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ЗАЯВА 
 
 
Щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, а також 
боротьби з браконьєрством) (реєстраційний номер 3200-1) 
 
 
Зареєстрований 17.03.2020 року проект закону №3200-1 викликав обурення екологічної 
громадськості України. 
 
Законопроектом пропонується внести зміни до чинного законодавства у сфері мисливського 
господарства, полювання, охорони тваринного світу та природно-заповідного фонду. 
Запропоновані зміни грубо порушують засади охорони тваринного світу та  правові основи 
організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду України, 
відтворення його природних комплексів та об’єктів. 
 
Запропоновані зміни у сфері мисливського господарства та полювання порушують давно 
встановлені міжнародні стандарти у цій сфері. Окрім того, внесення таких змін грубо порушить 
вимоги пташиної та оселищної директив ЄС, які Україна має впровадити у відповідності до 
Додатку ХХХ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  
 
Серед іншого, під «удосконаленням» законодавства у цій сфері розуміється введення нових 
понять «вольєр мисливський», «мисливство», «полювання», змінюються періоди та строки 
полювання, розширено перелік «відстрільних» видів. Розмір плати за користування 
мисливськими угіддями (максимально – 1,7 грн/га/рік) є мізерною, витрати на її 
адміністрування скоріш за все будуть більшими за сплачені суми. 
  
В Україні природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого 
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей 
фонд як складову частину світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають 
під особливою охороною. Натомість, проектом закону пропонується дозволити мисливство у 
національних природних парках України, заказниках, в охоронних зонах об’єктів природно-
заповідного фонду.  
  



                       
 
 

 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про тваринний світ», якими 
практично скасовується заборона щодо полювання у період масового розмноження диких 
тварин (з 1 квітня до 15 червня). Заборона полювання в період розмноження — одна з перших 
заборон в історії людства, перший крок в гуманізації людського відношення до природи. 
Відмовитися від нього — це повернутися десь у II–III сторіччя до нашої ери, коли один з 
імператорів Китаю вперше постановив такий закон. 
  
Запропоновані зміни до Закону України «Про жорстоке поводження з тваринами» не 
відповідають міжнародно-правовим засадам регулювання таких відносин, можуть призвести 
до формування хибного та жорсткого ставлення до тварин серед дітей та молоді. 
  
Через заборону масових зібрань у зв’язку з карантином та недолугим об’єднанням 
Міністерства екології та природних ресурсів з Міністерством енергетики України, широка 
громадськість має обмежені можливості висловити свою думку та вплинути на процес 
розгляду цього законопроекту. 
 
Вимагаємо: рекомендувати відхилити вказаний законопроект як такий, що порушує 
загальноприйняті засади регулювання мисливських господарств, полювання, охорони 
тваринного світу та особливо цінних природоохоронних територій (об’єктів ПЗФ) та грубо 
порушує зобов’язання України за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 
 
 

Від імені РГ5 УС ПГС  
Координаторка РГ5  
Андрусевич Наталія 
 
 
Від імені РГ3 УНП ФГС СхП  
Координатор РГ3 
Гаврилюк Руслан 

 
 
 
 
Довідково: 
Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (https://eu-ua-csp.org.ua/) є 
національною частиною Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС – одного з офіційних двосторонніх 
органів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Відповідно до ст.469-470 Угоди про асоціацію, Платформа 
офіційно представляє інтереси громадянського суспільства України та ЄС у процесі виконання Угоди, здійснює 
моніторинг та громадський контроль за її виконанням. Від Української сторони до Платформи входить 15 
членів – представників громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців. Під їх егідою УС ПГС 
об’єднує 282 організації.  
 
Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (www.eap-
csf.org.ua/) – це мережа з близько 140 громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках 
Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС 
СхП) – об’єднання представників громадських організацій України, Грузії, Республіки Молдови, Білорусі, Республіки 
Вірменії, Азербайджану, а також ЄС. Форум допомагає громадським організаціям регіону Східного партнерства 
адвокатувати важливі для їх країн питання на рівні ЄС, сприяє аналітично-адвокаційній діяльності та обміну 
досвідом між організаціями громадянського суспільства регіону, здійснює громадський моніторинг виконання 
цілей Східного партнерства.  

 

 


