею 14 цього Закону;  
 
     полювання на тварин, які не зазначені у дозволах на 
добування  
мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах 
норму;  
 
     2) полювання в заборонених для цього місцях, а саме:  
 
     на територіях  та об'єктах природно-заповідного фонду,  
де це  
заборонено відповідно до положень про них;  
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     на  відтворювальних  ділянках (крім відстрілу і відлову 
хижих  
та  шкідливих  тварин);   
    
     у межах населених пунктів (сіл,  селищ,  міст),  за  винятком  
випадків,   передбачених   рішеннями   Ради  міністрів  
Автономної  
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської 
міських  
рад;  
 
     в угіддях, не зазначених у дозволі;  
 
     на відстані  ближче  ніж  200  метрів від будівель населеного  
пункту та окремо розташованих  будівель,  де  можливе  
перебування  
людей;  
 
     3) полювання у заборонений час, а саме:  
 
     у не  дозволені  для  полювання  строки  на  відповідні  види  
тварин;  
 
     у темний період доби (пізніше години  після  заходу  сонця  і  
раніше години до його сходу);  

     на  відтворювальних  ділянках (крім регулювання 
чисельності небажаних для мисливського господарства   
тварин);   
    
     у межах населених пунктів (сіл,  селищ,  міст),  за  
винятком  
випадків,   передбачених   рішеннями   Ради  міністрів  
Автономної  
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської 
міських рад;  
 
     в угіддях, не зазначених у дозволі;  
 
     на відстані  ближче  ніж  200  метрів від будівель 
населеного  
пункту та окремо розташованих  будівель,  де  можливе  
перебування  
людей;  
 
     3) полювання у заборонений час, а саме:  
 
     у не  дозволені  для  полювання  строки  на  відповідні  
види  
тварин;  
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     4) полювання  із  застосуванням або використанням 
заборонених  
знарядь та забороненими способами, а саме:  
 
     клеїв,   петель,   капканів,   підрізів,   закотів,   гачків,  
самострілів,  ловчих  ям;  
 
     отруйних та анестезуючих принад;  
 
     живих сліпих чи знівечених тварин як принади;  
 
     звуковідтворювальних приладів та пристроїв;  
 
     електричного обладнання для добування тварин;  
 
     штучних світлових   джерел,   приладів   та   пристроїв   для  
підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення;  
 
     дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин;  
 
     вибухових речовин;  
 
     з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих 
засобах  

     у темний період доби (пізніше години  після  заходу  сонця  
і  
раніше години до його сходу);  
 
     4) полювання  із  застосуванням або використанням 
заборонених  
знарядь та забороненими способами, а саме:  
 
     клеїв,   петель,   капканів,   підрізів,   закотів,   гачків,  
самострілів,  арбалетів, ловчих  ям;  
 
     отруйних та анестезуючих принад чи речовин;  
 
     живих сліпих чи знівечених тварин як принади;  
 
     звуковідтворювальних приладів та пристроїв;  
 
     електричного або електронного обладнання для 
добування тварин або їх тимчасового  паралічу;  
 
     пристроями, які оснащені електронним збільшувачем 
зображення чи перетворювачем зображення; 
 
     штучних світлових   джерел, глушників, вогнегасників, 
звукопонижувачів,     приладів   та   пристроїв   для 
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з працюючим двигуном;  
 
     літаків та вертольотів;  
 
     немисливської (у   тому   числі   військової)   вогнепальної,  
пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних 
вкладок,  
напівавтоматичної  або автоматичної зброї з магазинами більш 
як на  
два патрони;  
 
     руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів;  
 
     газу та диму;  
 
     заливання нір звірів;  
 
     а також:  
 
     на тварин,  які зазнають лиха (переправляються водою  або  
по  
льоду, рятуються від пожежі, повені тощо);  
 
     на  пернату  дичину  з  нарізною  вогнепальною  зброєю  або 
з  

підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного 
бачення та  тепловізорів;  
 
     дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин;  
 
     вибухових речовин;  
 
     з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих 
засобах, які рухаються;  
 
     літаків та вертольотів;  
 
     немисливської (у   тому   числі   військової)   вогнепальної,  
пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних 
вкладок,  
напівавтоматичної  або автоматичної зброї з магазинами 
більш як на два патрони;  
 
     руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів;  
 
     газу та диму;  
 
     заливання нір звірів;  
 
     а також:  
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використанням набоїв, споряджених кулями і шротом 
діаметром більше 5  мм  (N  0000);   
    
    на  хутрових  звірів (крім вовка, єнотовидного собаки, лисиці 
та  шакала)  з  нарізною вогнепальною зброєю калібром більш 
як 5,6  
міліметра;  
 
     на  копитних  тварин з використанням малокаліберної 
гвинтівки  
під патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених 
картеччю чи  шротом;  
 
     полювання з мисливськими собаками,  ловчими звірами і 
птахами  
без  наявності  на  них паспорта;  
 
     полювання   з   дерев   та   мисливських  вишок  без  
дозволу  
користувача  угідь;   
 
     5)  транспортування  або  перенесення  добутих  тварин  чи 
їх  
частин  без  відмітки  цього  факту  у щорічній контрольній 
картці  

 
     на тварин,  які зазнають лиха (переправляються водою  
або  по  
льоду, рятуються від пожежі, повені тощо);  
   
     із використанням  свинцевого шроту; 
  
     на  пернату  дичину  з  нарізною  вогнепальною  зброєю  
або з  
використанням набоїв, споряджених кулями і шротом 
діаметром більше 5  мм  (N  0000);   
    
    на  хутрових  звірів (крім вовка, єнотовидного собаки, 
лисиці та  шакала)  з  нарізною вогнепальною зброєю 
калібром більш як 5,6  
міліметра;  
 
     на  копитних  тварин з використанням малокаліберної 
гвинтівки  
під патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених 
картеччю чи  шротом;  
 
   полювання на мисливських тварин, які не вказані у 
статті 17 цього Закону;  
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обліку  добутої  дичини  і  порушень  правил  полювання, а 
також у  
дозволі  на  їх  добування;  
 
     6) допускання собак у мисливські угіддя без нагляду;  
 
     7) полювання з порушенням установленого для певної  
території  
(регіону,   мисливського   господарства,   обходу   тощо)  
порядку  
здійснення полювання;  
 
     8) полювання на заборонених для добування тварин;  
 
     9)   збирання   яєць  птахів,  загиблих  мисливських  птахів, 
самовільне  привласнення  знайдених в угіддях загиблих 
мисливських тварин  або  їх  частин,  руйнування, нищення або 
псування штучних гніздищ, солонців, годівниць для звірів і 
птахів, посівів кормових рослин,  мисливських  вишок, вказівних 
знаків, відповідних вивісок та  інших  атрибутів  мисливського 
господарства.  
 
     Дії,  зазначені  в  пунктах  1-8  цієї  статті, відповідно до 
законодавства кваліфікуються як незаконне полювання.  
Особи, винні у  незаконному  полюванні,  несуть  

     полювання з мисливськими собаками,  ловчими звірами і 
птахами  
без  наявності  на  них паспорта;  
 
     полювання   з   дерев   та   мисливських  веж  без  дозволу  
 користувача  угідь;   
 
     5)  транспортування або інше  переміщення  добутих 
тварин чи їх частин без проведення мисливцем 
реєстрації у користувача мисливських угідь, або  без 
відмітки  факту  добування у  дозволі на їх добування; 
 
     6) допускання собак у мисливські угіддя без нагляду;  
 
     7) полювання з порушенням установленого для певної  
території  
(регіону,   мисливського   господарства,   обходу   тощо)  
порядку  
здійснення полювання;  
 
     8) полювання в місцях перебування ведмедів в період 
із 01 грудня по 01 квітня; 
 
     9)   збирання   яєць  птахів,  загиблих  мисливських  птахів, 
самовільне  привласнення  знайдених в угіддях загиблих 
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відповідальність   згідно   із законами.  
 
     Виявлені  тварини  (або  їх  частини)  та  знаряддя 
добування таких тварин, законність набуття яких не 
підтверджена відповідними  
документами,  вважаються незаконно добутими.  

 

мисливських тварин  або  їх  частин,  руйнування, нищення 
або псування штучних гніздищ, солонців, годівниць для звірів 
і птахів, посівів кормових рослин,  мисливських  вишок, 
вказівних знаків, відповідних вивісок та  інших  атрибутів  
мисливського господарства.  
 
     Дії,  зазначені  в  пунктах  1-8  цієї  статті, відповідно до 
законодавства кваліфікуються як незаконне полювання.  
Особи, винні у  незаконному  полюванні,  несуть  
відповідальність   згідно   із законами.  
 
     Виявлені  добуті тварини  (або  їх  частини)  та  знаряддя 
добування таких тварин,  законність набуття яких не 
підтверджена відповідними документами, або облік яких не 
проведений,    вважаються незаконно добутими. 

 

     Стаття 21. Ведення мисливського господарства  
 
     Ведення мисливського господарства здійснюється  
користувачами  
мисливських угідь.  
 
     Не допускається   користування   мисливськими   тваринами  
та ведення  мисливського  господарства  без  оформлення   
відповідних документів у встановленому цим Законом порядку.  

     Стаття 21. Ведення мисливського господарства  
 
     Ведення мисливського господарства здійснюється  
користувачами  
мисливських угідь.  
 
     Не допускається   користування   мисливськими   
тваринами  та ведення  мисливського  господарства  без  
оформлення   відповідних документів у встановленому цим 
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     Умови   ведення   мисливського  господарства  
визначаються  у договорі,  який  укладається  між  центральним  
органом виконавчої влади,   що   реалізує  державну  політику  
у  сфері  лісового  та мисливського господарства, і 
користувачами мисливських угідь. 
      
    Форма  договору встановлюється центральним органом 
виконавчої влади,   що  забезпечує  формування  державної  
політики  у  сфері  лісового   та   мисливського   господарства,   
за  погодженням  із центральним  органом  виконавчої  влади,  
що забезпечує формування державної   політики  у  сфері  
охорони  навколишнього  природного середовища. 
 
     Для потреб  мисливського господарства користувачі 
мисливських  
угідь мають право у встановленому порядку, за згодою 
власників або користувачів  земельних  ділянок,  будувати на 
мисливських угіддях необхідні  будівлі  та  біотехнічні  споруди,  
вирощувати  кормові культури,   створювати   захисні   
насадження,   проводити  штучне обводнення,  здійснювати  
інші  заходи,   пов'язані   з   веденням мисливського  
господарства,  які  не  суперечать  законодавству та інтересам 
власників або користувачів земельних ділянок.  
 

Законом порядку.  
 
     Умови   ведення   мисливського  господарства  
визначаються  у договорі,  який  укладається  між  
центральним  органом виконавчої влади,   що   реалізує  
державну  політику  у  сфері  мисливського господарства, і 
користувачами мисливських угідь. 
 
     Примірна форма договору про умови ведення 
мисливського господарства затверджується центральним 
органом виконавчої влади,   що  забезпечує  формування  
державної  політики  у  сфері  мисливського   господарства.  
 
 
     Для потреб  мисливського господарства користувачі 
мисливських  
угідь мають право у встановленому порядку, за згодою 
власників або користувачів  земельних  ділянок,  будувати на 
мисливських угіддях необхідні  будівлі  та  біотехнічні  
споруди,  вирощувати  кормові культури,   створювати   
захисні   насадження,   проводити  штучне обводнення,  
здійснювати  інші  заходи,   пов'язані   з   веденням 
мисливського  господарства,  які  не  суперечать  
законодавству та інтересам власників або користувачів 
земельних ділянок.  
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     Відносини між власниками або користувачами земельних  
ділянок  
і   користувачами   мисливських   угідь  регулюються  
відповідними  
договорами.  
 

 
     Відносини між власниками або користувачами земельних  
ділянок і   користувачами   мисливських   угідь  регулюються  
відповідними договорами.  
     
    Послуги у сфері мисливського господарства та 
полювання  надаються користувачами мисливських 
угідь  виключно   на платній основі.   

      Стаття 22. Порядок надання у користування 
мисливських угідь  
 
     Мисливські   угіддя  для  ведення  мисливського  
господарства  
надаються  у  користування  Верховною  Радою Автономної 
Республіки Крим,  обласними, Київською та Севастопольською 
міськими радами за поданням   центрального   органу  
виконавчої  влади,  що  реалізує державну  політику  у сфері 
лісового та мисливського господарства, погодженим   з   Радою   
міністрів   Автономної  Республіки  Крим, обласними,   
Київською  та  Севастопольською  міськими  державними 
адміністраціями,  а  також  власниками або користувачами 
земельних ділянок. 
 
     Мисливські угіддя надаються у користування на строк  не  
менш  

      Стаття 22. Порядок надання права на користування 
мисливськими угіддями  
 
     Право на користування мисливськими   угіддями  для  
ведення  мисливського  господарства надається за 
результатами проведення конкурсу, крім випадків, 
встановлених частиною третьої цієї статті.   Порядок 
проведення конкурсів щодо надання права на 
користування мисливськими угіддями  встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.    
 
     За результатами проведеного конкурсу із переможцем 
конкурсу, який запропонував найкращі конкурсні 
пропозиції у  веденні мисливського господарства, 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері мисливського господарства,  
укладає договір  на право користування мисливськими 
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як на 15 років.  
 
     Площа мисливських угідь,  що надаються користувачеві, 
повинна  
становити не  менше  3  тисяч  гектарів,   але   не   більше   ніж  
35 відсотків  від  загальної  площі  мисливських  угідь 
Автономної  
Республіки Крим, області та м. Севастополя.  
 
     Переважне право на користування мисливськими угіддями 
мають:  
 
     власники та постійні користувачі земельних ділянок;  
 
     користувачі мисливських   угідь,   які   продовжують    строк  
користування цими угіддями. 

угіддями. Примірна форма договору затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що формує 
державну політику у сфері мисливського господарства.  
 
     Право на користування мисливськими угіддями для 
ведення мисливського господарства може бути надано 
поза конкурсом щодо мисливських угідь, які: 
      знаходяться у постійному користуванні державних та  
комунальних підприємств; 
      розташовані поблизу суміжних населених пунктів, де 
зареєстровані суб’єкти господарювання, що об’єднують 
мисливців кількістю понад 25 осіб, якщо 2/3 із них 
зареєстровано у вказаних  населених  пунктах. 
   
       У випадках, передбачених  частиною третьою цієї 
статті, право на користування мисливськими    угіддями  
для  ведення  мисливського  господарства надається  
районними радами за поданням   центрального   органу  
виконавчої  влади,  що  реалізує державну  політику  у 
сфері мисливського господарства, за погодженням  з   
районними державними адміністраціями,  а  також  
власниками або користувачами земельних ділянок.  
 
      Межі мисливських дільниць,  що підлягають   
передачі  у складі мисливських угідь  за результатами 
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проведення  конкурсу та позаконкурсній передачі, 
визначаються центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері мисливського 
господарства за правилами,  затвердженими 
центральним органом виконавчої влади, що формує 
державну політику у сфері мисливського господарства. 
  
       Перед проведенням конкурсу або передачею у 
користування мисливських угідь поза конкурсом, 
уповноважений державний орган або суб’єкт 
господарювання, передбачений частиною третьою цієї 
статті, зобов’язаний отримати погодження від власників 
та  землекористувачів відповідних земельних ділянок.    
При отриманні погоджень від більш ніж 80% власників та  
землекористувачів земельних ділянок, які включені у 
межі мисливських дільниць,  право на користування 
мисливськими угіддями вважається погодженим.      
     Мисливські угіддя надаються у користування на строк  15 
років.  
      Мисливські угіддя  що надаються у користування, 
повинні складатись із однієї або декількох  мисливських 
дільниць  площею не  менше  3  тисяч  гектарів,   але   не   
більше   ніж  35 відсотків  від  загальної  площі  мисливських  
угідь Автономної Республіки Крим, області та м. 
Севастополя.  
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     Стаття 23. Припинення права користування 
мисливськими  
 угіддями  
 
     Право користування мисливськими угіддями припиняється у 
разі:  
 
     закінчення строку користування;  
 
     добровільної відмови від користування;  
 
     припинення діяльності   юридичних   осіб,   яким   надано   у  
користування мисливські угіддя;  
 
     систематичного   невиконання   обов'язків   щодо  охорони  
та  
відтворення мисливських тварин, зобов'язань, обумовлених 
договором між  користувачем  мисливських  угідь  та власником 
(користувачем) земельних  ділянок  або  центральним  органом 
виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у  сфері  
лісового  та  мисливського господарства;   
 
     погіршення якості мисливських угідь з вини їх користувача;  

      Стаття 23. Припинення права користування 
мисливськими  
 угіддями  
 
     Право користування мисливськими угіддями припиняється 
у разі:  
 
     закінчення строку користування;  
 
     добровільної відмови від користування;  
 
     припинення діяльності   юридичних   осіб,   яким   надано   
у користування мисливські угіддя;  
 
     систематичного (трьох і більше грубих порушень 
закону, допущених протягом року)   невиконання   
обов'язків   щодо  охорони  та відтворення мисливських 
тварин, або систематичного невиконання  зобов'язань, 
обумовлених договором (трьох і більше грубих порушень 
вимог договору, допущених протягом року)  між  
користувачем  мисливських  угідь  та власником 
(користувачем) земельних  ділянок  або  центральним  
органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у  
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     в інших випадках, передбачених законодавством.  
 
     Рішення   про   припинення  права  користування  
мисливськими угіддями,    крім    випадку   закінчення   строку   
користування, приймаються:  
 
     у  випадках,  передбачених абзацами третім, четвертим, 
сьомим  
частини  першої  цієї  статті,  -  за поданням центрального 
органу виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у 
сфері лісового та  мисливського  господарства, або 
центрального органу виконавчої влади,  що  реалізує  
державну  політику  із здійснення державного нагляду   
(контролю)  у  сфері  охорони  навколишнього  природного 
середовища,  раціонального  використання,  відтворення  і  
охорони природних  ресурсів,  тими  самими  органами,  які 
уповноважені на надання у користування мисливських угідь;  
 
     у  випадках,  передбачених  абзацами  п’ятим,  шостим 
частини першої   цієї   статті,   -   адміністративним  судом  за  
позовом центрального   органу   виконавчої  влади,  що  
реалізує  державну політику  у  сфері  лісового  та  
мисливського  господарства,  або центрального   органу   
виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику  із  

сфері    мисливського господарства;   
 
     погіршення якості мисливських угідь з вини їх користувача;  
 
     в інших випадках, передбачених законодавством.  
 
     Рішення   про   припинення  права  користування  
мисливськими угіддями,    крім    випадку   закінчення   строку   
користування, приймаються:  
 
     у  випадках,  передбачених абзацами третім, четвертим, 
сьомим  
частини  першої  цієї  статті,  -  за поданням центрального 
органу виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у 
сфері мисливського  господарства, або центрального органу 
виконавчої влади,  що  реалізує  державну  політику  із 
здійснення державного нагляду   (контролю)  у  сфері  
охорони  навколишнього  природного середовища,  
раціонального  використання,  відтворення  і  охорони 
природних  ресурсів,  тими  самими  органами,  які 
уповноважені на надання у користування мисливських угідь;  
 
     у  випадках,  передбачених  абзацами  п’ятим,  шостим 
частини першої   цієї   статті,   -   адміністративним  судом  за  
позовом центрального   органу   виконавчої  влади,  що  
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здійснення  державного  нагляду  (контролю)  у сфері охорони   
навколишнього   природного   середовища,   раціонального  
використання,   відтворення  і  охорони  природних  ресурсів,  
або  
органів, уповноважених на надання у користування 
мисливських угідь щодо застосування такого заходу 
реагування. 
 

реалізує  державну політику  у  сфері  мисливського  
господарства,  або центрального   органу   виконавчої  влади,  
що  реалізує  державну політику  із  здійснення  державного  
нагляду  (контролю)  у сфері охорони   навколишнього   
природного   середовища,   раціонального використання,   
відтворення  і  охорони  природних  ресурсів,  або органів, 
уповноважених на надання у користування мисливських угідь 
щодо застосування такого заходу реагування. 

     Стаття 24. Плата за користування мисливськими 
угіддями  
 
     Користування мисливськими угіддями є платним.  
 
     Розмір та порядок внесення плати за користування 
мисливськими  
угіддями визначаються  у  договорі  між  користувачем  
мисливських угідь  та  власником або постійним користувачем 
земельних ділянок,  
на яких знаходяться ці угіддя.  
 
     Розмір плати   за    користування    мисливськими    угіддями 
встановлюється  залежно від їх місцезнаходження,  природної 
якості  
та інших факторів.  

 

      Стаття 24. Плата за користування мисливськими 
угіддями  
 
     Користування мисливськими угіддями є платним.  
 
     Плата за користування мисливськими угіддями 
вноситься до відповідних бюджетів місцевого 
самоврядування.  
 
     Порядок справляння  плати    за    користування   
мисливськими    угіддями  та її розміри затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 
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     Стаття 27. Охорона і відтворення мисливських тварин  
 
     З метою охорони та відтворення мисливських тварин 
користувачі  
в  межах своїх мисливських угідь виділяють не менш як 20 
відсотків  
площі  угідь,  на яких полювання забороняється. Порядок 
визначення  
територій   для   цієї  мети  встановлюється  центральним  
органом виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у 
сфері лісового та мисливського господарства. 
 
 
     Користувачі мисливських     угідь     здійснюють     комплекс 
біотехнічних   та   інших   заходів,  спрямованих  на  охорону  та 
відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення 
середовища їх перебування.  
 
       Користувачі  мисливських  угідь встановлюють за 
погодженням з центральним   органом   виконавчої  влади,  що  
реалізує  державну політику   у  сфері  лісового  та  
мисливського  господарства,  та обласними,   Київською,   
Севастопольською   міськими   державними адміністраціями 
пропускну спроможність мисливських угідь. 

    Стаття 27. Охорона і відтворення мисливських тварин  
 
     З метою охорони та відтворення мисливських тварин 
користувачі в  межах своїх мисливських угідь виділяють не 
менш як 20 відсотків площі  угідь,  на яких полювання 
забороняється. Порядок визначення територій   для   цієї  
мети  встановлюється  центральним  органом виконавчої  
влади,  що реалізує державну політику у сфері  мисливського 
господарства. 
 
     Користувачі мисливських     угідь     здійснюють     
комплекс біотехнічних   та   інших   заходів,  спрямованих  на  
охорону  та відтворення мисливських тварин, збереження і 
поліпшення середовища їх перебування.  
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     Стаття 29. Єгерська служба  
 
     З   метою   охорони   мисливських   угідь  користувачі  угідь 
створюють єгерську службу з розрахунку не менш  як  один  
єгер  на п'ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів 
польових чи водно-болотних мисливських угідь. 

     Стаття 29. Єгерська служба  
 
     З   метою   охорони   мисливських   угідь  користувачі  угідь 
створюють єгерську службу відповідно до чисельності, що 
визначена  у  матеріалах впорядкування мисливських 
угідь, але не менш  як  один  єгер  на три тисячі гектарів 
угідь. 

 

     Стаття 30. Права та обов'язки користувачів 
мисливських угідь 
 
     Користувачі мисливських угідь мають право: 
 
     користуватися державним мисливським фондом у межах 
мисливських угідь; 
 
     використовувати мисливських тварин та користуватися 
мисливськими угіддями в установленому порядку; 
 
    розпоряджатися мисливськими тваринами, добутими або 
набутими в інший спосіб у законному порядку, і доходами від їх 
реалізації; 
 
       організовувати полювання для мисливців, у тому числі 
шляхом укладання відповідних договорів з ними або з 

Стаття 30. Права та обов'язки користувачів мисливських 
угідь  
 
     Користувачі мисливських угідь мають право:  
 
     користуватися    державним   мисливським   фондом   у   
межах  
мисливських угідь;  
 
     використовувати мисливських    тварин    та     
користуватися  
мисливськими угіддями в установленому порядку;  
 
     розпоряджатися мисливськими тваринами,  добутими або 
набутими в інший спосіб у законному порядку, і доходами від 
їх реалізації;  
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юридичними особами, що представляють їхні інтереси, 
зокрема іноземними, надавати повний комплекс послуг, 
пов'язаних із здійсненням полювання, включаючи проживання, 
харчування, пересування мисливців та осіб, які їх 
супроводжують; 
 
     отримувати відшкодування вартості будівель, споруд та 
іншого нерухомого майна, яке належить їм на праві власності, у 
разі переходу права користування мисливськими угіддями від 
них до інших користувачів; 
 
     на відшкодування збитків від порушників правил полювання 
за добуті незаконним шляхом тварини; 
 
     регулювати чисельність диких тварин, проводити відстріл та 
відлов бродячих котів і собак, вживати невідкладних заходів 
для вилучення та ізоляції тварин, що мають ознаки хвороб, 
небезпечних для життя та здоров'я людей; 
 
    утримувати та розводити мисливських тварин у неволі чи 
напіввільних умовах у порядку, встановленому центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

      організовувати  полювання  для мисливців, у тому числі 
шляхом  
укладання  відповідних  договорів з ними або з юридичними 
особами, що  представляють  їхні  інтереси,  зокрема  
іноземними,  надавати повний  комплекс  послуг,  пов'язаних  
із  здійсненням  полювання, включаючи проживання,  
харчування,  пересування мисливців та осіб, які  їх  
супроводжують;   
 
     отримувати  відшкодування вартості будівель, споруд та 
іншого нерухомого  майна,  яке  належить  їм  на праві 
власності,  у разі переходу права користування мисливськими 
угіддями від них до інших користувачів;   
 
     на  відшкодування  збитків від порушників правил 
полювання за  
добуті  незаконним  шляхом  тварини;  
 
     регулювати чисельність диких тварин,  проводити  відстріл  
хижих та небажаних для мисливського господарства тварин,  
вживати невідкладних заходів для вилучення та ізоляції 
тварин,  що мають ознаки хвороб, небезпечних для  життя  та 
здоров'я людей;  
 
     утримувати та   розводити  мисливських  тварин  у  неволі  
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державної політики у сфері лісового та мисливського 
господарства. 
 
    Користувачі мисливських угідь зобов'язані: 
 
    додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків 
добування мисливських тварин; 
 
    виконувати біотехнічні заходи, виділяти мисливські угіддя 
для охорони і відтворення мисливських тварин, визначати 
пропускну спроможність мисливських угідь та забезпечувати їх 
упорядкування; 
 
    раціонально використовувати державний мисливський фонд, 
не допускати погіршення екологічного стану мисливських угідь; 
 
     проводити первинний облік чисельності і добування 
мисливських тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь і в 
установленому порядку подавати цю інформацію органам, які 
здійснюють державний облік чисельності тварин та облік їх 
добування, ведення державного кадастру і моніторингу 
тваринного світу; 
 
    негайно інформувати обласні, Київську, Севастопольську 
міські державні адміністрації, центральний орган виконавчої 

чи напіввільних  умовах  у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування державної політики у сфері  охорони 
навколишнього природного середовища, за погодженням із  
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної  політики у сфері мисливського 
господарства. 
 
   Користувачі мисливських угідь зобов'язані:  
 
     додержуватися встановлених правил,  норм,  лімітів і  
строків добування мисливських тварин;  
 
     виконувати біотехнічні заходи, виділяти мисливські угіддя 
для охорони  і  відтворення  мисливських  тварин,  та 
забезпечувати їх упорядкування;  
 
     раціонально використовувати  державний  мисливський 
фонд,  не  
допускати погіршення екологічного стану мисливських угідь;  
 
     проводити первинний облік чисельності мисливських 
тварин,  вивчати їх стан та характеристики угідь і в 
установленому порядку подавати цю інформацію органам,  
які здійснюють  державний облік чисельності тварин, ведення 
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влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та 
мисливського господарства, центральні органи виконавчої 
влади, що реалізують державну політику у сферах 
ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, ветеринарні, санітарно-
епідеміологічні служби про виявлення випадків захворювань 
тварин, погіршення стану середовища їх перебування, 
виникнення загрози знищення та загибелі тварин, здійснювати 
комплексні заходи щодо профілактики і боротьби із 
захворюваннями; 
 
     обладнати згідно з ветеринарно-санітарними вимогами 
майданчики для оброблення відстріляної на полюванні дичини 
та забезпечити проведення посадовими особами центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері ветеринарної медицини, ветеринарно-санітарної 
експертизи дичини, призначеної для використання на харчові 
цілі; 
 
     здійснювати охорону державного мисливського фонду, 
створювати єгерську службу; 
 
      додержуватися режиму охорони тварин, занесених до 
Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, 
які підлягають особливій охороні на території Автономної 

державного кадастру і моніторингу тваринного світу;  
 
     негайно інформувати обласні, Київську, Севастопольську 
міські державні  адміністрації,  центральний  орган  
виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у  сфері  
лісового  та  мисливського господарства,  центральні  органи  
виконавчої влади, що реалізують державну  політику  у 
сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного       
благополуччя       населення,      ветеринарні, санітарно-
епідеміологічні    служби    про    виявлення   випадків 
захворювань  тварин,  погіршення  стану середовища їх 
перебування,  
виникнення   загрози  знищення  та  загибелі  тварин,  
здійснювати комплексні  заходи щодо профілактики і 
боротьби іззахворюваннями;  
 
     обладнати згідно    з    ветеринарно-санітарними     
вимогами майданчики  для  оброблення  відстріляної  на  
полюванні дичини та забезпечити  проведення  посадовими  
особами  центрального  органу виконавчої   влади,   що   
реалізує   державну  політику  у  сфері ветеринарної  
медицини,  ветеринарно-санітарної експертизи дичини, 
призначеної  для  використання  на  харчові  цілі;  
 
     здійснювати охорону державного мисливського фонду, 
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Республіки Крим та областей, у межах наданих у користування 
мисливських угідь; 
 
    не допускати самовільного переселення або акліматизації 
тварин; 
 
     не допускати до полювання мисливців у кількості, що 
перевищує пропускну спроможність мисливських угідь; 
 
 
    проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, у 
тому числі штучне, мисливських тварин, збереження і 
поліпшення середовища їх перебування, щорічно вкладати 
кошти 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; 
 
 
      здійснювати заходи   щодо   виконання   
загальнодержавних   і місцевих екологічних програм з питань 
охорони тваринного світу;  
 
     самостійно припиняти  використання  мисливських тварин у 
разі погіршення їх стану та умов  існування,  зниження  

створювати єгерську службу;  
 
      проводити регулярно, але не рідше одного разу на 
п’ять років, обов’язкове підвищення кваліфікації 
працівників, що здійснюють охорону мисливських угідь; 
 
     додержуватися режиму  охорони  тварин,  занесених до 
Червоної книги  України  і  включених  до  переліків  видів   
тварин,   які підлягають  особливій  охороні  на території 
Автономної Республіки Крим та областей,  у  межах  наданих  
у  користування  мисливських угідь;  
 
     не допускати   самовільного   переселення  або  
акліматизації тварин;  
     
     проводити  комплексні  заходи,  спрямовані  на 
відтворення, у тому  числі  штучне,  мисливських  тварин, 
збереження і поліпшення середовища  їх перебування, 
щорічно вкладати кошти на їх охорону і відтворення  з  
розрахунку  на  1 тисячу гектарів лісових угідь не менше  
шістдесяти,  польових  -  п’ятдесяти,  водно-болотних  - 
сорока   неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян;  
 
     здійснювати заходи   щодо   виконання   
загальнодержавних   і місцевих екологічних програм з питань 
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відтворювальної здатності  та виникнення загрози знищення 
тварин,  негайно вживати заходів  до  усунення  негативних  
факторів  впливу  на  тварин  і середовище їх перебування;  
 
     безперешкодно допускати до перевірки стану мисливських 
угідь,  
усіх об'єктів,  де  утримуються,  перероблюються  та  
реалізуються мисливські  тварини,  посадових  осіб,  
уповноважених  здійснювати  
державний   контроль   у   галузі   мисливського  господарства  
та полювання,   своєчасно  виконувати  їх  законні  вимоги.   
 
     У  разі систематичного невиконання або порушення 
користувачем  
мисливських  угідь  зазначених  вимог центральний орган 
виконавчої  
влади,   що   реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового та 
мисливського господарства, або центральний орган виконавчої 
влади, що  реалізує  державну  політику  із здійснення 
державного нагляду (контролю)  у  сфері  охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального   
використання,   відтворення  і  охорони  природних ресурсів,  
може  попередити  користувача про необхідність усунення 
порушення   у   визначений   термін   чи  заборонити  
використання державного  мисливського фонду в угіддях цього 

охорони тваринного світу;  
 
     самостійно припиняти  використання  мисливських тварин 
у разі погіршення їх стану та умов  існування,  зниження  
відтворювальної здатності  та виникнення загрози знищення 
тварин,  негайно вживати заходів  до  усунення  негативних  
факторів  впливу  на  тварин  і середовище їх перебування;  
 
     безперешкодно допускати до перевірки стану мисливських 
угідь, усіх об'єктів,  де  утримуються,  перероблюються  та  
реалізуються мисливські  тварини,  посадових  осіб,  
уповноважених  здійснювати державний   контроль   у   галузі   
мисливського  господарства  та полювання,   своєчасно  
виконувати  їх  законні  вимоги.   
 
     У  разі систематичного невиконання або порушення 
користувачем мисливських  угідь  зазначених  вимог 
центральний орган виконавчої влади,   що   реалізує  
державну  політику  у  сфері  мисливського господарства, або 
центральний орган виконавчої влади, що  реалізує  державну  
політику  із здійснення державного нагляду (контролю)  у  
сфері  охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального   використання,   відтворення  і  охорони  
природних ресурсів,  може  попередити  користувача про 
необхідність усунення порушення   у   визначений   термін   
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користувача строком до двох років. 
 
     Користувачі мисливських угідь можуть мати й інші  
передбачені  
законом права та обов'язки щодо використання мисливських 
тварин та користування мисливськими угіддями. 

 

чи  заборонити  використання державного  мисливського 
фонду в угіддях цього користувача строком до двох років. 
 
     Користувачі мисливських угідь можуть мати й інші  
передбачені  
законом права та обов'язки щодо використання мисливських 
тварин та користування мисливськими угіддями. 

 



 

 

 

73 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

    Стаття 32. Селекційний та вибірковий діагностичний 
відстріли  мисливських тварин для ветеринарно-
санітарної  експертизи  
 
     Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли 
мисливських  
тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводяться 
незалежно  від   строків  мисливського  сезону  працівниками,  
уповноваженими здійснювати  охорону  мисливських  угідь, за 
дозволом центрального органу  виконавчої  влади,  що  
реалізує державну політику у сфері лісового  та  мисливського  
господарства,  а  в межах територій та об'єктів   природно-
заповідного  фонду  -  за  дозволом  обласних, Київської,  
Севастопольської  міських  державних адміністрацій, за 
письмовою заявою користувача мисливських угідь. 
 
     Відстріл мисливських  тварин  у   встановлених   
ветеринарною службою   вогнищах   сказу   та   інших   
небезпечних  захворювань здійснюється відповідно до 
законодавства про ветеринарну медицину.  
 
     Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли 
мисливських  
тварин    для   ветеринарно-санітарної   експертизи   
здійснюються відповідно до лімітів їх добування.  
 
     Тварини, добуті  протягом  мисливського  сезону,   
вважаються добутими  в  межах  ліміту  цього мисливського 
сезону,  а тварини, добуті в міжсезоння,  - у  межах  ліміту  
наступного  мисливського  
сезону.  

    Стаття 32. Селекційний та вибірковий діагностичний 
відстріли  мисливських тварин для ветеринарно-
санітарної  експертизи  
 
     Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли 
мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи 
проводяться незалежно  від   строків  мисливського  сезону  
працівниками,  уповноваженими здійснювати  охорону  
мисливських  угідь, за спеціальним дозволом центрального 
органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у 
сфері мисливського  господарства,  а  в межах територій та 
об'єктів   природно-заповідного  фонду  -  за  дозволом  
обласних, Київської,  Севастопольської  міських  державних 
адміністрацій, за письмовою заявою користувача 
мисливських угідь. 
 
     Відстріл мисливських  тварин  у   встановлених   
ветеринарною службою   вогнищах   сказу   та   інших   
небезпечних  захворювань здійснюється відповідно до 
законодавства про ветеринарну медицину.  
 
     Селекційний та вибірковий діагностичний відстріли 
мисливських  
тварин    для   ветеринарно-санітарної   експертизи   
здійснюються відповідно до лімітів їх добування.  
 
     Тварини, добуті  протягом  мисливського  сезону,   
вважаються добутими  в  межах  ліміту  цього мисливського 
сезону,  а тварини, добуті в міжсезоння,  - у  межах  ліміту  
наступного  мисливського  
сезону.  
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     Стаття 33. Відстріл та відлов хижих та шкідливих 
тварин,  добування мисливських тварин для наукових 
цілей, переселення в нові місця перебування  
 
     Відстріл та  відлов  вовків,  бродячих  собак і котів,  сірих 
ворон  здійснюються  мисливцями  під  час  полювання  на інші 
види мисливських тварин. 
 
     Відстріл та відлов перелічених тварин, а також вовка і 
лисиці не  в  мисливський  сезон  або  в заборонених для 
полювання місцях здійснюються мисливцями за дозволом 
центрального органу виконавчої влади,   що   реалізує  
державну  політику  у  сфері  лісового  та мисливського   
господарства,  а  в  межах  територій  та  об'єктів природно-
заповідного  фонду  -  за  дозволом  обласних, Київської, 
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  за 
письмовою заявою користувача мисливських угідь. 
 
     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну політику   у   сфері  лісового  та  мисливського  
господарства,  і користувачі  мисливських  угідь  можуть  
безоплатно  забезпечувати мисливців,  які  добувають  
зазначених  тварин,  набоями  та іншим  
необхідним спорядженням. 
 

     Стаття 33. Добування небажаних для мисливського 
господарства тварин, а також  мисливських тварин для 
наукових цілей, переселення в нові місця перебування  
 
     До небажаних для мисливського господарства тварин 
відносяться лисиці, єнотовидні собаки, бродячі собаки і 
коти та сірі  ворони.  
 
     Добування  небажаних для мисливського господарства 
тварин здійснюються  мисливцями  під  час  полювання  на 
інші види мисливських тварин. 
 
     Добування небажаних тварин не  в  мисливський  сезон  
або  в заборонених для полювання місцях здійснюються 
мисливцями за спеціальним дозволом центрального органу 
виконавчої влади,   що   реалізує  державну  політику  у  
сфері  мисливського   господарства,  а  в  межах  територій  
та  об'єктів природно-заповідного  фонду  -  за  спеціальним 
дозволом  обласних, Київської, Севастопольської  міських  
державних  адміністрацій,  за письмовою заявою користувача 
мисливських угідь. 
 
     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну політику   у   сфері  мисливського  господарства,  і 
користувачі  мисливських  угідь  можуть  безоплатно  



 

 

 

75 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

     Добування вовків, лисиць, єнотовидних собак, бродячих 
собак і котів,  сірих  ворон належить до службових обов'язків 
працівників, уповноважених    здійснювати    охорону   
мисливських   угідь,   і здійснюється без спеціального на це 
дозволу протягом року.  
 
     Добування  мисливських тварин для наукових цілей, 
переселення  
в   нові   місця  перебування,  а  також  збирання  пташиних  
яєць здійснюються   протягом  року  за  дозволами  
центрального  органу  
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної 
політики у  
сфері охорони навколишнього природного середовища, які 
видаються у  встановленому ним  порядку 
 
 

забезпечувати мисливців,  які  добувають  зазначених  
тварин,  набоями  та іншим необхідним спорядженням. 
 
     Добування небажаних для мисливського господарства 
тварин належить до службових обов'язків працівників, 
уповноважених    здійснювати    охорону   мисливських   угідь,   
і здійснюється без спеціального на це дозволу протягом року.  
    
     Добування  мисливських тварин для наукових цілей, 
переселення в   нові   місця  перебування,  а  також  збирання  
пташиних  яєць здійснюються   протягом  року  за  
спеціальними дозволами  центрального  органу виконавчої  
влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, які 
видаються у  встановленому ним  порядку. 
 
 

 
 
 

      Стаття 33-1. Добування вовка 
     
      Порядок та строки добування вовка без одержання 
дозволів в межах  області,  окремих адміністративно-
територіальних одиниць чи  мисливських господарств 
може встановлюватись  за рішенням обласних, 
Київської, Севатопольської міських державних 
адміністрації, на підставі обґрунтованого  подання 
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центрального органу виконавчої влади,   що   реалізує  
державну  політику  у  сфері  мисливського   
господарства.      
       Подання вноситься за умови, що  чисельність вовка  
в межах області або окремих  адміністративно-
територіальних одиниць, чи мисливських господарств  
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.        
       З метою одержання зауважень та пропозицій  проект 
подання підлягає оприлюдненню на офіційному веб-
сайті  центрального органу виконавчої влади,   що   
реалізує  державну  політику  у  сфері  мисливського   
господарства у місячний термін до дати його внесення. 
     

   Стаття відсутня  
 

 

      Стаття 33-2 Утримання, штучне відтворення 
мисливських тварин у неволі та напіввільних умовах 
 
       Користувачі  мисливських угідь можуть проводити  
утримання та штучне  відтворення  мисливських тварин 
у  напіввільних умовах (вольєрах або у вольєрних 
господарствах).  
       Утримання та штучне відтворення мисливських 
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тварин у напіввільних умовах проводиться з метою 
підвищення продуктивності мисливських угідь, а також в 
культурно-освітніх, естетичних, виховних  цілях.   
       Режим  утримання мисливських тварин у 
мисливських вольєрах та вольєрних господарствах 
визначається користувачем мисливських угідь за 
погодженням із центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері  мисливського 
господарства. 
       Порядок утримання, штучного відтворення  
мисливських тварин у напіввільних умовах 
встановлюються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища.  
        

 Стаття відсутня  
 
 
 
 
 

    Стаття 33-3 Добування  мисливських тварин у  
напіввільних умовах 
 
       Користувачі  мисливських угідь можуть проводити  
добування мисливських тварин (вольєрне добування) у 
напіввільних умовах (мисливських вольєрах або у 
вольєрних господарствах). 
      Порядок здійснення  вольєрного добування 
мисливських тварин встановлюється правилами 
полювання,  затвердженим   центральним органом 
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виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері мисливського господарства. 
       Режим добування мисливських тварин у 
мисливських вольєрах та вольєрних господарствах 
(строки, обсяги, умови добування) здійснюється за 
рішенням користувача мисливських угідь  протягом року, 
без одержання визначених цим Законом дозволів.  
Рішення користувача мисливських угідь   направляється 
до центрального органу виконавчої влади, що реалізує  
державну політику у сфері мисливського господарства.  
       Мінімальна площа мисливського вольєру повинна 
становити не менше 100 га. та не перевищувати 1000 га 
Місце розташування  мисливського вольєру 
визначається матеріалами впорядкування мисливських 
угідь та погоджується  із власниками  або користувачами  
земельних ділянок.   
       У  мисливських угіддях  приватної або колективної 
форми власності  вольєрне добування проводиться 
виключно на   мисливських тварин, що перебувають у 
приватній або колективній формі власності. 
        У мисливських угіддях  державної форми власності  
вольєрне добування  проводиться виключно на 
мисливських тварин що   розведені у  напіввільних 
умовах, або набуті у власність суб’єктом 
господарювання,   іншим шляхом, не забороненим  
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законом.  
       Користувачі мисливських угідь можуть проводити 
відлов мисливських тварин протягом сезону полювання 
для подальшого утримання в мисливських вольєрах або 
мисливських господарствах. Відловлені мисливські 
тварин вважаються добутими в межах ліміту 
використання мисливських тварин відповідного сезону 
полювання.       
        Вольєрне добування мисливських тварин 
здійснюється із дотриманням вимог Закону України «Про 
захист тварин від жорсткого поводження». 
Забороняється проводити вольєрне добування у 
мисливських вольєрах або вольєрних господарствах, де 
проводиться штучне відтворення мисливських тварин.  
          Право власності на  мисливські тварини 
посвідчується офіційними  документами, що 
підтверджують законність їх набуття. Мисливські 
тварини що утримуються в напіввільних умовах без 
документів, що засвідчують законність їх набуття 
вважаються незаконно вилученими із природного 
середовища та підлягають вилученню на користь 
держави  у встановленому порядку.   
        На вимогу працівників, уповноважених здійснювати 
контроль у галузі мисливського господарства та 
полювання, користувач мисливських угідь зобов’язаний 
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негайно забезпечити їм безперешкодний доступ на 
територію мисливського вольєру  та мисливського 
господарства.   

        Стаття 36. Надходження коштів від ведення 
мисливського господарства  
 
     Кошти від   реалізації  мисливцям  ліцензій  та  відстрільних 
карток на добування мисливських  тварин,  продукції  
полювання  (у тому   числі  живих  мисливських  тварин),  
надання  послуг,  інші надходження від ведення мисливського 
господарства зараховуються на рахунки користувачів 
мисливських угідь.  
 
     Користувачі  мисливських  угідь  одержують  від  
центрального органу  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну політику у сфері лісового  та  мисливського  
господарства,  ліцензії  на  добування кабана,  лані,  оленів  
благородного  та плямистого, козулі, лося, муфлона,  білки,  
бабака,  бобра,  нутрії вільної, ондатри, куниць лісової та 
кам'яної, норки американської, тхора лісового за плату, розмір  
якої визначається центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  
лісового та мисливського  господарства,  за  погодженням з 
центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування державної фінансової політики. 

       Стаття 36. Надходження коштів від ведення 
мисливського господарства  
 
     Кошти від   реалізації  мисливцям  ліцензій  та  
відстрільних карток на добування мисливських  тварин,  
продукції  полювання  (у тому   числі  живих  мисливських  
тварин),  надання  послуг,  інші надходження від ведення 
мисливського господарства зараховуються на рахунки 
користувачів мисливських угідь.  
 
     Користувачі  мисливських  угідь  одержують  від  
центрального органу  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну політику у сфері мисливського  господарства,  
ліцензії  на  добування кабана,  лані,  оленів  благородного  
та плямистого, козулі, лося, муфлона,  білки,  бабака,  бобра,  
нутрії вільної, куниць лісової та кам'яної, норки 
американської, тхора лісового за плату, розмір  якої 
визначається центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  
мисливського  господарства,  за  погодженням з центральним 
органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування 
державної фінансової політики. 



 

 

 

81 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 
     Кошти від реалізації користувачам мисливських угідь 
ліцензій, а  також  за  видачу  посвідчень  мисливця та 
щорічних контрольних карток   обліку   добутої   дичини  і  
порушень  правил  полювання зараховуються  на рахунок 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує  державну  
політику  у  сфері  лісового  та  мисливського  
господарства,   і   використовуються  на  охорону  та  
відтворення державного  мисливського  фонду.  Зазначені  
кошти  включаються до кошторису доходів і видатків 
центрального органу виконавчої влади, що  реалізує  державну  
політику  у сфері лісового та мисливського господарства,  і на 
цю суму зменшується обсяг його фінансування за рахунок 
Державного бюджету України. 

 
      
       Кошти від реалізації користувачам мисливських угідь 
ліцензій, а  також  за  видачу  посвідчень  мисливця та 
щорічних контрольних карток   обліку   добутої   дичини  і  
порушень  правил  полювання зараховуються  на рахунок 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує  
державну  політику  у  сфері  лісового  та  мисливського 
господарства,   і   використовуються  на  охорону  та  
відтворення державного  мисливського  фонду.  Зазначені  
кошти  включаються до кошторису доходів і видатків 
центрального органу виконавчої влади, що  реалізує  
державну  політику  у сфері лісового та мисливського 
господарства,  і на цю суму зменшується обсяг його 
фінансування за рахунок Державного бюджету України. 
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   Стаття відсутня.   
 
 

        Стаття 37-1  Державна мисливська варта 
 
     У складі центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері мисливського 
господарства, діє спеціальний підрозділ -  державна 
мисливська варта.  
     Основним завданням державної мисливської варти є: 
     здійснення державного контролю у галузі 
мисливського господарства та полювання у формі  
рейдів; 
      виявлення, запобігання, припинення 
адміністративних та кримінальних правопорушень у 
галузі мисливського господарства та полювання;  
      Державна мисливська варта має статус 
правоохоронного органу. 
      Порядок діяльності державної мисливської варти, а 
також перелік підрозділів, що входять до її складу, 
визначається Положенням, що затверджує Кабінет 
Міністрів України.    

         Стаття 37-2 Фінансування та матеріально –технічне 
забезпечення державної мисливської варти. 
 
       Фінансування та матеріально-технічне забезпечення 
державної мисливської варти здійснюється за рахунок 
коштів Державного бюджету, а також інших джерел, не 
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заборонених законом.  

     Стаття 39. Права працівників, уповноважених 
здійснювати контроль у галузі мисливського господарства 
та полювання  
 
     Посадові  особи  центрального  органу  виконавчої  влади,  
що реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового  та  
мисливського господарства, відповідно до законодавства 
мають право:  
 
     1) давати обов'язкові до  виконання  вказівки  (приписи)  про 
усунення порушень вимог цього Закону;  
 
     2) перевіряти  документи  на  право  полювання  та  
добування мисливських тварин в інших цілях,  зупиняти 
транспортні  (плавучі)  
засоби  та  проводити їх огляд та огляд речей,  знарядь 
полювання, добутої продукції та інших предметів;  
 
     3) доставляти осіб,  які порушують вимоги  цього  Закону,  
до органів Національної поліції, органів місцевого 
самоврядування;  
 
     4) вилучати в осіб, які порушують правила полювання, 

       Стаття 39. Права працівників, уповноважених 
здійснювати контроль у галузі мисливського 
господарства та полювання та охорону державного 
мисливського фонду 
  
       Посадові особи державної мисливської варти мають 
право:   
 
1)   перевіряти документи на право полювання та 
добування мисливських тварин в інших цілях; 
 
2)  з метою виявлення та припинення  правопорушень в 
межах мисливських угідь зупиняти у встановленому 
законом порядку  транспортні засоби та проводити їх 
огляд та огляд речей, знарядь полювання, добутої 
продукції та інших предметів; 
 
3) у разі неможливості встановлення на місці вчинення 
правопорушення особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності,  доставляти його їх в 
поліцію чи в приміщення виконавчого органу сільської, 
селищної, міської, районної у місті (у разі створення) 
ради для складання протоколу про адміністративне 
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знаряддя добування  тварин,  транспортні  (плавучі)  засоби,  
обладнання  і предмети,  що були знаряддям порушень, 
незаконно добутих тварин та іншу продукцію полювання, а 
також відповідні документи;  
 
     5) проводити фотографування, звукозапис, кіно- та 
відеозйомку як  додаткові  заходи для запобігання та розкриття 
порушень правил  
полювання та інших вимог, установлених цим Законом;  
 
     6) складати протоколи про порушення правил  полювання,  
інших  
встановлених цим Законом вимог;  
 
     7) вільно відвідувати підприємства,  установи та організації, 
які здійснюють  добування,  утримання,  зберігання  або  
переробку мисливських  тварин,  території  та  об'єкти  
природно-заповідного фонду  з   метою   здійснення   нагляду   
за   дотриманням   вимог законодавства  про охорону 
тваринного світу,  ведення мисливського  
господарства та здійснення полювання;  
 
     8) зупиняти чи припиняти полювання  та  іншу  діяльність,  
що провадиться з порушеннями вимог, установлених цим 
Законом;  

правопорушення; 
 
4) у разі порушення вимог цього Закону вилучати в 
установленому законом порядку у фізичних та 
юридичних осіб незаконно добуту продукцію полювання, 
знаряддя полювання, документи,  а також транспортні 
(плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були 
знаряддям правопорушень, та вирішувати питання про їх 
подальшу належність і використання; 
 
5) вилучати знаряддя добування природних ресурсів, 
транспортні засоби, обладнання, предмети, що були 
знаряддями порушень у галузі мисливського 
господарства та полювання, а також незаконно добуту 
продукцію полювання у разі неможливості встановлення 
власника зазначеного майна;  
 
6) проводити фотографування, звукозапис, відеозйомку, 
як допоміжні засоби для  запобігання та викриття 
правопорушень, у виявленні, припиненні та викритті 
порушень правил полювання та інших вимог, 
встановлених цим Законом; 
 
7) складати протоколи про порушення правил 
полювання, інших встановлених цим Законом вимог; 
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     9) визначати    розмір    збитків,    завданих   мисливському 
господарству, за затвердженими таксами та методиками;  
 
     10) використовувати під час  виконання  службових  
обов'язків попутний  транспорт  і  засоби  зв'язку,  що  
належать користувачу мисливських угідь;  
 
     11) анулювати видані ними дозволи на полювання  та  
добування  
мисливських тварин в інших цілях;  
 
     12) викликати  посадових осіб,  громадян України та 
іноземців  
для усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням 
ними вимог  цього Закону;  
 
     13) перевіряти   й  безоплатно  одержувати  від  юридичних  
і фізичних  осіб  документи  з  ведення  мисливського  
господарства, мисливського   собаківництва,  добування,  
зберігання,  утримання, перероблення  і  реалізації  
мисливських   тварин   та   продукції  
полювання;  
 
     14) розглядати  в установленому законодавством порядку 

 
8) зупиняти чи припиняти полювання та іншу діяльність, 
що проводиться з порушеннями вимог, установлених 
цим Законом; 
 
9)  на стимулювання та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності в установленому 
законодавством порядку; 
 
10) застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби та вогнепальну зброю у встановленому законом 
порядку; 
 
11)   викликати громадян України, осіб без громадянства, 
іноземців, а також посадових осіб для одержання від них 
усних або письмових пояснень у справах про 
адміністративні правопорушення пов’язані із добуванням 
мисливських тварин, порушенням  вимог щодо ведення 
мисливського господарства; 
 
12)  розглядати в установленому законодавством 
порядку справи про адміністративні правопорушення, 
пов'язані з добуванням мисливських тварин, 
порушенням вимог щодо ведення мисливського 
господарства, і накладати адміністративні стягнення; 
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справи  
про  адміністративні  правопорушення,   пов'язані   з   
добуванням мисливських  тварин,  порушенням  вимог  щодо 
ведення мисливського господарства,  у тому числі 
користування мисливськими угіддями,  і накладати 
адміністративні стягнення;  
 
     15) на   стимулювання  та  матеріально-технічне  
забезпечення діяльності в установленому законодавством 
порядку;  
 
     16) виконувати  інші  дії  відповідно  до  законодавства  про 
охорону навколишнього природного середовища і про 
тваринний світ;  
 
     17)  використовувати  відповідно  до законодавства 
спеціальні  
засоби.   
 
     Права,  визначені  в  пунктах  2-6,  8, 11 та 15 цієї статті, 
поширюються  також  на  єгерів  та  посадових  осіб   
користувачів мисливських    угідь,    уповноважених   на   
охорону   державного мисливського  фонду  (в  межах,   
закріплених   за   користувачами мисливських угідь).  Права, 
визначені в пунктах 2, 3, 5 та 15 цієї статті,  поширюються  

 
13) визначати розмір збитків або шкоди, завданих 
мисливському господарству, за затвердженими таксами 
або методиками; 
 
14)  вилучити видані дозволи на полювання та 
добування мисливських тварин в інших цілях; 
 
15) направляти у відповідні державні органи матеріали 
про притягнення осіб до дисциплінарної, 
адміністративної і кримінальної відповідальності; 
 
16) подавати    позови    до   суду в інтересах держави    
про   стягнення збитків або шкоди,  завданих 
мисливському господарству. 
 
       Законні вимоги посадових осіб державної 
мисливської варти є обов’язковими для виконання всіма 
фізичними та юридичними особами.  
 
       До уповноважених посадових осіб державної лісової  
охорони,  лісової охорони, що здійснює охорону 
державного мисливського фонду у складі 
спеціалізованих лісогосподарських державних і 
комунальних підприємств, інших державних і 
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також  на  громадських інспекторів з охорони довкілля  та 
громадських мисливських інспекторів. Права, визначені  
в  пунктах  2-6,  8,  14  та  15 цієї статті, поширюються також на  
державних районних мисливствознавців, головних лісничих, 
лісничих, головних  мисливствознавців  та  мисливствознавців  
держлісгоспів, інших  державних  лісогосподарських 
підприємств, а також державних лісомисливських та державних 
мисливських господарств. 
 
     Посадові  особи  центрального  органу  виконавчої  влади,  
що реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового  та  
мисливського господарства,   посадові  особи  користувачів  
мисливських  угідь, уповноважені  на  охорону  державного  
мисливського  фонду під час  
виконання  службових  обов'язків,  а також громадські 
інспектори з охорони  довкілля  та  громадські  мисливські  
інспектори  під час проведення  рейдів,  пов'язаних з охороною 
державного мисливського фонду, можуть перебувати у 
мисливських угіддях із зброєю (відомчою чи  власною)  
незалежно  від  строків полювання за наявності у них 
службового   посвідчення,   а   для   громадських   інспекторів  - 
посвідчення  громадського  інспектора  та письмового 
розпорядження (наказу)   на   проведення   рейду.  Рейд  
очолює  посадова  особа центрального   органу   виконавчої  
влади,  що  реалізує  державну політику у сфері лісового та 

комунальних підприємств,  установ та організацій, в яких 
створені  спеціалізовані лісогосподарські підрозділи,  
відносяться  головні мисливствознавці, державні 
районні мисливствознавці  та мисливствознавці. До 
перелічених  уповноважених посадових осіб 
прирівнюються єгеря, із  правами, передбаченими п.п. 1 - 
11 частиною першої цієї статті.  
         Правами уповноважених посадових осіб державної 
лісової охорони, лісової охорони, що  здійснює   охорону 
державного мисливського фонду, наділені   головні 
лісничі, лісничі, помічники лісничих спеціалізованих 
лісогосподарських державних і комунальних 
підприємств, інших державних і комунальних 
підприємств,  установ та організацій, в яких створені  
спеціалізовані лісогосподарські підрозділи .   
        Охорона державного мисливського фонду під час 
виконання основних службових обов’язків здійснюється  
головними лісничими, лісничими та помічниками 
лісничих.   
        Права, визначені в пунктах 1 - 9, 11 та 14-16 частини 
першої цієї статті, поширюються також на єгерів та 
посадових осіб користувачів мисливських угідь, 
уповноважених на охорону державного мисливського 
фонду (в межах, закріплених за користувачами 
мисливських угідь).  
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мисливського господарства. 
 

        Під час здійснення охорони мисливських угідь  єгері  
та посадові особи користувачів мисливських угідь 
мають право застосовувати до осіб, які вчинили 
порушення правил, полювання заходи фізичного впливу, 
якщо інші заходи не привели до припинення посягання 
або до виконання особою законної вимоги єгеря або 
посадової особи користувача мисливських угідь, у разі: 
1) захисту себе або іншої особи від нападу, що становить 
загрозу життю, здоров'ю або майну; 
2) необхідності затримати особу, яка вчинила порушення 
передбачені ст. 20 цього Закону, або який вчиняє інші 
протиправні дії та чинить опір законним вимогам єгеря 
або посадової особи користувача мисливських угідь; 
3) знешкодження тварини, що загрожує життю та 
здоров'ю єгеря або посадової особи користувача 
мисливських угідь,  або інших осіб. 
          Права, визначені в пунктах 1 - 3, 6 та 9 цієї статті, 
поширюються також  на громадських інспекторів з 
охорони довкілля та громадських мисливських 
інспекторів.  
           

   Стаття відсутня.  
      

         Стаття 39-1 Здійснення  охорони державного 
мисливського фонду. 
       
        Охорона державного мисливського фонду  
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посадовими особами державної мисливської варти 
здійснюється у формі рейдів.  
         Охорона державного мисливського фонду 
здійснюється  уповноваженими посадовими особами 
державної лісової охорони та лісової охорони  в межах 
земель лісогосподарського призначення, що надані у 
постійне користування відповідним державним і 
комунальних підприємствам, іншим державним і 
комунальним підприємствам,  установам та організаціям, 
в яких створені  спеціалізовані лісогосподарські 
підрозділи.   
         З метою викриття, переслідування  осіб, які 
вчиняють   порушення вимог цього Закону,  визначені 
цієї статтею посадові особи державної лісової охорони, 
лісової охорони можуть здійснювати на суміжних 
мисливських угіддях  заходи забезпечення провадження 
у справах про адміністративні правопорушення, 
визначені ст. 39 цього Закону.  
        Охорона державного мисливського фонду також 
здійснюється під час проведення заходів державного 
нагляду (контролю) та рейдів, який   проводиться 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і 
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охорони природних ресурсів.  
          Рейд очолює посадова особа центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів. Підставою для проведення рейду є 
письмове   розпорядження (наказ), що видається  
керівником державного органу.    
          Посадові особи користувачів мисливських угідь, 
що уповноважені на охорону державного мисливського 
фонду, та посадові особи державної лісової охорони, 
лісової охорони під час виконання службових обов’язків, 
а також громадські інспектори з охорони довкілля та 
громадські мисливські інспектори під час проведення 
рейдів, пов’язаних з охороною державного мисливського 
фонду можуть перебувати у мисливських угіддях із 
зброєю (відомчою чи власною) незалежно від строків 
полювання за наявності в них службового посвідчення. 
Носіння зброї громадськими інспекторами дозволяється 
під час проведення рейдів за наявності в них 
посвідчення громадського інспектора. 
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    Стаття 40. Правовий та соціальний захист працівників, 
уповноважених здійснювати контроль у галузі 
мисливського господарства та полювання  
 
     Посадові  особи  центрального  органу  виконавчої  влади,  
що реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового  та  
мисливського господарства,  посадові  особи  та  єгері 
користувачів мисливських угідь,  уповноважені  на  охорону  
державного  мисливського фонду,  
підлягають     загальнообов’язковому     державному    
соціальному страхуванню  відповідно  до  законодавства про 
загальнообов’язкове  
державне соціальне страхування. 
 
     Шкода,  заподіяна  майну посадової особи або єгеря або 
членам  
їх  сімей  у  зв'язку  з  виконанням  ними  посадових  обов'язків, 
відшкодовується  в  повному  обсязі  за  рахунок коштів 
державного бюджету  з наступним стягненням цієї суми з 
винних осіб.  
 
     Річна  заробітна плата посадової особи або єгеря, що 
береться для  нарахування  одноразової  допомоги, включає 
всі види грошових виплат,  які  отримала  посадова  особа  або 
єгер за час роботи за останньою   посадою   за  рік,  що  
передував  року  загибелі  або ушкодження  здоров'я.   
 
     Посадові  особи  центрального  органу  виконавчої  влади,  
що реалізує  державну  політику  у  сфері  лісового  та  
мисливського господарства,  посадові  особи  та  єгері  
державних  підприємств, уповноважені на охорону державного 

      Стаття 40. Правовий та соціальний захист, оплата 
праці працівників, уповноважених здійснювати контроль 
у галузі мисливського господарства та полювання та 
охорону державного мисливського фонду  
 
      Посадові особи державної мисливської варти при   
виконанні покладених на них обов'язків є  
представниками  влади,  діють  від імені держави і 
перебувають під її  захистом.  Недоторканність  їх особи, 
їх честь і гідність охороняються законодавством.  
 
       Близькі  родичі  посадових осіб державної 
мисливської варти також підлягають державному 
захисту.  Правопорушення щодо близьких родичів 
військовослужбовців  Служби  безпеки  України,  вчинені  
у зв'язку   з   виконанням  покладених  на  цих  
військовослужбовців  обов'язків,  тягнуть  за   собою   
відповідальність,   встановлену законом. 
       
      Форми та розміри оплати праці посадових осіб 
державної мисливської варти встановлюються  
законодавством і повинні  забезпечувати достатні 
матеріальні умови для комплектування якісним 
кадровим складом, враховувати  характер, умови 
роботи, стимулювати досягнення високих результатів у 
службовій діяльності. 
  
     Умови та оплата праці посадових осіб державної 
мисливської варти встановлюються Кабінетом Міністрів 
України.  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

Стаття відсутня.          Стаття 43-1. Відшкодування збитків, що завдані 
мисливськими тваринами внаслідок знищення або 
пошкодження сільськогосподарських та лісових культур 
            
       Відшкодування збитків, що завдані внаслідок  
знищення,  пошкодження сільськогосподарських або 
лісових культур мисливськими тваринами в межах 
мисливських угідь державного мисливського резерву, 
здійснюються власникам або користувачам земельних 
ділянок за рахунок коштів Державного бюджету України.  
       Відшкодування збитків, завданих внаслідок 
знищення або пошкодження сільськогосподарських або 
лісових культур мисливськими тваринами в межах 
наданих у користування мисливських угідь, 
здійснюються власникам або користувачам земельних 
ділянок за рахунок користувачів мисливських угідь. 
       Розмір збитків, завданих мисливськими тваринами, 
визначається комісією, що створюються за рішенням 
місцевих державних адміністрацій. Обстеження 
пошкоджених  сільськогосподарських та лісових культур 
проводиться комісією із виїздом на місце протягом трьох 
робочих днів після подання заяви власником або 
користувачем земельних ділянок.     
       Порядок   визначення  збитків, що завдані 
мисливськими тваринами  внаслідок  знищення або 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

пошкодження  сільськогосподарських та лісових 
культур, визначається Кабінетом Міністрів України. 
     

  

 
 
 

     ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його 
опублікування.  
 
       Абзац вісімнадцятий пункту 4 частини першої статті 
20 цього Закон набирає чинності з 01 січня 2020 року. 
 
      Договори про умови ведення мисливського 
господарства, укладені із громадськими організаціями 
мисливців  до набрання чинності цим Законом, є 
чинними до моменту закінчення строку їх дії відповідно 
до умов зазначених договорів.  
 
     
     2. Кабінету Міністрів України у  шестимісячний  строк  з 
дня набрання чинності цим Законом:  
 
     подати на  розгляд  Верховної  Ради  України  
пропозиції  про приведення  законодавчих  актів  України  
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

у  відповідність  з  цим Законом;  
 
     привести свої  нормативно-правові  акти у 
відповідність з цим Законом;  
 
     відповідно     до     компетенції    забезпечити    
прийняття нормативно-правових актів, передбачених 
цим Законом;  
 
     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади 
нормативно-правових  актів, що суперечать цьому 
Закону.  
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Список розповсюдження запропонованих змін 

щодо застосування принципів сталого ведення мисливського господарства України між національними та 

регіональними органами влади та в засобах масової інформації 

№ 

п/п 
П.І.Б. Установа/організація/підприємство, посада Контактна інформація 

1.  Шеремет Іван 

Миколайович 

Державне агентство лісових ресурсів України, заступник начальника 

управління мисливського господарства та полювання (м. Київ) 

hunter@dklg.gov.ua 

2.  Шуляр Микола 

Степанович 

Українське товариство мисливців і рибалок, голова, уповноважений 

представник (м. Київ) 

uoor@uoor.com.ua 

 

3.  Казимир Михайло 

Миколайович 

Голова Державної екологічної  

інспекції України 

info@dei.gov.ua 

4.  Новіков Роман Часопис «Лісовий та мисливський журнал», заступник головного редактора (м. 

Київ) 

info@ekoinform.com.ua 

5.  Синчук Станіслав Часопис «Полювання та риболовля», головний редактор (м. Київ) editor@hunt-fish.com.ua 

6.  Шейгас Ігор 

Миколайович 
Степовий філіал УкрНДІЛГА, керівник наукового центру мисливствознавства stepfilial@bigmir.net 

7.  Хоєцький Павло  Національний лісотехнічний університет України, доцент кафедри лісівництва 

(м. Львів) 

hpb@ua.fm 

8.  Башта Андрій-

Тарас 

Інститут екології Карпат НАН України, старший науковий співробітник (м. Львів) atbashta@gmail.com 

9.  Станкевич-

Волосянчук 

Регіональне молодіжне екологічне об'єднання "Екосфера", керівник ostankiewicz@yahoo.de 

http://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=hunter%40dklg.gov.ua
mailto:uoor@uoor.com.ua
mailto:info@dei.gov.ua
http://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=hpb%40ua.fm
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Оксана (м. Ужгород) 

10.  Бурмас Василь Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства, 

начальник відділу мисливського господарства (м. Львів) 

burmas1@ukr.net 

11.  Лавріщев 

Геннадій  

Яблунівське міське товариство мисливців і рибалок, голова (м. Косів, Івано-

Франківської обл.) 

gena1969@online.ua 

p.les@online.ua 

12.  Яцик Микола  Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства,  

начальник відділу мисливського господарства (м. Рівне) 

hunters.rivnelis@gmail.com 

13.  Захожий Юрій ПП «Еколанд», директор (м. Житомир)  zahojiy@ukr.net 

14.  Людвіг Потіш  Ужгородський університет, фахівець із мисливського законодавства lpotish@gmail.com 

15.  Тищенко 

Володимир 

Національний університет біоресурсів і природокористування, доцент кафедри 

біології лісу та мисливствознавства (м. Київ) 

kazhan@online.ua 

16.  Гуль Іван  Львівський державний університет фізичної культури, викладач (м. Львів)  Gul_Ivan@mail.ru 

17.  Затушевський 

Андрій 

Львівська регіональна громадська організація "Західно-Українська 

орнітологічна станція, координатор лісових питань, асистент каф. зоології 

Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів) 

andriyzatushevsky@gmail.com 

18.  Смакоуз 

Олександр 

Миколайович 

Державна екологічна інспекція України, начальник юридичного відділу info@dei.gov.ua 

 

19.  Барабаш Микола 

Миколайович 

Державна екологічна інспекція України, начальник відділу оперативного 

контролю 

info@dei.gov.ua 

  

20.  Сагайдак Андрій  Міжрі́чинський регіона́льний ландша́фтний парк, зоолог, директор (Чернігівська 

обл.) 

RLPmegrich@i.ua 

http://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=gena1969%40online.ua
http://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=Gul_Ivan%40mail.ru
mailto:info@dei.gov.ua
mailto:info@dei.gov.ua
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Про програму FLEG II (ENPI East)  
Програма ФЛЕГ II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії 
Європейського інструменту сусідства та партнерства -2» покликана забезпечити підтримку в зміцненні систем 
управління в лісовому секторі країн-учасниць. На регіональному рівні Програма спрямована на поступ у реалізації 
Санкт-Петербурзької міністерської декларації 2005 року. На рівні країн Програма здійснює аналіз або перегляд 
лісової політики, правової бази й адмінстративної структури л ісового сектору; сприяє підвищенню рівня знань і 
зміцненню підтримки сталому управлінню лісами й удосконаленню систем управління в лісовому секторі, зокрема 
з урахуванням впливу відповідних вимог законодавства ЄС. На суб -національному (місцевому) рівні Програма 
приділяє багато уваги розробці, тестуванню й оцінці пілотних проектів сталого лісокористування з метою 
тиражування та обміну успішним досвідом. Країни -учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, 
Росія й Україна. Програма фінансується Європейським Союзом. 
http://www.enpi-fleg.org 

Партнери проекту 

 

 

 

 
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ  
Європейський союз є найбільшим у світі донором процесу офіційного сприяння розвитку. 
Europe Aid – генеральний директорат розвитку і співпраці Європейської комісії – розробляє 
Європейську політику розвитку і надає допомогу по всьому світу. Ця допомога надходить 
через ряд фінансових інструментів, при цьому особлива увага приділяється забезпеченню 
якості та ефективності допомоги, що надходить від Європейського союзу. У своїй активній 
участі у сфері розвитку ми прагнемо до утвердження принципів ефективного управління, 
зміцнення людського потенціалу та стимулювання економічного розвитку, а також до 
вирішення таких глобальних завдань як боротьба з голодом і збереження природних 
ресурсів. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
СВІТОВИЙ БАНК 
Група Світового банку – одне з найбільших у світі джерел знань та фінансування, які 
надаються 188 державам-членам. Акціонерами організацій, що входять до складу Групи 
Світового банку, є уряди держав-членів, що мають право ухвалення остаточних рішень в 
рамках цих організацій за усіма аспектами, включаючи питання стратегії, фінансування та 
членства. До Групи Світового банку входять п’ять тісно пов’язаних між собою організацій: 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна організація розвитку 
(МАР), які разом утворюють Світовий банк; Міжнародна фінансова корпорація (МФК); 
Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ) та Міжнародний центр 
врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Кожна організація грає певну роль у виконанні 
місії Групи Світового банку щодо викорінення крайньої бідності шляхом скорочення 
населення, яке живе менше ніж 1, 25 долара США на день, до рівня, що не перевищує 3%, й 
забезпечення загального процвітання за рахунок підвищення рівня доходів 40% найбідніших 
верств населення в кожній країні. Більш детальна інформація надана на сайтах:  
http://www.worldbank.org http://www.ifc.org http://www.miga.org 

   
 

 

 
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ  
Діяльність Міжнародного союзу охорони природи (МСОП/IUCN) спрямована на пошук 
оптимальних рішень найгостріших проблем охорони довкілля та розвитку. МСОП приділяє 
особливу увагу необхідності цінувати та охороняти природу, забезпечувати її ефективне та 
справедливе використання й розробляти базоване на збереженні природи вирішення таких 
глобальних проблем як зміна клімату, забезпечення продовольством та розвиток. МСОП 
надає підтримку науковим дослідженням, організує проекти на місцях в усьому світі й 
допомагає об’єднувати діяльність неурядових організацій, ООН та компаній з формування 
політики та розробки правових принципів та передових практик. МСОП – найстаріша і 
найбільша міжнародна екологічна організація в світі, що об’єднує понад 1200 урядових та 
неурядових структур і близько 11 тис. фахівців з 160 країн, що працюють на добровільній 
основі. Діяльність МСОП забезпечується роботою понад 1 тис. штатних співробітників більш 
ніж в 45 офісах і сотнями партнерських організацій державного, громадського та приватного 
секторів по всьому світу. 
http://www.iucn.org 

   
 

 

 
ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ПРИРОДИ  
Всесвітній фонд природи (WWF) – одна з найбільших у світі і найбільш авторитетних 
незалежних природоохоронних організацій, що об’єднує близько 5 млн. прихильників і має 
відділення більш ніж у 100 країнах. Місія WWF – у запобіганні дедалі глибшій деградації 
природного середовища планети і досягненні гармонії людини і природи, збереження 
біологічного розмаїття Землі та забезпеченні сталого використання відновлюваних 
природних ресурсів і зниженні рівня забруднення довкілля та марнотратного споживання. 
www.panda.org 
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