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Слова подяки 
Цей Національний звіт було створено за підтримки низки установ, організацій та експертів. 

Автори висловлюють особливу подяку за приділений час та той досвід, дані й знання, якими 
поділилися всі респонденти опитувань і партнери: Верховний Суд; Верховна Рада України; 
Спеціалізована екологічна прокуратура (на правах департаменту) Офісу Генерального 
прокурора; Тренінговий центр прокурорів України; Міністерство юстиції України (зокрема, 
Директорат правосуддя та кримінальної юстиції); Міністерство внутрішніх справ України 
(зокрема, Національна поліція України, Департамент міжнародного поліцейського 
співробітництва, Головне слідче управління), Державна екологічна інспекція України (зокрема, 
Управління міжнародного співробітництва); Державна митна служба України (зокрема, 
Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення, Департамент боротьби 
з контрабандою та порушеннями митних правил); Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України; Державне агентство меліорації та рибного господарства України; неурядові 
організації: «ЕкоПраво-Київ», Four Paws, UAAA, UAnimals, SAVE WILD, ЕПЛ та ін. 
 

Абревіатури 
БЕБ — Бюро економічної безпеки України. 
ДАЛРУ — Державне агентство лісових ресурсів України. 
ДАМРГ — Державне агентство меліорації та рибного господарства України. 
ДЕІ — Державна екологічна інспекція України. 
Держпродспоживслужба — Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів. 
ЄС — Європейський Союз. 
ККУ — Кримінальний кодекс України. 
КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення. 
Конвенція CITES — Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 
перебувають під загрозою зникнення (прийнята 03 березня 1973 року, набуття чинності – 01 
липня 1975 року, Україна приєдналася у 1999 році, набуття чинності – 2000 рік). 
МКУ — Митний кодекс України. 
НМДГ — неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
НУО —  неурядові організації. 
ПЗФ — Природно-заповідний фонд України.  
ЦОВВ —  центральні органи виконавчої влади. 
UNODC — Управління ООН з питань наркотиків і злочинності. 
 

I. Резюме (короткий огляд) звіту 
Це дослідження вперше описує загальну картину правопорушень проти дикої природи в 

Україні. 

Метою Національного звіту є узагальнення доступної інформації про кримінальні та 
адміністративні правопорушення у цій сфері. Ми здійснили спробу зібрати інформацію і 
визначити прогалини в національному законодавстві, управлінні та організаційних механізмах і 
заходах, основні перешкоди для ефективного запобігання, виявлення, розслідування та 
судового переслідування правопорушень проти дикої природи. Цей звіт містить низку 
рекомендацій щодо поліпшення поточної ситуації. Їхня реалізація значно допомогла б зменшити 
частоту та інтенсивність протиправної діяльності, спрямованої на види, що охороняються. 

Результати цього дослідження та його висновки стануть у пригоді працівникам природо- і 
правоохоронних органів, органам виконавчої та законодавчої влади різних рівнів, науковим і 
експертним установам, представникам громадянського суспільства, експертам, зокрема, у 
сфері права, політичним діячам, іншим установам / органам, відповідальним за ухвалення 
рішень. 

Інформацію зібрано з офіційних джерел, загальнодоступних наборів даних (статистичної та 
якісної інформації), шляхом запитів на публічну інформацію, опитувань, спілкування з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
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експертами у сфері правоохоронної діяльності та охорони природи. Звіт охоплює період 2015–
2020 років. 

 
У законодавстві України відсутній термін «злочини / правопорушення проти дикої природи», 

а також правове визначення терміну «браконьєрство». Правопорушення проти дикої природи є 
однією зі складових правопорушень у сфері довкілля та інших правопорушень в Україні і 
становлять їхню незначну частку. 

 
Правове регулювання в Україні відносин, що стосуються правопорушень проти дикої 

природи, здійснюється великою кількістю нормативно-правових актів (не позбавлених 
юридичних колізій, нечіткості та прогалин), серед яких основними є Кримінальний кодекс 
України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс України, а також 
постанови Уряду України, в яких визначено розміри компенсацій (такси) за незаконне 
добування, знищення або пошкодження видів, що охороняються. 

 
Конвенція CITES набула чинності для України у 2000 році, але досі не імплементована 

належним чином у національне законодавство України про охорону навколишнього природного 
середовища (відсутні відповідні допоміжні закони, процедури, урядові правила та нормативні 
акти, внаслідок чого Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і його підвідомчі 
організації не можуть бути достатньо ефективними). Директива № 2008/99/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради про кримінально-правову охорону навколишнього середовища, актуалізація 
якої наразі перебуває у фокусі уваги європейських партнерів, на сьогодні відсутня в переліку 
актів законодавства ЄС у сфері довкілля, які впроваджуються в національне законодавство 
України щодо охорони навколишнього природного середовища відповідно до Угоди про 
асоціацію (щодо неї відсутня відповідна дорожня карта). 

 
В Україні на рівні законодавства, а саме у Кримінальному кодексі України, не визнано 

кримінальним правопорушенням контрабанду чи незаконне переміщення через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю видів, що 
охороняються (як тих, що є об’єктами Червоної книги України, так і тих, що охороняються згідно 
з міжнародними договорами, учасницею яких є Україна). В українському контексті важливим 
кроком вперед, який міг би поліпшити чинне законодавство щодо охорони дикої природи та 
слугував би впровадженням Конвенції CITES в законодавство України, було б внесення змін до 
Кримінального кодексу України і криміналізація контрабанди чи незаконного переміщення через 
митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю 
видів, що охороняються, зокрема їхніх частин та похідних від них, тощо.  

 
Ще одним важливим кроком могло б стати продовження строків накладення 

адміністративних стягнень за правопорушення проти дикої природи / довкілля щонайменше до 
6–12 місяців шляхом внесення необхідних змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. На цей час на весь процес виділено 3 місяці (стягнення можуть накладатись 
не пізніш як 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не 
пізніш як через 3 місяці з дня його виявлення), а переважна більшість справ закривається з 
формальних причин, зокрема, таких як неналежне оформлення первинних матеріалів 
(відсутність обов'язкових документів).  

 
Для України актуальним є розвиток та вдосконалення екологічного законодавства, зокрема у 

сфері боротьби з правопорушеннями проти дикої природи, та ухвалення на 
загальнодержавному рівні стратегічного документа щодо запобігання / протидії 
правопорушенням проти дикої природи (стратегії, плану дій тощо). 

 
В Україні інформація і дані щодо правопорушень проти дикої природи все ще збираються та 

узагальнюються на недостатньому рівні. Наявна інформація значною мірою є фрагментованою 
і неповною. Різні численні державні, правоохоронні органи, які займаються екологічними 
правопорушеннями, збирають та обробляють інформацію про правопорушення проти дикої 
природи абсолютно різними способами, за різними правилами, з різнем рівнем деталізації, 
немає також єдиного підходу, як і яка саме інформація має збиратися та зберігатися (показники 
не узгоджені, не завжди публікуються на офіційних вебсайтах цих органів, що ускладнює їхнє 
зведення, співставлення). Деякі з рекомендацій цього звіту спрямовані на поліпшення структури 
даних, що збираються різними установами.  

Звіт показує, що серед основних проблем природо- та правоохоронних органів є відсутність 
належної співпраці державних органів з громадськістю, відсутність структурованої співпраці та 
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міжвідомчої координації дії у виявленні правопорушень проти дикої природи, а також відсутність 
належного обміну досвідом, даними щодо правопорушень проти дикої природи між 
компетентними органами на постійній основі. Регулярний аналіз та систематичний обмін даними 
про правопорушення проти дикої природи (включаючи створення функціонуючої єдиної системи 
обміну даними про правопорушення проти видів, що охороняються, зокрема, занесених до 
Червоної книги України та Конвенції CITES) суттєво допомогли б природо- та правоохоронним 
органам визначати тенденції у правопорушеннях проти дикої природи, що дало б їм змогу краще 
протидіяти і запобігати такій незаконній діяльності, а також оцінювати результати їхніх 
посилених зусиль. 

Правопорушення проти дикої природи характеризуються високим рівнем латентності, що 
відповідно впливає на ефективність протидії цим правопорушенням і методи боротьби  з ними, 
відзначаються і відносно великою кількістю випадків, коли правопорушники не були 
ідентифіковані. Крім того, рекомендується продовжувати рух до перегляду та збільшення 
штрафів і посилення інших санкцій за правопорушення проти дикої природи. 

Іншою проблемою є відсутність спеціалізації саме за напрямом охорони довкілля чи 
збереження видів, що охороняються, в уповноважених органах загальної компетенції, які 
здійснюють повноваження щодо боротьби з екологічними правопорушеннями (на рівні 
структурного підрозділу органу або окремих відповідальних виконавців, крім окремих випадків). 
Запровадження такої спеціалізації в органах, де її наразі немає (наприклад, підрозділів у 
структурі Національної поліції України, які б займалися виключно правопорушеннями проти 
дикої природи), сприятиме підвищенню ефективності протидії екологічним правопорушенням 
загалом і правопорушенням проти дикої природи зокрема, а також сприятиме поліпшенню 
правоохоронної діяльності. 

  
У звіті визначено і таку прогалину в організаційних заходах, як потреба у покращенні рівня 

спеціалізованих знань та підготовки кадрів уповноважених органів з питань, що стосуються 
боротьби з правопорушеннями проти довкілля / дикої природи, недостатність відповідних 
методик, рекомендацій, єдиної моделі профілактики, ефективного розслідування цієї категорії 
правопорушень з урахуванням узагальненої судової практики. Позитивно вплинути на це 
можуть більш регулярні спеціалізовані навчання (тренінги, лекції, семінари, курси підвищення 
кваліфікації тощо), спільні міжвідомчі заходи із залученням експертів. 

  
Українські уповноважені органи мають розглядати екологічні правопорушення / 

правопорушення проти дикої природи як серйозну загрозу миру, безпеці, сталому розвитку 
довкілля, здоров’ю людей, що, зокрема, спричиняє втрати доходів держави, біорізноманіття, 
підриває її здатність реалізовувати програми розвитку, веде до посилення корупції, 
послаблення системи правосуддя, призводить до змін клімату. У цьому контексті необхідно 
посилювати верховенство права на всіх рівнях, удосконалювати екологічне законодавство, а 
також забезпечувати його належне впровадження на всіх рівнях. Злочини проти видів, що 
охороняються, за своїм змістом є тяжкими, тож їхнє розслідування та попередження на рівні з 
іншими тяжкими злочинами мають здійснюватися з достатнім виділенням ресурсів (людських, 
фінансових, експертних, технологічних). Поліпшене розслідування та судове переслідування 
екологічних правопорушень і правопорушень проти дикої природи матиме позитивний вплив на 
біорізноманіття. Необхідно також інформувати громадськість про випадки правопорушень проти 
дикої природи, вживати заходів як щодо зменшення їхнього негативного  впливу з часом, так і 
щодо санкцій, які можуть бути застосовані у разі недотримання нормативних актів щодо охорони 
дикої природи. Просвітницькі й інформаційні кампанії допомогли б отримати підтримку 
громадськості, що також сприяло б боротьбі із правопорушеннями проти дикої природи і 
запобігало б їхньому вчиненню. 

II. Про проєкт  

1. Цілі та основні завдання  
Злочини проти дикої природи спричиняють істотне скорочення біорізноманіття та можуть 

призвести до зникнення видів тварин і рослин у Європі, незважаючи на нормативну базу, що 
складається з різних міжнародних конвенцій та міжнародно-правових документів ЄС. Злочини 
проти дикої природи за своєю суттю не є незначними правопорушеннями чи злочинами 
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невеликої тяжкості. Зазвичай вони сприймаються як можливості для великих незаконних 
заробітків із низькими ризиками, становлять суттєву та зростаючу загрозу для навколишнього 
середовища, а також для економічно-соціального розвитку та безпеки. Така нелегальна 
діяльність використовує прогалини у законодавстві, проблеми у правозастосовній діяльності, 
недостатній моніторинг, рівень спеціалізованих знань, часто є пов’язаною чи здійснюється 
організованими злочинними угрупованнями і в багатьох випадках пов'язана з корупцією. У 
зв'язку з масштабами проблеми існує нагальна потреба у попередженні та ефективній протидії 
правопорушенням проти дикої природи, зокрема, і завдяки посиленню дотримання законів, 
ефективному розслідуванню та судовому переслідуванню цієї категорії правопорушень. 
 
Проєктні активності  

 
Проєктні активності спрямовані на підвищення обізнаності, зміцнення спроможностей та 

компетенцій суддів, прокурорів, правоохоронних, державних органів із повноваженнями у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, для забезпечення 
ефективного контролю за дотриманням екологічних вимог, норм, підвищення якості 
міжнародного обміну знаннями, сталими практиками та для посилення співпраці між 
відповідними органами. Загалом проєкт SWiPE сприятиме зменшенню кількості незаконно 
знищених особин дикої природи Європи, підтримає відновлення біорізноманіття Європи, що під 
загрозою зникнення, та здоров’я екосистем, і посприяє зменшенню рівня залученості Європи до 
незаконної торгівлі дикою природою. В ході реалізації своїх активностей проєкт SWiPE прагне 
сприяти збільшенню кількості успішно розслідуваних правопорушень. 
 
Цілі проєкту 
 

• Збір даних про правопорушення проти дикої природи в 11 цільових країнах і передання 
зібраних відомостей до вже існуючих відповідних баз даних про правопорушення проти 
дикої природи (там, де вони доступні), щоб забезпечити доступ до інформації, поліпшити 
обмін та порівняння даних по всій Європі, та сприяння роботі природо- і правоохоронних 
органів, посиленню співпраці, взаємодії та співробітництву з питань запобігання й 
ефективного розслідування злочинів проти дикої природи на національному та 
міжнародних рівнях. 
  

• Поширення знань, сталих практик, підвищення обізнаності та компетенцій суддів, 
фахівців природо- та правоохоронних органів з питань правопорушень проти дикої 
природи в 11 цільових країнах для поліпшення національного та міжнародного 
управління у зв'язку з розслідуваннями й судовим переслідуванням цієї категорії 
правопорушень. 
 

• Інформувати та сприяти впровадженню значущих змін у відповідні стратегії на 
національному та європейському рівнях для підвищення рівня визнання злочинів проти 
дикої природи, їхньої серйозності та величезного впливу. 
 

• Підвищити обізнаність політичних діячів, органів / установ, відповідальних за ухвалення 
рішень, експертів-практиків, зокрема, у сфері права, професійних спільнот, а також 
громадянського суспільства про правопорушення проти дикої природи. 

 
До консорціуму партнерів входять: WWF-Болгарія (провідний партнер), Державна 

прокуратура Республіки Хорватія, НУО «Fauna & Flora International» (у Румунії), Судова академія 
Хорватії, WWF-Adria у Сербії, WWF-Adria, WWF-Іспанія, WWF-Угорщина та TRAFFIC, WWF-
Італія, WWF-Польща, WWF-Румунія, WWF-Словаччина та WWF-Україна (пов'язані 
бенефіціари). 

 
Проєкт розпочався у вересні 2020 року і триватиме до кінця серпня 2023 року. 
 
Більше інформації про проєкт, цілі та партнерів можна знайти на інформаційному порталі 

(вебсайті) – stopwildlifecrime.eu. 
 

https://www.wwf.bg/
http://www.dorh.hr/Default.aspx
http://www.dorh.hr/Default.aspx
https://www.fauna-flora.org/
https://www.fauna-flora.org/countries/romania
http://www.pak.hr/
http://www.pak.hr/
https://www.wwfadria.org/
https://www.wwfadria.org/
https://www.wwf.es/
https://wwf.hu/
https://www.traffic.org/
https://www.wwf.it/
https://www.wwf.it/
https://www.wwf.pl/
https://wwf.ro/
https://slovakia.panda.org/
https://wwf.ua/
https://stopwildlifecrime.eu/about-the-project/
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2. Визначення  
Злочини проти дикої природи, включаючи браконьєрство, торгівлю дикою природою або 

незаконне отруєння, спричиняють значне скорочення біорізноманіття й можуть призвести до 
зникнення видів тварин і рослин у Європі та за її межами. 

 
Є різні визначення поняття «злочин проти дикої природи» («wildlife crime» (WLC)). Наприклад, 

Управління ООН з питань наркотиків і злочинності (UNODC) визначає його як «збір (вилов або 
вбивство тварин для споживання людиною) і торгівля всупереч національним (і міжнародним) 
законам». Злочини проти дикої природи можна класифікувати по-різному, наприклад, на основі 
мотивів злочину, видів, які були об'єктами нападу, та методів, що застосовувались. Національні 
нормативні акти можуть використовувати комбінацію цих категорій під час опису даних 
правопорушень. 

 
Проєкт SWiPE розглядає термін «злочин (правопорушення) проти дикої природи» як будь-

яку форму незаконних дій, які безпосередньо завдають шкоди виду, що охороняється, які 
відбуваються в межах територій 11 країн – учасниць проєкту, охоплюючи види (тварин і рослин), 
що охороняються Конвенцією CITES, Правилами ЄС щодо торгівлі об’єктами дикої природи, та 
види тварин, занесені до Оселищної директиви та Пташиної директиви. Нижче наведено 
неповний перелік правопорушень проти дикої природи та деякі категорії правопорушень, які ми 
використовуємо: 

• незаконна торгівля дикими тваринами та рослинами; 

• браконьєрство та незаконне вбивство тварин для спорту; 

• боротьба з хижаками / шкідниками та відплата; 

• незаконний вилов / відлов, володіння, постачання та збут, експорт / імпорт, незаконний 
вилов риби; 

• незаконне збирання яєць; 

• неселективний вилов та вбивство (наприклад, отруйна приманка, неселективні та 
незаконні сітки, неселективні пастки); 

• відлов за допомогою пасток, заподіяння шкоди. 
 

III. Методологія  

1. Обсяг звіту. Загальна методологія збору даних 
У звіті представлено огляд правопорушень проти дикої природи на національному рівні. Дані 

були отримані шляхом збору інформації про правопорушення проти дикої природи з відкритих 
джерел (засобів масової інформації, баз даних, статистичної інформації), отримання даних під 
час опитувань, зосереджених на прогалинах у процесах виявлення правопорушень проти дикої 
природи, досудового розслідування та судового переслідування цієї категорії справ, аналізу 
зібраних даних і узагальнення отриманої інформації. Проводилися бесіди з експертами, 
представниками природо- й правоохоронних органів та інших компетентних установ / 
організацій, що відіграють важливу роль у боротьбі з правопорушеннями проти дикої природи. 

Збір даних було спрямовано на отримання відомостей про: 

A. Прогалини, перешкоди у виявленні, розслідуванні, судовому переслідуванні 
правопорушень проти дикої природи: цей процес здійснювався за допомогою 
напівструктурованих інтерв'ю / опитувань, які проводилися для отримання 
інформації про інституційні недоліки, причини латентності цієї категорії 
правопорушень, недостатній рівень виявлення та фіксації правопорушень проти 
дикої природи. Порушувалися також питання про основні перешкоди для 
проведення розслідування, причини закриття кримінальних проваджень, відсутність 
судових перспектив цієї категорії справ, а також можливі недоліки законодавства та 
проблеми із правозастосуванням на національному й міжнародному рівнях. У 
питаннях стосовно даних основну увагу було зосереджено на можливості доступу до 
інформації, збору даних та обміну інформацією, інституційного співробітництва на 
національному та міжнародному рівнях. Респондентів також запитали про те, яка 
підготовка знадобиться для поліпшення процесів виявлення, розслідування 
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правопорушень проти дикої природи та процесів судового переслідування, 
запобігання цим правопорушенням.  

B. Зведені дані було отримано або безпосередньо через відповідні установи, або із 
загальнодоступних джерел (вебсайтів, звітів, статистичних даних, відкритих реєстрів 
тощо). Зведені дані дають основну кількісну інформацію щодо правопорушень проти 
дикої природи. 

C. Окремі випадки правопорушень проти дикої природи – дані про випадки 
правопорушень проти дикої природи, зареєстровані в період 2015–2020 рр., були 
отримані безпосередньо через відповідні установи або із загальнодоступних баз 
даних, засобів масової інформації. 
   

 
Обсяг даних: 
 

Види правопорушень: кримінальні; адміністративні; випадки, щодо яких дані отримано з 
відкритих джерел (відомості, поширені засобами масової інформації; дані неурядових 
організацій та державних органів; справи з Єдиного державного реєстру судових рішень 
тощо). 
 

• «Вид, що охороняється» в рамках проєкту SWiPE: види, що охороняються відповідно до: 
 

o Конвенції CITES (Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 
перебувають під загрозою зникнення) – усі перелічені види тварин (включаючи наземні, 
морські та прісноводні види) й види рослин. 

o Директиви Ради 92/43/ЄЕС про охорону природних середовищ існування та дикої флори 
і фауни (Директива про оселища) – види тварин. 

o Національного законодавства і нормативних актів (зазвичай пов’язаних із полюванням, 
рибальством або збереженням природи, а також тих, що занесені до Червоної книги 
(Червоних списків)) - види тварин.  
 

• Сфера протиправних дій: браконьєрство; незаконне вбивство тварин для спорту; 
боротьба з хижаками / шкідниками та відплата; незаконний вилов; незаконне збирання 
яєць; незаконна торгівля (всі частини незаконного торговельного ланцюга, як-от 
перевезення, контрабанда, збут, володіння, споживання; фінансування такої діяльності; 
«відмивання» / легалізація видів, що охороняються); неселективний вилов та вбивство, 
що потенційно (і свідомо) загрожує видам, які охороняються, тобто отруйна приманка, 
неселективні та незаконні сітки, неселективні пастки; відлов за допомогою пасток, та/або 
інше заподіяння шкоди таким видам. 
 

• Типи правопорушень, що перебувають поза проєктною активністю (але можуть бути 
включені до проєкту партнерами консорціуму у відповідній країні проєкту опційно, за 
потреби): 

o шкода екосистемі загалом (наприклад, внаслідок пожежі та/або розливу нафти); 
o інші форми екологічних злочинів (наприклад, незаконні звалища відходів); 
o незаконне вбивство видів, що не перебувають під особливою охороною (наприклад, 

відстріл дикого кабана); 
o незаконний вилов видів, що не охороняються, поза дозволеним періодом здійснення 

рибальства або без відповідного дозволу на здійснення рибальства. 
 

• Період збирання інформації: 2015–2020 рр. (частково – 2021 рік). Статистичні дані, всі 
відповідні справи на будь-якій стадії їхнього провадження протягом згаданого періоду. 

 
 

2. Методологічні записки – національні особливості 
України 
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У межах загальноприйнятої методології збору даних для Національних звітів, що 
характерна для всіх партнерів проєкту із різних країн, на теренах України, крім інших способів 
збору даних, було також проведено опитування важливих для проєкту партнерів / цільових груп. 

 
Це опитування мало певні особливості, які полягали в тому, що основним методом збору 

інформації, з огляду на пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19), стало саме індивідуальне 
онлайн-опитування шляхом анкетування (індивідуальне онлайн-анкетування). 

 
Анкетування в Україні було проведене протягом чотирьох місяців у період з липня по 

жовтень 2021 року відповідно до підготовлених анкет-опитувальників. 
 

Водночас за основу було взято загальну (базову) анкету із запитаннями для будь-яких 

партнерів / цільових груп у межах кожної країни. Запитання з цієї анкети було адаптовано 

відповідно до національних особливостей країни. Однак уже після перших опитувань в Україні 

на підставі загальної (базової) анкети, зважаючи на достатньо велику кількість та 

різноплановість її запитань, а також з урахуванням відгуків національних партнерів / цільових 

груп, на базі цієї загальної (базової) анкети були підготовлені окремі анкети-опитувальники у 

дещо скороченому й адаптованому вигляді для певних окремих партнерів / цільових груп – 

респондентів, якими були (умовний поділ): 

• представники центральних органів влади спеціальної природоохоронної компетенції 

(Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції 

України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства меліорації та 

рибного господарства України тощо); 

• представники Національної поліції України (слідчих органів / органів дізнання), 

Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України; 

• представники органів прокуратури різних рівнів; 

• судді; 

• представники інститутів громадянського суспільства (НУО) / активісти, що займаються 

питаннями охорони довкілля; юристи – фахівці у сфері екологічного права, інші експерти 

з питань екології / правопорушень у сфері дикої природи. 

 
У результаті всього було опитано 820 осіб із 25 областей / регіонів України (без урахування 

Кіровоградської і Полтавської областей, а також окупованих територій Донецької та Луганської 
областей)1 (див. також графіки № 1 та № 2 нижче). 

 

Особливість анкетування полягала в тому, що найбільшу кількість серед усіх опитаних 

осіб, а саме 713 респондентів, становили представники Національної поліції України, Державної 

митної служби України, Державної прикордонної служби України (тобто представники окремої 

умовної групи партнерів / соціальної групи). Відповідно думка цієї умовної групи вплинула на 

загальний результат опитування щодо питань, які були спільними з іншими умовними групами 

партнерів / соціальними групами. Для урівноваження цього певні узагальнені дані опитування 

за окремими питаннями представлено як загалом (за всіма умовними групами), так і за кожною 

з умовних груп (див. графіки № 3, № 4, № 8). 

 

Мета проведення опитування – вивчити в Україні думку ключових партнерів та цільових 

груп щодо: 

• проблем у державному управлінні; 

• перешкод для виявлення, ефективних розслідувань правопорушень проти дикої 

природи, доведення цієї категорії справ до судового розгляду, здійснення ефективного судового 

переслідування правопорушників та притягнення їх до юридичної відповідальності;  

• ефективності діяльності правоохоронних органів, органів виконавчої влади (наділених 

повноваженнями у сфері охорони навколишнього природного середовища / довкілля, 

екологічної безпеки) щодо запобігання, розслідування, припинення правопорушень проти дикої 

природи; 

• потреб у навчанні / тренінгах / підвищенні кваліфікації партнерів і цільових груп. 

 
 
1 117 осіб із 820 опитаних не вказали свій регіон/область. 
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А також розробити рекомендації для заповнення прогалин, подолання проблем / 

перешкод, задоволення потреб і поліпшення діяльності уповноважених органів та інших 

зацікавлених осіб щодо запобігання, розслідування, припинення правопорушень проти дикої 

природи, поліпшення співпраці на національному рівні, а також транскордонної. 

 

Крім цього, було також зібрано, проаналізовано, узагальнено та візуалізовано (див. 

детальніше розділ VI.1 цього Нацзвіту) статистичні та інші дані щодо правопорушень проти дикої 

природи, а саме:  

а) дані, отримані від партнерів проєкту в Україні (Державної митної служби України, 

Державної екологічної інспекції України, Державного агентства меліорації та рибного 

господарства України, служби державної охорони природно-заповідного фонду України 

(управління якою здійснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України); 

б) дані єдиних звітів про кримінальні правопорушення, що опубліковані Офісом 

Генерального прокурора. 

 
Деякі характеристики та узагальнення проведеного онлайн-опитування (анкетування) 

представлено у графіках, наведених нижче (графіки №№ 1–8). 
 
 
 

Графік № 1 
 

Розподіл респондентів за умовними групами партнерів / соціальних груп (із числа всіх 
опитаних (820 осіб)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

87  

2.4  

2  

2.3  

 .3  
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2020

1 

ЦОВВ
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Графік № 2 
 

 
 
 
 
 
 

Графік № 3 
 

 
Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети «На Вашу думку, робота щодо 
запобігання та розслідування злочинів проти дикої природи (екологічних злочинів) в 
Україні: реактивна (переважно на основі звинувачень); проактивна (дії на попередження 
правопорушень, із використанням сучасних підходів, оперативних даних, методів 
профілювання)?».  
(Респонденти, окрім двох запропонованих варіантів, мали змогу надати власні варіанти відповідей, які 

були нами узагальнені й подані на графіку). 
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Графік № 3/1 

 
Розподіл відповідей за групами респондентів на це запитання анкети дещо відрізнявся: 
 

 
 
 

41.9  

29.9  
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1.2  

0.5  
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Респонденти судді
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Графік № 3/2 

Графік № 3/3 

Респонденти НПУ, ДМСУ, Держприкордонслужби

44.9  

27.9  

25.8  

1  0.4  

Респонденти експерти, НГО

  .7  

8.3  

8.3  

1 .7  
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Графік № 3/4 

 
 

Графік № 3/5 
 

 

Респонденти природоохоронних ЦОВВ

75  

20  

5  

Респонденти прокурори

87.5  

12.5  
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Представлені результати демонструють, що роботу щодо запобігання та розслідування 
злочинів проти дикої природи (екологічних злочинів) в Україні найбільше респондентів (41,9 %) 
вважають проактивною (дії на попередження правопорушень, із використанням сучасних 
підходів, оперативних даних, методів профілювання). 

 
Узагальнення відповідей за умовними групами (крім однієї*) демонструють порівняно з 

вищезазначеним інші результати. Наприклад, найбільше респондентів-суддів ( 8   із числа 
опитаних осіб цієї групи), прокурорів (87,5   із числа опитаних осіб цієї групи), а також найбільше 
представників НУО, експертів (  ,7   із числа опитаних осіб цієї групи), центральних органів 
виконавчої влади (ЦОВВ) спеціальної природоохоронної компетенції (75 % із числа опитаних 
осіб цієї групи) вважають таку роботу саме реактивною (переважно на основі звинувачень). 

 
* Примітка. Винятком є результат опитування лише однієї групи респондентів (найчисельнішої) – представників 

Національної поліції України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, які в більшості 
(44,9 % із числа опитаних осіб цієї групи) вважають роботу щодо запобігання та розслідування злочинів проти дикої 
природи (екологічних злочинів) в Україні саме проактивною. 

 

 

Графік № 4 
 
Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети «Як би Ви оцінили пріоритет 
правопорушень проти дикої природи порівняно з іншими правопорушеннями у Вашій 
країні за шкалою від 1 до 6 (1 = дуже низький пріоритет, 6 = дуже високий пріоритет)?». 
 

 
 
Розподіл відповідей за групами респондентів на це запитання анкети дещо відрізнявся: 
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                     Графік № 4/1 
 

                     Графік № 4/2 
 

 

 

 
 

Графік № 4/5 

                     Графік № 4/3 
 

                     Графік № 4/4 
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33,3 

 ,7 

0 

Респонденти судді
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15 

7,7 

Респонденти НПУ, ДМСУ, Держприкордонслужби

0 

41,7 

1 ,7 

25 

8,3 8,3 

Респонденти експерти, НГО
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25 

30 30 
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5 

Респонденти природоохоронних ЦОВВ

12,5 12,5 12,5 12,5 

18,8 

31,3 

Респонденти прокурори
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Представлені результати демонструють, що переважна більшість респондентів (29,2  ) дали 
оцінку «3» пріоритету правопорушень проти дикої природи порівняно з іншими 
правопорушеннями в Україні (за шкалою від 1 до  ). 

 
Іншу оцінку виявлено внаслідок узагальнення отриманих даних у межах деяких умовних груп, 

а саме: найбільше респондентів-суддів (33,3   із числа опитаних осіб цієї групи) поставили 
оцінку «4»; найбільше респондентів – представників НУО, експертів (41,7 % із числа опитаних 
осіб цієї групи) – оцінку «1». 

 
Думки респондентів – представників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) 

спеціальної природоохоронної компетенції (якщо брати найбільшу кількість відповідей) 
розділились, а саме: 30 % із числа опитаних осіб цієї групи поставили оцінку «4» та ще 30 % із 
числа опитаних осіб цієї групи – оцінку «3». 
 

Графік № 5 
 
 
Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети «У яких сферах функціонування 

органів у цій сфері можна вдосконалити, де є прогалини, які саме?». (З числа 

запропонованих в анкеті варіантів відповідей*). 

 
* Примітка. Респонденти мали змогу обрати один або більше / всі прийнятні, на їхню думку, варіанти відповідей із 
запропонованих, а також написати власні (детальніше отримані змістовні результати анкетування в узагальненому 
вигляді відображено в інших розділах Нацзвіту). 

 
Представлені результати демонструють, що більшість респондентів (1 ,8  ) серед проблем 

та аспектів удосконалення у сфері правопорушень проти дикої природи (у т. ч. щодо 
функціонування уповноважених органів), обрали відповідь «законодавство». 
Серед інших проблем та аспектів удосконалення значна частина опитаних осіб (більш як 10 %) 
обрали також інші відповіді, а саме: 

1 .8  

1   

14.8  

13.8  

12.4  
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8.1  

5.4  

3.3  
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• 16 % – «докази (недостатність доказової бази, проблеми з їхнього отриманням, фіксацією, 
прийняттям у судовому процесі, пов’язані з цим прогалини нормативної бази, 
правозастосування)»; 
• 14,8% – «співпраця з іншими установами / організаціями / органами»; 
• 13,8 % – «фінансові можливості, устаткування»; 
• 12,4 % – «експертиза (нестача / відсутність будь-якої спеціалізації)». 

 
 
 

Графік № 6 
 
Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети «Які основні прогалини на етапах 
виявлення, розслідування цієї категорії правопорушень, що заважають здійсненню 
ефективного судового переслідування правопорушників?». (З числа запропонованих в 
анкеті варіантів відповідей*). 
 
* Примітка. Респонденти мали змогу обрати один або більше / всі прийнятні, на їхню думку, варіанти відповідей із 
запропонованих, а також написати власні (детальніше отримані змістовні результати анкетування в узагальненому 
вигляді відображено в інших розділах Нацзвіту). 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Представлені результати демонструють, що більшість респондентів (12,5  ) серед основних 

прогалин на етапах виявлення, розслідування категорії правопорушень проти дикої природи, що 
заважають здійсненню ефективного судового переслідування правопорушників, обрали 
відповідь «недостатність експертних знань у представників прокуратури та судової влади у 
справах щодо правопорушень проти дикої природи (наприклад, законодавчі нюанси, 
спеціалізовані експертні знання щодо об’єктів правопорушень тощо)». 

 
Серед інших проблем та аспектів удосконалення значна частина опитаних осіб (близько 10 

  і більше) обрали також інші відповіді, а саме: 
• 10,2 % – «низький рівень виявлення та розслідування цієї категорії правопорушень»; 
• 10 % – «відсутність / недостатність можливостей спеціалізованого навчання / підвищення 

кваліфікації для прокурорів, інших правоохоронних, уповноважених органів / суддів щодо 
законодавства про злочини проти дикої природи та джерел даних / інформації»; 
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• 9,7 % – «недостатня співпраця та обмін даними між уповноваженими органами та 
установами». 
 
 
 
 

Графік № 7 
 
Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети «Яка Ваша думка щодо судових 

вироків (рішень) та/або штрафів у справах про злочини (правопорушення) проти дикої 

природи?». (З числа запропонованих в анкеті варіантів відповідей*). 

 
* Примітка. Респонденти мали змогу обрати один або більше / всі прийнятні, на їхню думку, варіанти відповідей із 
запропонованих, а також написати власні (детальніше отримані змістовні результати анкетування в узагальненому 
вигляді відображено в інших розділах Нацзвіту). 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графік № 8 
 
Розподіл відповідей респондентів на запитання анкети «Чи вважаєте Ви достатніми 
ухвалені відповідно до чинного законодавства судові рішення у справах, пов'язаних із 
правопорушеннями проти дикої природи / екологічними правопорушеннями /вироки / 
визначені санкції (їхній розмір, тип, процедури накладення тощо)?». (З числа 
запропонованих в анкеті варіантів відповідей*). 
 
* Примітка. Респонденти мали змогу обрати один або більше / всі прийнятні, на їх думку, варіанти відповідей із 
запропонованих, а також написати власні (детальніше отримані змістовні результати анкетування в узагальненому 
вигляді відображено в інших розділах Нацзвіту). 
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Розподіл відповідей за групами респондентів на це запитання анкети дещо відрізнявся: 
 

Графік № 8/1 
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Графік № 8/2 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Графік № 8/3 
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Графік № 8/4 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графік № 8/5 
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Представлені результати демонструють, що більшість респондентів (30  ) серед відповідей 

на запитання «Чи вважаєте Ви достатніми ухвалені відповідно до чинного законодавства судові 
рішення у справах, пов'язаних із правопорушеннями проти дикої природи / екологічними 
правопорушеннями / вироки / визначені санкції (їхній розмір, тип, процедури накладення 
тощо)?» вибрали відповідь «Достатні (щоб ефективно запобігати правопорушенням проти дикої 
природи / знеохочувати правопорушників». Водночас 29,3   опитаних осіб вважають такі 
рішення / вироки та санкції за ними «занадто м’якими / низькими»; 25,2 % – переконані, що 
«санкції / покарання потребують перегляду в бік посилення / підвищення відповідальності». 

 
Узагальнення відповідей за умовними групами (крім однієї*) демонструють порівняно з 

вищезазначеним найбільшим показником інші результати. Наприклад, найбільше респондентів-
суддів (45   із числа опитаних осіб цієї групи), прокурорів (47,    із числа опитаних осіб цієї 
групи), представників НУО, експертів (38,1 % із числа опитаних осіб цієї групи) вважають такі 
рішення / вироки та санкції за ними «занадто м’якими / низькими», а найбільше респондентів з 
числа представників центральних органів влади (ЦОВВ) спеціальної природоохоронної 
компетенції (43,8 ) – переконані, що «санкції / покарання потребують перегляду в бік посилення 
/ підвищення відповідальності». 
 

* Примітка. Винятком є результат опитування лише однієї групи респондентів (найчисельнішої) – представників 

Національної поліції України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, які в більшості 
(34,5   із числа опитаних осіб цієї групи) вважають, що рішення / вироки та санкції за ними «достатні (щоб ефективно 
запобігати правопорушенням проти дикої природи / знеохочувати правопорушників». 

 
 
 

IV. Загальна інформація про Україну 
(короткий огляд) 

 
Україна – держава, розташована в Східній та частково Центральній Європі, у південно-

західній частині Східноєвропейської рівнини, з півдня омивається Чорним та Азовським 
морями.2 Основні річки: Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Горинь, Десна, 
Інгулець, Псел, Случ, Стир, Західний Буг, Орел, Прут, Прип’ять, Тиса, Дунай, Сірет.3 4 Гори: в 
Західній Україні — Українські Карпати та на крайньому півдні — Кримські гори. 

 
Має кордони з: Республікою Польща; Словацькою Республікою; Угорською Республікою; 

Румунією; Республікою Молдова, Республікою Білорусь; Російською Федерацією. 
 
Загальна площа країни: 603, 5 тис. км2. 
 
Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна 

Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Зокрема, до складу 
України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 
області, міста Київ та Севастополь (міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який 
визначається законами України).5 Столицею України є місто Київ.6 

 
 
2 Україна у цифрах. 2020. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Відповідальна за випуск: О. А. Вишневська. Київ. 
2021. С. 2. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
3 Україна у цифрах. 2020. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. За ред. О. М. Прокопенко. Київ. 2019. С. 4. 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 
4 Довкілля України за 2018 рік. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Відповідальна за випуск: О. А. Вишневська. 
Київ. 2021. С. 21. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
5 Згідно зі ст. 133 Конституції України (199 ). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
6 Згідно з ч. 7 ст. 20 Конституції України (199 ). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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Станом на 01.10.2021 тимчасово окупованими територіями України (внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації) є Автономна Республіка Крим, у т. ч. м. Севастополь (з 
20.02.2014)7, частина Донецької та Луганської областей (з квітня 2014 р.; ці території також 
певний час називалися так – «територія проведення антитерористичної операції (АТО)», на 
даний час – «зона / район проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»).8 Ці території є 
непідконтрольними Україні, що унеможливлює / ускладнює збереження видів, які охороняються, 
у т. ч. в аспекті притягнення до юридичної відповідальності за злочини проти дикої природи. 

 
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 серпня 2021 року: а) 41 362 393, 00 осіб – наявне 

населення; б) 41 192 756, 00 осіб – постійне населення.9 10  

 
Валовий внутрішній продукт (ВВП) за 2020 рік становив 4191,9 мрд грн.11 

    
 
Біогеографічні регіони України  

 

  

Територія України розподіляється між 
континентальним біогеографічним регіоном 
(приблизно збігається з поліською та 
лісостеповою кліматичними зонами), 
степовим (збігається зі степовою кліматичною 
зоною та зоною субтропіків у гірському Криму), 
альпійським (Українські Карпати) та 
Паннонським біогеографічним регіоном, до 
якого входить рівнинна частина Закарпатської 
області.  

На території України не був виділений 
окремо Чорноморський біогеографічний 
регіон, тому прибережна зона Чорного моря в 
Україні, а також весь Крим на даний час 
входять до складу Степового біогеографічного 
регіону.12 13  14 

 

 
 
7 Згідно зі стст. 1, 2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text 
8 Згідно з: Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 № 1  9-VII. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-18#Text ; Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» 
від 14.04.2014 № 405/2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014#Text; постановою Верховної Ради України «Про визнання 
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 № 254-VIII. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254-VIII#Text; Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного 
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 22 8-VIII. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text; Указом Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх 
територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» від 07.02.2019 № 32/2019. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/2019#Text; Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» від 30.04.2018 № 
116/2018. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/2018#Text та ін. 
9 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності 
населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця 
проживання. 
10 Чисельність населення та середня чисельність за періоди року. Архів за 2021 рік. Вебсайт Державної служби статистики України. 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 
11 Україна у цифрах. 2020. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Відповідальна за випуск: О. А. Вишневська. Київ. 
2021. С. 5. 44 с. 
12 Біогеографічні регіони України. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Малюнок — автор: Василюк Олексій - Власна робота, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77503783https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%
D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8  
13 Biogeographic regions of Europe. Wikipedia. The free encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_regions_of_Europe 
14 Emerald Network status in the Eastern Partnership region and the Russian Federation (European Union/Council of Europe Cooperation on 
Nature Protection in the EU Neighbourhood Policy East Area and the Russian Federation, 2009-2016; with the contribution of the Emerald Network 
teams of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, the Russian Federation and Ukraine, May 2017). Council of Europe, 
August 2017, Printed at the Council of Europe. URL: https://publicsearch.coe.int/#k=biogeographic%20regions#f=%5B%5D#s=51 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405/2014#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254-VIII#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/2019#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/2018#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeographic_regions_of_Europe
https://publicsearch.coe.int/#k=biogeographic%20regions
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Клімат у межах Східноєвропейської рівнини (95   площі), а також середньовисотних 
Українських Карпат та Кримських гір (5   площі) є переважно помірним континентальним, на 
південному березі Криму має ознаки субтропічного15. 

 
Ліси та лісовкриті площі (на 01.01.2020) становлять 10,7 млн. га, тобто 17,7   (території).16 
 
Згідно з даними Державного кадастру природно-заповідного фонду, на початку 2021 року 

нараховувалося 8633 території та об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею 
4,1 млн га, що становило  ,8   площі країни, а також морський заказник «Філофорне поле 
Зернова» площею 402,5 тис. га. На цей час у складі природно-заповідного фонду було: 5 
біосферних заповідників, 19 природних заповідників, 53 національних природних парки, 85 
регіональних ландшафтних парків, 3398 заказників, 3580 пам’яток природи, 802 заповідних 
урочища, 28 ботанічних садів, 13 зоопарків,  2 дендропарки та 588 парків-пам’яток садово-
паркового мистецтва.17 

 
Біологічне різноманіття країни. Займаючи менш як 6   площі Європи, Україна володіє 

близько 35   її біологічного різноманіття. Біосфера України нараховує більше ніж 70 тис. видів 
флори і фауни, зокрема, флори – понад 27 тис. видів, фауни – понад 45 тис. видів. Україна також 
розміщена на перетині міграційних шляхів багатьох видів фауни, через її територію проходять 
два основні глобальні маршрути міграції диких птахів, а деякі місця гніздування мають 
міжнародне значення. З мігруючих видів фауни України більш як 130 видів перелітних птахів, 8 
видів риб, 3 види морських ссавців, 28 видів рукокрилих охороняються відповідно до 
міжнародних зобов’язань.18 

До Червоної книги України (загальнодержавний рівень) у 2021 році занесено: 858 видів 
рослин і грибів (рослинного світу)19 та  87 видів тварин (тваринний світ)20.  

 
На регіональному рівні в Україні можуть бути прийняті переліки видів тварин / переліки 

видів рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя21 (низка таких переліків була затверджена місцевими 
радами та діє, наприклад, рішенням Дніпропетровської обласної ради «Про затвердження 
Червоних списків тварин та рослин Дніпропетровської області» від 27.12.2011 № 219-10/VI (з 
додатками № 1-3)22; рішенням Житомирської обласної ради «Про затвердження переліку 
регіонально рідкісних видів тварин Житомирської області» від 19.03.2015 № 14 0 (з додатками 
№ 1-3)23 та ін.). 

 
Міжнародне співробітництво 
 
Україна є стороною низки багатосторонніх екологічних угод (конвенцій, протоколів тощо), 

серед яких і Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які 
перебувають під загрозою зникнення, 1973 року (CITES)24, до якої Україна приєдналась у 
1999 р.25 Конвенція набрала чинності для України 29 березня 2000 р. 

 
 
15 Україна у цифрах. 2020. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Відповідальна за випуск: О. А. Вишневська. Київ. 
2021. С. 21. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
16 Україна у цифрах. 2020. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Відповідальна за випуск: О. А. Вишневська. Київ. 
2021. С. 4. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
17 Згідно з даними вебсайту «Природно-заповідний фонд України». Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 
https://wownature.in.ua/oberihaymo/pryrodno-zapovidnyy-fond/ 
18 Згідно з Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затвердженими Законом 
України від 28.02.2019 р. № 2 97-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text#Text  
19 Згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.02.2021 № 111, яким було затверджено Перелік 

видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ). https://mepr.gov.ua/news/32529.html 
20 Згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.01.2021 № 29, яким було затверджено Перелік 
видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ). https://mepr.gov.ua/documents/3327.html 
21 Згідно з абз. 7 ч. 1 ст. 37, абз.   ч. 2 ст. 34 Закону України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-III; ч. 2 ст. 30 Закону України 
«Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-XIV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14#Text 
22 Рішення Дніпропетровської обласної ради «Про затвердження Червоних списків тварин та рослин Дніпропетровської області» від 
27.12.2011 № 219-10/VI з додатками № 1-3. https://212.3.96.115/decisions/26/698 
23 Рішення Житомирської обласної ради «Про затвердження переліку регіонально рідкісних видів тварин Житомирської області» від 
19.03.2015 № 14 0 з додатками № 1-3. https://ecology.zt.gov.ua/rt-1.html 
24 Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення, 1973 року (CITES) . 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129 
25 Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення» від 14.05.1999 № 662-XIV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-14#Text 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://wownature.in.ua/oberihaymo/pryrodno-zapovidnyy-fond/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text#Text
https://mepr.gov.ua/news/32529.html
https://mepr.gov.ua/documents/3327.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14#Text
https://212.3.96.115/decisions/26/698
https://ecology.zt.gov.ua/rt-1.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-14#Text
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Зокрема, у 2021 році за ініціативою України до Додатку ІІІ CITES було включено 32 види 
тварин фауни України, серед яких, наприклад: щиглики (Carduelis carduelis), чижі (Carduelis 
(Spinus) spinus), а також болотяна черепаха (Emys orbicularis) та ін.26 27 

Також серед прикладів міжнародного співробітництва, у т. ч. за багатосторонніми 
екологічними угодами: 

- окремі водно-болотні угіддя держави (50 об’єктів) охороняються згідно з Конвенцією про 
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, переважно як середовище існування 
водоплавних птахів, 1971 року (Рамсарська конвенція)28 29 та включені до Списку водно-
болотних угідь міжнародного значення30; 

- окремі лісові ділянки України (які охороняються в національних природних парках 
«Синевир», «Зачарований край» і «Подільські Товтри» та природних заповідниках «Горгани» і 
«Розточчя») входять до об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси 
Карпат та інших регіонів Європи».31 

Україна наразі не має статусу члена Європейського Союзу. Євроінтеграція є одним 
із пріоритетів зовнішньої політики держави.32 Станом на 01.10.2021 у відносинах між Україною 
та Європейським Союзом діє Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014.33 Зокрема, відповідно до положень 
Додатка ХХХ глави   розділу V Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (а щодо розділу V Угоди: 
вчинена 27.0 .2014; ратифікована Законом України від 1 .09.2014 № 1678-VII із заявою34; 
набрала чинності – з 01.09.201735), Україна взяла на себе зобов’язання виконати вимоги 
Директиви № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори 
та фауни (Оселищна директива), зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами 
№ 97/ 2/ЄС, № 200 /105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003. 

 
 
26 Додаток CITES поповнився на 32 види тварин фауни України. Новина від 25.03.2021. Вебсайт Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України.  https://mepr.gov.ua/news/37096.html 
27 Notification to the parties, 24 March 2021, No. 2021/026. https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2021-026.pdf 
28 Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів, 
1971 року (Рамсарська конвенція). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_031#Text 
29 Закон України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 
середовище існування водоплавних птахів» від 29.10.199  № 437/96-ВР. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437/96-
%D0%B2%D1%80#Text 
30 11 нових водно-болотних угідь України отримали статус міжнародного значення. Новина від 30.08.2019. Вебсайт Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України. https://mepr.gov.ua/news/33657.html 
31 Погоджено останню редакцію тексту Видатної універсальної цінності (Outstanding Universal Value) спільного об’єкта спадщини ЮНЕСКО 
«Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи». Новина від 30.04.2020. Вебсайт Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України. https://mepr.gov.ua/news/35224.html 
32 Згідно зі ст. 12 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України» від 01.07.2010 № 2411-VI. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text 
33 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, від 27.0 .2014. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran81#n81 
34 Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 1 .09.2014 № 1678-VI. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text 
35 Лист Міністерства закордонних справ України від 20.07.2017 № 72/14-612/1-1713. http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1713321-17 
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Наближення національного 
законодавства у сфері охорони 
довкілля до відповідного 
законодавства ЄС не обмежено 
лише acquis ЄС36, передбаченими 
в Угоді про асоціацію між Україною 
та ЄС чи суміжними угодами. Тому 
в ході євроінтеграційного процесу в 
Україні орієнтиром для реформ і 
розвитку національного 
законодавства можуть бути й інші 
acquis ЄС.  

Наприклад, таким орієнтиром 
може бути відсутня в згаданій Угоді 
про асоціацію Директива 
№ 2008/99/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради про 
кримінально-правову охорону 
навколишнього середовища, 
положення якої наразі 
переглядаються в Європі для 
посилення відповідальності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
36 Acquis communautaire (acquis) – правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але 

не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у 
сфері юстиції та внутрішніх справ (відповідно до положень розділу ІІ Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 № 1 29-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-
15#Text ). 
У цій Загальнодержавній програмі (серед положень розділу ІІ) також зазначено, що «Джерела acquis communautaire: первинне 
законодавство: Договір про заснування Європейського економічного співтовариства 1957 року (з 1993 року – Договір про заснування 
Європейського співтовариства), Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії 1957 року (далі – установчі 
договори) з наступними змінами, внесеними Маастрихтським договором (Договір про утворення Європейського Союзу 1992 року), 
Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року, а також актами про приєднання; Договір про Європейський 
Союз 1992 року, із змінами, внесеними Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року, а також договорами про 
приєднання; Договір про злиття 19 5 року; акти про приєднання нових держав-членів; вторинне законодавство: директива; регламент; 
рішення; рекомендація або висновок; джерело права у формі міжнародної угоди; загальний принцип права Європейського 
співтовариства; рішення Європейського суду; спільна стратегія у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки, як це визначено 
статтею 13 Договору про Європейський Союз; спільні дії в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки; спільна позиція у 
сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки; рамкове рішення щодо гармонізації законодавства в контексті положень Договору 
про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про 
Європейський Союз); спільна позиція в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та 
судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз); рішення в контексті положень Договору про 
Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про 
Європейський Союз); загальне положення або принцип у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Офіційні видання 
Європейського Союзу: Офіційний вісник Європейських співтовариств (Official Journal of European Communities); Вісник Європейського 
суду (European Court Reports). 

WILD WONDERS OF EUROPE  

(ДИВАПРИРОДИЄВРОПИ)  

/WIDSTRAND/ WWF 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_027
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#n144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#n340
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#n340
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#n340
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V. Законодавство про правопорушення 
проти дикої природи      

1. Законодавство та нормативні акти щодо 
правопорушень проти дикої природи 

А. Загальний огляд законодавства України щодо правопорушень проти 
дикої природи. 

 
«Екологічний злочин» — це збірний термін на позначення протиправних дій, які завдають 

шкоди довкіллю задля вигоди осіб, груп чи компаній і полягають в експлуатації, ушкодженні, 
торгівлі або крадіжці природних ресурсів, включно з тяжкими злочинами та міжнародною 
організованою злочинністю.37 Lato sensu (лат.; укр. «у широкому розумінні») – цей термін 
використовують для позначення незаконної торгівлі дикими видами, а також незаконного 
видобутку й торгівлі мінералами, незаконної лісозаготівлі та вирубки лісів, незаконного 
захоронення і торгівлі небезпечними відходами, контрабанди, незаконного відлову риби та 
торгівлі нею. 

Усі ці незаконні дії мають швидкі наслідки на рівні екосистем: порушують природну рівновагу, 
а в довгостроковій перспективі спричиняють вимирання видів, вирубування лісів, забруднення, 
виснаження ресурсів і, звичайно, впливають на здоров'я та життєдіяльність людини.38 

Злочини проти дикої природи є вагомою категорією серед екологічних злочинів; вони 
означають дії всупереч законам, що захищають диких тварин і рослини.39 Відповідальність за 
скоєння злочинів проти дикої природи регулюється як на національному (див. детальніше 
нижче), так і на міжнародному рівнях, зокрема, низкою конвенцій, а також директивами ЄС. 

Серед конвенцій найважливішою для регулювання торгівлі дикими рослинами та тваринами 
є Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення40 (CITES. The Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora)41, прийнято 3 березня 1973 року, набуття чинності – 1 липня 1975 року, 
183 країни-учасниці. Україна приєдналася у 1999 році, набуття чинності – 2000 рік.42 Види, що 
підлягають регулюванню в рамках СІТЕS, поділено на 3 додатки: 

Додаток 1. Види, яким загрожує вимирання та міжнародна (комерційна) торгівля якими, як 
правило, заборонена, під контролем можлива виключно з некомерційними цілями, наприклад, 
освітніми, для наукових досліджень (~ 1200 видів і 3   від загальної кількості). Документи: дозвіл 
(сертифікат) на імпорт та дозвіл (сертифікат) на експорт або реекспорт.  

Додаток 2. Види, яким вимирання не загрожує безпосередньо, комерційна торгівля якими 
дозволена (має бути сталою та законною), але перебуває під контролем, щоб уникнути цієї 
загрози (4399 видів тварин і 28  79 видів рослин (9    від загальної кількості видів у додатках). 
Документи: дозвіл (сертифікат) на експорт або реекспорт.  

Додаток 3. Види, стала законна міжнародна комерційна торгівля якими дозволена та для 
яких хоча б одна країна просить інших учасників допомогти з їхнім захистом шляхом контролю 
торгівлі (близько 1 0 видів тварин і 121 вид рослин, 1   від загальної кількості видів у 

 
 
37 The rise of environmental crime. A growing threat to natural resources, Peace, Development and Security, UNEP/INTERPOL 4 June 2016. 
38 Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові – європейська та міжнародна правова база щодо захисту осетрових 
(брошура створена у рамках проєкту LIFE «Сталий захист осетрових риб Нижнього Дунаю шляхом запобігання та протидії браконьєрству 
та незаконній торгівлі дикою природою» (LIFE FOR DANUBE STURGEONS, LIFE 15 GIE/AT/001004). 2020. 52 с. 
39 Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням: https://www.cites.org/prog/iccwc.php/Wildlife-Crime 
40 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129#Text 
41 The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. https://cites.org/eng/disc/text.php 
42 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-14#Text 

https://ua.danube-sturgeons.org/wp-content/uploads/2020/12/Брошура.-Боротьба-зі-злочинами-проти-дикої-природи.pdf
https://www.cites.org/prog/iccwc.php/Wildlife-Crime
https://cites.org/eng/disc/text.php
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додатках43). Документи: дозвіл на експорт від держави, що занесла цей вид до Додатка, або 
сертифікат про походження. 

Серед Директив ЄС важливе значення для охорони видів рослин та тварин мають Директива 
про оселища (Директива Ради 92/43/ЄЕС про охорону природних середовищ існування та дикої 
флори і фауни) 44 та Директива № 2008/99/ЄС Європейського Парламенту і Ради про 
кримінально-правову охорону навколишнього середовища. Європейська комісія проводила 
оцінку ефективності Директиви № 2008/99/ЄС, розроблялися законодавчі пропозиції з метою 
посилення відповідальності. У грудні 2021 Європейська комісія, виконуючи зобов’язання 
Європейського зеленого курсу45 та з метою подолання проблем, виявлених у ході зазначеного 
оцінювання ефективності, ухвалила пропозицію щодо заміни Директиви № 2008/99/ЄС. Одними 
з основних цілей зазначеної пропозиції Єврокомісії є: 

• підвищення ефективності розслідувань, кримінального переслідування і 
притягнення до відповідальності шляхом уточнення або усунення нечітких термінів, що 
використовуються у визначеннях екологічних злочинів, шляхом удосконалення 
оперативної ефективності національних правоохоронних систем; 

• забезпечення ефективних, переконливих та пропорційних санкцій за екологічні 
злочини;  

• сприяння транскордонній співпраці в питаннях розслідувань та кримінального 
переслідування; 

•  поліпшення ухвалення обґрунтованих рішень щодо екологічних злочинів 
завдяки удосконаленому збору та поширенню статистичних даних.46 

Опис законодавства України у даному розділі сфокусовано на правових актах, які 
регулюють відносини щодо «злочинів проти дикої природи» у тому аспекті, в якому його 
розглядає проєкт SWIPE, тобто як будь-яку форму незаконних дій, що безпосередньо 
завдають шкоди видам, які охороняються. 

Законодавство України щодо запобігання, припинення злочинів проти дикої природи (у т. ч. 
урегулювання інших, пов’язаних з цим питань) складається з: Конституції України, законів та 
кодексів України, підзаконних нормативно-правових актів (зокрема, постанов Верховної Ради 
України, указів Президента України; постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 
нормативних документів міністерств та відомств України, рішень і постанов Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим; рішень органів 
місцевого самоврядування (наприклад, щодо регіональних червоних книг (списків) тощо), а 
також ратифікованих Україною міжнародно-правових договорів тощо. До джерел екологічного 
права, які стосуються різних питань щодо злочинів проти дикої природи, окремі фахівці у галузі 
права відносять також судові рішення.47 48 

У цих актах законодавства України визначено як загальні засади юридичної відповідальності 
за злочини проти дикої природи, а також правові основи режиму поводження із видами, що 
охороняються, так і сформульовані конкретні склади правопорушень проти дикої природи, 
процедури притягнення до юридичної відповідальності, компетенція уповноважених органів у 
цій сфері тощо. 

 
Конституція України (1996)49. Це політико-правовий акт, що має найвищу юридичну силу. У 

ній, крім іншого, визначено: 
1. Загальні конституційні засади використання природних ресурсів / природи (тобто і 

тваринного та рослинного світу – прим.), наприклад: 
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від 
імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожен громадянин має 

 
 
43 https://cites.org/sites/default/files/I/Brochure_UNEP_CITES_eng.pdf  
44 Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj 
45 https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda  
46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6744, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_179760_prop_dir_env_en.pdf 
47 Див.: Бринчук М. М. Экологическое право: учебник, 2009. URL: http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.ekologicheskoepravo.html 
48 Костицький В. В. Екологічне право України: підручник. Дрогобич: Коло, 2012. С. 101. 
49 Конституція України від 28.0 .199  № 254к/9 -ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text  

https://cites.org/sites/default/files/I/Brochure_UNEP_CITES_eng.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6744
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.ekologicheskoepravo.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону. 
Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. 

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 
України (у тому числі завдяки збереженню тваринного та рослинного світу загалом, а також 
видів, занесених до Червоної книги України та регіональних переліків; видів, що підлягають 
охороні згідно з міжнародними договорами, зокрема. – прим.)... є обов’язком держави. 

Стаття 41 частина 7. Використання власності (будь-якої – прим.) не може завдавати шкоди 
правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію 
(у т. ч. в частині диких тварин (щодо кількості, ареалу, видової різноманітності тощо – 
прим.) і природні якості землі. 

Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 
відшкодовувати завдані ним збитки; та ін. 

2. Загальні конституційні засади будь-якої юридичної відповідальності (наприклад: «ніхто не 
може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 
правопорушення» (ч. 1 ст.  1); «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності» 
(ч. 2 ст.  8); «виключно законами України визначаються: засади цивільно-правової 
відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними 
правопорушеннями, та відповідальність за них» (п. 22 ч. 1 ст. 92) та ін.). 

3. Загальні конституційні засади щодо міжнародних договорів (в частині статусу, 
повноважень з укладання, виконання тощо), наприклад: «чинні міжнародні договори, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України» (ч. 1 ст. 9); «укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 
можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України» (ч. 2 ст. 9) та ін.). 

4. Окремі повноваження органів влади (наприклад, Верховної Ради України (парламенту), 
Президента України, Кабінету Міністрів України (Уряду), судів, прокуратури та ін.) тощо. 

 
Кодекси України 
Лісовий кодекс України (1994)50, крім іншого, закріплює в частині видів тваринного і 

рослинного світу, що охороняються, що: деревна й чагарникова рослинність та тваринний світ 
віднесено до одних із компонентів лісу (ст. 1); а серед обов’язків: а) для громадян і юридичних 
осіб, які мають у приватній власності ліси та постійних лісокористувачів, – обов’язок 
забезпечувати охорону рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 
тваринного і рослинного світу, сприяти формуванню екомережі (ч. 2 ст. 14; ч. 2 ст. 19); б) для 
тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового та короткострокового користування – 
обов’язок вести роботи способами, які створюють сприятливі умови для охорони, захисту і 
відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 
рослинного світу, сприяють формуванню екомережі (п. 4 ч. 2 ст. 20; п. 2 ч. 2 ст. 21). Визначено, 
що до змісту лісовпорядкування відноситься виявлення пралісів, квазіпралісів, природних лісів, 
типових та унікальних природних комплексів, виявлення місць оселення рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу (ч. 1 ст. 46); а також, 
що використання лісових ресурсів і проведення лісогосподарських заходів повинні 
здійснюватися з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин (ч. 1 
ст. 7 ). Передбачено, що збереження біорізноманіття в лісах здійснюється їх власниками та 
постійними лісокористувачами на генетичному, видовому, популяційному та екосистемному 
рівнях (ст. 85). Проголошено, що порушення лісового законодавства тягне за собою 
дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно 
до закону (ч. 1 ст. 105), а також що підприємства, установи, організації і громадяни зобов'язані 
відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового законодавства, у 
розмірах і порядку, визначених законодавством України (ст. 107). При цьому, незаконно добута 
деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню в установленому порядку, а у разі 
неможливості цього – стягується їх вартість (ст. 108). Закріплено види правопорушень, за які 
настає юридична відповідальність (наприклад, за незаконне вирубування та пошкодження 
дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісу внаслідок підпалу або недбалого 
поводження з вогнем; порушення вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та природних лісів та 
ін.) тощо. 

 
Цивільний кодекс України (2003)51, відповідно до положень якого: а) всі тварини визнані 

особливим об’єктом цивільних прав, на яких поширюється правовий режим речі, крім випадків, 
встановлених законом (ч. 1 ст. 180); б) правила поводження з тваринами встановлюються 

 
 
50 Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII (зі змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12?#Text .  
51 Цивільний кодекс України від 1 .01.2003 № 435-IV (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB#w1_8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB#w1_13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB#w1_14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12?find=1&text=%F2%E2%E0%F0%E8%ED#w111
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12?#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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законом; а стосовно тварин, занесених до Червоної книги України, визнано, що вони можуть 
бути предметом цивільного обороту лише у випадках та порядку, встановлених законом (ч. 2, 3 
ст. 180) (мова йде про спеціальний Закон України «Про Червону книгу України». – прим.); в) 
містяться норми про загальні правила відшкодування шкоди (що стосується і відшкодування 
шкоди, заподіяної, наприклад, знищенням видів, що охороняються – прим.) (наприклад, 
ст. 11  , 1190 та ін.) тощо. 

 
Кодекс України про адміністративні правопорушення (1984)52, згідно з положеннями 

якого певні протиправні дії щодо поводження із видами рослинного і тваринного світу, що 
охороняються, а також стосовно середовища їх існування – визнані правопорушеннями, за 
вчинення яких встановлена юридична (адміністративна) відповідальність (наприклад, статті 50, 
65, 85, 85-1, 86-1, 87, 88, 88-1, 89, 90, 91, 91-2, 1 4 та ін.), регламентовані суб’єкти, що мають 
право притягати до адміністративної відповідальності та накладати адміністративні стягнення 
(наприклад, статті 213, 221, 222, 240, 241, 242, 242-1 та ін.) тощо. 

 
Кримінальний кодекс України (2001)53, відповідно до положень якого певні суспільно-

небезпечні дії щодо поводження із видами рослинного і тваринного світу, що охороняються, а 
також стосовно середовища їх існування – визнані кримінальними правопорушеннями 
(кримінальними проступками або злочинами), за вчинення яких встановлена юридична 
(кримінальна) відповідальність тощо (наприклад, статті 201-1, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 441 
та ін.). 

Правопорушення проти дикої природи часто можуть бути пов'язані з іншими 
правопорушеннями, наприклад, передбаченими статтями 2 3, 299 Кримінального кодексу 
України, а також із корупцією (наприклад, ст. 3 4 Кримінального кодексу України) та 
організованою злочинністю (ст. 28 Кримінального кодексу України), зокрема 
транснаціональною. 

Річ у тому, що мережі організованої злочинності щодо видів, які охороняються, зазвичай 
працюють транскордонно: відловлювання видів може відбуватися в одній країні (часто шляхом 
експлуатації представників уразливих громад), а транспортують їх до іншої, де ця діяльність 
може не вважатися незаконною, задля «відбілювання» репутації правопорушників, а вже після 
цього види експортують у третю країну, де вони виставляються на продаж54 тощо. 

 
Кримінальний процесуальний кодекс України (2012)55, відповідно до положень якого 

визначено порядок кримінального провадження на території України, зокрема, з метою захисту 
особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та 
законних інтересів учасників кримінального провадження, а також задля забезпечення 
швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 
жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 
необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 
провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 1, ст. 2). Кодекс визначає 
як порядок досудового розслідування, так і порядок судового провадження, а також 
процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діянь, передбачених Кримінальним кодексом України. 

 
Кримінально-виконавчий кодекс України (2003)56, відповідно до положень якого 

урегульовано порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань (у т. ч. за ст. 201-
1, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 441 та ін. Кримінального кодексу України) з метою захисту 
інтересів особи, суспільства і держави (ст. 1). 

Для прикладу, відповідно до згаданої ст. 248 Кримінального кодексу України, у ч. 1 цієї статті 
правопорушенням визнано полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що 
занесені до Червоної книги України, та передбачено, що такі дії караються: а) штрафом (від 1 
тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); б) або громадськими 
роботами (на строк від 1 0 до 240 годин); в) або обмеженням волі (на строк до 3-х років). 
Відповідно у Кримінально-виконавчому кодексі України закріплено порядок і умови виконання 

 
 
52 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-
10#Text , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text 
53 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 
54 Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові – європейська та міжнародна правова база щодо захисту осетрових 
(брошура створена у рамках проєкту LIFE «Сталий захист осетрових риб Нижнього Дунаю шляхом запобігання та протидії браконьєрству 
та незаконній торгівлі дикою природою» (LIFE FOR DANUBE STURGEONS, LIFE 15 GIE/AT/001004). 2020. 52 с. 
55 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4 51-VI (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 
56 Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 № 1129-IV (зі змінами) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-
15?find=1&text#Text .   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
https://ua.danube-sturgeons.org/wp-content/uploads/2020/12/Брошура.-Боротьба-зі-злочинами-проти-дикої-природи.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15?find=1&text#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15?find=1&text#Text
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покарання у вигляді штрафу (ст. 2 ), громадських робіт (ст. 3 –40) та обмеження волі (ст. 5 –
70). 

 
Митний кодекс України (2012)57, відповідно до положень якого до митної справи України 

віднесено, зокрема, питання встановлення порядку і умов переміщення товарів через митний 
кордон України (у т. ч. видів, що охороняються – прим.), їх митний контроль та митне 
оформлення, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, запобігання та протидія 
контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності 
митних органів та ін. заходи. Кодекс, крім іншого, регулює відносини щодо умов переміщення 
товарів через митний кордон України, а також питання здійснення митного контролю та митного 
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України. Визначає види порушень 
митних правил та відповідальність за такі порушення (наприклад, в частині видів, що 
охороняються – це, зокрема, статті 470, 471, 472, 482, 483). Встановлює порядок провадження 
у справах про порушення митних правил (наприклад, у статтях 488–494 та ін.), регулює окремі 
питання основ діяльності, правового статусу митних органів та їх взаємодії з іншими органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності 
(наприклад, у статтях 543, 544, 558-5 2 та ін.) тощо. 

21.07.2021 Конституційним Судом України було ухвалено рішення58, відповідно до якого 
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), окремі 
положення абзацу другого статті 471 Митного кодексу України щодо можливості здійснення такої 
санкції, як конфіскація товарів (у т. ч. видів, що охороняються).  

Однак відповідно до даних, зібраних під час проєкту, цю статтю в Україні використовують 
органи Державної митної служби України у випадку затримання осіб, які незаконно переміщують 
види, що охороняються саме через «зелений коридор» (водночас уповноважені органи могли 
не лише накладати штраф, а й ухвалювати рішення про конфіскацію цих видів).  

Незалежно від аргументів такого рішення Конституційного Суду України (а воно загалом було 
ухвалено за фактом оскарження конфіскації внаслідок недекларування сум готівки, що 
перевозилась через митний кордон), наразі створюється правова ситуація, за якої має місце 
послаблення юридичної відповідальності, зокрема, у випадках, коли через митний кордон 
України (а саме: через «зелений коридор») будуть перевозитись види, що охороняються 
(переміщення яких є забороненим чи обмеженим).  

Це йде в розріз з міжнародним тенденціям щодо посилення відповідальності за контрабанду 
видів, що охороняються (і це з огляду на те, що в Україні контрабанда цих видів не є 
криміналізованою, а лише належить до адміністративного правопорушення).  

 
Цивільний процесуальний кодекс України (2004)59, відповідно до положень якого 

визначено юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших 
визначених цим Кодексом справ, встановлено порядок здійснення цивільного судочинства (ст. 
1). Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, 
земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин (у т. ч. що виникають із 
відносин щодо охорони довкілля, серед яких, наприклад, а) правовідносини щодо відшкодування 
шкоди державі, завданої фізичною особою внаслідок незаконного знищення виду, що 
охороняється (за позовом спеціально уповноважених державних органів); б) правовідносини 
щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, накладення адміністративного 
стягнення (у певних випадках – прим.), крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого 
судочинства (наприклад, крім справ господарського, адміністративного, кримінального 
судочинства – прим.). У Кодексі закріплено, що завданням цивільного судочинства є 
справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою 
ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних як прав, свобод чи інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, так і інтересів держави (ст. 2). 

 
Господарський процесуальний кодекс України (1991)60, відповідно до положень якого 

визначено юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлено порядок здійснення 
судочинства у господарських судах (ст. 1). Суди розглядають у порядку господарського 
судочинства справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності 
(за деяким винятком) та інші справи у визначених законом випадках (у т. ч. що виникають із 

 
 
57 Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text 
58 Рішення Конституційного Суду України від 21.07.2021 №  3-р(II)/2021 у справі № 3-2 1/2019(5915/19) за конституційною скаргою 
Одінцової Олени Анатоліївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу другого статті 471 
Митного кодексу України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-21#Text 
59 Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1 18-IV (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 
60 Господарський процесуальний кодекс України від 0 .11.1991 № 1798-XII (зі змінами). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3760
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відносин щодо охорони довкілля, серед яких, наприклад, правовідносини щодо відшкодування 
шкоди державі, завданої юридичною особою внаслідок незаконного знищення виду, що 
охороняється (за позовом спеціально уповноважених державних органів – прим.), крім справ, 
розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства (наприклад, крім справ 
господарського, адміністративного, кримінального судочинства – прим.). У Кодексі 
закріплено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та 
своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та 
розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного 
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів як фізичних та 
юридичних осіб, так і держави (ст. 2). 

 
Закони України 
Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 

на період до 2030 року» (2019)61, затверджує основний стратегічний документ України у сфері 
охорони довкілля. 

Зокрема, у Стратегії на державному рівні визнано, що одними із першопричин екологічних 
проблем України є: а) незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та 
екологічних прав і обов’язків громадян; б) незадовільний контроль за дотриманням 
природоохоронного законодавства та незабезпечення невідворотності відповідальності за його 
порушення. 

Визнання цих першопричин обумовило включення до Стратегії державної екологічної 
політики: 

- серед основних засад: а) забезпечення невідворотності відповідальності за порушення 
природоохоронного законодавства та б) застосування принципів перестороги, превентивності 
(запобігання), пріоритетності усунення джерел шкоди довкіллю, а також реалізація принципу 
«забруднювач платить»; 

- серед завдань до стратегічної цілі 2 «Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного 
потенціалу України» — стратегічні завдання України: а) з протидії незаконному обігу та торгівлі 
об’єктами дикої фауни і флори, у тому числі введення заборони використання диких тварин у 
цирках, а також у будь-якій іншій комерційній діяльності публічного характеру, крім стаціонарних 
зоопарків; б) щодо збереження та відновлення чисельності видів природної флори та фауни, у 
тому числі мігруючих видів тварин, середовищ їхнього існування, рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу та типових природних 
рослинних угруповань, що підлягають охороні; 

- серед завдань до стратегічної цілі 5 «Удосконалення та розвиток державної системи 
природоохоронного управління» — стратегічне завдання України щодо посилення 
відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю, відповідно до міжнародних зобов’язань України. 

У результаті очікується, крім іншого, що реалізація цієї Стратегії (у т. ч. в контексті злочинів 
проти дикої природи — прим.) дасть змогу зменшити втрати біо- та ландшафтного різноманіття 
і сформувати цілісну та репрезентативну екомережу. 

 
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991)62 

визначає у галузі охорони довкілля: склад законодавства, завдання, основні принципи, об’єкти 
правової охорони, права громадян України та їхні гарантії, обов’язки громадян; повноваження 
рад та інших органів управління; базові правила щодо спостереження, прогнозування, обліку та 
інформування; щодо стандартизації і нормування; контролю і нагляду; порядку вирішення 
спорів; основ юридичної відповідальності та міжнародних відносин; регламентує питання права 
власності на природні ресурси та правила їхнього використання (в т. ч. за принципом поділу на 
загальне та спеціальне); а також питання економічного механізму забезпечення охорони 
довкілля; заходів забезпечення екологічної безпеки, системи й видів природних територій та 
об’єктів, що підлягають особливій охороні; відносини щодо надзвичайних екологічних ситуацій 
тощо. 

Зокрема, у Законі закріплено, що: а) до об’єктів правової охорони довкілля, що підлягають 
державній охороні і регулюванню використання на території України віднесено в т. ч. і тваринний 
світ, ліс, інша рослинність, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці 
в даний період (ч. 1 ст. 5); б) серед основних принципів охорони довкілля визнано принципи: 
збереження видової різноманітності і цілісності природних об’єктів; безоплатність загального та 

 
 
61 Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28.02.2019 № 2697-
VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text  
62 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) від 25.0 .1991 № 1264-ХІІ. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2#w1_14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2#w1_25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2#w1_26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
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платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності; 
компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля; поєднання 
заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони довкілля; вирішення проблем охорони 
довкілля на основі широкого міждержавного співробітництва тощо (пункти «д», «и», «і», «й», «к» 
ч. 1 ст. 3); в) до природних ресурсів загальнодержавного значення віднесено диких тварин, які 
перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони (п. «ж» ч. 1 ст. 39); г) до інформації про стан 
навколишнього природного середовища (екологічної інформації) віднесено відомості про стан 
рослинного і тваринного світу; про біологічне різноманіття і його компоненти (Законом 
визначено, що одним з основних джерел такої інформації є дані кадастрів природних ресурсів, 
реєстрів, автоматизованих баз даних, архівів, а також довідок, що видаються уповноваженими 
на те органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, окремими посадовими особами) (окремі положення ст. 25); ґ) встановлено, що 
порушення законодавства України про охорону довкілля тягне за собою встановлену цим 
Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і 
кримінальну відповідальність (ч. 1 ст.  8); д) до правопорушень у сфері охорони навколишнього 
природного середовища віднесено: невиконання вимог стосовно охорони видів тварин і рослин, 
занесених до Червоної книги України, а також щодо охорони територій та об’єктів природно-
заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні; самовільне спеціальне 
використанні природних ресурсів (пункти «з», «к» ч. 2 ст. 68) тощо. 

 
Закон України «Про рослинний світ» (1999)63 регулює відносини у сфері охорони, 

використання та відтворення дикорослих та інших несільськогосподарського призначення 
судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх угруповань і 
місцезростань (ст. 2).  

Закон «Про рослинний світ» визначає у галузі охорони, використання та відтворення 
рослинного світу: склад законодавства та його завдання, об’єкти, які ним регулюються; основні 
вимоги до охорони, використання та відтворення; органи, що здійснюють державне управління; 
також регламентує питання використання об’єктів тваринного світу (у тому числі за принципом 
поділу на право загального та право спеціального використання); питання контролю, 
державного обліку, кадастру і моніторингу тваринного світу; відповідальності за порушення 
законодавства, основних засад міжнародних відносин. 

Зокрема, Законом передбачено, що: а) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, 
види рослин, що зростають в природних умовах на території України, в межах її територіальних 
вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, підлягають особливій 
охороні і заносяться до Червоної книги України (ч. 1 ст. 30); б) види рослин, які не занесені до 
Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення 
на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, можуть 
заноситися до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на цих територіях (ч. 2 
ст. 30); в) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні 
угруповання підлягають охороні на всій території України і заносяться до Зеленої книги України 
(ч. 1 ст.  31); г) ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів рослинного світу здійснюються 
за правилами, встановленими законодавством України, у т. ч. міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 32); ґ) 
порушення законодавства про рослинний світ тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, 
цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України (ч. 1 ст. 40); 
відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ несуть особи, винні у: 
самовільному спеціальному використанні природних рослинних ресурсів; протиправному 
знищенні або пошкодженні об'єктів рослинного світу; порушенні правил вивезення за межі 
України і ввезення на її територію об'єктів рослинного світу (положення ч. 2 ст. 40). 

 
Закон України «Про тваринний світ» (2001)64 регулює відносини у галузі охорони, 

використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, 
у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово 
населяють територію України або належать до природних багатств її континентального шельфу 
та виключної (морської) економічної зони. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 3 Закону, об’єктами 
тваринного світу, на які поширюється дія Закону, визнано: а) дикі тварини; б) частини диких 
тварин (роги, шкіра тощо); в) продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо) (ч. 1 ст. 3). 
Водночас відповідно до ч. 2 ст. 1 визначено, що дія Закону не поширюється на відносини у галузі 

 
 
63 Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-XIV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14#Text 
64 Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-ІІІ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14#Text 
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охорони, використання і відтворення сільськогосподарських, свійських тварин, а також на 
діяльність, пов’язану з охороною і використанням залишків викопних тварин, правове 
регулювання яких здійснюється відповідним законодавством України. 

Закон «Про тваринний світ» визначає у галузі охорони, використання та відтворення 
тваринного світу: склад законодавства та його завдання, об’єкти, які ним регулюються; права та 
обов’язки громадян; основні вимоги та принципи охорони, використання та відтворення; 
державні органи, що здійснюють управління та регулювання; також регламентує питання права 
власності на об’єкти тваринного світу, правила їхньої охорони та використання (у тому числі за 
принципом поділу на право загального та право спеціального використання); питання 
моніторингу, державного обліку та кадастру тваринного світу; контролю та відповідальності за 
порушення законодавства, основних засад міжнародних відносин. 

Зокрема, Законом передбачено, що: а) рідкісні та такі, що перебувають під загрозою 
зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні 
і заносяться до Червоної книги України (ч. 1 ст. 44); б) порядок і вимоги щодо охорони, 
використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 
тварин визначаються законом про Червону книгу України (ч. 2 ст. 44); в) ввезення в Україну і 
вивезення за її межі об'єктів тваринного світу, крім генетично модифікованих, здійснюються за 
правилами, встановленими законодавством України, у тому числі міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; г) відповідальність за 
порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу несуть 
особи, винні в: невиконанні встановлених законодавством вимог щодо охорони видів тварин, 
занесених до Червоної книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій 
охороні; порушенні встановленого законодавством порядку надання об’єктів тваринного світу в 
користування; порушенні правил використання об’єктів тваринного світу; жорстокому 
поводженні з тваринами; незаконному вилученні об’єктів тваринного світу з природного 
середовища; порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення за межі 
України, ввезення на її територію диких тварин та інших об'єктів тваринного світу тощо 
(абзаци 2, 3, 4, 11, 14, 15 ст. 63). 

 
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів» (2011)65 визначає основні засади діяльності та державного регулювання в галузі 
рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів, порядок 
взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування і суб’єктами 
господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об’єктах 
України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, 
виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі (преамбула); регулює питання 
надання дозвільних документів, у т. ч. згідно з Конвенцією CITES. 

Особливістю цього Закону є те, що в ньому передбачені положення щодо охорони не лише 
всіх водних біоресурсів з числа тих, що занесені до Червоної книги України, а й урегульована та 
пріоритезована Законом необхідність охорони окремих видів водних біоресурсів. Зокрема, у ч. 1 
ст. 18 Закону проголошено, що Україна як держава походження анадромних видів риб (тобто 
риб, які постійно живуть у морі, а у річки заходять на нерест) – осетра, севрюги, білуги, шипа, 
азово-чорноморського (дунайського) оселедця, вирезуба, атлантичного лосося, дунайського 
лосося та інших забезпечує їх збереження шляхом охорони та регулювання їх промислу (із 
перерахованих у цій статті Закону в фауні України та Червоній книзі України знаходяться: 
осетер російський, осетер атлантичний, осетер-шип; севрюга звичайна; білуга звичайна; 
вирезуб причорноморський; лосось дунайський, головатиця – прим.).  

 
Закон України «Про мисливське господарство та полювання» (2000)66 визначає, крім 

іншого, правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі 
мисливського господарства та полювання, забезпечує рівні права усім користувачам 
мисливських угідь у взаємовідносинах з органами державної влади щодо ведення мисливського 
господарства, організації охорони, регулювання чисельності, використання та відтворення 
тваринного світу. 

Зокрема, у Законі визначені способи, строки полювання, дозвільні документи на полювання, 
заборони щодо здійснення полювання (наприклад, така заборона встановлена щодо 
заборонених до полювання тварин (до яких належать також тварини, що занесені до Червоної 

 
 
65 Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 № 3677-VI. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3677-17#Text 
66 Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 № 1478-III. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-
14#Text 
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книги України — прим.), компетенція уповноважених органів у цій сфері, засади здійснення 
контролю за полюванням та веденням мисливського господарства, відповідальності за 
порушення законодавства у цій сфері та ін.  

У частині відповідальності Закон: 
- визначає, що порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання 

тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 
відповідальність згідно із законами України (ч. 1 ст. 42); 

- закріплює види незаконної діяльності, за які винні особи несуть відповідальність (наприклад, 
серед них порушення: а) порядку придбання чи реалізації, транспортування, переробки 
продукції полювання, незаконного пересилання, ввезення в Україну та вивезення за її межі 
мисливських тварин та іншої продукції полювання, включаючи мисливські трофеї; б) вимог щодо 
охорони середовища перебування мисливських тварин; в) правил утримання мисливських 
тварин у неволі або в напіввільних умовах; г) перешкоджання здійсненню державного контролю 
в галузі мисливського господарства та полювання, контролю користувачів угідь за додержанням 
чинного законодавства з питань полювання та ін.) (ч. 2 ст. 42); 

- регулює питання відшкодування збитків та конфіскації (зокрема, зазначено, що: 
притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодувати збитки, 
завдані внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання 
(ч. 3 ст. 42); а незаконно добуті мисливські тварини чи виготовлена з них продукція, а також 
знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в установленому законодавством порядку (ч. 
4 ст. 42); водночас визначено, що відшкодування збитків здійснюється добровільно або за 
рішенням суду відповідно до законодавства за затвердженими в установленому порядку 
таксами, а за їх відсутності – за розрахунками користувачів мисливських угідь (ч. 1 ст. 43) та ін.); 

- передбачає, що у разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший спосіб живих 
мисливських тварин повинні бути вжиті заходи до їх збереження і, якщо можливо, повернення у 
природне середовище (ч. 5 ст. 42). 

 
Закон України «Про Червону книгу України» (2002)67 є спеціальним правовим актом в 

Україні, що регулює суспільні відносини, пов’язані з веденням Червоної книги України, 
охороною, використанням та відтворенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного світу, занесених до Червоної книги України. 

У Законі встановлено, що ці відносини регулюються в Україні такими Законами, як: «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про природно-
заповідний фонд України», «Про захист тварин від жорстокого поводження», цим Законом та 
іншими нормативно-правовими актами (ст. 1); а також що завданням даного законодавства є 
регулювання вказаних суспільних відносин з метою попередження зникнення із природи видів 
тваринного світу, занесених до Червоної книги України, та забезпечення збереження їх 
генофонду (ст. 2). 

Можна констатувати, що Закон реалізує положення галузевого Закону України «Про 
тваринний світ», зокрема, тих, в яких зазначено, що рідкісні та такі, що перебувають під загрозою 
зникнення в природних умовах на території України, види тварин підлягають особливій охороні 
і заносяться до Червоної книги України (ч. 1 ст. 44); а також тих, де передбачено, що порядок і 
вимоги стосовно охорони, використання і відтворення таких тварин – визначаються Законом 
«Про Червону книгу України» (ч. 2 ст. 44). 

Закон України «Про Червону книгу України» відносить рідкісних і таких, що перебувають 
під загрозою зникнення, видів тваринного світу, які постійно або тимчасово перебувають 
(зростають) у природних чи штучно створених умовах у межах території України, її 
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони – до об’єктів Червоної книги 
України (ч. 1 ст. 4); а також визнає, що ці об’єкти належать до природних ресурсів 
загальнодержавного значення і підлягають особливій охороні (ч. 1 ст. 5 Закону). 

Крім вказаного, Законом визначено: поняття та об’єкти Червоної книги України, порядок її 
ведення, включення та виключення з неї видів тваринного світу; органи державної влади, що 
здійснюють управління, регулювання та контроль; регламентовано право власності на об’єкти 
Червоної книги України та умови їхнього використання (урегульовано лише право спеціального 
використання) й вимоги щодо охорони; а також питання юридичної відповідальності за 
порушення законодавства; основи міжнародних відносин щодо об’єктів Червоної книги України. 

Вказаний Закон також встановлює ряд обмежень та заборон, зокрема: а) щодо прав 
власників об’єктів Червоної книги України – вони можуть бути обмежені в інтересах охорони цих 
об’єктів, довкілля та захисту прав громадян (ч. 2 ст. 5); б)  щодо умов використання – спеціальне 
використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України: здійснюється у виняткових 

 
 
67 Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 № 3055-ІІІ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14#Text 
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випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і 
розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій (ч. 1 ст. 19) та 
забороняється з метою отримання прибутку (ч. 2 ст. 19). А серед правопорушень у даній сфері 
визнає: незаконне, у тому числі з порушенням вимог виданих дозволів, використання об’єктів 
Червоної книги України або їх знищення; порушення умов їх утримання в ботанічних садах, 
дендрологічних та зоологічних парках, інших штучно створених умовах, що призвело до їх 
загибелі, каліцтва (пошкодження); невиконання законних вимог посадових осіб органів 
державної влади, що здійснюють управління, регулювання та контроль; погіршення, знищення 
середовища перебування (зростання) видів тваринного світу, занесених до Червоної книги 
України тощо (абзаци 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 20). Окремо закріплює, що: а) шкода, завдана незаконним 
добуванням, знищенням або пошкодженням видів тваринного і рослинного світу, занесених до 
Червоної книги України, погіршенням середовища їх перебування (зростання), відшкодовується 
відповідно до закону (ч. 3 ст. 20); б) розмір компенсації за незаконне добування, знищення або 
пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також 
за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) та методика її розрахунку 
спеціально встановлюються Кабінетом Міністрів України (ч. 4 ст. 20). 

 
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006)68 спрямований 

на захист від страждань і загибелі тварин (диких, сільськогосподарських, домашніх, у тому 
числі хутрових, лабораторних, зоопаркових, циркових — прим.) унаслідок жорстокого 
поводження з ними, захист їхніх природних прав та укріплення моральності й гуманності 
суспільства. 

У Законі, крім іншого, закріплено: основні принципи захисту тварин від жорстокого 
поводження; вимоги щодо виховання гуманного ставлення до тварин, щодо заборони 
пропаганди жорстокого поводження з тваринами; а також визначено правила утримання тварин 
та поводження з ними, що виключають жорстокість (наприклад, особливості утримання диких 
тварин у неволі, у т. ч. у притулках, вимоги щодо: транспортування тварин, умертвіння тварин, 
регулювання їх чисельності, поводження з дикими тваринами, що перебувають у стані 
природної волі та використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля, у 
наукових експериментах тощо), компетенцію уповноважених органів з цих питань, засади 
громадського контролю й юридичної відповідальності та ін.). 

Зокрема, передбачено, що за порушення вимог цього Закону винні особи несуть 
кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом (ст. 35). 

 
До Законів, що здійснюють правове регулювання відносин щодо запобігання, припинення 

злочинів проти дикої природи (у т. ч. урегулювання інших, пов’язаних з цим питань) належать 
також: 

- Закони України про надання згоди на обов’язковість ряду міжнародних договорів 
у сфері охорони довкілля (наприклад, «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного 
різноманіття» (1994)69; «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої 
флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» (199 )70; «Про приєднання України 
до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин» (1999)71; «Про приєднання України 
до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення» (1999)72; «Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в 
Європі» (1999)73; «Про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-
болотних птахів» (2002)74, «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони» (2014)75 та ін.); 

 
 
68 Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.200  № 3447-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-

15#Text 
69 Закон України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття» від 29.11.1994 № 257/94-ВР. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-%D0%B2%D1%80#Text 
70 Закон України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування 
в Європі» від 29.10.1996 № 436/96-ВР. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032#Text 
71 Закон України «Про приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин» від 19.03.1999 № 535-XIV. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/535-14#Text 
72 Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення» від 14.05.1999 № 662-XIV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-14#Text 
73 Закон України «Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів в Європі» від 14.05.1999 № 663-XIV. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/663-14#Text 
74 Закон України «Про ратифікацію Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів» від 04.07.2002 № 62-IV. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62-15#Text 
75 Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 1 .09.2014 № 1678-VII. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257/94-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/535-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/662-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/663-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
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- Закони України, що стосуються регулювання окремих питань, пов’язаних із 
поводженням із видами, що охороняються (наприклад, «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» (2005)76, «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності» (2011)77 та ін.); 

- Закони України про правовий статус і компетенцію деяких уповноважених органів 
у сфері правопорушень проти дикої природи (наприклад, «Про Службу безпеки України» 
(1992)78, «Про прокуратуру» (2014)79, «Про Національну поліцію» (2015)80, «Про судоустрій і 
статус суддів» (201 )81, «Про Державне бюро розслідувань» (201 )82, «Про Бюро економічної 
безпеки України» (2021) та ін.) та ін.83 

 
Підзаконні нормативно-правові акти України 
Ці акти ухвалюються з метою виконання Конституції та законів України. У них визначено, крім 

іншого, певні порядки та процедури, правовий статус і повноваження міністерств та інших 
центральних органів влади, розміри компенсації за незаконне добування, знищення, 
пошкодження видів, що охороняються, тощо. 

Серед них, наприклад, в Україні ухвалено такі підзаконні нормативно-правові акти: 
- щодо виконання Україною міжнародних договорів: постанови Кабінету Міністрів 

України (Уряду) «Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у 
зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що 
перебувають під загрозою зникнення» (2000)84; «Про порядок участі центральних органів 
виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» (2002)85 
(наприклад, визначає органи влади, які відповідальні від України за участь у Конференції Сторін 
Конвенції CITES), «Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків 
видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря 
зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і 
виробленої з них продукції» (2007)86 та ін.; 

- щодо регулювання окремих питань, пов’язаних із поводженням із видами, що 
охороняються, їхнім правовим режимом (ці акти мають значення в контексті злочинів проти 
довкілля, оскільки недотримання передбачених в них вимог здебільшого є правопорушеннями, 
за які встановлено юридичну відповідальність): постанова Уряду України «Про затвердження 
Правил транспортування тварин» (2011)87; накази Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища «Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на 
добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, форм 
клопотання та бланків дозволів на таке добування» (1993)88, «Про затвердження Порядку 
утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних 
умовах» (2010)89; Накази Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про 
затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), 
та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)» (2021)90 та «Про 

 
 
76 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 0 .09.2005 № 2806-IV. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text 
77 Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17#Text 
78 Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text 
79 Закон України Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/conv#n39 
80 Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text 
81 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text 
82 Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 № 794-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/794-19#Text  
83 Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 №1150-ІХ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1150-20#Text  
84 Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її 
приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 13 грудня 
2000 р. № 1822. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF#Text 
85 Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, 
членом яких є Україна» від 13.09.2002 № 1371. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1371-2002-%D0%BF#Text 
86 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і 
флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції 
про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з 
них продукції» від 25.07.2007 № 953. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2007-%D0%BF#Text 
87 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил транспортування тварин» від 1 .11.2011 № 1402. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-2011-%D0%BF#Text 
88 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів 
на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке 
добування» від 01.02.1993 № 3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0004-93#Text 
89 Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку утримання та розведення 
диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах» від 30.09.2010 № 429. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-
10#Text 
90 Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до 
Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)» від 19.01.2021 № 29. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-21#Text 
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затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України 
(рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний 
світ)» (2021)91; накази Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження 
Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря» (1998)92,  «Про затвердження 
Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України» (1999)93, «Про 
затвердження Правил любительського і спортивного рибальства…» (1999)94, «Про 
затвердження тимчасових правил…» (йдеться про Тимчасові правила промислового 
рибальства в басейні Азовського моря, 1999 — прим.) 95 та ін.); 

- щодо окремих аспектів юридичної відповідальності у сфері правопорушень 
проти дикої природи: постанова Уряду України «Про розмір компенсації за незаконне 
добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до 
Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування 
(зростання)» (2012)96; «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» (2013)97 від 24.07.2013 № 541 та 
ін.; 

- щодо правового статусу та компетенції деяких уповноважених органів у сфері 
правопорушень проти дикої природи: постанови Уряду України «Про затвердження 
Положення про Державну екологічну інспекцію України» (2017) 98, «Про затвердження положень 
про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» (2019)99; наказ 
Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про 
органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства України» (2012)100 та ін. 

 
В Україні ухвалено також Постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 

у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» (2004)101 (узагальнює судову 
практику щодо статей 236–254 розділу VIII «Кримінальні правопорушення проти довкілля» 
Кримінального кодексу України — прим.). 

 

Б. Положення кримінального, адміністративного законодавства України 
щодо правопорушень проти дикої природи. 

 
В Україні правопорушення проти дикої природи, за які передбачена юридична 

відповідальність, визначено: щодо кримінальних правопорушень та кримінальної 
відповідальності — у Кримінальному кодексі України; щодо адміністративних правопорушень та 
адміністративної відповідальності — у Кодексі України про адміністративні правопорушення та 
в інших законах України, зокрема, серед таких інших законів — Митний кодекс України 
(застосовується у разі здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон 
України). 

Охопити всі правопорушення проти дикої природи та інші правопорушення проти довкілля 
наразі не є можливим в рамках проєкту SWiPE. Тому нижче у цьому розділі детальніше 

 
 
91 Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться 
до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ)» від 
15.02.2021 № 111. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-21#Text 
92 Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного 
моря» від 08.12.1998 № 1 4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0147-99#Text 
93 Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських 
водних об'єктах України» від 18.03.1999 № 33. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-99#Text 
94 Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та 
Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання  водних живих ресурсів при здійсненні 
любительського і спортивного рибальства» від 15.02.1999 № 19. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99#Text 
95 Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження тимчасових правил та режимів рибальства в 2000 році» 
від 31.12.1999 № 172. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0043-00#Text 
96 Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного 
і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» 
від 07.11.2012 № 1030. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF#Text 
97 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства 
про природно-заповідний фонд» від 24.07.2013 № 541. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2013-%D0%BF#Text 
98 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 19.04.2017 № 
275. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text 
99 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу 
України» від 0 .03.2019 № 227. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text 
100 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про органи рибоохорони Державного 
агентства рибного господарства України» від 19.01.2012 № 2 . https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-12#Text 
101 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» 
від 10.12.2004 № 17. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04#Text 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0147-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0043-00#Text
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04#Text
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наведено приклади положень законодавства про правопорушення проти дикої природи, які є 
найбільш відповідними, на нашу думку, для окреслення загальної ситуації в Україні. Деякі інші 
приклади правопорушень проти дикої природи будуть ще додатково висвітлені у розділі про 
статистичний аналіз.  

Шкода, заподіяна внаслідок вчинення правопорушень проти дикої природи (незалежно від 
санкцій, які були застосовані за вищезазначеними кодексами) відшкодовується відповідно до 
такс, які затверджені Кабінетом Міністрів (Урядом) України. Зокрема, основними є постанови 
Уряду України: 

- «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів 
тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи 
погіршення середовища їх перебування (зростання)» (2012)102; діапазон такс за незаконне 
добування, знищення або пошкодження тварин, визначений у цьому документі, становить: а) 
мінімальний розмір такси – за багатов’яза гірського та лептоюлюса Семенкевича –  ,00 гривень 
за 1 екземпляр103; б) максимальний розмір такси – за ведмедя бурого, зубра, лося європейського 
– 130 000,00 гривень за один екземпляр104; 

- «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів» 
(2011)105; цей документ визначає, зокрема, такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення веслоніса та гібридів 
осетрових риб (вони не є об’єктами Червоної книги України106, але охороняються, зокрема, за 
Конвенцією CITES) – 1110 неоподатковуваний мінімум доходів громадян (НМДГ*) за 1 
екземпляр (незалежно від розміру та ваги). 

 
Дії, що підлягають покаранню Законодавчі 

положення  
(НПА, розділ, 

стаття, 
частина)   

Діапазон можливих санкцій  Відповідальний орган влади 
(чия підслідність / підсудність), 

хто відповідальний за 
виявлення. Якщо більше 
одного органу – у дужках 

зазначте зону відповідальності 
кожного   

1. Кримінальний кодекс України (надалі — ККУ)107 
Примітка 1. Виявлення правопорушень за ККУ може бути (в усіх випадках): 
- за заявою або повідомленням будь-якої фізичної чи юридичної особи про вчинення кримінального правопорушення; 
- за повідомленням органів, які можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені відповідними 
статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення (детальніше про це див. таблицю нижче); 
- самостійне виявлення слідчим, дізнавачем, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення. 
Досудове розслідування здійснюють органи Національної поліції (та ін. органи, у випадках, окремо зазначених у таблиці). 
Судовий розгляд справи, визнання винним та притягнення до кримінальної відповідальності (призначення покарання) здійснює 
суд.  

Переміщення через митний кордон 
України поза митним контролем або з 
приховуванням від митного 
контролю лісоматеріалів або 
пиломатеріалів цінних та рідкісних 
порід дерев, лісоматеріалів 
необроблених, а також інших 
лісоматеріалів, заборонених до 
вивозу за межі митної території 
України (назва статті, всього у статті 
3 частини). 

Стаття 
 201-1 ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1–3 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 

1–3 цієї статті) 

Переміщення через митний кордон 
України поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю 

Частина 1 Позбавлення волі на строк від 3 до 5 
років. 

Див. примітку 1 вище. 
Виявлення правопорушення 
може бути також за 

 
 
102 Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного 
і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» 
від 07.11.2012 №1030. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF#Text 
103  ,00 гривень – це орієнтовно 0,19 євро (згідно з офіційним курсом гривні до євро Національного банку України станом на 01.12.2021). 
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily 
104 130 000,00 гривень – це орієнтовно 4204,11 євро (згідно з офіційним курсом гривні до євро Національного банку України станом на 
01.12.2021). https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily 
105 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів» від 21.11.2011 № 1209. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D0%BF#Text 
106 До Червоної книги України занесені осетрові види риб (Acipenseridae) з родини осетроподібних (Acipenseriformes), а саме: осетер-шип 
(A. nudiventris), стерлядь прісноводна (A. ruthenus), осетер атлантичний (A. sturio), осетер російський (A. gueldenstaedtii), севрюга 
звичайна (Acipenser stellatus), білуга звичайна (Huso huso) (згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
«Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з 
Червоної книги України (тваринний світ)» від 19.01.2021 № 29. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-21#Text). 
107 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF#Text
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
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лісоматеріалів або пиломатеріалів 
цінних та рідкісних порід дерев, 
лісоматеріалів необроблених, а також 
інших лісоматеріалів, заборонених до 
вивозу за межі митної території України. 

повідомленням органів, які 
можуть складати протоколи про 
адміністративні 
правопорушення, передбачені 
ст. 88 КУпАП,  тобто 
уповноваженими посадовими 
особами Державної екологічної 
інспекції України.**** 

Та сама дія, вчинена особою, яка 
раніше вчинила один із злочинів, 
передбачених статтями 201 
(контрабанда, на тварин і рослин не 
поширюється – прим.), 201-1 (див. 
таблицю – прим.), 246 (див. таблицю 
нижче – прим.) цього Кодексу, або за 
попередньою змовою групою осіб, або 
службовою особою з використанням 
влади чи службового становища, або у 
великому розмірі. 

Частина 2 Позбавлення волі на строк від 5 до 10 
років з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років та з 
конфіскацією майна. 

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї 
статті, вчинені організованою групою чи 
в особливо великому розмірі. 

Частина 3 Позбавлення волі на строк від 10 до 12 
років з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років та з 
конфіскацією майна. 

Примітка 2 до ст. 201-1 ККУ.  
1. Під цінними та рідкісними породами дерев у цій статті слід розуміти роди дерев, передбачені статтею 1 Закону України «Про 
особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом 
лісоматеріалів» (тобто акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець — прим.)108. 
2. Під переміщенням у великому розмірі у цій статті слід розуміти переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та 
рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених, вартість яких у 18 і більше разів перевищує НМДГ**109, під 
переміщенням в особливо великому розмірі – вартість яких у 3  і більше разів перевищує НМДГ**. 

Знищення або пошкодження об'єктів 
рослинного світу (назва статті, всього 
у статті 2 частини). 

Стаття 
245 ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті) 

Знищення або пошкодження лісових 
масивів, зелених насаджень навколо 
населених пунктів, вздовж залізниць, а 
також стерні, сухих дикоростучих трав, 
рослинності або її залишків на землях 
сільськогосподарського призначення 
вогнем чи іншим загальнонебезпечним 
способом. 

Частина 1 Штраф від 5400 до 9000 НМДГ* або 
обмеження волі на строк від 2 до 5 
років, або позбавлення волі на той 
самий строк. 

Див. примітку 1 вище. 

Ті самі дії, якщо вони спричинили 
загибель людей, масову загибель тварин 
або інші тяжкі наслідки. 

Частина 2 Позбавлення волі на строк від 5 до 10 
років. 

Незаконна порубка або незаконне 
перевезення, зберігання, збут лісу 
(назва статті, всього у статті 4 
частини). 

Стаття 
246 ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1–4 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 

1–4 цієї статті) 

Незаконна порубка дерев або 
чагарників у лісах, захисних та інших 
лісових насадженнях, перевезення, 
зберігання, збут незаконно зрубаних 
дерев або чагарників, що заподіяли 
істотну шкоду. 

Частина 1 Штраф від 1000 до 1500 НМДГ* або 
арештом на строк до   місяців, або 
обмеженням волі на строк до 3 років, 
або позбавленням волі на той самий 
строк. 

Див. примітку 1 вище. 
Виявлення може бути також за 
повідомленням органів, які 
можуть складати протоколи про 
адміністративні 
правопорушення, передбачені 
ст.  5 КУпАП, тобто 
уповноваженими посадовими 
особами:  
- Державного агентства лісових 
ресурсів України***, 
- Державної екологічної 
інспекції України****, 
- громадськими інспекторами з 
охорони довкілля; 
- єгерями та посадовими 
особами користувачів 
мисливських угідь, 
уповноваженими на охорону 
державного мисливського 
фонду. 

Ті самі дії, вчинені повторно або за 
попередньою змовою групою осіб. 

Частина 2 Обмеження волі на строк від 3 до 5 
років або позбавлення волі на той 
самий строк. 

Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, 
вчинені у заповідниках або на 
територіях чи об’єктах природно-
заповідного фонду, або в інших 
особливо охоронюваних лісах. 

Частина 3 Штраф від 1500 до 2000 НМДГ* або 
обмеження волі на строк від 3 до 5 
років, або позбавлення волі на той 
самий строк. 

Дії, передбачені частинами 1, 2 чи 3 цієї 
статті, якщо вони спричинили тяжкі 
наслідки. 

Частина 4 Позбавлення волі на строк від 5 до 7 
років. 

Примітка 3 до ст. 246 ККУ. 1. У цій статті істотною шкодою вважається така шкода, яка у 20 і більше разів перевищує НМДГ**, 
або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, 
належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів. 
2. У цій статті тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у  0 і більше разів перевищують НМДГ**. 

 
 
108 Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та 
експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text 
109 Тут і далі див. всі такі уточнення-пояснення наприкінці таблиці цього розділу.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv#n1353
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv#n1654
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text
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Порушення законодавства про захист 
рослин (назва статті, всього у статті 1 
частина). 

Стаття 
247 ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частини 1 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частини 

1 цієї статті) 

Порушення правил, установлених для 
боротьби зі шкідниками і хворобами 
рослин, та інших вимог законодавства 
про захист рослин, що спричинило тяжкі 
наслідки. 

Частина 1 Штраф до 100 НМДГ* або 
громадськими роботами на строк від 
120 до 200 годин, або обмеженням волі 
на строк до 2-х років. 

Див. примітку 1 вище. 
Виявлення може бути також за 
повідомленням органів, які 
можуть складати протоколи про 
адміністративне 
правопорушення, передбачене 
ст. 83-1 КУпАП, тобто 
уповноваженими посадовими 
особами: Державної служби 
України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів 
(Держпродспоживслужби). 

Незаконне полювання Стаття 
248 ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті) 

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. 

Частина 1 Штраф від 1000 до 3000 НМДГ* або 
громадськими роботами на строк від 
1 0 до 240 годин, або обмеження волі 
на строк до 3 років. 

Див. примітку 1 вище. 
Виявлення може бути також за 
повідомленням органів, які 
можуть складати протоколи про 
адміністративні 
правопорушення, передбачені 
ч. 1, 2 ст. 85 КУпАП, тобто 
уповноваженими посадовими 
особами: 
- Державного агентства лісових 
ресурсів України***; 
- Державної екологічної 
інспекції України****; 
- громадськими інспекторами з 
охорони довкілля; 
- Державної прикордонної 
служби України; 
- єгерями та посадовими 
особами користувачів 
мисливських угідь, 
уповноважених на охорону 
державного мисливського 
фонду; 
- служби державної охорони 
природно-заповідного фонду 
України. 

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 
транспортних засобів, або особою, 
раніше судимою за кримінальне 
правопорушення, передбачене цією 
статтею. 

Частина 2 Штраф від 200 до 400 НМДГ* або 
обмеженням волі на строк до 5 років, 
або позбавленням волі на той самий 
строк. 

Примітка 4 до ст. 248 ККУ. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така 
шкода, яка у 250 і більше разів перевищує НМДГ**. 

Незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним 
промислом (назва статті, всього у 
статті 2 частини). 

Стаття 
249  ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті)  

Незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом, 
якщо воно заподіяло істотну шкоду. 

Частина 1 Штраф від 1000 до 3000 НМДГ* або 
обмеження волі на строк до 3 років. 

Див. примітку 1 вище. 
Виявлення може бути також за 
повідомленням органів, які 
можуть складати протоколи про 
адміністративне 
правопорушення, передбачене 
ч. 3, 4 ст. 85 КУпАП, тобто 
уповноваженими посадовими 
особами: 
- органи рибоохорони; 
- Державної екологічної 
інспекції України****; 
- громадськими інспекторами з 
охорони довкілля; 
- Державної прикордонної 
служби України; 
- єгерями та посадовими 
особами користувачів 
мисливських угідь, 
уповноважених на охорону 
державного мисливського 
фонду; 
- служби державної охорони 
природно-заповідного фонду 
України. 

Ті самі діяння, якщо вони вчинені із 
застосуванням вибухових, отруйних 
речовин, електроструму або іншим 
способом масового знищення риби, звірів 
чи інших видів тваринного світу або 
особою, раніше судимою за кримінальне 
правопорушення, передбачене цією 
статтею. 

Частина 2 Штраф від 3000 до 5000 НМДГ* або 
обмеження волі на строк до 3 років, або 
позбавленням волі на той самий строк. 
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Умисне знищення або пошкодження 
територій, взятих під охорону 
держави, та об'єктів природно-
заповідного фонду (назва статті, 
всього у статті 2 частини). 

Стаття 
252 ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті) 

Умисне знищення або пошкодження 
територій, взятих під охорону держави, та 
об'єктів природно-заповідного фонду. 

Частина 1 Штраф від 1000 до 3000 НМДГ* або 
обмеження волі на строк до 3 років. 

Див. примітку 1 вище. 
Виявлення може бути також за 
повідомленням органів, які 
можуть складати протоколи про 
адміністративне 
правопорушення, передбачене 
ст. 91 КУпАП,  тобто 
уповноважені посадові особи: 
- Державної екологічної 
інспекції України****; 
- служби державної охорони 
природно-заповідного фонду 
України. 

Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або 
іншим загальнонебезпечним способом, 
якщо це спричинило загибель людей або 
інші тяжкі наслідки. 

Частина 2 Позбавлення волі на строк від 5 до 12 
років. 

Жорстоке поводження з тваринами 
(назва статті, всього у статті 4 частини). 

Стаття 
299 ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1–4 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 

1–4 цієї статті) 

Жорстоке поводження з тваринами, що 
належать до хребетних, у тому числі з 
безпритульними тваринами, порушення 
правил транспортування тварин, якщо 
такі дії призвели до тілесних ушкоджень, 
каліцтва чи загибелі тварини, 
нацьковування тварин одна на одну, 
вчинене з хуліганських чи корисливих 
мотивів, а також пропаганда, публічні 
заклики до вчинення дій, що мають 
ознаки жорстокого поводження з 
тваринами, поширення матеріалів із 
закликами до вчинення таких дій. 

Частина 1 Обмеження волі на строк від 1 до 3 
років або позбавлення волі на строк від 
2 до 3 років з конфіскацією тварини. 

Див. примітку 1 вище. 
Виявлення може бути також за 
повідомленням органів, які 
можуть складати протокол про 
адміністративне 
правопорушення, передбачене 
ст. 89 КУпАП,  тобто 
уповноважені посадові особи: 
- органів Національної поліції; 
- Державної екологічної 
інспекції України****; 
- громадські інспектори з 
охорони довкілля. 

Ті самі дії, вчинені у присутності 
малолітнього чи неповнолітнього. 

Частина 2 Позбавлення волі на строк від 3 до 5 
років з конфіскацією тварини. 

Дії, передбачені частиною 1 або 2 цієї 
статті, вчинені з особливою жорстокістю 
або щодо двох і більше тварин, або 
повторно, або групою осіб, або вчинені 
активним способом, або насильницькі дії 
щодо тварини, спрямовані на 
задоволення статевої пристрасті. 

Частина 3 Позбавлення волі на строк від 5 до 8 
років з конфіскацією тварини. 

Дії, передбачені частинами 1, 2 або 3 цієї 
статті, вчинені з метою створення 
зображень, творів, кіно-, відео-, 
аудіопродукції, або збут чи поширення 
зображень, творів, кіно-, відео-, 
аудіопродукції, що пропагують жорстоке 
поводження з тваринами. 

Частина 4 Позбавлення волі на строк від 5 до 8 
років з конфіскацією тварини. 

Екоцид (назва статті, всього у статті 1 
частина) 

Стаття  
441 ККУ 

----- 
(див. нижче опис до частини 1 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частини 

1 цієї статті) 

Масове знищення рослинного або 
тваринного світу, отруєння атмосфери 
або водних ресурсів, а також вчинення 
інших дій, що можуть спричинити 
екологічну катастрофу. 

Частина 1 Позбавлення волі на строк від 8 до 15 
років. 

Див. примітку 1 вище. 

Інші злочинні дії за ККУ 
(для загальної ілюстрації зазначено лише назви статей та діапазон санкцій в межах всієї статті): 

 

Незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибуховими 
речовинами (всього у статті 3 
частини). 
 

Стаття  
263 ККУ 

Штраф від 1000 до 4000 НМДГ* або 
громадські роботи на строк від 120 до 
240 годин, або арешт на строк від 3 до 
  місяців, або обмеження волі на строк 
від 2 до 5 років, або позбавлення волі 
на строк до 7 років. 
Звільняється від кримінальної 
відповідальності особа, яка вчинила 
злочин, передбачений частинами 1-ю 
або 2-ю цієї статті, якщо вона 
добровільно здала органам влади 
зброю, бойові припаси, вибухові 
речовини або вибухові пристрої. 
 

Див. примітку 1 вище. 
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Погроза або насильство щодо 
працівника правоохоронного органу 
(всього у статті 4 частини). 
 

Стаття  
345 ККУ 

Виправні роботи на строк до 2 років або 
арешт на строк до   місяців, або 
обмеження волі на строк до 5 років, або 
позбавлення волі на строк до 14 років. 

Див. примітку 1 вище. 

Зловживання владою або службовим 
становищем (всього у статті 2 
частини).  

Стаття  
364 ККУ 

Арешт на строк до   місяців або 
обмеження волі на строк до 3 років, 
або позбавлення волі на строк до   
років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років, із 
штрафом від 250 до 1000 НМДГ*. 

Див. примітку 1 вище. 
Особливість: досудове 
розслідування здійснюється 
слідчими органів безпеки або 
Державного бюро розслідувань 
або Національного 
антикорупційного бюро України. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди 
службовою особою (всього у статті 4 
частини). 

Стаття 
 368 ККУ 

Штраф від 1000 до 4000 НМДГ* або 
арешт на строк від 3 до   місяців, або 
позбавлення волі на строк від 2 до 10 
років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до 3 років, з 
конфіскацією майна (у певному 
випадку). 

Див. примітку 1 вище. 
Особливість: досудове 
розслідування здійснюють 
органи Національної поліції або 
детективи Національного 
антикорупційного бюро України. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (надалі КУпАП)110 
 
Примітка 5. У статтях КУпАП, коли зазначено, що справи розглядають «суди», то мається на увазі, що йдеться про «районні, 

районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)». 
До повноважень суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів віднесено будь-які справи про 

адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від 16 до 18 років (ч. 1 ст. 221 КУпАП). 
Відповідно до ст. 2 2 КУпАП, адміністративне затримання правопорушників може провадитися:  
- Національною поліцією (зокрема, у разі порушення правил полювання, рибальства й охорони рибних запасів та інших 

порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, в разі порушення правил перебування іноземців та осіб 
без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України та ін.); 

- органами прикордонної служби (зокрема, у разі порушення правил використання об’єктів тваринного світу в межах 
прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, в територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) 
економічній зоні України, порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через 
територію України та ін.). 

Згідно зі ст. 2 5-5 визначено загальні засади тимчасового вилучення тварин, зокрема, у разі виявлення правопорушень, 
передбачених ст. 88-1, 89 КУпАП (цією статтею 2 5-5 було доповнено КУпАП у 2001 р. відповідно до Закону України від 
15.07.2021 № 1 84-ІХ, що введений в дію 08.11.2021111). У цій статті, зокрема, передбачено, що порядок тимчасового вилучення 
тварин визначається Кабінетом Міністрів України, однак наразі такого порядку ще не ухвалено. 

Порушення правил використання 
об'єктів тваринного світу (назва статті, 
всього у статті  5 частин). 

Стаття 85 
КУпАП 

----- 
(див. нижче опис до частин 1–5 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 

1–5 цієї статті) 

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. 

Частина 1 Попередження або штраф: 
- штраф від   до  0 НМДГ* (для 
громадян), 
- штраф від 30 до 90 НМДГ* (для 
посадових осіб). 

Виявляють та складають 
протоколи про 
правопорушення, а також 
розглядають справи та 
накладають стягнення 
(підвідомчість): а) Державне 
агентство лісових ресурсів 
України***(щодо справ, 
пов’язаних з порушенням 
правил ведення мисливського 
господарства і полювання); б) 
Державна екологічна інспекція 
України.**** 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
також – уповноважені посадові 
особи: а) громадські інспектори 
з охорони довкілля; б) органи 
Державної прикордонної 
служби України; в) єгері та 
посадові особи користувачів 
мисливських угідь, 
уповноважених на охорону 
державного мисливського 
фонду. 
Див. також примітку 5 вище. 

Повторне порушення правил полювання 
(полювання без належного на те дозволу, 
в заборонених місцях, у заборонений час, 
забороненими знаряддями або 

Частина 2 Штраф:  
- від  0 до 120 НМДГ* (для громадян), 
- від 90 до 150 НМДГ* (для посадових 
осіб, 

Розглядають справи та 
накладають стягнення 
(підвідомчість) – суди. 

 
 
110 Статті 1-212-24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text, статті 213-330 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text  
111 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та 
директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» від 15.07.2021 № 1 84-ІХ. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-20#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10?find=1&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10?find=1&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-20#Text
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способами, на заборонених для 
добування тварин) чи таке, яке мало 
наслідком добування, знищення або 
поранення тварин. 

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 (для громадян та посадових осіб)  
або позбавлення права полювання на 
строк до 3-х 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 (для громадян). 

Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
– уповноважені посадові особи: 
а) Державного агентства 
лісових ресурсів України***; б) 
Державної екологічної інспекції 
України****; в) служби 
державної охорони природно-
заповідного фонду України. 
Див. також примітку 5 вище. 

Порушення правил рибальства. Частина 3 Попередження або штраф: 
- штраф від 2 до 10 НМДГ* (для 
громадян), 
- штраф від 10 до 30 НМДГ* (для 
посадових осіб). 

Виявляють та мають право 
складати протоколи про 
правопорушення, а також 
розглядають справи та 
накладають стягнення 
(підвідомчість): а) органи 
рибоохорони (щодо справ, 
пов’язаних з порушенням 
правил рибальства та охорони 
рибних запасів); б) органи 
Державної екологічної інспекції 
України****. 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
також – уповноважені посадові 
особи: а) громадські інспектори 
з охорони довкілля; б) органів 
Державної прикордонної 
служби України; в) єгері та 
посадові особи користувачів 
мисливських угідь, 
уповноважених на охорону 
державного мисливського 
фонду. 
Див. також примітку 5 вище. 

Грубе порушення правил рибальства 
(рибальство із застосуванням 
вогнепальної зброї, електроструму, 
вибухових або отруйних речовин, інших 
заборонених знарядь лову, промислових 
знарядь лову особами, які не мають 
дозволу на промисел, вилов водних 
живих ресурсів у розмірах, що 
перевищують встановлені ліміти або 
встановлену правилами любительського 
і спортивного рибальства добову норму 
вилову). 

Частина 4 Штраф: 
- від 20 до 40 НМДГ* (для громадян), 
- від 30 до 50 НМДГ* (для посадових 
осіб), 
з конфіскацією знарядь і засобів 
вчинення правопорушення, які є 
приватною власністю порушника, та 
незаконно добутих водних живих 
ресурсів чи без такої. 

Розглядають справи та 
накладають стягнення 
(підвідомчість) – суди. 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
– уповноважені посадові особи: 
а) органів рибоохорони; б)  
Державної екологічної інспекції 
України****; в) служби 
державної охорони природно-
заповідного фонду України. 
Див. також примітку 5 вище. 

Порушення правил здійснення інших 
видів спеціального використання об'єктів 
тваринного світу. 

Частина 5 Штраф: 
- від 10 до 20 НМДГ* (для громадян), 
- від 20 до 30 НМДГ* (для посадових 
осіб), 
з конфіскацією знарядь і засобів 
вчинення правопорушення, які є 
приватною власністю порушника, та 
незаконно добутих об'єктів тваринного 
світу чи без такої. 

Розглядають справи та 
накладають стягнення 
(підвідомчість) – суди. 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
– уповноважені посадові особи: 
а) органів рибоохорони; б)  
Державного агентства лісових 
ресурсів України***; в) 
Державної екологічної інспекції 
України****; г) служби 
державної охорони природно-
заповідного фонду України. 
Див. також примітку 5 вище. 

Порушення вимог щодо охорони 
середовища перебування і шляхів 
міграції, переселення, акліматизації 
та схрещування диких тварин (назва 
статті, всього у статті 2 частини). 

Стаття 87 
КУпАП  

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті)  

Порушення вимог щодо охорони 
середовища перебування і шляхів 
міграції, переселення, акліматизації та 
схрещування диких тварин. 

Частина 1 Штраф: 
- від 30 до 50 НМДГ* (для громадян), 
- від 50 до 70 НМДГ* (для посадових 
осіб). 

Виявляє та складає протоколи 
про правопорушення, а також 
розглядає та накладає 
стягнення: Державна екологічна 
інспекція України.**** 
 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 

Невжиття заходів щодо запобігання 
загибелі диких тварин, погіршенню 
середовища їх перебування та умов 

Частина 2  
 
 

Штраф від 50 до 70 НМДГ*. 
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міграції або добування диких тварин, які 
зазнають лиха.  

 також громадські інспектори з 
охорони довкілля. 
Див. також примітку 5 вище. 

Незаконне вивезення з України і 
ввезення на її територію об'єктів 
тваринного і рослинного світу (назва 
статті, всього у статті 2 частини). 

Стаття 88 
КУпАП 

----- 
(див. нижче опис до частин 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 2 

цієї статті) 

Незаконне вивезення з України або 
ввезення на її територію об'єктів 
тваринного і рослинного світу (а саме: 
видів тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України або охорона і 
використання яких регулюється 
відповідними міжнародними договорами 
України), в тому числі зоологічних і 
ботанічних колекцій. 

Частина 2 Штраф: 
- від 50 до 100 НМДГ* (для громадян), 
- від 70 до 120 НМДГ* (для посадових 
осіб), 
 з конфіскацією цих об'єктів або без 
такої. 

Розглядають справи та 
накладають стягнення 
(підвідомчість) – суди. 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
також  уповноважені посадові 
особи Державної екологічної 
інспекції України.**** 
Див. також примітку 5 вище. 

Порушення порядку придбання чи 
збуту об'єктів тваринного або 
рослинного світу, правил утримання 
диких тварин у неволі або в 
напіввільних умовах (назва статті, 
всього у статті 3 частини). 

Стаття 88-1 
КУпАП 

----- 
(див. нижче опис до частин 1–3 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1-

3 цієї статті) 

Порушення порядку придбання, збуту чи 
розповсюдження об’єктів тваринного або 
рослинного світу. 

Частина 1 Штраф від 30 до 100 НМДГ* з 
конфіскацією об’єктів тваринного або 
рослинного світу чи без такої. 

Розглядають справи та 
накладають  стягнення 
(підвідомчість) – суди. 
 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
– уповноважені посадові особи: 
а) органів Національної поліції; 
б) органів рибоохорони; в) 
Державного агентства лісових 
ресурсів України***; г) 
Державної екологічної інспекції 
України.**** 
Див. також примітку 5 вище. 

Порушення порядку придбання, збуту чи 
розповсюдження об’єктів тваринного або 
рослинного світу, які перебували в межах 
територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, занесених до 
Червоної книги України, або які 
охороняються відповідно до міжнародних 
договорів України. 

Частина 2 Штраф від 100 до 215 НМДГ* з 
конфіскацією об’єктів тваринного або 
рослинного світу. 

Порушення правил утримання диких 
тварин у неволі або в напіввільних 
умовах. 

Частина 3 Штраф від 3 до 50 НМДГ* з 
конфіскацією об’єктів тваринного або 
рослинного світу чи без такої. 

Жорстоке поводження з тваринами 
(назва статті, всього у статті 2 
частини). 

Стаття 89 
КУпАП 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті) 

Жорстоке поводження з тваринами – 
знущання над тваринами, у тому числі 
безпритульними, що спричинило їх 
мучення, завдало їм фізичного болю, 
страждань, але не спричинило тілесних 
ушкоджень, каліцтва чи загибелі, 
залишення тварин напризволяще, а 
також інші порушення правил утримання, 
поводження та транспортування тварин, 
передбачені законодавством, крім 
передбачених статтями 85, 87-88-2, 154 
цього Кодексу. 

Частина 1 Штраф від 200 до 300 НМДГ* з 
конфіскацією тварини, якщо 
перебування тварини у власника 
становить загрозу для її життя або 
здоров’я. 

Розглядають справи та 
накладають стягнення 
(підвідомчість): а) суди; б) 
органи Національної поліції; в) 
Державної екологічної інспекції 
України.**** 
 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
– уповноважені посадові особи: 
а) органів Національної поліції; 
б) громадські інспектори з 
охорони довкілля (щодо диких 
тварин); в) Державної 
екологічної інспекції  України**** 
(щодо диких тварин). 
Див. також примітку 5 вище. 

Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, 
вчинені щодо двох і більше тварин або 
групою осіб, або особою, яку протягом 
року було піддано адміністративному 
стягненню за таке саме порушення. 

Частина 2 Штраф від 300 до 500 НМДГ* або 
адміністративний арешт на строк до 15 
діб, з конфіскацією тварини, якщо 
перебування тварини у власника 
становить загрозу для її життя або 
здоров’я. 

Порушення вимог щодо охорони видів 
тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України або які 
охороняються відповідно до 
міжнародних договорів України, або 
які внесені до переліків рідкісних 
видів тварин і рослин, або які мають 
особливу наукову, природоохоронну 
та іншу цінність, або є такими, що 
перебувають під загрозою зникнення 
на відповідній території (назва статті, 
всього у статті 2 частини). 

Стаття 90  
КУпАП 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті) 

Погіршення, знищення середовища 
перебування (зростання) тварин і рослин, 
види яких не занесені до Червоної книги 
України, але внесені до переліків 
рідкісних видів тварин і рослин, або які 
мають особливу наукову, 

Частина 1 Штраф: 
- від 20 до 30 НМДГ* (для громадян), 
– від 30 до 50 НМДГ* (для посадових 
осіб), 
з конфіскацією незаконно добутого. 

Розглядають справи та 
накладають  стягнення 
(підвідомчість) – суди. 
Виявляють та складають 
протоколи  про 
правопорушення – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10?find=1&text=%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10?find=1&text=%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#n582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10?find=1&text=%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#n582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10?find=1&text=%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA#n1283
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природоохоронну та іншу цінність, або є 
такими, що перебувають під загрозою 
зникнення на відповідній території, 
знищення, незаконне або з порушенням 
встановленого порядку вилучення їх із 
природного середовища, а також 
порушення умов утримання 
(вирощування) тварин і рослин 
зазначених видів у ботанічних садах, 
дендрологічних та зоологічних парках, 
інших спеціально створених штучних 
умовах, що призвело до їх загибелі, 
каліцтва (пошкодження), інші порушення 
порядку охорони, використання і 
відтворення таких видів тварин і рослин 

уповноважені посадові особи: 
а) органів рибоохорони; б) 
Державного агентства лісових 
ресурсів України***; в) 
Державної екологічної інспекції 
України.**** 
Див. також примітку 5 вище. 

Погіршення, знищення середовища 
перебування (зростання) тварин і рослин, 
види яких занесені до Червоної книги 
України або які охороняються відповідно 
до міжнародних договорів України, 
знищення, незаконне або з порушенням 
встановленого порядку вилучення їх із 
природного середовища, а також 
порушення умов утримання 
(вирощування) тварин і рослин 
зазначених видів у ботанічних садах, 
дендрологічних та зоологічних парках, 
інших спеціально створених штучних 
умовах, що призвело до їх загибелі, 
каліцтва (пошкодження), інші порушення 
порядку охорони, використання і 
відтворення таких видів тварин і рослин. 

Частина 2 Штраф: 
- від 30 до 50 НМДГ* (для громадян), 
- від 50 до 80 НМДГ* (для посадових 
осіб), 
з конфіскацією незаконно добутого 

Порушення правил охорони та 
використання територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду (назва 
статті, всього у статті 1 частина). 

Стаття 91 
КУпАП 

----- 
(див. нижче опис до частини 1 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частини 

1 цієї статті) 

Здійснення в межах територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду, їх 
охоронних зон, а також територій, 
зарезервованих для наступного 
заповідання, забороненої господарської 
та іншої діяльності, порушення інших 
вимог режиму цих територій та об'єктів, 
самовільна зміна їх меж, невжиття 
заходів для попередження і ліквідації 
негативних наслідків аварій або іншого 
шкідливого впливу на території та об'єкти 
природно-заповідного фонду. 

Частина 1 Штраф: 
- від 9 до 24 НМДГ* (для громадян), 
- від 15 до 30 НМДГ* (для посадових 
осіб), 
з конфіскацією знарядь і засобів 
вчинення правопорушення та 
незаконно добутих природних ресурсів 
(для громадян та посадових осіб) 
чи без такої (для громадян). 

Розглядають справи та 
накладають стягнення 
(підвідомчість) – суди. 
Виявляють та складають 
протоколи про правопорушення 
– уповноважені посадові особи: 
а) Державної екологічної 
інспекції України****; б) служби 
державної охорони природно-
заповідного фонду України. 
Див. також примітку 5 вище. 

Митний кодекс України (надалі — МКУ)112 
Примітка 6. Відповідно до ст. 490 МКУ, виявляти та складати протокол про порушення митних правил мають право (що 

стосується усіх зазначених нижче випадків – прим.): 
1) посадові особи, які відповідно до посадових інструкцій уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і 

пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України і які безпосередньо виявили 
порушення митних правил; 

2) посадові особи митних органів, які згідно з посадовими обов’язками мають таке право; 
3) інші посадові особи, уповноважені керівником Державної митної служби України або керівником митниці. 
У статтях МКУ, в яких зазначено, що справи розглядають «суди», мається на увазі, що йдеться про «районні, районні у місті, 

міські чи міськрайонні суди (судді)». 
Усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку, розглядаються районними, 

районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями) (ч. 2 ст. 522 МКУ). 
 

Порушення порядку проходження 
митного контролю в зонах (коридорах) 
спрощеного митного контролю (назва 
статті, всього у статті 1 частина). 

 
Стаття 471 

МКУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1–4 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 

1–4 цієї статті) 

Порушення встановленого цим Кодексом 
порядку проходження митного контролю 
в зонах (коридорах) спрощеного митного 
контролю, тобто переміщення через 
митний кордон України особою, яка 
формою проходження митного контролю 
обрала проходження (проїзд) через 
«зелений коридор», товарів, 

Частина 1 Штраф в розмірі 100 НМДГ*, а у разі 
якщо безпосередніми предметами 
правопорушення є товари, 
переміщення яких через митний кордон 
України заборонено або обмежено 
законодавством України, - також 
конфіскація цих товарів (положення «а 
у разі якщо безпосередніми 

Див. примітку   вище. 
Розглядають справи та 
накладають стягнення – суди. 

 
 
112 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1015-12#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
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переміщення яких через митний кордон 
України заборонено або обмежено 
законодавством України, або товарів в 
обсягах, що перевищують 
неоподатковувану норму переміщення 
через митний кордон України. 

предметами правопорушення є 
товари, переміщення яких через 
митний кордон України заборонено 
або обмежено законодавством 
України, - також конфіскацію цих 
товарів» - визнані такими, що не 
відповідають Конституції України (є 
неконституційними), згідно з 
Рішенням Конституційного Суду 
України № 3-р(II)/2021 від 21.07.2021 
р.113). 

Недекларування товарів, 
транспортних засобів комерційного 
призначення (назва статті, всього у 
статті 1 частина). 

Стаття 472 
МКУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

цієї статті) 

Недекларування товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення, що 
переміщуються через митний кордон 
України, тобто незаявлення за 
встановленою формою точних та 
достовірних відомостей (наявність, 
найменування або назва, кількість тощо) 
про товари, транспортні засоби 
комерційного призначення, які 
підлягають обов’язковому декларуванню 
у разі переміщення через митний кордон 
України. 

Частина 1 Штраф в розмірі 100   вартості цих 
товарів, транспортних засобів з 
конфіскацією зазначених товарів, 
транспортних засобів. 

Див. примітку   вище. 
Розглядають справи та 
накладають стягнення – суди. 

Переміщення або дії, спрямовані на 
переміщення товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення 
через митний кордон України поза 
митним контролем (назва статті, 
всього у статті 2 частини). 

Стаття 482 
МКУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті) 

Переміщення або дії, спрямовані на 
переміщення товарів, транспортних 
засобів комерційного призначення через 
митний кордон України поза митним 
контролем, тобто поза місцем 
розташування митного органу або поза 
робочим часом, установленим для нього, 
і без виконання митних формальностей, 
або з незаконним звільненням від 
митного контролю внаслідок 
зловживання службовим становищем 
посадовими особами митного органу. 

Частина 1 Штраф в розмірі 100   вартості 
товарів, транспортних засобів - 
безпосередніх предметів порушення 
митних правил з конфіскацією цих 
товарів, транспортних засобів і 
транспортних засобів, що 
використовувалися для переміщення 
товарів - безпосередніх предметів 
порушення митних правил через 
митний кордон України поза митним 
контролем. 

Див. примітку   вище. 
Розглядають справи та 
накладають стягнення – суди. 

Дії, передбачені частиною першою цієї 
статті, вчинені особою, яка протягом року 
притягалася до відповідальності за 
вчинення правопорушення, 
передбаченого цією статтею або статтею 
483 цього Кодексу (про ст. 483 – див. 
детальніше нижче в таблиці — прим.). 

Частина 2 Штраф в розмірі 200   вартості 
товарів, транспортних засобів - 
безпосередніх предметів порушення 
митних правил з конфіскацією цих 
товарів, транспортних засобів і 
транспортних засобів, що 
використовувалися для переміщення 
товарів - безпосередніх предметів 
порушення митних правил через 
митний кордон України поза митним 
контролем. 

Переміщення або дії, спрямовані на 
переміщення товарів через митний 
кордон України з приховуванням від 
митного контролю (назва статті, 
всього у статті 2 частини). 

Стаття 483 
МКУ 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 і 2 цієї 

статті) 

----- 
(див. нижче опис до частин 1 

і 2 цієї статті) 

Переміщення або дії, спрямовані на 
переміщення товарів через митний 
кордон України з приховуванням від 
митного контролю, тобто з 
використанням спеціально виготовлених 
сховищ (тайників) та інших засобів або 
способів, що утруднюють виявлення 
таких товарів, або шляхом надання 
одним товарам вигляду інших, або з 
поданням митному органу як підстави 

Частина 1 Штраф в розмірі 100   вартості товарів 
- безпосередніх предметів порушення 
митних правил з конфіскацією цих 
товарів, а також товарів, транспортних 
засобів із спеціально виготовленими 
сховищами (тайниками), що 
використовувалися для переміщення 
товарів - безпосередніх предметів 
порушення митних правил через 
митний кордон України 

Див. примітку   вище. 
Розглядають справи та 
накладають стягнення – суди. 

 
 
113 Рішення Конституційного Суду України (у справі за конституційною скаргою Одінцової Олени Анатоліївни щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу другого статті 471 Митного кодексу України) від 21.07.2021 № 3-р(II)/2021 
(справа № 3-261/2019(5915/19)). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-21#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-21#n69
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-21#Text
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для переміщення товарів підроблених 
документів чи документів, одержаних 
незаконним шляхом, або таких, що 
містять неправдиві відомості щодо 
найменування товарів, їх ваги (з 
урахуванням допустимих втрат за 
належних умов зберігання і 
транспортування) або кількості, країни 
походження, відправника та/або 
одержувача, кількості вантажних місць, їх 
маркування та номерів, неправдиві 
відомості, необхідні для визначення коду 
товару згідно з УКТ ЗЕД114 та його митної 
вартості. 

Дії, передбачені частиною першою цієї 
статті, вчинені особою, яка протягом року 
притягалася до відповідальності за 
вчинення правопорушення, 
передбаченого цією статтею або статтею 
482 цього Кодексу (про ст. 482 – див. 
детальніше вище в таблиці — прим.). 

Частина 2 Штраф в розмірі 200   вартості товарів 
- безпосередніх предметів порушення 
митних правил з конфіскацією цих 
товарів, а також товарів, транспортних 
засобів із спеціально виготовленими 
сховищами (тайниками), що 
використовувалися для переміщення 
товарів - безпосередніх предметів 
порушення митних правил через 
митний кордон України. 

 

* НМДГ — це неоподатковуваний мінімум доходів громадян (станом на 01.12.2021 становить 17,00 гривень (або 
орієнтовно 0,55 євро – згідно з офіційним курсом гривні до євро Національного банку України станом на 01.12.2021115)). 
 
** НМДГ — це неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового 
кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для 
цілей їхнього застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та 
кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для 
яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної 
підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу для відповідного року116. На 01.12.2021 
розмір податкової соціальної пільги становив – 1135,00 гривень (або орієнтовно 3 ,71 євро – згідно з офіційним курсом 
гривні до євро Національного банку України станом на 01.12.2021117). 
 
*** Органи Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛРУ):  
А. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства. Відповідно 
до ч. 2 ст. 242 КУпАП, від імені ДАЛРУ розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати 
адміністративні стягнення мають право посадові особи, уповноважені ДАЛРУ, керівники, заступник керівника з питань 
мисливського господарства, головні лісничі, головні мисливствознавці, державні районні мисливствознавці, керівники, 
головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських 
підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств. 
Б. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства. Відповідно до 
ч. 2 ст. 241 КУпАП, від імені ДАЛРУ, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право керівник ДАЛРУ, його заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, командири 
авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, помічники 
лісничих, майстри лісу. 
 
**** Органи Державної екологічної інспекції України (ДЕІ) – 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. Відповідно до ч. 2 ст. 242-1 КУпАП, від імені 
ДЕІ розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право 
Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші 
державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони 
навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їхні заступники, головні державні інспектори з 
охорони навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їхні заступники, старші державні 
інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього 
природного середовища відповідних територій. 
 
***** Органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
(Держпродспоживслужби) – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту 
рослин, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист 
рослин. Відповідно до ч. 2 ст. ст. 238-4 КУпАП, від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері захисту рослин, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні 
стягнення мають право: 
1) Головний державний фітосанітарний інспектор України – штраф на громадян до 10 НМДГ* і на посадових осіб – до 
18 НМДГ*; 

 
 
114 УКТ ЗЕД — Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. 
115 Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (станом на 01.12.2021). Вебсайт Національного банку України. 
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily 
116 Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 
117 Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (станом на 01.12.2021). Вебсайт Національного банку України. 
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/conv#n3801
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/conv#n3801
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA#n3917
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily
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2) головні державні фітосанітарні інспектори в Автономній Республіці Крим, областях, їхні заступники – штраф на 
громадян до 10 НМДГ* і на посадових осіб – до 15 НМДГ*; 
3) державні фітосанітарні інспектори – штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 
на посадових осіб – до 14 НМДГ*. 
 

В. Потенційне поле вдосконалення щодо регулювання правопорушень 
проти дикої природи. 

 
За результатами аналізу зібраних даних, у тому числі матеріалів опитування 

(анкетування), виявлено такі недоліки законодавства стосовно правопорушень проти дикої 
природи, що потребують вдосконалення: 

 
1. В Україні на рівні законодавства, а саме у Кримінальному кодексі України, не визнано 

кримінальним правопорушенням контрабанду чи незаконне переміщення через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю видів, що 
охороняються (як тих, що є об’єктами Червоної книги України, так і тих, що охороняються згідно 
з міжнародними договорами, учасницею яких є Україна (наприклад, за Конвенцією CITES). 
Наявні у Кримінальному кодексі України: 

- ст. 201 «Контрабанда» – не стосується видів, що охороняються. За цією статтею 
контрабандою вважається переміщення через митний кордон України поза митним контролем 
або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, 
вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної 
мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; 

- ст. 201-1 – предметом кримінально-правової охорони є лише «лісоматеріали або 
пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріали необроблених, а також інших 
лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України» (такі лісо- та 
пиломатеріали можуть бути зроблені з видів рослин, що охороняються); однак у статті прямо не 
зазначено про види, що є об’єктами Червоної книги України та/або охороняються згідно з 
міжнародними договорами; стаття взагалі не стосується видів тварин, що охороняються, а також 
безпосередньо не стосується видів охоронюваних рослин. Зміст статті наведено в частині V.1. 
Б цього Нацзвіту. 

 
2. В Україні визнано адміністративним правопорушенням незаконне вивезення з України 

або ввезення на її територію видів, що охороняються, однак необхідно розширити предмет 
адміністративно-правової охорони. Наразі формулювання предмета адміністративно-правової 
охорони, здійснене в ч. 2 ст. 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є таким, 
що не відповідає зобов’язанням України за Конвенцією CITES. Річ у тому, що адміністративна 
відповідальність встановлена за правопорушення, яке полягає у незаконному вивезенні з 
України або ввезенні на її територію видів тварин, занесених до Червоної книги України або 
охорона і використання яких регулюються відповідними міжнародними договорами України. 
Однак згідно з вимогами Конвенції CITES регулюванню (з встановленням в національних 
законодавствах юридичної відповідальності за правопорушення) підлягають міжнародні 
перевезення не лише щодо тварин (живих або мертвих), а й стосовно їхніх частин та похідних 
від них. 

 
3. Положення ч. 2 ст. 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення не 

узгоджені з вимогами Закону України «Про тваринний світ» (2001) та не відповідають Конвенції 
CITES в частині санкцій, які підлягають застосуванню за передбачені нею протиправні дії. 
Зокрема, у ч. 2 ст. 88 Кодексу передбачено, що за вчинення правопорушення до громадян та 
посадових осіб застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу з 
конфіскацією видів тварин, занесених до Червоної книги України або без такої. Однак відповідно 
до ч.   ст.  3 Закону України «Про тваринний світ» (2001) та ст. VIII Конвенції CITES* юридична 
відповідальність за незаконну міжнародну торгівлю повинна передбачати в усіх випадках 
конфіскацію тварини (її частини чи продуктів життєдіяльності). 

* Примітка 1. Відповідно до ч.   ст.  3 Закону України «Про тваринний світ» (2001), «дикі тварини та інші об’єкти 
тваринного світу, що ввезені на територію України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства, підлягають у 
встановленому законом порядку конфіскації або безоплатному вилученню». 

Згідно зі ст. VIII Конвенції CITES, «Сторони вживають відповідних заходів для забезпечення виконання положень 
цієї Конвенції та заборони торгівлі зразками з порушенням положень Конвенції; ці заходи включають: a) покарання за 
торгівлю чи володіння такими зразками або ж те й інше; та b) конфіскацію та повернення таких зразків державі, що 
експортує». 
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4. Виявлено, що скасовано санкцію у вигляді конфіскації за правопорушення, 

передбачене ст. 471 Митного кодексу України**. Це мало місце внаслідок визнання 
Конституційним Судом України такими, що не відповідають Конституції України (є 
неконституційними), окремі положення абзацу другого статті 471 Митного кодексу України щодо 
можливості застосування такої санкції, як конфіскація товарів (у т. ч. стосовно видів, що 
охороняються). В Україні цю статтю застосовують органи Державної митної служби України у 
разі затримання осіб, які незаконно переміщують види, що охороняються, через «зелений 
коридор». Однак це не відповідає міжнародним тенденціям щодо посилення юридичної 
відповідальності. Також маємо ситуацію, за якої положення абзацу 2 статті 471 Митного кодексу 
України не узгоджені з вимогами ч.   ст.  3 Закону України «Про тваринний світ» (2001) та не 
відповідають ст. VIII Конвенції CITES (див. вище пункт 4). 

** Примітка 2. Відповідно до ст. 471 Митного кодексу України адміністративним правопорушенням визнано: 
порушення встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного 
митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного 
контролю обрала проходження (проїзд) через «зелений коридор» товарів, переміщення яких через митний кордон 
України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану 
норму переміщення через митний кордон України. 

 
5. Замалим є строк накладення судом адміністративних стягнень за вчинені 

адміністративні правопорушення проти дикої природи/довкілля, що встановлений у частині 2 ст. 
38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (наразі стягнення може бути накладено 
судом не пізніш як через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого 
правопорушення – не пізніше як через 3 місяці з дня його виявлення***). Запропоновано 
збільшити цей строк для даної категорії правопорушень щонайменше до  –12 місяців. 

 
*** Примітка 3. Строк 3 місяці охоплює період не лише судового розгляду справи про адміністративне 

правопорушення (для судового розгляду справи у КУпАП окремо встановлено 15-денний строк з дня одержання судом 
протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи), а й весь час, що охоплює ще й всі інші 
етапи з дня вчинення/виявлення правопорушення до прийняття остаточного рішення судом у справі. 

Наприклад, такий 3-місячний строк на практиці може охоплювати, крім іншого: день вчинення / виявлення 
правопорушення уповноваженим органом з строком на документальне оформлення, строк на адміністративне 
затримання (у разі необхідності), строк на вилучення речей та документів із забезпеченням їхнього зберігання (у разі 
необхідності), строк на збір доказової бази уповноваженим органом (у т. ч. з залученням експертів чи інших фахівців (у 
разі необхідності)), строк на передачу матеріалів до суду, строк розгляду матеріалів про адміністративне 
правопорушення у суді з ухваленням рішення судом у справі, а також може бути, що і строк на повернення від суду до 
уповноваженого органу матеріалів на дооформлення (якщо суд ухвалить таке рішення; це не обов’язкова стадія всього 
процесу, але ця ситуація є поширеною в Україні), строк на дооформлення документів уповноваженим органом, строк на 
передачу матеріалів справи від уповноваженого органу до суду, строк розгляду матеріалів у суді до ухвалення ним 
остаточного рішення у справі. 

Складність / неможливість дотримання цього 3-місячного строку посилюється ще такими факторами, як-от 
неналежне кадрове та матеріально-технічне забезпечення уповноважених органів в Україні через 
недоукомплектованість штату уповноважених органів, відсутність у працівників уповноважених органів спеціалізованих 
знань та підготовки, їхня перевантаженість тощо. 

 
6. Наразі в Україні є проблема (у т. ч. прогалина) на рівні законодавства, що потребує 

вирішення шляхом правового урегулювання. Ця проблема пов’язана з відсутністю належних 
підзаконних нормативно-правових актів, що визначали б механізми отримання дозволів на різні 
види спеціального використання тварин (у т. ч. тварин, що охороняються). Зокрема, відсутні 
порядки видачі, анулювання, переоформлення дозволів: а) на право займатися розведенням у 
напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України; б) на 
утримання диких тварин у неволі та ін.; а також відсутній новий порядок видачі, анулювання, 
переоформлення дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної 
книги України (ухвалення нового порядку замість наявного, передбачено спеціальними 
законами та іншими актами законодавства). 

 
7. Недоліком є відсутність у законодавстві України ухваленого порядку тимчасового 

вилучення тварин, необхідність ухвалення якого передбачена ст. 2 5-5 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП). Річ у тому, що у ст. 2 5-5 КУпАП визначено 
загальні засади тимчасового вилучення тварин, зокрема, у разі виявлення правопорушень, 
передбачених ст. 88-1, 89 КУпАП, а також передбачено, зокрема, що порядок тимчасового 
вилучення тварин визначається Кабінетом Міністрів України (цією статтею 2 5-5 було 
доповнено КУпАП відповідно до Закону України від 15.07.2021 № 1 84-ІХ, що набув чинності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3760
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD#w1_5
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08.11.2021118). Однак наразі такого порядку ще не ухвалено, тобто відсутній механізм 
тимчасового вилучення тварин (у т. ч. з числа видів, що охороняються). 

 
8. Необхідно переглянути та збільшити штрафи та/або посилити інші санкції за 

адміністративні правопорушення проти дикої природи.  
 
 Станом на грудень 2021 року в Україні проводиться робота, у т. ч. із залученням WWF-
Україна, щодо внесення змін у законодавство з питань криміналізації контрабанди видів, які 
охороняються, збільшення наявних мінімальних штрафів за згадані правопорушення, 
подовження строків для накладення адміністративного стягнення щодо правопорушень, 
пов’язаних із дикою природою, довкіллям. Зокрема, в рамках законопроєктів: стосовно внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища 
їхнього існування – проєкт Закону № 27 5 від 1 .01.2020119 щодо внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері 
охорони природи, використання природних ресурсів – проєкти Законів №  175 від 13.10.2021120 
та №  175-1 від 01.11.2021121, проєкт Закону № 5420 від 23.04.2021122 про внесення змін до 
Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 
криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного 
декларування товарів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
118 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та 
директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» від 15.07.2021 № 1 84-ІХ. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-20#Text 
119 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування 
від 1 .01.2020 № 27 5. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67928 
120 Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у 
сфері охорони природи, використання природних ресурсів від 13.10.2021 №  175. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72985 
121 Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів) від 01.11.2021 №  175-1. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73108 
122 Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 
криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756  

 

Біосферний заповідник «Асканія-Нова»  © Ганна Гайова 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1684-20#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67928
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72985
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73108
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756
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2. Аналіз органів виконавчої влади та служб, 
правоохоронних органів  

А. Органи влади. 
 

В Україні створено та діє значна кількість органів, уповноважених, зокрема: 
 А. Видавати документи дозвільного характеру для поводження із видами, що 

охороняються.  
Б. Здійснювати контроль / нагляд (державний, громадський) у сфері поводження із 

видами, що охороняються, а також фіксацію правопорушень, їхнього розслідування, експертну 
(у т. ч. судово-експертну) діяльність, притягнення до юридичної відповідальності тощо. Серед 
таких уповноважених органів / осіб: державні органи (наприклад, Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України, Міністерство внутрішніх справ України (зокрема, включаючи такі  
підрозділи системи МВС, як Національну поліцію України, Державну прикордонну службу 
України), Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, Державна екологічна інспекція, 
Державне агентство лісових ресурсів України, Державна митна служба України, органи 
рибоохорони, служба державної охорони природно-заповідного фонду України та ін.), а також 
державні підприємства, установи, організації (наприклад, Державний науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України, Київський науково-
дослідний інститут судових експертиз, користувачі мисливських угідь – державні мисливські 
господарства та ін.),  представники громадськості (зокрема, громадські інспектори з охорони 
довкілля, громадські інспектори рибоохорони) та інші. 

 
В частині здійснення функцій виявлення, фіксації правопорушень та накладення 

адміністративних стягнень (зокрема, за Кодексом України про адміністративні правопорушення, 
Кримінальним кодексом України) одночасно однакові функції можуть виконувати різні 
уповноважені органи (детальніше див. таблицю нижче, в якій представлено не всі, а найбільш 
релевантні уповноважені органи). 

 
У травні 2021 року в Україні створене також Бюро економічної безпеки України (БЕБ), яке є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України та на який покладається завдання щодо протидії правопорушенням, 
що посягають на функціонування економіки держави.123 124 125 У листопаді 2021 року були 
утворені територіальні органи БЕБ (23 територіальні управління).126 Однак наразі не можна 
зазначити про наявність у БЕБ та його територіальних органів конкретних повноважень щодо 
правопорушень проти дикої природи. Водночас питання конкретизації / уточнення його 
повноважень ще перебуває на стадії формування. Тому появу таких повноважень через певний 
час не можна виключати (наприклад, на даний час у парламенті України перебуває на розгляді 
проєкт Закону № 5420 від 23.04.2021, в якому порушується питання можливості передання 
детективам БЕБ повноважень щодо досудового розслідування правопорушень, пов’язаних із 
контрабандою127).  

 
 
 
 

 
 
123 Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Бюро економічної безпеки України» від 12.05.2021 № 510. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/510-2021-%D0%BF#Text 
124 Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text 
125 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України» від 0 .10.2021 № 10 8. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2021-%D0%BF#Text  
126 Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» від 03.11.2021 № 1135. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-2021-%D0%BF#Text 
127 Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 
криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також  недостовірного декларування товарів» від 23.04.2021 № 5420. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/510-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-2021-%D0%BF#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756
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Орган 
влади 

Перелік 
правопорушень, щодо 
яких орган влади має 
повноваження (на які 

розповсюджується його 
юрисдикція) 

Тип / обсяг основних повноважень  Кадрові ресурси / 
структура в узагальненому і 

спрощеному вигляді  

 
1. Органи, уповноважені видавати документи дозвільного характеру* для поводження з видами, що 

охороняються: 
 

1.1. Міністерство захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України: 

 
- ЦОВВ*, діяльність 

Міністерства  
спрямовується і 
координується Урядом 
України; 

- Міністерство є 
Адміністративним 
органом України з питань 
виконання вимог 
Конвенції CITES (за 
винятком осетрових видів 
риб і виробленої з них 
продукції).128 

У межах наданих повноважень (з формування 
та реалізації державної політики) – видача, 
анулювання, переоформлення  документів 
дозвільного характеру: 1) дозволу на 
спеціальне використання (добування, 
збирання) об'єктів Червоної книги України129; 2) 
дозволу на право займатися розведенням у 
напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, 
занесених до Червоної книги України; 3) 
дозволу на утримання диких тварин у неволі130 
(див. примітку 1 внизу таблиці); 4) дозволу або 
сертифіката на ввезення в Україну і вивезення 
за її межі об'єктів тваринного світу, крім 
осетрових риб і виробленої з них продукції 
(тобто дозвільних документів на імпорт та 
експорт зразків видів дикої фауни і флори, 
сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт 
та інтродукцію з моря зазначених зразків (крім 
осетрових риб і виробленої з них продукції), які 
є об’єктами регулювання Конвенції CITES та ін. 

Структура: 
а) апарат міністерства131; 
б) державні підприємства, 

установи, організації (науково-
дослідні установи, щодо 
післядипломної освіти, щодо 
підвищення кваліфікації, 
заклади природно-
заповідного фонду та ін.).132 

 

1.2. Державне агентство 
меліорації та рибного 
господарства України 
(надалі – Державне 
агентство) та його 
територіальні органи: 

 
- діяльність Державного 

агентства (є ЦОВВ*) 
спрямовується і 
координується Урядом 
України через Міністра 
аграрної політики та 
продовольства (з 2021 р.); 

 
- Державне агентство є 

Адміністративним 
органом України з питань 

У межах наданих повноважень (з реалізації 
державної політики) – видача, анулювання, 
переоформлення:  
1) дозволу або сертифіката на ввезення в 
Україну і вивезення за її межі об'єктів 
тваринного світу, в частині осетрових риб і 
виробленої з них продукції (тобто дозволу на 
імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і 
флори, сертифікати на пересувні виставки, 
реекспорт та інтродукцію з моря зазначених 
зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції 
CITES, в частині осетрових риб і виробленої з 
них продукції) – Державне агентство; 2) дозволу 
на спеціальне використання водних біоресурсів 
у рибогосподарських водних об’єктах (їхніх 
частинах)134 – Державне агентство та 
територіальні органи та ін. 

Структура: 
а) апарат Державного 

агентства; 
б) 2  територіальних органів 

рибоохорони (рибоохоронних 
патрулів); 
в) державні підприємства, 

установи та організації.135 136 

 
 
128 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку 
з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 
13.12.2000 № 1822. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF#Text 
129 Об'єктами видачі дозволів є види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України, їхні гнізда, яйця, плоди, насіння, частини або 
продукти цих тварин і рослин (відповідно до п. 1.2. Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, 
занесених до Червоної книги України, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 
01.02.1993 № 3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0004-93#Text). 
130 Повноваження з видачі, анулювання, переоформлення дозволу на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі 
видів тварин, які занесені до Червоної книги України, та дозволу на утримання диких тварин в неволі (за відсутності наразі в Україні 
нормативно-правових актів про механізм видачі цього дозволу) закріплені за Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 
України (згідно з нормами п. 93 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.0 .2020 №  14. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/614-2020-%D0%BF#Text). 
131 Структура. Вебсайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. https://mepr.gov.ua/content/struktura.html 
132 Перелік державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндовкілля та суб’єктів господарювання, 
повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міндовкілля, Вебсайт Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України. https://mepr.gov.ua/content/perelik-derzhavnih-pidpriemstv-ustanov-ta-organizaciy-shcho-nalezhat-do-sferi-
upravlinnya-mindovkillya-ta-subektiv-gospodaryuvannya-povnovazhennya-z-upravlinnya-korporativnimi-pravami-derzhavi-shchodo-yakih-
zdiysnyue-mindovkillya.html 
134 Дія дозволу не поширюється на використання водних біоресурсів, які перебувають в межах територій природно-заповідного фонду, а 
також водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України (відповідно до абз. 2 п. 1 Порядку видачі дозволу на спеціальне 
використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їхніх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та 
анулювання зазначеного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 801. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2013-%D0%BF#Text). 
135 Структура. Вебсайт Державного агентство меліорації та рибного господарства України. 
https://darg.gov.ua/_struktura_0_0_0_3384_1.html?search=%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0 
136 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державне агентство меліорації та рибного господарства 
України» від 30.09.2015 № 895. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2015-%D0%BF#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2015-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0004-93#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/614-2020-%D0%BF?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/614-2020-%D0%BF#Text
https://mepr.gov.ua/content/struktura.html
https://mepr.gov.ua/content/perelik-derzhavnih-pidpriemstv-ustanov-ta-organizaciy-shcho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-mindovkillya-ta-subektiv-gospodaryuvannya-povnovazhennya-z-upravlinnya-korporativnimi-pravami-derzhavi-shchodo-yakih-zdiysnyue-mindovkillya.html
https://mepr.gov.ua/content/perelik-derzhavnih-pidpriemstv-ustanov-ta-organizaciy-shcho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-mindovkillya-ta-subektiv-gospodaryuvannya-povnovazhennya-z-upravlinnya-korporativnimi-pravami-derzhavi-shchodo-yakih-zdiysnyue-mindovkillya.html
https://mepr.gov.ua/content/perelik-derzhavnih-pidpriemstv-ustanov-ta-organizaciy-shcho-nalezhat-do-sferi-upravlinnya-mindovkillya-ta-subektiv-gospodaryuvannya-povnovazhennya-z-upravlinnya-korporativnimi-pravami-derzhavi-shchodo-yakih-zdiysnyue-mindovkillya.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2013-%D0%BF#Text
https://darg.gov.ua/_struktura_0_0_0_3384_1.html?search=%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2015-%D0%BF#Text
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виконання вимог 
Конвенції CITES щодо 
осетрових видів риб і 
виробленої з них 
продукції133. 

1.3. Державне агентство 
лісових ресурсів України: 

 
- ЦОВВ*, діяльність 

Державного агентства 
спрямовується і 
координується Урядом 
України через Міністра 
захисту довкілля та 
природних ресурсів 
України. 

У межах наданих повноважень (з реалізації 
державної політики) – видача, анулювання, 
переоформлення користувачу мисливських 
угідь (для наступної видачі мисливцям) 
дозволів на добування мисливських тварин, а 
саме ліцензії. 
 
Примітка. Для прикладу, за загальним 
правилом, полювання на вовка сірого 
(охороняється за Конвенцією CITES) 
здійснюється за відстрільною карткою. Однак 
його добування дозволяється здійснювати 
також за наявності у мисливця ліцензії або 
відстрільної картки на добування інших 
мисливських тварин. 

а) Центральний апарат; 
б) 24 територіальні органи 

(обласні управління лісового 
та мисливського 
господарства); 
в) підвідомчі підприємства 

та установи безпосереднього 
підпорядкування (науково-
дослідні, підвищення 
кваліфікації, спеціалізовані 
лісозахисні підприємства та 
ін.).137 138 139 

1.4. Користувачі 
мисливських угідь: 
державні підприємства, 
громадські організації, 
приватні підприємства 

 
(тобто спеціалізовані 
мисливські господарства, 
інші підприємства, 
установи та організації, в 
яких створено 
спеціалізовані підрозділи 
для ведення 
мисливського 
господарства з наданням 
в їхнє користування 
мисливських угідь). 

Видача мисливцям дозволів на добування 
мисливських тварин, а саме відстрільної картки. 
 
Примітка. Для прикладу, за відстрільною 
карткою здійснюється полювання на вовка 
сірого (охороняється за Конвенцією CITES). 

Станом на 2017 рік – 1077 
одиниць.140 

 

1.5. Видача, анулювання, переоформлення дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду (надалі – ПЗФ) — здійснюється різними уповноваженими 
органами, залежно від природного ресурсу, часу, його приналежності до природного ресурсу 
загальнодержавного чи місцевого значення тощо. Наприклад, видача такого дозволу на спеціальне 
використання у межах територій та об’єктів ПЗФ України здійснюється: а) на види тварин і рослин, занесені до 
Червоної книги України, – обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища; б) 
на вовка сірого (не є об’єктом Червоної книги України, але охороняється за Конвенцією CITES) не в 
мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях – територіальними органами Державного 
агентства лісових ресурсів України.141 

 
2. Органи, уповноважені здійснювати профілактику, виявлення, фіксацію, розслідування, експертну (у т. ч. 

судово-експертну) діяльність (див. примітку 2 внизу таблиці), припинення правопорушень; притягнення винних 
осіб до юридичної відповідальності. 

 

 
2.1. Органи державної влади, інші державні органи, підприємства, установи, організації: 
 

2.1.1. Міністерство внутрішніх 
справ України (МВС): 

 
- ЦОВВ*, діяльність 

Міністерства 
спрямовується і 

У межах наданих повноважень: 1) забезпечує 
формування державної політики у сферах: 
забезпечення охорони прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку, а також надання поліцейських послуг; 
захисту державного кордону та охорони 

а) апарат МВС України; 
б) головний сервісний центр 

МВС України; 
в) навчальні заклади та 

науково-дослідні установи; 
г) заклади охорони 

здоров'я, підприємства, 

 
 
133 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку 
з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 
13.12.2000 № 1822. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF#Text 
137 Вебсайт Державного агентства лісових ресурсів України. https://forest.gov.ua 
138 Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 № 1478-III. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-
14#Text 
139 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про правила проведення полювань, 
поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин» від 17.10.2011 № 549. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11#Text 
140 Ведення мисливського господарства у 2017 році. Ведення мисливського господарства. Мисливство. Сільське, лісове та рибне 
господарство. Економічна діяльність. Економічна статистика. Вебсайт Державної служби статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
141 Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» від 10.08.1992 № 
459. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1822-2000-%D0%BF#Text
https://forest.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1211-11#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-92-%D0%BF#Text
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координується Кабінетом  
Міністрів України; 

 
- підрозділи системи 

МВС: 
- Національна поліція 

України (див. детальніше 
п. 2.1.2 таблиці); 

- Державна прикордонна 
служба України (див. 
детальніше п. 2.1.13. 
таблиці); 

- Державна служба 
України з надзвичайних 
ситуацій; 

- Національна гвардія 
України; 

- Державна міграційна 
служба України; 

- Головний сервісний 
центр МВС України.142 

суверенних прав України в її виключній 
(морській) економічній зоні та ін.; 2) забезпечує 
міжнародне співробітництво, бере участь у 
розробленні проєктів та укладенні міжнародних 
договорів України, забезпечує виконання 
укладених міжнародних договорів України; 3) 
організовує організаційно-управлінське та 
науково-методичне забезпечення судово-
експертної діяльності; 4) організовує та 
забезпечує проведення судової експертизи в 
кримінальному та виконавчому провадженнях, 
адміністративних, цивільних та господарських 
справах, справах про адміністративні 
правопорушення; 5) у разі потреби забезпечує 
участь працівників Експертної служби МВС як 
спеціалістів під час здійснення досудового 
розслідування та судового розгляду;  ) веде 
базу даних реєстру атестованих судових 
експертів Експертної служби МВС, передає 
інформацію до державного Реєстру 
атестованих судових експертів; 7) забезпечує 
функціонування криміналістичного обліку та 
обліку знарядь кримінальних правопорушень, 
інших об’єктів; 8) здійснює інформаційну 
взаємодію з іншими державними органами, 
правоохоронними органами іноземних держав 
та міжнародними організаціями та ін. 

установи, що належать до 
сфери управління МВС 
України; 
ґ) територіальні органи.143 144 
 
У структурі Міністерства 

функціонує Експертна служба 
МВС України (див. детальніше 
п. 2.1.3 таблиці). 

2.1.2. Національна поліція: 
 
- ЦОВВ*, діяльність 

поліції спрямовується та 
координується Кабінетом  
Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ 
України; 

 
- правоохоронний орган; 
 
- Національна поліція 

виступає також як 
Національне центральне 
бюро Інтерполу та 
Національний контактний 
пункт Європолу в Україні 
(див. примітку 3 внизу 
таблиці). 

 

У межах наданих повноважень: 1) 
превентивна та профілактична діяльність для 
запобігання правопорушенням; 2) реагування 
на заяви й повідомлення про кримінальні та 
адміністративні правопорушення або події; 3) 
досудове розслідування кримінальних 
правопорушень; 4) розшук правопорушників 
(підозрюваних); 5) затримання 
правопорушників (підозрюваних); 6) здійснення 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, прийняття рішень про 
застосування адміністративних стягнень та 
забезпечення їхнього виконання; 7) 
оперативно-розшукова діяльність; 8) нагляд за 
дотриманням вимог у сфері захисту тварин від 
жорстокого поводження та вжиття відповідних 
заходів у разі порушення законодавства у цій 
сфері та ін. 
 
Представники органу (зокрема, Управління 
авіації та поліції на воді – структурний підрозділ 
Центрального органу управління) пропонують 
надати їм повноваження з притягнення до 
адміністративної відповідальності за ст. 85 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, зокрема, за частинами 3 і 4 
цієї статті (порушення правил рибальства та 
грубе порушення правил рибальства). 

Структура: 
а) Центральний орган 

управління поліції (зокрема, в 
структурі якого діє  
Департамент міжнародного   
поліцейського 
співробітництва, до завдань 
якого поряд із забезпеченням 
участі працівників НПУ у 
міжнародних операціях із 
підтримання миру, безпеки, 
участю у межах компетенції в 
реалізації державної політики 
щодо протидії злочинності, 
яка має транснаціональний 
характер, також є 
забезпечення представництва 
України в Інтерполі та 
Європолі145 та ін. завдання); 
б) міжрегіональні 

територіальні органи: а) 4 
департаменти, а саме: 
патрульної поліції, 
стратегічних розслідувань, 
кіберполіції, боротьби з 
наркозлочинністю, 
внутрішньої безпеки, б)  
поліція охорони; 
в) територіальні органи: 2  

головних управлінь 
Національної поліції в 
областях, м. Києві, Автономній 
Республіці Крим та м. 
Севастополі; 
г) державні установи 

(навчальні, центри підготовки, 
обслуговування, 
забезпечення; дитячі заклади 
оздоровлення та відпочинку, 

 
 
142 Підрозділи системи МВС. Вебсайт Міністерства внутрішніх справ України. https://mvs.gov.ua/uk/ministry/struktura/organs-system-mia  
143 Структура. Вебсайт Міністерства внутрішніх справ України. https://mvs.gov.ua/uk/ministry/struktura 
144 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від 28.10.2015 № 
878. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text 
145 Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної 
поліції – Інтерпол, затверджена спільним наказом № 13/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0146-18#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF?find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD#w1_5
https://mvs.gov.ua/uk/ministry/struktura/organs-system-mia
https://mvs.gov.ua/uk/ministry/struktura
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text
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дошкільні навчальні заклади). 
146 147148 149 
За результатами 

анкетування виявлено, що в 
Україні в органах поліції не 
поширена практика створення 
окремих структурних 
підрозділів, що 
спеціалізуються з 
розслідування 
правопорушень проти 
довкілля; натомість поширено 
визначення / призначення 
окремих працівників поліції 
(слідчих / дізнавачів), які є 
відповідальними щодо цього. 

2.1.3. Експертна служба 
Міністерства внутрішніх 
справ України (надалі – 
МВС України): 

 
- є системою державних 

спеціалізованих установ 
судової експертизи, 
діяльність якої 
спрямовується і 
координується МВС 
України; 

- є членом Європейської 
мережі судово-експертних 
установ (ENFSI)150). 

Крім іншого, в установленому порядку: 1) 
проведення судової експертизи в 
кримінальному, виконавчому провадженні, 
адміністративних, цивільних та господарських 
справах, справах про адміністративні 
правопорушення, а також забезпечення участі 
спеціалістів Експертної служби МВС в слідчих 
(розшукових) діях; 2) проведення експертних 
досліджень на договірних засадах з питань, що 
становлять інтерес для юридичних і фізичних 
осіб з урахуванням обмежень, передбачених 
Законом України «Про судову експертизу»151. 
 

а) Державний науково-
дослідний експертно-
криміналістичний центр МВС 
України (надалі – ДНДЕКЦ); 
б) 24 територіальні 

підрозділи – науково-дослідні 
експертно-криміналістичні 
центри (надалі – НДЕКЦ). 
Зокрема, у складі ДНДЕКЦ 

серед інших лабораторій 
функціонують: а) лабораторія 
будівельних, земельних, 
екологічних досліджень і 
оціночної діяльності та б) 
лабораторія біологічних 
досліджень та обліку. 152 153 

2.1.4. Міністерство юстиції 
України: 

 
- ЦОВВ*, діяльність 

Міністерства 
спрямовується і 
координується Кабінетом  
Міністрів України. 

У межах наданих повноважень, крім іншого: 1) 
забезпечення формування та реалізація 
державної правової політики, державної 
політики у сфері організації примусового 
виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб); у сфері виконання 
кримінальних покарань і пробації та ін.; 2) 
організація експертного забезпечення 
правосуддя та проведення науково-дослідних 
робіт у галузі судової експертизи; 3) запобігання 
та протидія легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом; 4) забезпечення 
самопредставництва Мін’юсту як органу 
державної влади, який у випадках, 
передбачених законом, бере участь у справах 
та діє у судах України від імені та в інтересах 
держави, зокрема, через територіальні органи 
Мін’юсту; здійснення захисту інтересів України 
у Європейському суді з прав людини, під час 
урегулювання спорів і розгляду в закордонних 
юрисдикційних органах справ за участю 
іноземних суб’єктів та України та ін. 
 

а) Центральний апарат (у 
складі, крім інших: 
Департамент з питань судової 
роботи; Директорат 
правосуддя та кримінальної 
юстиції; Департамент 
експертного забезпечення 
правосуддя; Департамент 
державної виконавчої 
служби); 
б) 8 територіальних органів; 
в) Міжвідомча 

координаційна рада з питань 
правосуддя щодо 
неповнолітніх; 
г) установи та органи юстиції 

(серед них: науково-дослідні 
установи судових експертиз); 
ґ) підвідомчі установи та 

державні підприємства; 
д) органи, що 

координуються через Міністра 
юстиції (Державна архівна 
служба України) та ін.154 155 

2.1.5. Науково-дослідні 
установи судових 
експертиз Міністерства 
юстиції України 

У межах, визначених законодавством, 
здійснюють дослідження на основі спеціальних 
знань у галузі науки, техніки тощо об’єктів, явищ 
і процесів з метою надання висновку з питань, 
що є або будуть предметом судового розгляду 

30 науково-дослідних 
установ на всій території 
України.156 157 

 
 
146 Департамент міжнародного поліцейського співробітництва. Вебсайт Національної поліції. 
https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/departament-mizhnarodnoji-policzejskoji-diyalnosti.html 
147 Структура Національної поліції. Вебсайт Національної поліції. https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/ 
148 Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text 
149 Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text 
150 The European Network of Forensic Science Institutes – ENFSI. https://enfsi.eu/ 
151 Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text 
152 Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ 
України» від 03.11.2015 № 1343. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15#Text 
153 Вебсайт Експертної служби МВС. https://dndekc.mvs.gov.ua/ 
154 Структура. Вебсайт Міністерства юстиції. https://minjust.gov.ua/structure  
155 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 02.07.2014 № 228. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text  
156 Науково-дослідні установи судових експертиз. Вебсайт Міністерства юстиції України. https://minjust.gov.ua/str_ust_inst 
157  Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text 
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(наприклад, водно-технічна, біологічна 
експертизи). 

2.1.6. Органи прокуратури: 
 
- становлять єдину 

систему, що здійснюють 
функції з метою захисту 
прав і свобод людини, 
загальних інтересів 
суспільства та держави; 

 
- правоохоронний 

орган.158 

У межах наданих повноважень: 1) підтримання 
державного обвинувачення в суді; 2) нагляд за 
додержанням законів органами, що провадять 
оперативно-розшукову діяльність, досудове 
розслідування; 3) нагляд за додержанням 
законів при виконанн судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян, та ін. 

а) Офіс Генерального 
прокурора (у складі на правах 
структурного підрозділу 
створена та діє: 
Спеціалізована екологічна 
прокуратура (див. додатково 
пункт V.2 Б цього звіту); 
Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура; 
Спеціалізована прокуратура у 
військовій та оборонній 
сфері); 
б) 24 обласні прокуратури, 

Київська міська прокуратура 
та 4 спеціалізовані 
прокуратури у військовій та 
оборонній сферах (на правах 
обласної прокуратури); у 
складі обласних прокуратур / 
міської прокуратури на правах 
структурного підрозділу 
обласної прокуратури 
створена та діє 
Спеціалізована екологічна 
прокуратура (див. додатково 
пункт V.2 Б цього звіту); 
в) окружні прокуратури.159 160 

2.1.7. Служба безпеки України 
(СБУ): 

 
- державний орган 

спеціального призначення 
з правоохоронними 
функціями, який 
забезпечує державну 
безпеку України. 

 

У межах наданих повноважень: 1) 
інформаційно-аналітична робота в інтересах 
ефективного проведення органами державної 
влади та управління України внутрішньої і 
зовнішньої діяльності, вирішення, крім іншого, 
проблем екології, а також інших питань, 
пов’язаних з національною безпекою України; 2) 
виявлення, припинення та розкривання 
кримінальних правопорушень, розслідування 
яких віднесено законодавством до компетенції 
СБУ, проведення їхнього досудового 
розслідування; розшук осіб, які переховуються 
у зв'язку із вчиненням зазначених кримінальних 
правопорушень; 3) профілактика 
правопорушень у сфері державної безпеки; 4) 
участь у розробці заходів і вирішенні питань, що 
стосуються прикордонного режиму і митних 
правил; 5) оперативно-розшукова діяльність та 
ін. 

а) Центральне управління; 
б) 25 регіональних органів; 
в) Центр спеціальних операцій 
«А» (по боротьбі з тероризмом, 
захисту учасників кримінального 
судочинства та працівників 
правоохоронних органів); 
г) Антитерористичний центр; 
ґ) Ситуаційний центр 
забезпечення кібербезпеки; 
д) навчальні заклади 
(Національна академія Служби 
безпеки України, Інститут 
підготовки юридичних кадрів); 
е) галузевий державний архів 
Служби безпеки України); 
є) Український науково-дослідний 
інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби 
безпеки України; 
ж) військово-медичне 
управління.161 

2.1.8. Державне бюро 
розслідувань (ДБР): 

 
- правоохоронний орган. 
 

У межах наданих повноважень: запобігання, 
виявлення, припинення, розкриття і 
розслідування злочинів, вчинених певними 
категоріями службових осіб (наприклад, тих, 
посади яких віднесено до 1–3 категорій посад 
державної служби, суддями та працівниками 
правоохоронних органів, службовими особами 
Національного антикорупційного бюро України, 
заступником Генерального прокурора – 
керівником Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури або іншими прокурорами 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), 
крім випадків, коли ці злочини віднесено до 
підслідності детективів Національного 
антикорупційного бюро України. 

а) Центральний апарат; 
б) сім територіальних 

управлінь;  
в) Інститут підготовки кадрів 

ДБР та Науково-дослідний 
інститут судових експертиз 
ДБР.162 163 

 
 
158 Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-ХІІ. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text 
159 Система органів прокуратури. Вебсайт Офісу Генерального прокурора. https://gp.gov.ua/ua/posts/zagalna-informaciya 
160 Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text 
161 Структура. Вебсайт Служби безпеки України. https://ssu.gov.ua/struktura 
162 Структура. Вебсайт Державного бюро розслідувань. https://dbr.gov.ua/struktura 
163 Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 № 794-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text 
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2.1.9. Національне 
антикорупційне бюро 
України (НАБУ): 

 
- ЦОВВ* із спеціальним 

статусом; 
- правоохоронний орган. 

У межах наданих повноважень: 
попередження, виявлення, припинення, 
розслідування і розкриття корупційних та інших 
кримінальних правопорушень, віднесених до 
його підслідності, а також запобігання вчиненню 
нових правопорушень (зокрема, у підслідності 
бюро правопорушення, вчинені вищими 
посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та становлять загрозу 
національній безпеці). 

а) Центральне управління 
(крім інших, в структурі: 2 
підрозділи детективів); 
б) територіальні управління 

(3: Львівське, Одеське, 
Харківське).164 165 

2.1.10. Державна екологічна 
інспекція України: 

 
- ЦОВВ*, діяльність 

інспекції спрямовується і 
координується Кабінетом  
Міністрів України через 
Міністра захисту довкілля 
та природних ресурсів. 

У межах наданих повноважень: 1) реалізація 
державної політики зі здійснення державного 
нагляду (контролю) за додержанням вимог 
законодавства, зокрема, щодо: а) 
використання, відтворення й охорони об’єктів 
тваринного та рослинного світу, у т. ч. водних 
біоресурсів (зокрема, щодо видів тварин, 
занесених до Червоної книги України; та ін.); б) 
ведення мисливського господарства та 
полювання; в) дотримання положень Конвенції 
CITES; г) охорони і використання лісів, 
територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду та ін.; 2) проведення перевірок, 
складення актів за результатами здійснення 
державного нагляду (контролю), надання 
обов’язкових до виконання приписів щодо 
усунення виявлених порушень вимог 
законодавства; 3) складення протоколів та 
розгляд справ про адміністративні 
правопорушення, накладення адміністративних 
стягнень; 4) пред’явлення претензій про 
відшкодування шкоди, заподіяної державі 
внаслідок порушення законодавства, 
розрахунок її розміру, звернення до суду з 
позовами. 
Має права, крім іншого: 1) зупиняти, проводити 
огляд та вилучати в осіб транспортні засоби**; 
проводити огляд та вилучати знаряддя 
добування об’єктів рослинного та тваринного 
світу (у т. ч. риби та інших водних живих 
ресурсів) у певних випадках; вилучати в осіб 
обладнання та предмети, що є знаряддям 
добування об’єктів тваринного світу (в тому 
числі риби та інших водних живих ресурсів), 
незаконно добуті природні ресурси і продукцію, 
що з них вироблена, незаконно набуті об’єкти 
тваринного світу або які утримуються з 
порушенням умов їхнього використання, 
передавати їх відповідно до договорів на 
тимчасове утримання до зоологічних парків 
державної та комунальної форми власності, а 
також вилучати відповідні документи (ліцензії, 
дозволи тощо) та ін.; 2) доставляти осіб, які 
вчинили правопорушення, до правоохоронних 
та ін. органів, якщо особу порушника 
неможливо встановити на місці вчинення 
правопорушення; 3) передавати 
правоохоронним органам матеріали про діяння, 
в яких вбачаються ознаки кримінального 
правопорушення, та ін. 

а) Центральний апарат; 
б) територіальні органи 

(обласні: 11 діючих та 7 
ліквідовуються); 
в) 7 міжрегіональних 

територіальних органів.166 167 

2.1.11. Органи рибоохорони  
(є територіальними 

органами Державного 
агентства рибного 
господарства України, які 
діють у його складі і йому 
підпорядковуються): 

 

У межах наданих повноважень: 1) здійснення 
державного контролю (нагляду) за 
дотриманням правил використання, порядку 
придбання та збуту об'єктів тваринного світу в 
частині водних біоресурсів; 2) розслідування 
фактів масової загибелі риби та участь у роботі 
комісій з виявлення причин її загибелі; 3) 
складення протоколів та розгляд справ про 

а) Головне управління 
охорони водних біоресурсів у 
м. Києві; 
б) 24 управління охорони, 

використання і відтворення 
водних біоресурсів та 
регулювання рибальства в 
областях; 

 
 
164 Структура. Вебсайт Національного антикорупційного бюро України. https://nabu.gov.ua/struktura-0 
165 Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1 98-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-
18#Text 
166 Вебсайт Державної екологічної інспекції України. https://www.dei.gov.ua 
167 Положення про територіальні органи (обласні та міжрегіональні). Вебсайт Державної екологічної інспекції. 
https://www.dei.gov.ua/posts?category_id=69&post_type_id=2 

https://nabu.gov.ua/struktura-0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text
https://www.dei.gov.ua/
https://www.dei.gov.ua/posts?category_id=69&post_type_id=2
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- правоохоронний орган. адміністративні правопорушення у галузі 
охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів, накладення адміністративних 
стягнень, складення протоколів про вчинення 
правопорушення у виключній (морській) 
економічній зоні; 4) визначення розміру збитків, 
завданих рибному господарству, за 
затвердженими таксами та методиками; 5) 
подання позовів про відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок порушення 
законодавства. 
Мають права, крім іншого: 1) перевіряти 
документи на право використання водних 
біоресурсів, зупиняти транспортні засоби** та 
проводити огляд речей, транспортних засобів**, 
знарядь рибальства, добутої продукції та інших 
предметів; 2) вилучати в осіб, які порушують 
законодавство у галузі охорони і використання 
водних біоресурсів, знаряддя добування 
водних біоресурсів, транспортні засоби**, 
обладнання та предмети, що були знаряддями 
правопорушення, незаконно добуті водні 
біоресурси, а також відповідні документи на 
них; 3) у разі неможливості встановлення особи 
правопорушника на місці вчинення 
правопорушення доставляти його до 
правоохоронних чи ін. органів для складання 
протоколу про адміністративне 
правопорушення та ін. 

в) 2 басейнові управління 
(Азовське та Чорноморське); 
г) басейнові відділи.168 169 

2.1.12. Державна митна служба 
України: 

 
- ЦОВВ*, діяльність  

спрямовується та 
координується Кабінетом  
Міністрів України через 
Міністра фінансів. 

У межах наданих повноважень: забезпечення 
реалізації державної політики у сфері боротьби 
з правопорушеннями під час застосування 
законодавства з питань митної справи, 
запобігання та протидії контрабанді, боротьби з 
порушеннями митних правил та ін. 
Має права, крім іншого: 1) здійснювати 
контроль за дотриманням законодавства з 
питань митної справи під час переміщення 
товарів через митний кордон України; 2) 
здійснювати провадження у справах про 
порушення митних правил; 3) запобігати та 
протидіяти контрабанді, здійснювати боротьбу 
з порушеннями митних правил на митній 
території України; 4) брати участь у 
міжнародному співробітництві з питань протидії 
контрабанді та порушенням митних правил; 5) 
здійснювати оперативно-розшукову діяльність; 
 ) вживати заходів до відшкодування завданих 
державі збитків; 7) виявляти причини та умови, 
що сприяли вчиненню контрабанди та інших 
правопорушень у сфері митної справи, вживати 
заходів для їхнього усунення та ін. 

а) Апарат Служби (в 
структурі, крім інших: 
Департамент боротьби з 
контрабандою та порушенням 
митних правил; Департамент 
міжнародної взаємодії); 
б) 18 територіальних органів 

(митниці та спеціалізовані 
органи).170  171 172 

2.1.13. Державна прикордонна 
служба України (надалі – 
ДПС України): 

 
- правоохоронний орган 

спеціального 
призначення; 

 
- діяльність 

Адміністрації ДПС України 
спрямовується і 
координується Кабінетом  
Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ. 

У межах наданих повноважень: 1) 
прикордонний контроль і пропуск через 
державний кордон України та до тимчасово 
окупованої території і з неї осіб, транспортних 
засобів, вантажів, а також виявлення і 
припинення випадків незаконного їхнього 
переміщення; участь у боротьбі з 
організованою злочинністю; 2) розвідувальна, 
контррозвідувальна, інформаційно-аналітична 
та оперативно-розшукова діяльність; 3) 
організація запобігання кримінальним та 
адміністративним правопорушенням, їхнє 
виявлення та припинення. 
Має права, крім іншого: 1) перевіряти 
документи на право в’їзду в Україну або виїзду 

а) Адміністрація; 
б) частини центрального 

підпорядкування (навчальні 
заклади, науково-дослідні 
установи, а також підрозділи 
технічного, матеріального, 
медичного та інших видів 
забезпечення та ін.); 
в) 4 регіональні управління 

(Східне, Західне, Південне, 
Морської охорони). 
Загальна чисельність 

Державної прикордонної 
служби України становить 

 
 
168 Структура. Вебсайт Державного агентство меліорації та рибного господарства України. 
https://darg.gov.ua/_struktura_0_0_0_3384_1.html?search=%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0 
169 Положення про органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства України, затверджене Наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України від 19.01.2012 № 2 . https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-12#Text 
170 Структура. Вебсайт Державної митної служби України. https://customs.gov.ua/structure 
171 Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Державної митної служби» від 02.10.2019 № 858. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2019-%D0%BF#Text 
172 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну 
службу України» від 0 .03.2019 № 227. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text 

https://darg.gov.ua/_struktura_0_0_0_3384_1.html?search=%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-12#Text
https://customs.gov.ua/structure
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text
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з України, тимчасово їх затримувати або 
вилучати; 2) самостійно чи разом з митними 
органами проводити огляд та/або  
супроводження транспортних засобів, товарів 
та предметів; 3) здійснювати адміністративне 
затримання осіб; візуальний огляд осіб, речей, 
товарів (вантажів), транспортних засобів 
(поверхнева перевірка), а так само особистий 
огляд затриманих осіб; 4) розглядати справи 
про правопорушення, накладати стягнення або 
передавати матеріали про правопорушення на 
розгляд інших уповноважених органів або судів; 
5) зупиняти та оглядати судна і плавзасоби, що 
ведуть промисел риби та інших водних живих 
ресурсів у виключній (морській) економічній зоні 
України, прилеглій зоні та територіальному 
морі; перевіряти документи на ведення рибного 
промислу та виконання інших робіт; а також  
зупиняти або припиняти рибний промисел, 
морські наукові дослідження, інші роботи у 
межах цих територій та у внутрішніх водах 
України в разі відсутності дозволу (погодження) 
або порушення правил їхнього проведення; 6) у 
взаємодії з митними органами та ін. не 
допускати незаконне переміщення через 
державний кордон України вантажів, стосовно 
яких встановлено заборони і обмеження, 
вилучати такі вантажі у певних випадках; 7) 
взаємодіяти з питань протидії транскордонній 
злочинності, контрабандній діяльності з 
компетентними органами та військовими 
формуваннями іноземних держав, 
міжнародними організаціями та ін. 

53000 осіб, у тому числі 45000 
військовослужбовців.173 174 175 

2.1.14. Державна лісова 
охорона: 

 
- правоохоронний орган; 
 
- особливість: державна 

лісова охорона не є 
окремим структурним 
підрозділом  
лісогосподарського 
підприємства чи органу 
влади, чи окремим 
органом влади тощо; до 
працівника державної 
лісової охорони відносять 
за певною посадою у 
ДАЛРУ / територіальному 
органі ДАЛРУ / 
підприємстві, установі, 
організації зі сфери 
управління ДАЛРУ 
(перелік цих посад чітко 
визначений у 
законодавстві України). 

У межах наданих повноважень: а) державний 
контроль за додержанням вимог лісового та 
мисливського законодавства; б) забезпечення 
охорони лісів від незаконних рубок; в) 
запобігання кримінальним і адміністративним 
правопорушенням у сфері лісового та 
мисливського господарства; г) організація та 
координація заходів з охорони державного 
мисливського фонду та ін. 
Має права, крім іншого: 1) обстежувати ліси; 2) 
перевіряти наявність дозволів та інших 
документів на використання лісових ресурсів і 
користування лісами та на право полювання і 
використання мисливських тварин; 3) складати 
протоколи та розглядати відповідно до 
законодавства справи про адміністративні 
правопорушення; 4) зупиняти на території 
лісового фонду / мисливських угідь транспортні 
засоби та проводити їхній огляд, а також огляд 
знарядь (у т. ч. знарядь полювання), добутих 
деревини та інших продуктів лісу, продукції 
полювання; 5) доставляти правопорушника до 
органів Національної поліції або ін. у разі  
неможливості встановлення його особи на місці 
вчинення правопорушення для складання 
протоколу про адміністративне 
правопорушення;  ) вилучати у 
правопорушників документи на право 
використання лісових ресурсів та на право 
полювання, добуті деревину та інші продукти 
лісу, незаконно добуті мисливські тварини і 
продукцію, що з них вироблена, та знаряддя 
правопорушень; 7) надсилати у відповідні 
державні органи матеріали про притягнення 
осіб до дисциплінарної, адміністративної і 
кримінальної відповідальності; 8) визначати за 
таксами і методиками розмір збитків, завданих 
лісовому або мисливському господарству; 9) 

Державна лісова охорона: 
а) у складі Державного 

агентства лісових ресурсів 
України (надалі – ДАЛРУ); 
б) у складі 

Республіканського комітету 
Автономної Республіки Крим з 
питань лісового і 
мисливського господарства; 
в) у складі обласних 

управлінь лісового та 
мисливського господарства; 
г) у складі підприємств, 

установ та організацій, що 
належать до сфери 
управління ДАЛРУ. 

 
Для прикладу:  
 а) у складі обласних 

управлінь лісового та 
мисливського господарства – 
це: 1) начальник, заступник 
начальника – головний 
лісничий; 2) начальник відділу 
(сектора) лісового 
господарства, заступник 
начальника та спеціалісти 
відділу (сектора) всіх 
категорій; 3) начальник відділу 
(сектора) охорони і захисту 
лісу, заступник начальника та 
спеціалісти відділу (сектора) 
всіх категорій; 4) начальник 
відділу (сектора) 
мисливського господарства та 
спеціалісти відділу (сектора) 
всіх категорій; 

 
 
173 Структура. Вебсайт Державної прикордонної служби України. https://dpsu.gov.ua/ua/structure/ 
174 Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 № 661-IV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text 
175 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України» від 
1 .10.2014 № 533. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text 

https://dpsu.gov.ua/ua/structure/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-2014-%D0%BF#Text
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подавати позови до суду про відшкодування 
втрат лісогосподарського виробництва або 
збитків, завданих внаслідок порушення 
законодавства у галузі мисливського 
господарства та полювання; 10) видавати 
обов'язкові для виконання приписи та ін. 

б) у складі підприємств, 
установ та організацій, що 
належать до сфери 
управління ДАЛРУ, – це  
керівник, головний лісничий, 
головний мисливствознавець, 
лісничий, помічник лісничого, 
старший майстер лісу, 
майстер лісу, начальник 
лісової пожежної станції, 
старший єгер та єгер 
державного 
лісогосподарського 
(лісомисливського) 
підприємства, державного 
мисливського господарства та 
ін.176 

2.1.15. Служби державної 
охорони природно-
заповідного фонду (надалі 
– ПЗФ) України: 

 
- забезпечує охорону і 

збереження певних 
територій та об’єктів ПЗФ; 

 
- особливість:  
- служба не є окремим 

структурним підрозділом 
установи ПЗФ чи органу 
влади, чи окремим 
органом влади тощо; до 
працівника служби 
відносять за певною 
посадою в установі ПЗФ 
(перелік цих посад чітко 
визначений у 
законодавстві України; 

- окремі служби 
державної охорони 
очолюють керівники 
адміністрацій територій та 
об'єктів ПЗФ; 

 
- управління службою 

державної охорони 
здійснює Міністерство 
захисту довкілля та 
природних ресурсів 
України). 

 
Також див. примітку 4 

внизу таблиці. 

У межах наданих повноважень: 1) охорона 
природних комплексів,  диких тварин і місць 
їхнього перебування у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду (надалі – 
ПЗФ); 2) попередження пошкодження лісових 
насаджень унаслідок незаконних рубок; 3) 
роз’яснювальна робота щодо необхідності 
збереження особливо цінних природних 
комплексів та об’єктів. 
Мають право, крім іншого: 1) перевіряти 
посвідчення на право перебування, 
використання природних ресурсів та 
провадження іншої діяльності в межах 
територій та об’єктів ПЗФ; 2) доставляти 
правопорушників у територіальні органи 
Національної поліції чи до ін. з метою 
з'ясування особи; 3) складати протоколи про 
адміністративні правопорушення, надсилати їх 
відповідним органам для притягнення винних 
до відповідальності; 4) вилучати у порушників 
предмети і знаряддя незаконного використання 
природних ресурсів, транспортні засоби, 
незаконно добуту продукцію, відповідні 
документи; 5) проводити особистий огляд осіб, 
речей, транспортних засобів та перевірку 
знарядь і продукції, одержаної в результаті 
природокористування;  ) давати обов'язкові 
для виконання приписи з метою усунення 
порушень; 7) передавати правоохоронним 
органам матеріали про діяння, в яких 
вбачаються ознаки кримінального 
правопорушення, та ін. 

Служба державної охорони 
ПЗФ: 
а) служба державної 

охорони природного 
заповідника, біосферного 
заповідника, національного 
природного парку, 
регіонального ландшафтного 
парку (для прикладу, включає 
такі посади:  1) директор; 2) 
головний природознавець; 3) 
відділ (сектор) державної 
охорони природно-
заповідного фонду (надалі – 
ПЗФ); 4) начальник філіалу; 5) 
начальник 
природоохоронного науково-
дослідного відділення та його 
заступник, начальник станції 
пожежної (природоохоронної), 
майстер станції пожежної 
(природоохоронної);  ) 
інженер з охорони природних 
екосистем, інженер з охорони 
тваринного світу; 7) майстер з 
охорони природи, інспектор з 
охорони ПЗФ, пожежний 
(респіраторник), спостерігач-
пожежний); 

 
б) служба державної 

охорони ботанічного саду, 
дендрологічного парку, 
зоологічного парку, парку-
пам'ятки садово-паркового 
мистецтва 
загальнодержавного значення 
теж включає низку посад (див. 
детальніше Положення про 
службу державної охорони 
ПЗФ України).177 

 

2.1.16. Суди. У межах наданих повноважень: 1) 
розглядають справи, у т. ч. про притягнення до 
юридичної відповідальності за вчинення 
адміністративних та кримінальних 
правопорушень, відшкодування шкоди; 2) 
ухвалюють рішення про визнання винними осіб 
у вчиненні правопорушень; 3) накладають 
стягнення (призначають покарання) та ін. 

Види судів України (умовно): 
а) суди загальної юрисдикції; 
б) суди господарської 
юрисдикції; в) суди 
адміністративної юрисдикції. 
Система судоустрою: 1) 

місцеві суди; 2) апеляційні 
суди; 3) Верховний Суд 
(найвищий суд у системі 
судоустрою України). Для 

 
 
176 Згідно з інформацією з Положення про державну лісову охорону (включаючи Додаток «Посадові особи державної лісової охорони»), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 .09.2009 № 97 . https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF#Text 
177 Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України (включаючи Додаток «Перелік підрозділів і посад 
працівників, які входять до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України»), затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.07.2000 № 1127 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 283). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2012-%D0%BF#n22
file:///C:/Users/one/GDrive/work/WWF/SWIPE%20project/B3%20нацотчет/части%20нацотчета/Blancas%20formats/UKR%20після%20літвичитки/від%2005.04.2012%20№%20283
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2000-%D0%BF#Text
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розгляду окремих категорій 
справ у системі судоустрою 
діють також вищі 
спеціалізовані суди: Вищий 
антикорупційний суд та Вищий 
суд з питань інтелектуальної 
власності.178 
В Україні наразі не існує 

спеціалізованого суду (судів) з 
розгляду справ про злочини 
проти дикої природи чи з 
інших питань охорони 
довкілля, як і спеціалізації 
суддів в межах  конкретного 
суду. 

 
Див. додатково пункт V.2 Б 

цього звіту. 

 
2.2. Представники громадськості, зі спеціальним статусом та спеціальними повноваженнями (здійснюють 

громадський контроль у галузі охорони довкілля): 
 

2.2.1. Громадські інспектори з 
охорони довкілля 

 
(роботу громадських 

інспекторів організовують 
Державна екологічна 
інспекція України (надалі – 
ДЕІ) та її територіальні 
органи). 

У межах наданих повноважень мають права, 
крім іншого: 1) спільно з працівниками органів 
ДЕІ та інших  органів брати участь у проведенні 
перевірок; 2) за направленням органу ДЕІ, який 
призначив громадського інспектора, проводити 
рейди та перевірки і складати акти перевірок; 3) 
складати протоколи про адміністративні 
правопорушення, подавати їх відповідному 
органу ДЕІ для притягнення винних до 
відповідальності; 4) доставляти 
правопорушників до органів Національної 
поліції та ін., якщо особу порушника не може 
бути встановлено на місці порушення; 5) 
перевіряти документи на право використання 
об'єктів тваринного світу, зупиняти транспортні 
засоби** та проводити огляд речей, 
транспортних засобів**, знарядь полювання і 
рибальства, добутої продукції та інших 
предметів;  ) брати участь у підготовці для 
передачі до суду матеріалів про відшкодування 
збитків та виступати в ролі свідків; 7) 
роз'яснювати громадянам вимоги 
природоохоронного законодавства та їхні 
екологічні права. 

а) громадськими 
інспекторами можуть бути 
громадяни України, які 
досягли 18 років, мають 
досвід природоохоронної 
роботи та пройшли співбесіду 
в органах ДЕІ; 
б) повноваження 

громадських інспекторів 
підтверджуються 
посвідченнями встановленого 
зразка, в якому визначається 
територія їхньої діяльності; 
в) громадські інспектори 

виконують роботу на 
громадських засадах, без 
увільнення від основної 
роботи і без додаткової 
оплати праці; 
г) кожний громадський 

інспектор закріплюється за 
відповідним підрозділом 
органу ДЕІ (відділом, 
сектором тощо) або за 
державним інспектором з 
охорони навколишнього 
природного   середовища, 
сфера діяльності яких 
збігається з напрямком 
природоохоронної діяльності 
громадського інспектора 
(охорона біоресурсів, 
поводження з відходами, 
охорона земельних ресурсів 
та ін.).179 

2.2.2. Громадські інспектори 
рибоохорони  

(- здійснюють 
громадський контроль у 
галузі охорони, 
використання і 
відтворення водних 
біоресурсів; 

 
- діяльність та контроль 

за роботою громадських 
інспекторів здійснює 
Державне агентство 
меліорації та рибного 
господарства України і 

У межах наданих повноважень мають права, 
крім іншого: 1) спільно з працівниками органів 
рибоохорони: а) брати участь у проведенні 
перевірок діяльності рибодобувних 
підприємств, установ та організацій (незалежно 
від форм власності), громадян, які здійснюють 
вилучення водних біоресурсів; б) доставляти 
правопорушників до Національної поліції чи ін., 
якщо особа порушника не може бути 
встановлена на місці вчинення 
правопорушення; 2) брати участь у підготовці 
для передачі до суду матеріалів про 
відшкодування шкоди, виступати як свідки; 3) 
роз'яснювати громадянам вимоги 

а) громадськими 
інспекторами можуть бути 
громадяни України, які 
досягли 18 років; 
б) громадські інспектори: 
- призначаються Державним 

агентством меліорації та 
рибного господарства України 
і його територіальними 
органами після проходження 
ними співбесіди; 

- отримують посвідчення 
громадського інспектора 
рибоохорони встановленого 
зразка (видаються на 1 рік із 

 
 
178 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.0 .201  № 1402-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text 
179 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 
від 27.02.2002 № 88. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-12#n63
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-12#n63
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02#Text
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його територіальні органи 
рибоохорони). 

законодавства у галузі охорони, використання і 
відтворення водних біоресурсів та ін. 
 

щорічним продовженням за 
позитивними результатами 
роботи); 

- діють в територіальних 
межах повноважень органу, 
що видав посвідчення; 

- здійснюють контроль без 
звільнення від основної 
роботи та додаткової оплати 
праці; 
в) кожний громадський 

інспектор працює у взаємодії з 
державним інспектором 
рибоохорони і під його 
керівництвом у межах 
відповідного територіального 
органу рибоохорони.180 

 
Примітка 1. Наразі в Україні існує проблема на рівні законодавства, що потребує термінового вирішення шляхом 
відповідного правового урегулювання. Ця проблема пов’язана з відсутністю належних підзаконних нормативно-
правових актів, що визначали б механізми отримання дозволів на різні види спеціального використання тварин (у т. ч. 
тварин, що охороняються), а саме: 
 
А. Тривалий час відсутні спеціальні порядки видачі окремих документів дозвільного характеру (необхідність ухвалення 
таких порядків передбачена спеціальними Законами, і без них дозвіл на спеціальне використання тварин отримати 
неможливо (навіть тоді, коли зацікавлена особа за законом має право отримати такий дозвіл, хоче його отримати, але 
не може виключно через відсутність відповідного рішення органу влади, в якому визначено порядок отримання 
дозволу)). Для прикладу, серед таких дозволів – дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи 
в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України; дозвіл на утримання диких тварин у неволі. 
 
Тому на практиці зацікавлені особи безпідставно позбавлені можливості отримати дозвіл та здійснювати певні види 
спеціального використання тварин на законних підставах. Така проблемна ситуація є чинником, що сприяє збільшенню 
правопорушень проти дикої природи. 
 
Б. Отримання документів дозвільного характеру здійснюється згідно з підзаконними нормативно-правовими актами, що 
застаріли та не відповідають чинним законам. Для прикладу, серед таких дозволів – дозвіл на спеціальне 
використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України.  
 
Зокрема, ще у 2018 році розпорядженням Кабінету Міністрів України № 505-р було доручено міністерствам та іншим 
центральним органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня опублікування цього розпорядження переглянути 
низку документів, що не відповідають, зокрема, Законам України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». Серед цих документів 
є наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 01.02.1993 № 3, яким була 
затверджена Інструкція про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України.181 
 
Однак строк виконання розпорядження Кабінету Міністрів України (2018) № 505-р минув ще 28 січня 2019 року, але 
положення Інструкції про порядок видачі дозволів продовжують діяти та не зазнали ні скасування (із затвердженням 
нового порядку), ні змін. 
 
Примітка 2. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» (1994), судово-експертну діяльність здійснюють 
державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а 
також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей 
знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом. 
 
До державних спеціалізованих установ належать: 
науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових 
експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров’я України; експертні служби 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної 
прикордонної служби України. 
 
Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов’язана з проведенням 
криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз. Для розгляду найважливіших питань розвитку судової 
експертизи, що мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції України створюється Координаційна рада з 
проблем судової експертизи (ст. 8 цього Закону).182 
 
В Україні призначення і проведення судових експертиз урегульовано також наказом Міністерства юстиції України «Про 
затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (1998). 

 
 
180 Положення про громадських інспекторів рибоохорони, затверджене Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 24.02.2012 № 83. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-12#Text 
181 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» 
від 18.07.2018 № 505-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2018-%D1%80#Text 
182 Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0401-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text
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Відповідно до зазначеної Інструкції, призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам 
державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та 
атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, їх обов'язки, права 
та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, 
визначеному цією Інструкцією. 
 
Зокрема, у цій Інструкції урегульовано відносини з призначення та проведення, крім інших, біологічної, екологічної та 
судово-ветеринарної судових експертиз (що є найбільш релевантні в контексті теми правопорушень проти дикої 
природи).183 
 
 
Примітка 3. Інтерпол – Міжнародна організація кримінальної поліції. Україна вступила до Інтерполу у 1992 році 
(постанова Кабінету Міністрів України «Про вступ України до Інтерполу»184). Угода «Статут Міжнародної організації 
кримінальної поліції – ІНТЕРПОЛ» (195 ) набула чинності для України 04.11.1992.185  
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про Національне центральне бюро Інтерполу» (1993)186: 
- взаємодія правоохоронних органів України з компетентними органами зарубіжних держав щодо вирішення питань 
боротьби із злочинністю, що має транснаціональний характер або виходить за межі країни, здійснюється лише через 
Національне центральне бюро Інтерполу; 
- Національна поліція виступає як Національне центральне бюро Інтерполу. 
 
Європол – Європейський поліцейський офіс. Відповідно до Додатка ІІ Угоди між Україною та Європейським 
поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 14.12.201 187 (ратифікованої Законом № 2129-
VIII від 12.07.2017188): 
- Національним контактним пунктом для України, який діє як центральний контактний пункт між іншими компетентними 
органами України та Європолом, визначено відділ по взаємодії з Європолом Національної поліції України; 
- компетентними органами в Україні, які згідно з національним законодавством відповідають за запобігання та боротьбу 
з кримінальними правопорушеннями, зазначеними у статті 3(1) цієї Угоди (а це, зокрема, нелегальна торгівля видами 
тварин, які перебувають під загрозою зникнення, та видами рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та 
їхніх підвидів; злочини проти навколишнього середовища; нелегальна діяльність, пов’язана з відмиванням коштів; 
корупція – прим.), є: 
1. Національна поліція України. 
2. Міністерство внутрішніх справ України. 
3. Адміністрація Державної прикордонної служби України. 
4. Головний Департамент по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. 
5. Державна фіскальна служба України. 
 . Державна служба фінансового моніторингу України. 
7. Національне антикорупційне бюро України. 
8. Генеральна прокуратура України. 

Примітка 4. У законодавстві України відсутні чіткі критерії та/або чіткий перелік державних органів, які мають статус / 
належать до правоохоронних органів. Згаданий у таблиці Закон України «Про державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів» (1993) та інші нормативно-правові акти лише дають невичерпний перелік органів, які саме 
вважаються правоохоронними та/або які основні ознаки мають правоохоронні органи. У деяких Положеннях / законах 
про державний орган чітко визначено, що орган належить / є правоохоронним. В інших випадках (коли орган прямо не 
віднесено до правоохоронного та/або не названий в невичерпному переліку правоохоронних органів) питання про 
правоохоронний статус органу зазвичай залишається відкритим. 

* ЦОВВ – центральний орган виконавчої влади. 
** Під поняттям «транспортні засоби» мається на увазі «транспортні (у тому числі плавучі) засоби». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
183 Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 
08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 2 .12.2012 № 1950/5). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-
98#Text 
184 Постанова Кабінету Міністрів України «Про вступ України до Інтерполу» від 30.09.1992 № 555. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-
92-%D0%BF#Text  
185 Угода «Статут Міжнародної організації кримінальної поліції – ІНТЕРПОЛ» від 13.0 .195 . 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142?find=1&text#Text  
186 Постанова Кабінету Міністрів України «Про Національне центральне бюро Інтерполу» від 25.03.1993 № 220. 
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=220-93-%EF#Text  
187 Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 14.12.201 . 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#Text 
188 Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне 
співробітництво» від 12.07.2017 № 2129-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#n19
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0001-13#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0001-13#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0001-13#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-92-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-92-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142?find=1&text#Text
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=220-93-%EF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2129-19#Text
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Б. Національна система судочинства та процедури, що стосуються 
правопорушень проти дикої природи. 

 
Система органів прокуратури 
Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про прокуратуру» (2014)189, систему прокуратури 

України становлять: 
- Офіс Генерального прокурора; 
- обласні прокуратури; 
- окружні прокуратури; 
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 
 
У разі потреби рішенням Генерального прокурора можуть утворюватися спеціалізовані 

прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, на 
правах обласних прокуратур, на правах підрозділу обласної прокуратури, на правах окружних 
прокуратур, на правах підрозділу окружної прокуратури (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про 
прокуратуру»). 

 
Зокрема, у 2021 році в Україні була створена Спеціалізована екологічна прокуратура (на 

правах Департаменту) Офісу Генерального прокурора.  
Положення про Спеціалізовану екологічну прокуратуру Офісу Генерального прокурора було 

затверджено Наказом Генерального прокурора від 02.08.2021 № 247190. 
Згідно з п. 2.1 цього Положення, до складу Спеціалізованої екологічної прокуратури 

Офісу Генерального прокурора входять: 
1) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та 

підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів під час провадження 
оперативно-розшукової діяльності у складі: 

- першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях 
у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

- другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у 
сфері охорони навколишнього природного середовища; 

2) відділ представництва інтересів держави в суді у сфері охорони навколишнього 
природного середовища; 

3) відділ організаційно-аналітичного та документального забезпечення. 

 
Серед основних завдань Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу 

Генерального прокурора (згідно з нормами розділу 3 Положення про Спеціалізовану 
екологічну прокуратуру): 

- організація та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування 
кримінальних правопорушень, оскарження судових рішень на стадії досудового розслідування і 
судового розгляду кримінальних проваджень, виконання вимог закону про невідворотність 
покарання за вчинене кримінальне правопорушення; 

- забезпечення відшкодування збитків, завданих певними кримінальними 
правопорушеннями, адміністративними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, у сфері 
охорони навколишнього природного середовища; 

- здійснення повноважень представництва інтересів держави в суді у сфері охорони 
навколишнього природного середовища (крім питань, вирішення яких належить до повноважень 
спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері). 

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора організовує роботу у 
взаємодії з іншими структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора, прокуратурами 
всіх рівнів, Тренінговим центром прокурорів України, відповідними підрозділами 
правоохоронних та інших державних органів (згідно з п. 1.3. Положення про Спеціалізовану 
екологічну прокуратуру Офісу Генерального прокурора). 

У 2021 році в Україні також були створені Спеціалізовані екологічні прокуратури (на 
правах відділу) у структурі обласних прокуратур. 

 

 
 
189 Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/conv#n39 
190 Положення про Спеціалізовану екологічну прокуратуру (на правах Департаменту) Офісу Генерального прокурора, затверджене 
Наказом Генерального прокурора від 02.08.2021 № 247. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0247905-21#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/conv#n39
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0247905-21#Text
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Щодо спеціального навчання та наявності посібників / путівників 
Відповідно до ст. 80 Закону України «Про прокуратуру», в Україні створений та діє 

Тренінговий центр прокурорів України, який є державною установою, що здійснює 
підвищення кваліфікації прокурорів. Цей центр функціонує при Офісі Генерального прокурора і 
може мати регіональні відділення. 

Центр проводить навчання за різними темами. Зокрема, 11.06.2021 завершився тренінговий 
курс «Захист прокурором довкілля». У межах цього курсу проведено такі тренінги: «Діяльність 
прокурора у сфері захисту довкілля», «Здійснення прокурором процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення проти довкілля», 
«Представництво прокурором інтересів держави в суді», «Підтримання публічного 
обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень в екологічній 
сфері».191 

 
 
Судова система 
 
Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (201 )192, систему 

судоустрою складають: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 3) Верховний Суд (найвищий суд у 
системі судоустрою України). 

Для розгляду окремих категорій справ відповідно до цього Закону в системі судоустрою діють 
вищі спеціалізовані суди: Вищий антикорупційний суд та Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності  (ч. 3 ст. 17, ч. 2 ст. 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). 

 
Схема системи судоустрою України193: 

 

 
Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суди в Україні 

спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а 
також справ про адміністративні правопорушення. 

Цей Закон передбачає також, що: 
- може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ, але 

лише у випадках, визначених законом, що здійснюється за рішенням зборів суддів відповідного 
суду (ч. 2 ст. 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»); 

- обов’язково діє спеціалізація суддів із здійснення кримінального провадження щодо 
неповнолітніх у місцевих загальних судах та апеляційних судах (ч. 3 ст. 18 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»). 

 
 
191 Тренінговий курс «Захист прокурором довкілля». Новина від 11.0 .2021. Вебсайт Тренінгового центру прокурорів України. 
https://ptcu.gp.gov.ua/uk/2021/06/treningovyj-kurs-zahyst-prokurorom-dovkillya/  
192 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.0 .201  № 1402-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text 
193 Судова влада. Вебпортал «Судова влада України». https://court.gov.ua/sudova-vlada/sudy/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?new=1&find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19?new=1&find=1&text=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7#w1_9
https://ptcu.gp.gov.ua/uk/2021/06/treningovyj-kurs-zahyst-prokurorom-dovkillya/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
https://court.gov.ua/sudova-vlada/sudy/
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За результатами анкетування (опитувань) не вдалося виявити суди в Україні, в яких була 
б спеціалізація суддів із розгляду екологічних справ, справ у сфері злочинів проти довкілля чи у 
сфері охорони диких тварин тощо. Згідно з наведеною інформацією, такої спеціалізації в Україні 
не існує. 

Водночас повідомлено, що на практиці у судах розглядається незначна кількість 
екологічних справ, справ, що стосуються злочинів проти довкілля чи охорони диких тварин (якщо 
порівнювати з іншими категоріями справ, що надходять до судів). 

 
 
Щодо спеціального навчання та наявності посібників / путівників 
Відповідно до статей 104, 105 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в Україні 

створена та діє Національна школа суддів України. 
Ця Національна школа є державною установою із спеціальним статусом у системі 

правосуддя, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та 
здійснює науково-дослідну діяльність. Вона утворюється при Вищій кваліфікаційній комісії 
суддів України та здійснює свою діяльність як через центральний офіс у Києві, так і через 5 
регіональних відділень, серед яких: Дніпровське регіональне відділення, Львівське регіональне 
відділення, Чернівецьке регіональне відділення, Одеське регіональне відділення, Харківське 
регіональне відділення. 

З метою підвищення кваліфікації суддів у Національній школі суддів України розроблені 
і впроваджуються стандартизовані програми підготовки: з адміністративної спеціалізації, з 
господарської спеціалізації, з кримінальної спеціалізації, з цивільної спеціалізації, з підготовки 
голів і заступників голів місцевих та апеляційних судів в апеляційних округах. 

У свою чергу, в рамках адміністративної спеціалізації проводиться навчання за такими 
стандартизованими програмами, як: 

1) стандартизована програма підготовки суддів місцевих окружних адміністративних 
судів, що включає, серед іншого: 

- інтерактивну лекцію на тему «Розгляд справ з охорони довкілля та захисту прав 
людини» з таких питань: концепція сталого розвитку; історія та значення Орхуської конвенції; 
міжнародне законодавство; національне законодавство; рішення Конституційного суду України; 
рішення ЄСПЛ; охорона довкілля в судовій практиці; охорона довкілля в судовій практиці інших 
країн (2 академічні години, з використанням презентації Power Point та дискусією); 

- тренінг на тему «Особливості провадження у справах щодо охорони довкілля» (за 
окремою програмою, 8 академічних годин)194; 

2) стандартизована програма підготовки суддів апеляційних адміністративних судів в 
апеляційних округах, що включає, серед іншого: 

- інтерактивну лекцію на тему «Розгляд справ з охорони довкілля та захисту прав 
людини» з таких питань: концепція сталого розвитку; історія та значення Орхуської конвенції; 
міжнародне законодавство; національне законодавство; рішення Конституційного суду України; 
рішення ЄСПЛ; охорона довкілля в судовій практиці; охорона довкілля в судовій практиці інших 
країн (2 академічні години, з використанням презентації Power Point та дискусією); 

- тренінг на тему «Особливості провадження у справах щодо охорони довкілля» (за 
окремою програмою, 8 академічних годин). 

Ці програми можуть бути реалізовані як в рамках очної (офлайн) форми навчання, так і в 
рамках дистанційної (онлайн) форми навчання.195 

Наприклад, у Календарному плані дистанційного навчання суддів для підвищення рівня 
їхньої кваліфікації на 2021 рік є відомості про проведення курсу з назвою «Права людини та 
охорона довкілля», дата: 01.04.2021 – 10.05.2021, категорія слухачів: судді судів загальної 
юрисдикції, місце проведення: м. Київ, кількість можливих слухачів: 90 суддів.196 

На вебсайті Національної школи суддів України в розділі «Наукові посібники» розміщено 
посібник з назвою «Права людини та охорона довкілля: навчально-методичний посібник для 
тренерів (суддів-викладачів)», підготовлений авторським колективом: С. В. Шутяк, 
Є. А. Алексєєва, І. А. Войтюк, О. В. Кравченко, Н. Р. Куць, О. М. Мелень-Забрамна, 
М. Б. Панькевич, Г. М. Левіна, О. М. Шуміло; за заг. ред. О. В. Кравченко (2016).197 

 
 
194 Адміністративна спеціалізація: стандартизована програма підготовки суддів апеляційних адміністративних судів в апеляційних 
округах; стандартизована програма підготовки суддів місцевих окружних адміністративних судів. Вебсайт Національної школи суддів. 
http://nsj.gov.ua/training/judges/administrativna-spetsializatsiya/ 
195 Курси. Система дистанційного навчання. Вебсайт Національної школи суддів України. http://sdn.nsj.gov.ua/ 
196 Календарний план дистанційного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2021 рік. Система дистанційного 
навчання Національної школи суддів України. Вебсайт Національної школи суддів України. 
http://sdn.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=2843 
197 Права людини та охорона довкілля: навчально-методичний посібник для тренерів (суддів-викладачів) / С. В. Шутяк, Є. А. Алексєєва, 
І. А. Войтюк, О. В. Кравченко, Н. Р. Куць, О. М. Мелень-Забрамна, М. Б. Панькевич, Г. М. Левіна, О. М. Шуміло; за заг. ред. О. В. Кравченко 

http://nsj.gov.ua/training/judges/administrativna-spetsializatsiya/
http://sdn.nsj.gov.ua/
http://sdn.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=2843
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Однак, незважаючи на існування як вищевказаних курсів, лекцій, тренінгів, які проводяться 
Національною школою суддів України, так і вищезазначеного навчального посібника, все ще 
залишається незадоволеним запит суддів на навчання з питань охорони довкілля, злочинів 
проти довкілля тощо. Зокрема, потребу у навчанні суддів саме з таких питань було виявлено за 
результатами проведеного анкетування. Серед побажань – проходити навчання не лише в колі 
суддів, а й брати участь у навчальних програмах спільно з правоохоронними та контролюючими 
органами. 

 

В. Інші актори, партнери. 
В Україні існують неурядові організації (НУО), діяльність яких, зокрема, стосується 

запобігання та припинення злочинів проти дикої природи (наприклад, щодо припинення 
браконьєрства, нелегальних рубок лісу, іншого незаконного знищення видів, що охороняються, 
щодо незаконного утримання в неволі цих видів, нелегальної торгівлі ними (внутрішньої чи 
міжнародної) тощо). Вони створені зі статусом юридичні особи або без такого статусу, є різними 
за організаційно-правовими формами, як-от громадські об’єднання (громадські організації та 
громадські спілки), благодійні організації (благодійне товариство, благодійна установа чи 
благодійний фонд) та ін. Умовно такі НУО за сферами діяльності можна поділити на 
природоохоронні (діяльність яких сфокусована не лише на охороні тварин, а й на охороні інших 
складових довкілля (наприклад, вод, землі, лісу, надр) та зоозахисні (у фокусі діяльності яких 
саме тварини (домашні, свійські, дикі тощо) та їхня охорона, у т. ч. шляхом визнання на 
законодавчому рівні прав тварин та правових засад і гарантій гуманного ставлення до них). 

 
Серед природоохоронних НУО в Україні, які в тому числі здійснюють діяльність задля 

охорони біорізноманіття, створення та збереження заповідних територій, припинення 
нелегальних рубок лісу, браконьєрства, нелегальної торгівлі видами, що охороняються 
(внутрішньої та міжнародної), охорони диких видів фауни (в тому числі зубра, ведмедя бурого, 
вовка сірого, рисі європейської, осетрових видів риб тощо)198, працюють над поліпшенням 
чинного законодавства України: 

 
- «Всесвітній фонд природи Україна» (WWF-Україна) (місія організації — зупинити 

деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, в якому людина житиме в 
гармонії з природою шляхом збереження біорізноманіття планети; раціонального 
використання природних ресурсів; зменшення забруднення та марнотратного споживання; 
серед основних напрямів діяльності — охорона лісів, прісноводних водойм, морів та 
океанів, збереження видів флори та фауни, мінімізація використання токсичних речовин, 
зміна клімату; зокрема, у фокусі також питання припинення правопорушень проти дикої 
природи; створення та збереження пралісів, квазіпралісів та природних лісів, охорона та 
збереження особливо цінних ділянок природних водойм і водотоків, та ін.)199; 

-  «Екологія-Право-Людина» (правозахисна організація, яка відстоює екологічні права, 
здійснює діяльність у сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення й поліпшення його 
стану та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав 
людини; місія організації – верховенство права для захисту довкілля; зокрема, серед іншого 
– здійснює діяльність також задля створення та збереження Смарагдової мережі, 
припинення незаконної діяльності дельфінаріїв та ін.)200; 

- «ЕкоПраво-Київ» (правозахисна організація, мета організації – збереження природних 
ресурсів, забезпечення безпечного для життя і здоров’я довкілля, захист екологічних прав 
за допомогою юридичних знань та інструментів; зокрема, серед іншого – здійснює також 
діяльність задля запобігання та припинення жорстокого поводження з дикими тваринами (у 
т. ч. щодо використання диких тварин у цирках та інших видовищних заходах); припинення 
незаконної діяльності дельфінаріїв; охорони лося європейського та ін.)201; 

- «Київський еколого-культурний центр» (радикальна природоохоронна організація, 
серед основних завдань якої сприяння розвитку природно-заповідного фонду та 
природоохоронної діяльності, охорони біорізноманіття, захисту тварин від жорстокого 

 
 
(рекомендована до друку Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 1 від 19 лютого 201  року). Львів: 
Вид-во «Компанія «Манускрипт»», 201 . 33  с. http://www.nsj.gov.ua/ua/science/prints/890/ 
198 *Поданий узагальнений перелік диких видів фауни, у фокусі уваги згаданих природоохоронних НУО в різний період часу можуть 
перебувати деякі (не всі) із перерахованих видів.   
199 Вебсайт Всесвітнього фонду природи Україна (WWF-Україна). https://wwf.ua/. 
200 Вебсайт «Екологія-Право-Людина». http://epl.org.ua/. 
201 Вебсайт «ЕкоПраво-Київ». http://ekopravo.kiev.ua/.  

http://www.nsj.gov.ua/ua/science/prints/890/
https://wwf.ua/
http://ekopravo.kiev.ua/
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поводження та захисту їхніх природних прав; зокрема, здійснює діяльність задля 
припинення використання диких тварин у цирках та інших видовищних заходах; припинення 
незаконної діяльності дельфінаріїв, охорони лося європейського, птахів, та ін.)202; 

-  «Українська природоохоронна група» (спільнота, що створює нові заповідні території, 
виявляє випадки незаконного знищення природи, веде просвітницьку роботу; зокрема, 
серед іншого – здійснює діяльність щодо створення та збереження Смарагдової мережі та 
ін.)203 та ін. 

 
Серед зоозахисних НУО в Україні:  
 

- Асоціація зоозахисних організацій України (мета організації – захист тваринного світу, 
зокрема, запобігання зникненню вимираючих видів тварин, охорони навколишнього 
природного середовища від шкідливого антропогенного та техногенного впливу, 
забезпечення збереження та відновлення природоохоронного фонду України, 
впровадження концепції екобіоцентризму в механізм правового регулювання, сприяння 
вдосконаленню роботи органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері 
екології та, зокрема, поводження з тваринами, законодавче вдосконалення сфери 
поводження з тваринами та їхнього захисту від жорстокого поводження, здійснення 
практичного зоозахисту, виховання майбутніх поколінь в дусі поваги до природи та 
суспільної моралі, сприяння гармонійного співіснування людей і тварин; серед іншого — 
здійснює діяльність щодо припинення використання диких тварин у цирках та інших 
видовищних заходах, припинення незаконної діяльності дельфінаріїв, заборони хутрових 
ферм, припинення незаконного полювання, незаконного утримання диких тварин в неволі, 
нелегальної торгівлі видами, що охороняються (внутрішньої та міжнародної) та ін.)204; 

-  «Відкриті клітки Україна» (мета організації – зменшення страждань тварин шляхом 
системних змін у суспільстві, бізнесі та законодавстві; зокрема, серед іншого – здійснює 
боротьбу за права сільськогосподарських тварин, а також за право споживачів мати доступ 
до інформації про умови їхнього утримання; за припинення жорстокого поводженням з 
тваринами (у т. ч. під час використання диких тварин у цирках та інших видовищних 
заходах), заборону хутрових ферм; та ін.)205; 

-  «Єдина планета» (місія організації – впровадження в життя суспільства етичного ставлення 
до тварин, відповідального та поважного ставлення до довкілля та біорізноманіття планети; 
цілі організації – припинення експлуатації тварин; заборона хутрових ферм; усунення 
видової дискримінації; протидія зміні клімату та вимиранню видів; серед іншого також 
діяльність задля припинення незаконного утримання диких тварин в неволі, та ін.)206;  

-  «Чотири лапи» (організація здійснює діяльність задля припинення жорстокого поводження 
з тваринами (у т. ч. під час використання диких тварин у цирках та інших видовищних 
заходах), заборони хутрових ферм, проти незаконного утримання диких тварин в неволі 
(наприклад, ведмедів, тигрів), та ін.)207;  

-  «UAnimals» – гуманістичний рух за права тварин (рух пропагує гуманне ставлення до 
тварин, їхній захист від експлуатації та знущань; зокрема, серед іншого – здійснює 
діяльність задля актуалізації теми зоозахисту та зміни громадської думки; ініціює та 
просуває важливі законопроєкти; проводить Всеукраїнський марш за права тварин та інші 
зоозахисні акції; а також здійснює діяльність задля припинення жорстокого поводженням з 
тваринами (у т. ч. під час використання диких тварин у цирках та інших видовищних 
заходах), заборони хутрових ферм, проти незаконного утримання диких тварин в неволі 
(наприклад, ведмедів, хижих птахів), та ін.)208 та ін. 

 

Г. Прогалини в організаційних заходах. 
 
 За результатами аналізу зібраних даних, у тому числі матеріалів опитування (анкетування), 

можна відзначити низку прогалин в організаційних заходах, а саме:  

 
 
202 Вебсайт Київського еколого-культурного центру. http://ecoethics.ru/.  
203 Вебсайт Української природоохоронної групи. https://uncg.org.ua/.  
204 Вебсайт Асоціації зоозахисних організацій України. https://azou.org.ua/.  
205 Вебсайт «Відкриті клітки Україна». https://opencages.com.ua/.  
206 Вебсайт «Єдина планета». https://uniqueplanet.org/.  
207 Сторінка у Facebook «Чотири лапи» — https://www.facebook.com/FourPawsUkraine/ . 
208 Вебсайт «UAnimals». https://www.patreon.com/uanimals.  

http://ecoethics.ru/
https://uncg.org.ua/
https://azou.org.ua/
https://opencages.com.ua/
https://uniqueplanet.org/
https://www.facebook.com/FourPawsUkraine/
https://www.patreon.com/uanimals
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• недостатній рівень знань та 
підготовки кадрів 
уповноважених органів з 
питань, що стосуються 
боротьби з 
правопорушеннями проти 
довкілля / дикої природи, 
відсутність відповідних 
методик, рекомендацій 
єдиного зразка з питань 
запобігання, ефективного 
розслідування цієї категорії 
правопорушень з урахуванням 
узагальненої судової практики 
тощо;  

• недоукомплектованість штату 
та перевантаження 
працівників, корупція; 

• недостатнє бюджетне 
фінансування та матеріально-
технічне забезпечення; 

• відсутність спеціалізації за 
напрямом охорони довкілля чи 
збереження видів, що 
охороняються, в 
уповноважених органах 
загальної компетенції, які 
здійснюють повноваження 
щодо боротьби з 
правопорушеннями проти 
довкілля (на рівні структурного 
підрозділу органу чи окремих 
відповідальних працівників; 
крім певних випадків);  

• відсутність належної координації дій та обміну інформацією, відкритих міжвідомчих 
загальних баз даних (у т. ч. про вчинені правопорушення проти довкілля / дикої природи), 
недостатній рівень співпраці уповноважених державних органів як між собою, так і з 
громадськістю;  

• відсутність належної профілактичної роботи задля зменшення кількості таких 

правопорушень; 

• поширеність в Україні проблем, що полягають у неналежному рівні підготовки 

уповноваженими органами документів фіксації правопорушень проти довкілля, у т. ч. за 

наслідками здійснення заходів державного нагляду (контролю);  

• проблеми щодо зберігання та збереження зібраних речових доказів; щодо забезпечення 

необхідними експертами; стислі строки для накладення адміністративних стягнень, а також 

ін. (більше та детальніше див. розділ VII «Висновки та рекомендації»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

@NATUREPL.COM /ANGELO GANDOLFI  

(АНЖЕЛО ГАНДОЛЬФІ)/WWF 

@NATUREPL.COM/ANGELOGANDOLFI  

(АНЖЕЛОГАНДОЛЬФІ)/WWF 
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VI. Аналіз правопорушень, пов’язаних із 
дикою природою  

1. Статистичний аналіз. 
 

У рамках проєкту SWIPE на підставі розробленої методології були зібрані приклади справ 
про правопорушення проти дикої природи за період, що становить 2015–2020 роки. 

Джерелами інформації про такі справи були: відомості, поширені засобами масової 
інформації; дані неурядових організацій та державних органів; справи з Єдиного державного 
реєстру судових рішень.209* 

 
* Примітка. Єдиний державний реєстр судових рішень (Реєстр) – це автоматизована система збирання, 

зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До Реєстру вносяться судові рішення 
Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів – вироки, рішення, постанови, накази, 
ухвали, окремі ухвали (постанови) суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальних, цивільних, господарських 
справах, у справах адміністративної юрисдикції, у справах про адміністративні правопорушення, крім судових рішень, 
які містять інформацію, що є державною таємницею. 

Реєстр не містить окремого розділу саме про правопорушення проти дикої природи. Збір даних можливий 
внаслідок пошуку за текстом (контекстом, пошуковим словом) чи іншими параметрами документа. 

 
У результаті було зібрано всього 414 прикладів справ щодо правопорушень проти дикої 

природи.210  
Загалом у зібраних прикладах справ про правопорушення проти дикої природи за 2015–2020 

роки фігурують такі види, що охороняються: екзотичні рептилії, червонокнижні змії, видра 

річкова, примати, олені (європейські, благородні), бурі ведмеді, тигри, лосі, дикий (лісовий) кіт, 

оцелот, сервал, сови, гепард, рисі, метелики та їхні личинки, дельфіни, зубри, лев, дикі козулі; 

соколоподібні птахи та інші, у тому числі червонокнижні (яструби, дрохва, тетерук, скопа, 

балабан, рожевий пелікан, орлан-білохвіст, беркут, канюк звичайний, сірий (жако) та ін. види 

папуг, шпаки, щиглики, орли та ін. з охоронюваних видів диких птахів); водні біоресурси: риба 

осетрових порід та інших порід, внесених до Червоної книги України (вирезуби причорноморські, 

марени звичайні, коропові, лососеві, кефаль, краби, камбали тощо), а також вироблена з них 

продукція – ікра риб осетрових і лососевих порід. 

 
Серед зібраних прикладів справ щодо правопорушень проти дикої природи, де 

містилися посилання на порушення тих чи інших норм законодавства України: 
 

1. 93 справи, у яких протиправні дії були кваліфіковані за низкою статей 
Кримінального кодексу України (надалі – ККУ) – див. детальніше таблицю № 1 та графік№1 
нижче: 

Таблиця № 1 
 

Номер статті 
ККУ 

Назва статті ККУ Кількість 
справ 

247 Порушення законодавства про захист рослин 1 

248 Незаконне полювання 50 

249 Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 19 

299 Жорстоке поводження з тваринами 17 

364 Зловживання владою або службовим становищем 3 

368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою 

1 

345 Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу 1 

263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами 

1 

 
 
209 Єдиний державний реєстр судових рішень. https://reyestr.court.gov.ua/ 
210 В умовах обмеженого часу та ресурсів виявити всі дані, розміщені в мережі Інтернет чи в Єдиному державному реєстрі судових рішень 
не було можливим, зібрані кейси (414) демонструють ситуацію в України і загалом, і безпосередньо за конкретною справою. Інші випадки 
виявлених правопорушень були охоплені за рахунок відомостей із офіційної статистики. Дані будуть доступні партнерам в узагальненому 
вигляді на інформаційному порталі проєкту SWIPE https://stopwildlifecrime.eu/ 

https://reyestr.court.gov.ua/
https://stopwildlifecrime.eu/
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Графік № 1 

 

 
 

Водночас варто врахувати, що частина із зазначених справ мають кваліфікації за декількома 

із вказаних статей, а саме: 

- за сукупністю статей 248, 299 та 3 4 ККУ – 1 справа; 

- за сукупністю статей 248 та 2 3 ККУ – 1 справа; 

- за сукупністю статей 248 та 3 4 ККУ – 1 справа; 

- за сукупністю статей 28211 та 249 ККУ – 1 справа; 

- за статтями 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення212 та 249 ККУ – 1 справа. 

 
У багатьох випадках протиправні дії були кваліфіковані за складами правопорушень з обставинами, що посилюють 
відповідальність (тобто за частинами 2 чи 3 певної статті ККУ). Наприклад, у випадках вчинення правопорушень з 
кваліфікуючою (обтяжуючою) чи особливо кваліфікуючою ознакою, як-от: за попередньою змовою групою осіб, 
організованою групою, посадовими особами. 
 
Зустрічаються випадки, коли у справі протиправні дії проти дикої природи поєднані з такими протиправними діями, 
як погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу (але на практиці зазвичай такі справи 
розділяються на окремі провадження). У наведених статистичних даних у рамках проєкту такі справи, що були виділені, 
не бралися до уваги. 

 
На основі представлених даних можна констатувати, що за період з 2015 по 2020 рік в Україні 

серед кримінальних правопорушень проти дикої природи найбільше були поширені 
протиправні дії, що отримали кваліфікацію – здійснення незаконного полювання (ст. 248 ККУ). 
Наприклад, серед об’єктів правопорушень у цій категорії справ були: зубр (Bison bonasus), рись 
(Lynx lynx), кіт лісовий (Felis sylvestris); лось європейський (Alces alces), тетерук (Tetrao (Lyrurus) 
tetrix), орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla), беркут (Aquila chrysaetos), сова довгохвоста (Strix 
uralensis) та ін. 

 
У меншій кількості в цей період були зібрані як приклади кримінальні правопорушення за 

такі протиправні дії, як: 
а) незаконне рибальство чи інше незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 

добувним промислом (ст. 249 ККУ); серед об’єктів правопорушень, наприклад, осетрові види 

 
 
211 Стаття 28 Кримінального кодексу України має назву «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за 
попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією». 
212 Стаття 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення має назву «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах 
пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду». 
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риб (білуга звичайна (Huso huso), осетер руський (Acipenser gueldenstaedtii), севрюга (Acipenser 
stellatus) та ін.), а також вирезуб причорноморський (Rutilus frisii), марена звичайна (Barbus 
barbus), краб кам’яний (Eriphia verrucosa) та ін.; 

б) здійснення жорстокого поводження з дикими тваринами (ст. 299 ККУ); серед об’єктів 
правопорушень, наприклад, рись (Lynx lynx), ведмідь бурий (Ursus arctos), ведмідь гімалайський 
(Ursus thibetanu), лев (Panthera leo), тигр (Panthera tigris), леопард (Panthera pardus); орлан-
білохвіст (Haliaeetus albicilla) та ін. 

 
2. 256 прикладів справ, в яких протиправні дії були кваліфіковані за такими статтями 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП) – див. детальніше 
таблицю № 2 та графік №2 нижче: 

Таблиця № 2 
 

Номер статті 
КУпАП 

Назва статті КУпАП Кількість 
справ 

85 Порушення правил використання об'єктів тваринного світу 16 

87 Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, 
переселення, акліматизації та схрещування диких тварин 

1 

88 Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів 
тваринного і рослинного світу 

2 

88-1 Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного 
світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах 

22 

89 Жорстоке поводження з тваринами 1 

90 Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних 
договорів України, або які внесені до переліків рідкісних видів тварин і 
рослин, або які мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, 
або є такими, що перебувають під загрозою зникнення на відповідній 
території 

214 

1 адміністративна справа – за законодавством Польщі (незаконне перевезення 150 кг вугра європейського громадянином 
України на територію Республіки Польща) 

 
Графік № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основі представлених даних можна констатувати, що за період з 2015 по 2020 рік в Україні 
серед виявлених справ щодо адміністративних правопорушень найбільше були поширені 
протиправні дії, що отримали таку кваліфікацію, як: 

а) порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги 

України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України (ст. 90 КУпАП); 

серед об’єктів правопорушень, наприклад, ведмідь бурий (Ursus arctos), осетер російський 

(Acipenser gueldenstaedtii), білуга звичайна (Huso huso), стерлядь (Acipenser ruthenus); севрюга 

https://redbook-ua.org/item/ursus-arctos-linnaeus/
https://redbook-ua.org/item/ursus-arctos-linnaeus/
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(Acipenser stellatus), вирезуб причорноморський (Rutilus frisii), бистрянка російська (Alburnoides 

rossicus), пічкур дунайський (Gobio uranoscopus), лосось дунайський (Hucho hucho), ялець 

звичайний (Leuciscus leuciscus), білоперий пічкур дністровський (Romanogobio kesslerii), орлан-

білохвіст (Haliaeetus albicilla) та ін.; 

б) порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, а 

також правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах (ст. 88-1 КУпАП); 

серед об’єктів правопорушень, наприклад, лев (Panthera leo), рись (Lynx lynx), рись руда / 

червона (Leptailurus serval), ведмідь бурий (Ursus arctos), ведмідь бурий тяньшанський (Ursus 

arctos isabellinus), оцелот (Leopardus pardalis), бізон (Bison bison), осетер російський (Acipenser 

gueldenstaedtii), севрюга (Acipenser stellatus), вирезуб причорноморський (Rutilus frisii), краб 

кам’яний (Eriphia verrucosa), канюк степовий (Buteo rufinus) та ін.; 

в) порушення правил використання об'єктів тваринного світу (ст. 85 КУпАП); серед об’єктів 

правопорушень, наприклад, лев (Panthera leo), рись (Lynx lynx), білуга звичайна (Huso huso), 

севрюга (Acipenser stellatus), морська свиня (Phocoena phocoena relicta), афаліна (Tursiops 

truncatus), скопа (Pandion haliaetus); сова сіра (Strix aluco); краб кам’яний (Eriphia verrucosa) та 

ін. 

 
Водночас за період з 2015 по 2020 рік найменше були поширені протиправні дії щодо диких 

тварин, що отримали таку кваліфікацію, як: а) незаконне вивезення з України і ввезення на її 

територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88 КУпАП); серед об’єктів правопорушення: 

лев (Panthera leo) та тигр (Panthera tigris); б) порушення вимог щодо охорони середовища 

перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (ст. 87 

КУпАП); серед об’єктів правопорушення: орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla); в) жорстоке 

поводження з тваринами (ст. 89); серед об’єктів правопорушення: лев (Panthera leo). 

З метою оцінки ситуації з правопорушеннями, пов’язаними з незаконним вивезенням з 

України і ввезенням на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст. 88 КУпАП) слід 

дивитися всі зібрані випадки адміністративних правопорушень, які були кваліфіковані за 

статтями Митного кодексу України (див. пункт 4 нижче). 

 

3. 63 випадки складення протоколів про адміністративні правопорушення за 
порушення митних правил (тобто за незаконне переміщення об'єктів тваринного та/або 
рослинного світу (видів, які внесені до додатків CITES та/або до Червоної книги України) 
через митний кордон України), в яких протиправні дії були кваліфіковані за такими 
статтями Митного кодексу України (надалі – МКУ) – див. детальніше таблицю № 3 та графік 
№ 3 нижче: 

 
Таблиця № 3 

 
Номер статті МКУ Назва статті МКУ Кількість 

справ 

471 Порушення порядку проходження митного контролю в зонах 
(коридорах) спрощеного митного контролю 

9 

472 Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення 

5 

482 Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 
України поза митним контролем 

1 

483 Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через 
митний кордон України з приховуванням від митного контролю 

48 

Водночас із 48 виявлених справ, кваліфікованих за ст. 483 МКУ – щодо 31 справи провадження були припинені за 

відсутністю складу адміністративного правопорушення. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://redbook-ua.org/item/ursus-arctos-linnaeus/
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Графік № 3 
 

 
 

 
 
Представлені дані дозволяють констатувати, що за період з 2015 по 2020 рік в Україні серед 

виявлених випадків складення протоколів про адміністративні правопорушення найбільше 
були поширені протиправні дії, що отримали таку кваліфікацію, як переміщення або дії, 
спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного 
контролю (ст. 483 МКУ).  

 
Наприклад, серед об’єктів правопорушень у цій категорії справ були: 
 
а) лише в 1 випадку – осетрова (чорна) ікра вагою 3,5 кг (ввезення в Україну); 
б) у решті 47 випадках – види фауни та флори (вивезення з України), наприклад, такі види, 

як: ведмідь бурий (Ursus arctos), щиглик звичайний (Carduelis carduelis), павич білий (Pavo 
cristatus mut. Alba), павич чорноплечий (Pavo cristatus var. nigripensis), павич звичайний 
(індійський) (Pavo cristatus) та ін. 

 
У переважній більшості за цією статтею 483 МКУ об’єктами правопорушень були птахи, серед 

яких переважають щиглики звичайні (Carduelis carduelis) – більш як 50 тисяч особин. 
 
За іншими виявленими статтями, наприклад, серед об’єктів правопорушень були: за ст. 471 

МКУ – пітон королівський (Python regius), пітон сітчастий (Python reticulatus); личинки комах, 
метеликів, соколи, зокрема, балобани (Falco cherrug); за ст. 472 – папуги, зокрема, і Жако (чи 
сірий папуга, Psittacus erithacus) та ін. (у тому числі, шкури ведмедя, осетрова (чорна) ікра). 

 
 

За даними Державної митної служби, щодо цих зібраних 63 випадків складення 

протоколів про адміністративні правопорушення за порушення митних правил 

встановлено також такі відомості: 

 

1. Розподіл зібраних випадків правопорушень за митницями (таблиця № 4): 

 
Таблиця № 4 

 
 

https://redbook-ua.org/item/ursus-arctos-linnaeus/
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2. Способи перетину державного кордону України у зібраних випадках: 

- у 54 випадках мало місце вивезення об'єктів з митної території України; 

- у 7 випадках – ввезення об'єктів на митну територію України; 

- стосовно інших 2 випадків на Волинській митниці щодо осетрової (чорної) ікри: 14,5 кг та 

17,7 кг – дані щодо способу перетину кордону відсутні. 

 

3. Серед осіб правопорушників, щодо яких були складені ДМСУ протоколи про 
адміністративні правопорушення (порушення митних правил), фігурували іноземні 
громадяни таких держав (таблиця № 5): 

 
Таблиця № 5 

 

- Лівану, 

- України, 

- Єгипту, 

- Сирії, 

- Йорданії, 

- Російської 

Федерації, 

- Туреччини. 
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4. Напрямки незаконного переміщення через митний кордон України 

(таблиця №  ): 
Таблиця № 6 

 

• Київ (Україна) – Амман 
(Йорданія); наприклад, птахи живі 
(щиглики, омелюхи, снігурі, 
папуги, голуби та ін.); 

• Київ (Україна ) – м. Дубай 
(ОАЕ); наприклад, ведмежата, 
птахи (щиглики, соколоподібні, 
папуги тощо); 

• м. Бейрут (Ліван) – м. Київ 
(Україна); наприклад, осетрова 
(чорна) ікра; 

• м. Чорноморськ (Україна) – 
Туреччина; наприклад, кошеня 
гепарда; 

• м. Київ (Україна) – м. Бейрут 
(Ліван); наприклад, птахи живі 
(щиглики та ін.); 

• Республіка Польща – Україна; 
наприклад, личинки метеликів, 
змії живі виду «пітон», 
європейський вугор (молодняк); 

• Україна – через Угорщину в 
Італію; наприклад, птахи 
(щиглики, омелюхи, снігурі); 

• Київ (Україна) – Російська 
Федерація; наприклад, шкури 
ведмедя. 

 

 
Під час збору інформації про ситуацію та випадки незаконного переміщення видів, що 

охороняються, через митний кордон України було виявлено, що адміністративні органи 
Конвенції CITES в Україні, а це: а) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
(за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції) та б) Державне агентство 
меліорації та рибного господарства України (щодо осетрових видів риб і виробленої з них 
продукції) – не мають інформації про правопорушення, що вчиняються в Україні стосовно видів, 
які охороняються за Конвенцією CITES (зокрема, така інформація не надходить та наразі немає 
законодавчих вимог, щоб вона надходила до них від інших уповноважених органів). 

Водночас варто відмітити, що найбільш деталізовану інформацію, яка є важливою та 
необхідною для підготовки цього звіту, зокрема, щодо виявлених випадків незаконного 
переміщення через митний кордон України видів, які охороняються, надала Державна митна 
служба України (що, в свою чергу, дало можливість більш детально представити дані, зокрема, 
щодо  3 зібраних випадків складення протоколів про адміністративні правопорушення за 
порушення митних правил). 

WWF-Україна також надіслала ці дані (а саме: інформацію щодо об’єктів тваринного та 
рослинного світу, які незаконно переміщувалися через митний кордон України в період 2015–
2020 років, отриману від Департаменту боротьби із контрабандою та порушенням митних 
правил Державної митної служби України) адміністративним органам CITES в Україні для 
подальшого використання у роботі, у тому числі для підготовки та подачі звітності до 
Секретаріату CITES. 

Такий стан речей, на нашу думку, є прикладом важливості та необхідності поліпшення 
співпраці і взаємодії з питань ефективного запобігання, розслідування правопорушень проти 
дикої природи між уповноваженими державними органами, зокрема, в частині обміну 
інформацією, формування уніфікованих відкритих реєстрів. 

 

Звітні та інші дані уповноважених органів, що характеризують ситуацію в цілому. 

Крім зазначених 414 прикладів справ про правопорушення проти дикої природи, також 

зібрано, проаналізовано та узагальнено інформацію за 2015–2020 роки із відкритих джерел 

щодо відомостей про правопорушення проти довкілля, які публікують / надають за запитами: 

Офіс Генерального прокурора, Державна екологічна інспекція України, Державне агентство 
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меліорації та рибного господарства, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України щодо показників роботи служби державної охорони природно-заповідного фонду. 

Ці дані не зведені та не систематизовані у рамках однієї бази даних; вони розрізнено (за 
відсутності єдиної методики) збираються кожним із вказаних уповноважених органів (за різним 
обсягом, різними індикаторами тощо; водночас зазвичай такі відомості не конкретизовані щодо 
видів, які охороняються). Відповідно порівняти дані різних уповноважених органів наразі дуже 
складно. Однак вони демонструють загальну ситуацію та тенденції в Україні щодо стану 
боротьби з усіма правопорушеннями проти довкілля та/або щодо певних їхніх видів: рослинного 
світу, лісів, природно-заповідного фонду, тваринного світу та рибних ресурсів, у т. ч. в частині 
браконьєрства (та/або ситуацію й тенденції щодо ефективності діяльності окремого 
уповноваженого органу). Ця ситуація та тенденції в цілому є характерними і для такої частини 
(складової) правопорушень проти довкілля, як правопорушення проти дикої природи / проти 
видів, що охороняються. 

 

Зокрема, нижче представлено дані, які демонструють таке. 

 

1. Згідно з відомостями Офісу Генерального прокурора України (опублікованими на 

його вебсайті), у структурі загальної кількості облікованих кримінальних правопорушень 

за 2015–2020 роки частка кримінальних правопорушень проти довкілля становила не 

більш як 1 % (а саме: в середньому лише 0,72   на рік213 214) (див. таблицю № 7 та графік № 

4). На підставі цього можна зазначити, що частка кримінальних правопорушень проти дикої 

природи, які є складовою частиною кримінальних правопорушень проти довкілля, є ще меншою 

(точних даних про це немає). 

 

Таблиця № 7 
 
 

Рік Усього 
криміналь

них 
правопору

шень 
(різних 
видів) 

Кримін
альні 

правоп
орушен

ня 
проти 

довкілл
я 

Відсоток (%) 
облікованих 

кримінальних 
правопорушень 
проти довкілля 

серед усіх 
облікованих 

кримінальних 
правопорушень 
(у середньому) 

Кримінальні правопорушення проти довкілля (обліковані): 

а) провадження направлені 
до суду: 

б) провадження закрито: 

Загальна 
кількість  

Відсоток (%) 
серед усіх 

облікованих 
кримінальних 

правопорушень 
проти довкілля 

Загальна 
кількість 

Відсоток (%) 
серед усіх 

облікованих 
кримінальних 

правопорушень 
проти довкілля 

2020 592604 4558 0,77 % 1037 22,75 % 2899 63,60 % 

2019 444130 3769 0,85 % 864 22,92 % 2389 63,39 % 

2018 487133 3529 0,72 % 1114 31,57 % 2218 62,85 % 

2017 523911 3765 0,72 % 1085 28,82 % 2941 78,11 % 

2016 592604 3941 0,67 % 872 22,13 % 2767 70,21 % 

2015 565182 3181 0,56 % 1029 32,35 % 2601 81,77 % 

За період 2015–2020 рр. – 0,72 %  
(у середньому) 

За період 2015–2020 рр. – 
26,76 % (у середньому) 

За період 2015–2020 рр. – 
69,99 % (у середньому) 

 
 
 

Графік № 4 
 
                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
213 За даними Єдиних звітів про кримінальні правопорушення, що публікуються Офісом Генерального прокурора. 
https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika 
214 До розрахунку було взято 6-річний період 2015–2020 років із діапазоном від 0,5    до 0,77   облікованих кримінальних правопорушень 
проти довкілля в структурі загальної кількості усіх облікованих кримінальних правопорушень за цей період. 

https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika
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Інформація, представлена у таблиці № 7, також демонструє дані щодо загальної кількості 

кримінальних правопорушень проти довкілля в Україні у структурі загальної кількості всіх 

облікованих кримінальних правопорушень з розбивкою по роках (за період 2015–2020 рр.), а 

саме, що: у 2020 році загальна кількість кримінальних правопорушень проти довкілля в Україні 

становила 4558; у 2019-му – 37 9; у 2018-му – 3529, у 2017-му – 37 5, у 201 -му – 3941, у 2015-

му – 3181 (див. також нижче графік № 5, графік № 5/1). 

З огляду на ці дані можна зробити загальний висновок, що за період з 2015 по 2020 рік 

відбулося збільшення кількості виявлених кримінальних правопорушень проти довкілля 

(але водночас варто зазначити, що немає даних для однозначного висновку про причини такого 

збільшення: через поліпшення ефективності виявлення та розслідування цих правопорушень чи 

через збільшення кількості їхнього вчинення або з першої та другої причини тощо; також немає 

даних щодо того, які саме кримінальні правопорушення проти довкілля збільшилися: 

правопорушення проти дикої природи чи інші). 

Графік № 5 
 



                                               Національний звіт щодо правопорушень проти дикої природи в Україні   | 81 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водночас у частині щорічних даних про кількість кримінальних правопорушень проти 

довкілля в Україні для порівняння представлено також узагальнені відомості про те, скільки 

проваджень із цієї загальної кількості облікованих кримінальних правопорушень було 

направлені до суду (а це лише близько 1/3 (а саме: в середньому 26,76 % на рік)), а також 

скільки було закрито (а це близько 2/3 (а саме: в середньому 69,99 % на рік)) (див. таблицю 

7 та графік № 5). 

Наприклад, нижче представлено інформацію щодо облікованих кримінальних 

правопорушень за такими статтями Кримінального кодексу України (ККУ), релевантними для 

проєкту SWIPE, як: 

- стаття 201-1 «Переміщення через митний кордон України поза митним контролем 

або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та 

рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, 

заборонених до вивозу за межі митної території України» (див. графік №  , ця стаття є 

відносно новою, з'явилася із 2018 року, однак випадки обліковані тільки із 2020 року (за період 

2018–2019 рр. не було зафіксовано жодного); 

- стаття 245 «Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу» (див. графік № 7); 

- стаття 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу» 

(див. графік № 8, за цією статтею найбільше облікованих кримінальних правопорушень 

(порівняно зі статистикою за вісьмома іншими поданими тут статтями ККУ); 

- стаття 247 «Порушення законодавства про захист рослин» (див. графік № 9, за   років 

жодне провадження за цією статтею не було направлено до суду, із 2020 року ця стаття 

належить до кримінальних проступків*); 
 

* Примітка. Це приклад новел кримінального законодавства, що набули чинності з січня 2020 року: кримінальні 

правопорушення тепер кваліфікуються і як злочини, і як кримінальні проступки (новий інститут). Кримінальним 

проступком вважається діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачено основне покарання у виді штрафу 

не більше 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням 

волі (ч. 2 ст. 12 ККУ). Кримінальний проступок, на відміну від усіх інших проступків (адміністративного, цивільного, 

дисциплінарного та матеріального) вважається не суспільно шкідливим, а суспільно небезпечним діянням, 

розслідування яких здійснюється у спрощеному порядку у формі дізнання. Відповідно до ст. 45 ККУ особа, яка вперше 

вчинила кримінальний проступок і після щиро покаялася, активно сприяла розкриттю, повністю відшкодувала завдані 

нею збитки або усунула заподіяну шкоду, може бути звільнена від кримінальної відповідальності. При цьому, це не 

стосується осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення, порушення правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або перебували під впливом лікарських засобів, що знижують швидкість реакції чи увагу. У випадку відбуття покарання 

за вчинення кримінального проступку, особа після відбуття такого покарання вважається такою, що не має судимості (п. 

21 ч.1 ст.89 ККУ215). 

 

 
 
215 Кримінальний кодекс України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
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- стаття 248 «Незаконне полювання» (див. графіки № 10 та № 10/1); 

- стаття 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом» (див. графіки № 11 та № 11/1, друга за кількістю облікованих правопорушень 

стаття ККУ (після ст. 24  ККУ); 

-  стаття 252 «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону 

держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)» (див. графіки № 12 та № 

12/1); 

- стаття 441 «Екоцид» (див. графік № 13). 

 
Зокрема, у графіках за кожною із цих статей за період 2015–2020 років наведено такі 

щорічні дані, як: 

 а) про загальну кількість облікованих кримінальних правопорушень; 

 б) про загальну кількість проваджень, направлених до суду; 

 в) про загальну кількість закритих проваджень. 

 
 
 
 
 
 

Графік № 5/1 
 

 
 
 
 
 

Графік № 6 
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Графік № 7 
 
 

 
 
 
 

 
Графік № 8 
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Графік № 9 

 
 
 
 
 

Графік № 10 
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Графік № 10/1 
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Графік № 11 

 

 
 
 
 

Графік № 11/1 

 
 

 
 
 

Графік № 12 
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Графік № 12/1 
 
 
 

 
 
 
 

 
Графік № 13 
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Загалом зазначені приклади демонструють, що у період 2015–2020 років спостерігається 

низький відсоток направлення кримінальних проваджень до суду та високий відсоток закриття 

кримінальних проваджень. 

 
Графік № 14 

 

2. Згідно з відомостями Державної екологічної інспекції України (ДЕІ) зібрано, 

проаналізовано та узагальнено інформацію за період 2015–2020 років щодо правопорушень 
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у сфері охорони довкілля, раціонального використання, відтворення та охорони 

природних ресурсів, а саме щодо: рослинного світу; лісів; природно-заповідного фонду; 

тваринного світу та рибних ресурсів, у т. ч. в частині браконьєрства* щодо них216 (тобто сфер, 

які є предметом дослідження в рамках проєкту SWIPE), зокрема, представлено такі дані: 

 
* Примітка. Тут варто відмітити одну проблему. Річ у тому, що уповноважений орган (ДЕІ) у своїх даних щодо 

правопорушень застосовує термін «браконьєрство» та наводить щодо нього певні статистичні показники (виділяючи 

окремо категорію «браконьєрство» у розділі даних правопорушень «тваринний світ» та «рибні ресурси»). Однак 

визначення браконьєрства (або чіткий перелік правопорушень, які до нього належать, чи інша конкретизація) відсутнє у 

законодавстві України. Тобто наразі користувач цих офіційних даних не зможе чітко окреслити, яких саме 

правопорушень стосуються ці статистичні показники. Можна лише з високою ймовірністю стверджувати, що, швидше за 

все, до цього терміну належить незаконне полювання та нелегальне рибальство (але які ще правопорушення – наразі 

чітко невідомо). 

 
2.1. Дані ДЕІ щодо кількості складених протоколів, у т. ч. кількості протоколів, переданих 

до розгляду у судові органи; щодо кількості осіб, притягнутих до адміністративної 

відповідальності; щодо кількості матеріалів, скерованих ДЕІ до правоохоронних органів 

(прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України та ін.); щодо кількості відкритих 

кримінальних проваджень (див. таблиці № 8 та графіки № 15–21): 

 
Таблиця № 8 

 
 

 
Графік № 15 

 

 
 
216 Інформація проаналізована, вибірки зроблені на підставі відкритих звітних даних, розміщених на офіційному вебсайті Державної 

екологічної інспекції України.  
 https://www.dei.gov.ua/posts?post_type_id=2&category_id=19&doctype_id=&post_text=&date_from=&date_to= 

https://www.dei.gov.ua/posts?post_type_id=2&category_id=19&doctype_id=&post_text=&date_from=&date_to
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Графік № 16 
 

 
 
 

Графік № 17 
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Таблиця № 8/1 
 

 
 

Графік № 18 
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Графік № 19 

 
 
* Перелік позицій на графіках № 16, 17 та 19 не є вичерпним, у вибірці із загальної статистики ДЕІ України представлено 
саме ті, які є предметом дослідження в рамках проєкту SWIPE. 

 

 
Таблиця № 8/2 

 
 
 

                                                                         
                                                                                                                                     Графік № 20 
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Таблиця № 8/3 
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Графік № 21 
 

Представлені дані ДЕІ за період 2015–2020 років демонструють загалом щодо всіх 

вказаних сфер збільшення217 майже всіх із зазначених показників, як-от: кількість складених 

протоколів у сфері охорони довкілля; кількість осіб, притягнутих до адміністративної 

відповідальності; кількість матеріалів, скерованих ДЕІ до правоохоронних органів; кількість 

відкритих кримінальних проваджень (виняток становить показник «кількість протоколів, 

переданих для розгляду в судові органи», оскільки в загальних даних не спостерігається сталої 

тенденції щодо збільшення кількості, хоча це мало місце переважно за рахунок показників щодо 

правопорушень проти рослинного світу та природно-заповідного фонду (наприклад, кількість у 

2015 році була більшою, ніж у 2020-му) та щодо правопорушень проти рибних ресурсів 

(наприклад, кількість у 2015 році дорівнювала кількості у 2020-му); водночас показники щодо 

правопорушень проти тваринного світу, у т. ч. щодо браконьєрства тваринного світу, а також 

щодо браконьєрства водних (до 2018 р. – рибних) біоресурсів – загалом свідчать про 

збільшення кількості протоколів, які передаються до суду, принаймні якщо порівнювати 2015 та 

2020 роки). 

Однак варто зазначити, що немає даних для однозначного висновку про причини такого 

збільшення: через поліпшення ефективності виявлення та розслідування цих правопорушень чи 

через збільшення кількості їхнього вчинення або через першу та другу причини тощо). 

 
2.2. Дані ДЕІ щодо сум накладених та стягнутих штрафів (тис. грн) (див. таблиці № 9 та 

графіки № 22–24): 

 
 
 
 
 

 
 
217 Кількісні дані протягом 2015–2020 років були різними (то більшими, то меншими за попередній рік), але порівняння кількісних 
показників 2015 та 2020 років демонструють збільшення кількості правопорушень. 
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Таблиці № 9, 9/1, 9/2 
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Графік № 22 

 
Графік № 23 
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Графік № 24 
 

 
 

2.3. Дані ДЕІ щодо сум розрахованих збитків (тисяч гривень) за вчинені правопорушення, а 

також щодо сум екологічних збитків, стягнення яких здійснювалося шляхом пред’явлення 

претензій та позовів (див. таблиці № 10 та графіки № 25–29): 

 
 

Таблиця № 10 
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Графік № 25 
                                                                                                                                                                                           

 
Таблиця № 10/1 
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Графік № 26 

 

 
 
 
 

Таблиці № 10/2, 10/3, 10/4 
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Графік № 27 
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Графік № 28 
 

 

 
Графік № 29 
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2.4. Дані ДЕІ щодо виявлення та притягнення до юридичної відповідальності за 

браконьєрство (щодо тваринного світу та водних ресурсів) за областями (округами та ін.) за 

2018–2020 роки (див. графіки № 30–32 (2020 рік), № 33–35 (2019 рік), № 3 –38 (2018 рік). 

Графіки № 30, 31 
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Графіки № 32, 33 
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Графіки № 34, 35 
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Графіки № 36, 37 
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Графік № 38 

 
Зокрема, представлені дані за період 2018–2020 років демонструють, що стосовно 

браконьєрства загалом (щодо тваринного світу та водних ресурсів): 

- найбільше осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності за браконьєрство 

(щодо тваринного світу та водних ресурсів) – у Харківській області (2020); у межах території 

діяльності Державної Азовської морської екологічної інспекції (2019); у Житомирській області 

(2018); 

- найбільше стягнуто збитків щодо браконьєрства за претензіями та позовами – у 

Харківській області (2020); у Вінницькій області (2019); у Житомирській області (2018); 

- найбільше відкрито кримінальних проваджень, зокрема, за браконьєрство водних 

біоресурсів – у Черкаській області (2020, 2019); у межах території діяльності Державної 

Азовської морської екологічної інспекції (2018). 

 
 

3. Згідно з відомостями Державного агентства меліорації та рибного господарства 

України (надалі – ДАМРГ) зібрано, проаналізовано та узагальнено інформацію за період 2015–

2020 років щодо правопорушень у сфері охорони довкілля, які належать до їхніх 

повноважень (серед них, наприклад, правопорушення щодо порушення правил 

рибальства та ін.)218, внаслідок чого представлено такі відомості, як: 

 

3.1. Дані ДАМРГ щодо виявлення адміністративних справ (порушень) та щодо подальшого 

руху справ (див. таблицю № 11 та графік № 39). 

 

 
 
218 Інформація проаналізована на підставі відкритих звітних даних, розміщених на офіційному вебсайті Державного агентства меліорації 
та рибного господарства України.  https://darg.gov.ua/_derzhavnij_nagljad_ta_kontrolj_0_40_menu_0_1.html 

https://darg.gov.ua/_derzhavnij_nagljad_ta_kontrolj_0_40_menu_0_1.html


                                               Національний звіт щодо правопорушень проти дикої природи в Україні   | 107 
 

 

Таблиця № 11 
 

 

 
 
 
 

Графік № 39 
 

* Перелік позицій на слайді не є вичерпним, представлено із загальної статистики ДАМРГ саме ті, які є предметом 
дослідження в рамках проєкту SWIPE. 
** Ці індикатори введено з 2019 року. 

 
Зокрема, представлені дані за період 2015–2020 років демонструють загалом збільшення у 

2020 році (порівняно з 2015 р.) кількості виявлення адміністративних правопорушень органами 
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рибоохорони219. Водночас спостерігається зменшення у 2020 році (порівняно з 2015 р.) кількості 

переданих справ до суду (на 7  , у т. ч. щодо осіб), а також кількості справ, направлених до суду 

для відкриття кримінальних проваджень (5 ,2   /  7,7   (щодо осіб)). Однак можна побачити, 

що стабільно з року в рік зростає кількість випадків винесення попереджень за постановами 

органів рибоохорони. 

 
3.2. Дані ДАМРГ щодо накладених та стягнутих штрафів (у гривнях) за постановами органів 

рибоохорони й судів (див. таблиці № 12, 13 та графік № 40). 

 
Таблиці № 12, 13 

 
Графік № 40 

 

 
Зокрема, представлені дані за період 2015-2020 років демонструють загалом збільшення у 

2020 році (порівняно з 2015) сум накладених (на 21,2  ) та стягнутих (на 24,5  ) штрафів (у 

гривнях). При цьому, спостерігається зменшення у 2020 році (порівняно з 2015) сум штрафів, 

що були стягнуті за постановами судів (на 3,1 ). Водночас можна побачити, що орієнтовно у 2 

 
 
219 Кількісні дані протягом 2015–2020 років були різними (то більшими, то меншими за попередній рік), але порівняння кількісних 
показників 2015 та 2020 років демонструють їхнє збільшення. 
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рази збільшилися суми накладених (на 49,   ) та стягнутих (на 47,   ) штрафів за постановами 

органів рибоохорони. 

 

3.3. Дні ДАМРГ щодо кількості вилучених засобів та знарядь лову (од.) та червонокнижних 

біоресурсів (кг)* (див. графік № 41). 
*Примітка. Цей індикатор введено з 2019 року. 

Графік № 41 

 

 

Зокрема, представлені дані демонструють загалом зменшення у 2020 році (порівняно з 2015 

р.) кількості вилучених засобів та знарядь лову (за період 2015–2020 років) – на 47,9  та 

червонокнижних біоресурсів (за період 2019–2020 років) – на 21,9 . 

Водночас варто відмітити прогрес у зборі даних цього уповноваженого органу, що полягає у 

виокремленні та введенні з 2019 року такого індикатора, як «вилучені червонокнижні біоресурси 

(у кг)». Враховуючи, що Державне агентство меліорації та рибного господарства України є 

національним адміністративним органом Конвенції CITES в Україні щодо осетрових, то 

рекомендовано під час збору даних ДАМРГ ввести додатково ще індикатори щодо 

осетрових (принаймні про кількість вилучених особин, нараховані, сплачені збитки). 

 
3.4. Дані ДАМРГ щодо нарахованих та сплачених збитків (див. графік № 42). 
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Графік № 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Зокрема, представлені дані за період 2015–2020 років демонструють загалом збільшення 

у 2020 році (порівняно з 2015 р.) як сум нарахованих збитків, грн (на 79,8  ), так і сум сплачених 

збитків, грн (на 12,9  ). 

 

3.5. Дані ДАМРГ щодо викриття порушень, передбачених статтями Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (КУпАП), що становлять інтерес у рамках проєкту SWiPE (див. 

таблицю № 14, графік № 43). 

Таблиця № 14 

 
Частина, номер 

статті КУпАП 
Назва статті / частини статті КУпАП 

ч. 3 ст. 85  Порушення правил рибальства.  

ч. 4 ст. 85 Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, 
електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, 
промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих 
ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами 
любительського і спортивного рибальства добову норму вилову). 

ч. 5 ст. 85 Порушення правил здійснення інших видів спеціального використання об'єктів тваринного 
світу. 

ст. 85-1 Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) 
об'єктів тваринного або рослинного світу. 

ст. 86-1 Експлуатація на водних об'єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним 
обладнанням. 

ст. 88-1 Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил 
утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах. 

ст. 90 Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України 
або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, або які внесені до 
переліків рідкісних видів тварин і рослин, або які мають особливу наукову, природоохоронну 
та іншу цінність, або є такими, що перебувають під загрозою зникнення на відповідній 
території. 
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Графік № 43 
 

 

4. Згідно з відомостями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України щодо показників роботи служби державної охорони природно-заповідного фонду 

(ПЗФ)220 за період 2015–2020 років зібрано, проаналізовано та представлено таку інформацію: 

 

 

4.1. Дані щодо кількості: а) виявлених порушень природоохоронного законодавства в 

межах установ природно-заповідного фонду; б) складених протоколів про адміністративні 

правопорушення працівниками служб державної охорони ПЗФ; в) матеріалів, переданих для 

відкриття кримінальних проваджень (див. графік № 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
220 Служба державної охорони ПЗФ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України є відповідальним органом щодо ст. 91 
КпАПУ «Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду», що становить інтерес в рамках 
проєкту SWiPE. 



                                               Національний звіт щодо правопорушень проти дикої природи в Україні   | 112 
 

 

 

Графік № 44 

 

 
 

Зокрема, представлені дані за період 2015–2020 років демонструють загалом зменшення 

у 2020 році (порівняно з 2015 р.) кількості виявлених порушень природоохоронного 

законодавства в межах установ природно-заповідного фонду (ПЗФ) службами державної 

охорони ПЗФ – на 5,5  ; а також кількості складених протоколів про адміністративні 

правопорушення працівниками служб державної охорони ПЗФ – на 55,7  . Водночас у 2020 році 

(порівняно з 2015 р.) спостерігається збільшення кількості матеріалів, переданих для відкриття 

кримінальних проваджень – на 5   . 

 
 
 

4.2. Дані щодо загального обсягу шкоди, завданої та відшкодованої ПЗФ, внаслідок 

порушень природоохоронного законодавства (див. графік № 45). 

 

Графік № 45 
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2. Аналіз зразкових випадків 
 

А. Приклади належної практики. 

 
Справа про масову загибель птахів (зокрема, червонокнижних – журавлів сірих, огарів 

та багатьох ін.) у районі біосферного заповідника «Асканія-Нова» (Херсонська область, 
Україна) від застосування пестицидів з порушеннями (2021). 

З січня 2021 року на території Каховського району Херсонської області співробітниками 
біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна Національної академії 
аграрних наук (надалі – заповідник)221 та іншими особами було виявлено масову загибель птахів 
та інших тварин у районі заповідника, а також на сільськогосподарських полях, що розміщені 
навколо заповідної зони заповідника. За період з початку січня до початку травня 2021 року було 
виявлено, за деякими підрахунками, більш як 2,5 тис. особин птахів різних видів, серед них: 
занесені до Червоної книги України – журавель сірий (Grus grus), огар (Tadorna ferruginea), 
казарка червоновола (Rufbrenta rufcollis), канюк степовий (Buteo rufnus), орлан-білохвіст 
(Haliaeetus albicilla) та ін. птахи (наприклад, лебідь-кликун, яструб великий, яструб малий та ін.), 
а також інші тварини. 

Загибель журавлів сірих, що не лише занесені до Червоної книги України, а й охороняються 
за міжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також інших тварин, стала 
найгучнішим екологічним резонансом у 2021 році. Сумарні збитки, завдані довкіллю, за деякими  
підрахунками, становили більш як 10 млн. грн (більш як 300 тис. євро222)223. 

Причиною загибелі птахів стало застосування фермерами на полях в районі заповідника 
пестицидів з діючою речовиною бродіфакум, у т. ч. з порушенням регламенту застосування 
препарату та санітарних правил. 

Попри те, що досудові розслідування у кримінальних справах наразі ще тривають (принаймні 
у частини з них) та у Єдиному реєстрі судових рішень станом на грудень 2021 року ще відсутні 
вироки судів, дана справа продемонструвала позитивну практику об’єднання зусиль різних 
уповноважених органів щодо припинення правопорушення, ліквідації та мінімізації його 
наслідків (наприклад, шляхом прибирання отруйних залишків на полях), змін на місцевому рівні 
у відносинах заповідника з аграріями (зміни до договорів оренди землі (у т. ч. в частині обмежень 
щодо застосування пестицидів), встановлення заборони щодо застосування пестицидів у 40-
кілометровій зоні заповідника), ініціювання системних змін на державному рівні (у т. ч. у 
законодавстві) для попередження виникнення подібних ситуацій у майбутньому. 

 
Серед заходів реагування можна навести такі позитивні приклади діяльності 

уповноважених органів (не виключний перелік)*: 
 

1) представниками Національної поліції: 
а) розпочато низку кримінальних проваджень (попередні кваліфікації за Кримінальним 

кодексом України: ст. 239 – забруднення або псування земель і ст. 3 7 – службова недбалість, 
а також ст. 247 КК України – порушення законодавства про захист рослин, зокрема, правил, 
установлених для боротьби зі шкідниками, що спричинило тяжкі наслідки224); 

б) щоденно здійснювалися об’їзди земель, прилеглих до меж заповідника, та контроль 
руху транспорту, задіяного для земельних робіт (у районі масової загибелі тварин), для того, 
щоб у разі сумнівів у безпечності речовин, що вносяться на полях, терміново викликати на місце 
слідчо-оперативну групу та інших уповноважених осіб; 

 

2) представниками Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів: 

а) проведено низку позапланових перевірок, зокрема, 49 господарств, що здійснюють 
свою діяльність у межах заповідника (з виїздом на поля підприємств); з них у 27 господарствах 

 
 
221 Заповідник включено Бюро Міжнародної координаційної ради з програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» до міжнародної мережі 
біосферних заповідників, створеної з метою збереження природи і проведення наукових досліджень у найцінніших екосистемах Землі. 
До вказаного переліку включено заповідник із площею 33307 га, у тому числі 11054 га заповідної зони. 
222 Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (станом на 01.12.2021). Вебсайт Національного банку України. 
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily 
223 Це усереднені дані з різних джерел, зокрема: сторінки у Facebook Юлії Овчинникової (народної депутатки України). 
https://www.facebook.com/ovchynnykova/posts/719004486159772?__tn__=K-R ; _ ухвали Херсонського міського суду Херсонської області 
від 23.12.2021 у справі № 7  /5 92/21 (н/п 1-кс/7  /11 90/21). https://reyestr.court.gov.ua/Review/102172579 тощо. 
224 Із зазначених у публічному просторі та на деяких засіданнях уповноважених осіб. 

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=01.12.2021&period=daily
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102172579
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виявлено порушення законодавства у сфері захисту рослин; суб’єктам господарювання надано 
приписи щодо усунення виявлених порушень; 

б) залучено фахівців служби до невідкладних слідчих та процесуальних дій як спеціалістів; 
в) спільно із заповідником забезпечено експертне дослідження зразків патологічного 

матеріалу від загиблої птиці, води, зерна тощо; лабораторними дослідженнями Наукового 
центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л. І. Медведя225 
(дослідженням встановлено наявність підстав вважати загибель птахів такою, що відбулася 
через поїдання ними зерна, обробленого діючою речовиною – пестицидом бродіфакум); згодом 
мали місце також й інші спеціалізовані експертні дослідження за ініціативою інших 
уповноважених осіб (наприклад, судово-ветеринарної експертизи за ініціативою слідчих поліції 
у Національному науковому центрі інституту судових експертиз ім. Бокаріуса); 

г) направлено звернення до Ради національної безпеки і оборони України щодо внесення 
змін до регламентів застосування сильнодіючих хімічних речовин – родентицидів (пестицид 
бродіфакум належить до них); 

 

3) мали місце позапланові перевірки також і за участю представників Державної 
екологічної інспекції України; 

 

4) Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України – створено робочу 
групу з питань недопущення загибелі диких тварин при веденні сільського господарства (до 
складу якої включені представники державних органів, науковці, громадськість); 

 

5) Херсонською обласною державною адміністрацією226 (надалі – адміністрація): 
а) видано розпорядження голови адміністрації від 15.07.2021 № 592 «Про заборону 

застосування на території Херсонської області в межах 40-кілометрової зони заповідника 
родентицидів з діючою речовиною бродіфакум»; 

б) здійснено розміщення інформації на електронних платформах адміністрації про 
правила транспортування, зберігання та застосування пестицидів, проведення роботи з 
суб’єктами господарювання, які мають в обробітку землі; 

 

6) Верховною Радою України (Парламентом) було зібрано, опрацьовано та впроваджено 
низку законодавчих ініціатив, спрямованих на системне розв’язання проблеми. Так, Комітетом 
Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування проводився 
неодноразовий розгляд на засіданнях низки питань проблемної ситуації, зокрема, народним 
депутатом України направлялися депутатські запити на Генерального прокурора та Голови 
Національної поліції України з проханням взяти під особистий контроль та забезпечити 
належний прокурорський нагляд за проведенням досудового розслідування кримінальних 
проваджень, розпочатих за фактом масової загибелі птахів та інших тварин у районі заповідника 
(вересень 2021 р.); 

 
7) органами прокуратури – протягом 2021 року було направлено до суду низку позовів про 

внесення змін до договорів оренди / суборенди земель (загальна площа таких земель – понад 
2 000 га, частина з них міститься на території буферної зони заповідника), у т. ч. з метою 
встановлення обмежень у використанні земель: на внесення добрив і використання засобів 
захисту рослин (ці обмеження запобігатимуть виникненню подібних випадків масового отруєння 
і загибелі птахів та інших охоронюваних видів тварин в районі заповідника, зокрема, від 
застосування пестицидів аграріями в процесі вирощування сільськогосподарської продукції). 
Наразі в Єдиному державному реєстрі судових рішень є рішення судів про задоволення низки 
таких позовів. Серед іншого, у цих рішеннях встановлено обмеження у вигляді: а) спеціальної 
умови, а саме: внесення добрив та використання засобів захисту рослин наземним способом на 
полях необхідно здійснювати відповідно до законодавства за погодженням з адміністрацією 
заповідника; б) заборони, а саме: на застосування мінеральних добрив та хімічних засобів 
захисту рослин літальними апаратами; а також на розвиток господарської діяльності, яка може 
призвести до негативного впливу та на діяльність в іншому контексті – на мисливство і 
полювання, відстрілювання і відловлювання тварин. 

 
 
225 Повне найменування – Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені 
академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України». 
226 Херсонська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади (згідно з Законом «Про місцеві державні 
адміністрації» від 09.04.1999 № 586-XIV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
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* Примітка. Посилання на джерела інформації, які були використані для опису заходів реагування 
уповноважених осіб та щодо інших обставин справи (додатково до інших посилань, зазначених у тексті опису справи).  
227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 

 

 

Б. Приклади невдач, складних справ. 

 
Справа про нелегальний вилов червонокнижної риби білуги244 в українській частині 

дельти Дунаю (Одеська область, Україна, 2020). 
У травні 2020 року факт вилову рибалками білуги (Huso huso; довжиною близько 2 метрів, 

вагою близько 150 кілограмів) під час промислового лову був встановлений співробітниками 
Державної прикордонної служби України за участі співробітників Чорноморського 
рибоохоронного патруля, слідчо-оперативної групи поліції, спеціаліста-іхтіолога (які прибули 
згодом)245. У ході підготовки матеріалів про притягнення рибалок до адміністративної 
відповідальності (за ст. 90 КУпАП) певними працівниками правоохоронних органів не було 
дотримано вимог законодавства щодо порядку дій у цій ситуації, допущено помилки в 
оформленні документів, а також не було належного рівня узгодженості співпраці між 
представниками різних державних органів. У результаті в травні 2020 року Кілійський районний 
суд Одеської області постановив повернути матеріали адміністративної справи для належного 
оформлення до Чорноморського рибоохоронного патруля, ґрунтуючись на суто формальних 
підставах246. 

Визначено перешкоди, помилки та інші труднощі: 
 а) неналежна підготовка представниками державних органів первинних матеріалів 

адміністративної справи (у т. ч. відсутність обов’язкових документів);  
б) порушення представниками державних органів вимог законодавства щодо порядку дій 

у цій ситуації;  
в) відсутність належного рівня узгодженості співпраці між представниками різних 

державних органів;  
г) затягнутість строків передачі матеріалів адміністративної справи від державних органів 

до суду для притягнення до юридичної відповідальності (хоча строки передачі таких матеріалів 
у КУпАП не визначено, але сам протокол про адміністративне правопорушення складається не 

 
 
227 Сторінка у Facebook Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна. Публікація за 14.10.2021. https://it-
it.facebook.com/AskaniaNovaZapovednik/ 
228 На Херсонщині поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактами загибелі червонокнижних птахів. Новини 
(12.04.2021). https://hr.npu.gov.ua/news/novini/na-xersonshhini-policziya-vidkrila-shhe-dva-kriminalni-provadzhennya-za-faktami-zagibeli-
chervonoknizhnix-ptaxiv/ 
229 На Херсонщині поліцейські повідомили про підозру агроному сільськогосподарського підприємства у причетності до загибелі 
червонокнижних птахів на території біосферного заповідника «Асканія-Нова». Новини (01.07.2021). https://hr.npu.gov.ua/news/novini/na-
xersonshhini-policzejski-povidomili-pro-pidozru-agronomu-silskogospodarskogo-pidprijemstva-prichetnosti-do-zagibeli-chervonoknizhnix-ptaxiv-
na-teritoriji-biosfernogo-zapovidnika-askaniya-nova/ 
230 Аграрії мають використовувати лише біологічні препарати біля заповідників – Голова Держпродспоживслужби. Новини (18.03.2021). 
Вебсайт Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. https://dpss.gov.ua/news/agrariyi-
mayut-vikoristovuvati-lishe-bezpechnu-otrutu-u-prirodoohoronnih-zonah-golova-derzhprodspozhivsluzhbi 
231 Загибель птахів у заповіднику «Асканія-Нова»: проміжні підсумки перевірки. Новини (24.02.2021). Вебсайт Державної служби України 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. https://dpss.gov.ua/news/zagibel-ptahiv-v-askaniya-nova-promizhni-
pidsumki-perevirki 
232 Птахи в заповіднику «Асканія-Нова» загинули через отруту проти гризунів, Держпродспоживслужба. Новини (04.03.2021). 
https://dpss.gov.ua/news/ptahi-v-zapovidniku-askaniya-nova-zaginuli-cherez-otrutu-proti-grizuniv-derzhprodspozhivsluzhba 
233 Загибель журавлів: поліція патрулюватиме заповідник «Асканія-Нова». Укрінформ (18.03.2021). https://www.ukrinform.ua/rubric-
regions/3211003-zagibel-zuravliv-policia-patruluvatime-zapovidnik-askania-nova.html 
234 Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області від 23.12.2021 у справі № 7  /5 92/21 (н/п 1-кс/7  /11 90/21). 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102172579 
235 Загибель птахів: підприємцям рекомендовано обмежити використання деяких пестицидів. Важливі новини (17.03.2021). Вебсайт 
Херсонської обласної державної адміністрації. https://khoda.gov.ua/zagibel-ptah%D1%96v-p%D1%96dpri%D1%94mcjam-rekomendovano-
obmezhiti-vikoristannja-dejakih-pesticid%D1%96v 
236 11 жовтня 2021 р. відбулося засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Новини (11.10.2021). 
http://komekolog.rada.gov.ua/news/main_news/75663.html 
237 Депутатський запит народного депутата України Ю. Ю. Овчинникової до Генерального прокурора та Голови Національної поліції 
України від 24.09.2021 № 11/10-217. Вебсайт Верховної Ради України. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/wcadr41D?kodzap=66311&koddep=21242 
 
238 Заборона застосування родентицидів з діючою речовиною бродіфактум! Новини. Вебсайт Білозерської селищної ради. http://bilozerka-
otg.gov.ua/2021/11/02/ 
239 Рішення Чаплинського районного суду Херсонської області від 04.11.2021 №   5/ 24/21. https://reyestr.court.gov.ua/Review/100971500 
240 Рішення Господарського суду Херсонської області від 13.07.2021 у справі № 923/570/21. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98326937 
241 Постанова Південно-західного господарського апеляційного суду від 13.10.2021 у справі № 923/570/21. 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100390479 
242 Рішення Господарського суду Херсонської області від 21.09.2021 у справі № 923/571/21. https://reyestr.court.gov.ua/Review/100033727 
243 Рішення Господарського суду Херсонської області від 12.07.2021 у справі № 923/568/21. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98297675# 
244 Білуга (Huso huso) занесена до Червоної книги України, додатку ІІ Конвенції CITES, додатку V Директиви № 92/43/ЄС. 
245 У подальшому білуга була випущена в річку Дунай у живому вигляді. 
246 Постанова Кілійського районного суду Одеської області від 12.05.2020 у справі № 502/597/20. 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/89231030# 
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пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення (ст. 254, 257 КУпАП), 
а строк для накладення адміністративного стягнення у даному випадку становить не пізніш як 3 
місяці з дня вчинення правопорушення(ст. 38 КУпАП)). 

У контексті строків, що впливають на притягнення до адміністративної відповідальності, 
варто зазначити, що іноді замалим є строк розгляду в суді справ про адміністративні 
правопорушення проти дикої природи (наразі цей строк становить всього 15 днів з дня 
одержання судом протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи 
(ст. 277 КУпАП)). 

Причинами неналежної підготовки первинних матеріалів адміністративної справи та 
порушення вимог законодавства щодо порядку дій у цій та інших ситуаціях можуть бути, крім 
іншого:  

а) недостатня кадрова спроможність працівників державних органів; 
б) недостатній рівень фінансування уповноважених державних органів на місцях 

(зокрема, технічне оснащення, заробітні плати рядових співробітників);  
в) відсутність політичної волі та низький рівень зацікавленості керівництва державних 

органів до ефективного розслідування такої категорії справ, що мають достатньо низьку 
пріоритетність для державних органів на фоні наявної показникової системи звітності у 
правоохоронних органах і досить високого рівня корупції в державі;  

г) професійна складність питань, пов’язаних із правопорушеннями проти дикої природи, 
недостатній рівень професійних знань та спеціалізованої підготовки кадрів таких державних 
органів з питань, що стосуються боротьби з правопорушеннями проти довкілля / дикої природи, 
а також стосовно раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів 
тощо. 

 
Приклади справ, що мали погану практику, однак привели до позитивних змін. 
 
Справа про порушення порядку придбання щигликів, що охороняються за Бернською 

Конвенцією (включені до додатку ІІ)247 та Конвенцією CITES (включені до додатка ІІІ з 
22.06.2021248) (м. Київ, Україна, 2021). 

 
У березні 2021 року Державною екологічною інспекцією Столичного округу під час 

проведення природоохоронного рейду на території Центрального автовокзалу (м. Київ) були 
виявлені в багажнику автомобіля птахи (щиглики звичайні (сarduelis carduelis) 249) у кількості 120 
особин без належних документів. За цим фактом відносно фізичної особи-іноземця складено 
протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 88-1 КУпАП – порушення порядку 
придбання об’єктів тваринного світу, з посиланням на інші положення національного 
законодавства та положення Бернської конвенції. 

Однак під час оформлення даного протоколу було нечітко та неповно викладено обов’язкові 
відомості, у т. ч. опис суті адміністративного правопорушення. Тому під час судового розгляду 
справи такі недоліки протоколу, а також відсутність інших доказів (з одночасним урахуванням 
заперечень та доказів від фізичної особи та двох її захисників), стали підставою для висновку 
суду про відсутність / недоведеність у діях фізичної особи складу адміністративного 
правопорушення.  

Внаслідок  цього у квітні 2021 року Голосіївський районний суд м. Києва постановив 
провадження у справі закрити.250 

У суді окрема увага була приділена питанню, чи занесені щиглики до одного з додатків CITES. 
Відсутність птахів у додатках цієї Конвенції позбавила державні органи додаткових аргументів 
для визнання дій особи правопорушенням та притягнення правопорушника до відповідальності. 

Невдачі цієї справи, у т. ч. намагання державних органів створити більш суворі правові рамки 
задля припинення потоку нелегального вивозу тварин з України, спонукали Україну (зокрема, 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України) ініціювати зміни до одного з 
Додатків CITES. Після проходження міжнародних процедур та проведення Україною 
консультацій з країнами ареалу, Секретаріат CITES своєю нотифікацією від 24 березня 2021 

 
 
247 Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі від 19.09.1979 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032#Text (Україна приєдналась до даної Конвенції згідно з Законом України «Про приєднання 
України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі» від 29.10.199  № 43 /9 -
ВР. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/96-%D0%B2%D1%80#Text) 
248 Щиглики внесені до Додатку ІІІ CITES згідно з нотифікацією Секретаріату CITES від 24.03.2021 (набирала чинності 22.0 .2021). Див. 
Notification to the parties, 24 March 2021, No. 2021/026. https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2021-026.pdf 
249 Назва птаха українською та латинською мовами взята із Постанови Голосіївського районного суду м. Києва від 19.04.2021 у справі № 
752/8782/21 (провадження № 3/752/47 9/21). https://reyestr.court.gov.ua/Review/96395306 
250 Постанова Голосіївського районного суду м. Києва від 19.04.2021 у справі № 752/8782/21 (провадження № 3/752/47 9/21). 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96395306 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_766/ed_2021_03_30/pravo1/KD0005.html?pravo=1#766
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2021-026.pdf
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96395306
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96395306
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року повідомив про включення 32 видів тварин фауни України до Додатка III CITES, серед яких 
є і щиглики (Carduelis carduelis). Ці зміни набули чинності 22 червня 2021 року.251 252 

 
Визначено перешкоди, помилки та інші труднощі:  

а) неналежна підготовка представниками державних органів первинних матеріалів 
адміністративної справи, а саме: протоколу про адміністративне правопорушення, а також 
відсутність інших доказів;  

б) великий масив нормативно-правових актів, що стосуються правопорушень проти дикої 
природи, а також наявність недоліків законодавства (нечіткість, неузгодженість норм, прогалини 
у законодавстві тощо); відсутність комплексної системи регулярної взаємодії між різними 
уповноваженими державними органами, у тому числі належного рівня співпраці, обміну 
інформацією, що міг би викрити не лише окремий факт, а й весь ланцюг незаконних дій осіб 
щодо вивезення щигликів з України: нелегальний відлов з природи, оформлення відповідних 
документів для легалізації, перевезення в межах України, вивезення за кордон тощо;  

в) відсутність належної профілактичної роботи державних органів задля зменшення 
кількості таких правопорушень. 

 
Позитивна практика: 

 а) вжиття заходів на державному рівні для вирішення проблемної ситуації з нелегальним 
вивезенням щигликів за межі України шляхом ініціювання внесення змін до додатків CITES;  

б) внесення щигликів до Додатка III CITES, що надало додаткові інструменти правової 
охорони. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
251 Додаток CITES поповнився на 32 види тварин фауни України. Новина від 25.03.2021. Вебсайт Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України.  https://mepr.gov.ua/news/37096.html 
252 Notification to the parties, 24 March 2021, No. 2021/026. https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2021-026.pdf 

Продаж стерляді на Земунському ринку. Сербія / © Sonja Bađura / WWF Adria 

https://mepr.gov.ua/news/37096.html
https://cites.org/sites/default/files/notifications/E-Notif-2021-026.pdf
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3. Перешкоди ефективного переслідування 
правопорушень проти дикої природи на різних етапах 
розслідування  
 

Реалізація Україною правоохоронної функції у сфері боротьби з правопорушеннями проти 
дикої природи передбачає створення та забезпечення ефективної діяльності судової системи й 
системи правоохоронних органів. 

До правоохоронної системи в Україні у сфері боротьби з правопорушеннями проти дикої 
природи (на етапах виявлення, розслідування, прокурорського нагляду, судового розгляду, 
притягнення до відповідальності та застосування санкцій) належить, зокрема, велика кількість 
уповноважених органів держави (виконують різні функції, мають різний статус і різний обсяг 
повноважень, різне підпорядкування тощо), які умовно можна розподілити на253: 

а) уповноважені правоохоронні органи загальної компетенції, серед них: Національна 
поліція, органи прокуратури, а також Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, 
Національне антикорупційне бюро України, Державна митна служба України, Державна 
прикордонна служба України та ін.; 

б) уповноважені правоохоронні органи спеціальної компетенції, серед них: органи 
рибоохорони, державна лісова охорона та ін. 

Важливу роль у боротьбі з правопорушеннями проти дикої природи відіграє Державна 
екологічна інспекція – орган спеціальної компетенції, що уповноважений здійснювати державний 
нагляд (контроль) у сфері охорони довкілля, раціонального використання, охорони, відтворення 
природних ресурсів (загалом), а також щодо дикої природи (зокрема). 

Див. також розділ V.2 цього Нацзвіту. 
 

На основі зібраних даних, у т. ч. на основі опитування (анкетування), встановлено 
низку перешкод та інших труднощів, які заважають ефективному розслідуванню 
правопорушень проти дикої природи та притягненню винних осіб до юридичної 
відповідальності. 

Серед них до основних можна віднести такі перешкоди та інші труднощі: 
 

1. На етапі виявлення та розслідування правопорушень цієї категорії: 
 

а) серед перешкод та інших труднощів (що є спільними): 
-  складність суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні; 
-  корупція, недостатній прогрес в Україні у напрямах важливих інституційних реформ – 

судової та антикорупційної, а також щодо реформ системи органів правопорядку і державного 
управління, і системи виконання судових рішень; 

- відсутність та/або недостатність так званої політичної волі у відповідних уповноважених 
органів та низький пріоритет боротьби з правопорушеннями проти дикої природи порівняно з 
іншими правопорушеннями; 

- відсутність спеціалізації з цієї категорії справ у поліції та інших уповноважених органів; 
- недосконалість законодавства; 
- недостатнє фінансування та матеріально-технічне забезпечення; 
- недоліки способу і порядку організації роботи; завантаженість; мала штатна чисельність, 

недоукомплектованість штату; 
- проблеми експертного забезпечення / залучення спеціалістів, експертів; недостатня 

співпраця зі спеціалістами / експертами, які займаються зазначеною проблематикою; 
- складнощі щодо зберігання речових доказів (у певних випадках, наприклад, у разі 

вилучення водних біоресурсів, що як речові докази потребують зберігання у морозильних 
камерах (зокрема, опитані респонденти зазначали про відсутність видатків на оплату послуг зі 
зберігання у таких камерах) та/або в разі вилучення живих об’єктів дикої природи (однією з 
причин такої складності є відсутність наразі належної системи притулків для тварин / 
реабілітаційних центрів тощо (і хоча такі притулки / центри є, але поки що їх недостатня кількість, 

 
 
253 Наразі в Україні є неурегульованими / невизначеними у законодавстві чіткі критерії щодо віднесення тих чи інших уповноважених 
органів до правоохоронних, не зазначено їхній вичерпний перелік. У більшості випадків про наявність в уповноваженого органу статусу 
правоохоронного зазначено в законах чи інших нормативно-правових актах, що визначають основні правові засади їхньої діяльності, 
повноваження тощо. У цьому розділі правоохоронна система представлена без розгляду інформації про правозахисні органи та особи, 
що виконують публічні функції. 
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у тому числі стосовно тварин, які потребують особливих умов утримання, також інформацію про 
них не завжди мають уповноважені органи і т. д.)) тощо;);  

- та ін; 
 

б) серед перешкод та труднощів, що є характерними саме для виявлення цієї категорії 
правопорушень: 

- латентність правопорушень проти дикої природи; 
- відсутність належного рівня обізнаності в уповноважених органів та інших осіб про 

існування та/або серйозні наслідки правопорушень проти дикої природи; байдужість; 
- низька обізнаність громадськості щодо способів, порядку дій для повідомлення 

уповноважених органів про правопорушення проти дикої природи (однією із причин чого є 
наявність в Україні великої кількості таких уповноважених органів (у тому числі правоохоронних), 
що здійснюють боротьбу з правопорушеннями проти дикої природи (через це пересічному 
громадянину складно розібратися в тонкощах такої системи уповноважених органів та чітко 
знати і розмежовувати їхню сферу дії / обсяг повноважень)); 

- неналежне оформлення документів про фіксацію правопорушення, інших первинних 
матеріалів справи; 

- неузгодженість дій між різними уповноваженими органами (наприклад, поліцією та 
органами Державної екологічної інспекції тощо); 

- складнощі з доступом до місць вчинення правопорушень (у певних випадках), через що 
втрачається час, важливий для збереження слідів правопорушення, виявлення свідків тощо; 

- деякі зони / місця потенційної незаконної діяльності свідомо / несвідомо не 
перевіряються (наприклад, ресторани, деякі види торгівлі тощо); 

- відсутні видатки в органів рибоохорони на зберігання вилученого майна, що швидко 
псується, як і видатки на будівництво холодильних камер великої потужності для зберігання 
вилучених водних біоресурсів; 

- та ін; 
 

в) серед перешкод та труднощів, що є характерними саме для розслідування цієї 
категорії правопорушень: 

- проблеми щодо співпраці з іншими органами, організаціями тощо; відсутність 
комплексної системи такої співпраці; 

- складнощі під час розслідування правопорушень даної категорії, що потребує 
підвищення рівня знань, обміну досвідом тощо; 

- недостатній рівень експертних знань (наприклад, у органів прокуратури, суду) у цій 
категорії справ (щодо законодавчих нюансів, спеціалізованих експертних знань щодо об’єкта 
правопорушення тощо); 

- складнощі з визначенням розміру заподіяної шкоди, у тому числі істотності шкоди; 
- відсутність / недостатність можливостей для спеціалізованого навчання / підвищення 

кваліфікації, відсутність спеціальних баз даних; 
- відсутність спеціалізації у суддів, органів досудового розслідування тощо з вказаної 

категорії справ; відсутність спеціальних підрозділів в органах поліції щодо розслідування 
злочинів цієї категорії; 

- затягування оформлення справ та збору доказів і передачі їх до суду для накладення 
адміністративного стягнення, внаслідок чого має місце пропуск строку накладення судом 
адміністративного стягнення і правопорушник уникає адміністративної відповідальності; 

- частина правопорушень має міжнародний (міждержавний) характер; часто злочинність 
є організованою, але без створення стійких організаційних структур (угруповань);  

- та ін. 
 

2. На етапі здійснення прокурорського нагляду* декілька разів респонденти 
поскаржились на те, що часто органи прокуратури закривають кримінальні провадження через 
недоведеність, на їхню думку, вини особи (для довідки: згідно з вимогами Кримінального 
процесуального кодексу, досудове розслідування закінчується: а) або закриттям кримінального 
провадження, б) або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування 
примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності). 

Респонденти також згадали про випадки пасивності органів прокуратури щодо 
представництва інтересів держави в суді. 

* Примітка. Відповідно до чинного законодавства України органи прокуратури здійснюють нагляд за 
дотриманням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; а також 
нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 
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Крім цього, органи прокуратури здійснюють підтримання державного обвинувачення в судовому провадженні 
щодо кримінальних правопорушень, у певних випадках представляють інтереси держави в суді, у тому числі мають 
право подавати позови до суду в інтересах держави (наприклад, у справах про відшкодування шкоди тощо). 

 
3. На етапі судового розгляду:  

- відсутність досвіду / невеликий досвід розгляду суддями справ даної категорії; 
- погана якість / недоліки підготовки уповноваженими органами матеріалів досудового 

розслідування та справ про адміністративні правопорушення; 
- недостатність доказової бази, у тому числі через відсутність спеціальних експертиз; 
- проблеми експертного забезпечення / залучення спеціалістів, експертів; суттєва 

тривалість, висока вартість експертних досліджень; складність доставки речових доказів до 
експертних установ; 

- відсутність спеціалізації у суддів із вказаної категорії справ; 
- складнощі з визначенням розміру шкоди, заподіяної правопорушенням; 
- доказова база у справах про адміністративні правопорушення (а їх найбільше) 

збирається не так ретельно, як у кримінальних справах; 
- неправильна кваліфікація правопорушень; 
- небажання представників уповноважених органів брати участь у судових засіданнях; 
- Кодекс України про адміністративні правопорушення фактично не має чіткої процедури 

судового розгляду справ про адміністративні правопорушення; 
- неможливість накласти адміністративне стягнення на правопорушника внаслідок 

пропуску строку його накладення через замалий строк для цього (тобто для накладення 
адміністративного стягнення) та часті випадки затягування уповноваженими органами з 
передачею до суду матеріалів справ про адміністративне правопорушення (у результаті 
правопорушник уникає адміністративної відповідальності); 

- тривалість розгляду кримінальних справ у судах, у тому числі щодо окремих 
процесуальних питань в рамках досудового розслідування; 

- затягування судового розгляду справи правопорушником та стороною його захисту; 
- та ін. 

Крім іншого, до недавнього часу в Україні існувала проблема щодо розпорядження живими 
дикими тваринами, конфіскованими за рішенням суду і переданими органам державної 
виконавчої служби. Однак у червні 2020 року було внесено зміни до Порядку розпорядження 
майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби. 
Відповідно до цих змін було запроваджено нове правило, згідно з яким дикі тварини мають 
безоплатно передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам, іншим установам для 
утримання тварин.254 255 

За словами Міністра юстиції Дениса Малюська, до цих змін правила, які регулюють 
конфіскацію майна за рішенням суду, не передбачали жодних особливостей для ситуацій, коли 
конфісковувати доводилося диких або ж домашніх тварин (наприклад, за неналежне 
поводження з такими тваринами). Застосовувалася загальна процедура – конфісковану тварину 
виставляли на продаж на аукціоні. Сенсу в такій конфіскації було вкрай мало. Часто тварину за 
копійки викуповував попередній власник (який з нею неналежно поводився до цього). А навіть 
якщо тварина діставалася комусь іншому, то критерієм відбору такого нового власника була 
лише готовність заплатити найбільшу суму. Про добробут тварини не йшлося. Прийняття змін 
здійснювалося в умовах, коли продажу на аукціоні в Україні очікували 3 леви,   ведмедів, кілька 
пітонів та собака.256  

 
 
 
 
 

 
 
254 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і 
переданим органам державної виконавчої служби» від 11.07.2002 № 985. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF#Text 
255 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і 
переданим органам державної виконавчої служби» від 25.0 .2020 № 517. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2020-%D0%BF#Text 
256 Уряд врегулював порядок реалізації конфіскованих тварин. Новини. 25.0 .2020. Урядовий портал. Єдиний вебпортал органів 
виконавчої влади України. https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-vregulyuvav-poryadok-realizaciyi-konfiskovanih-tvarin 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF?find=1&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF?find=1&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF?find=1&text=%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2020-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-vregulyuvav-poryadok-realizaciyi-konfiskovanih-tvarin
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VII. Висновки та рекомендації  
1. Висновки та рекомендації щодо стану законодавства України та шляхів його 

вдосконалення:257 
 

1.1. Правове регулювання в Україні відносин, що стосуються правопорушень проти дикої 
природи, здійснюється великою кількістю нормативно-правових актів (не позбавлених 
юридичних колізій, нечіткості та прогалин), серед яких головними є Кримінальний кодекс 
України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс України, а також 
постанови Уряду України, в яких визначено розміри компенсацій (такси) за незаконне 
добування, знищення або пошкодження видів, що охороняються. Такі такси визначені, зокрема, 
для видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також для інших 
видів тваринного і рослинного світу, що не є об’єктами Червоної книги України, але можуть 
охоронятися за Конвенцією CITES (Україна приєдналася до Конвенції CITES відповідно до 
Закону України від 14.05.1999 №   2-ХIV; Конвенція набула чинності для України – 29.03.2000) 
та Директивою Ради 92/43/ЄЕС про охорону природних середовищ існування та дикої флори і 
фауни (вимоги якої Україна зобов’язана виконати в рамках Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС258). Водночас досі залишається актуальною необхідність продовження в Україні роботи щодо 
запровадження належного та гармонізованого з міжнародними стандартами правового 
регулювання у сфері правопорушень проти дикої природи. Це має бути здійснено в руслі 
міжнародних зобов’язань України (зокрема, з метою виконання вимог Конвенції CITES, що після 
20 років чинності для України досі потребує вжиття заходів з імплементації), у тому числі в 
контексті вимог права Європейського Союзу (не лише щодо Директив та інших acquis ЄС, 
впровадження яких передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а й бажано, щоб і 
стосовно інших (наприклад, Директиви № 2008/99/ЄС Європейського Парламенту і Ради про 
кримінально-правову охорону навколишнього середовища, актуалізація якої наразі перебуває у 
фокусі уваги європейських партнерів)). Так, у грудні 2021 року з метою більш ефективного 
захисту навколишнього середовища на виконання зобов’язань Європейського зеленого курсу 
Європейською комісією була ухвалена пропозиція щодо заміни зазначеної директиви 
№ 2008/99/ЄС, яка підвищує правову визначеність (дає визначення новим злочинам проти 
довкілля, уточнює наявні), встановлює мінімальний рівень санкцій, зобов’язуючи держави –
члени ЄС застосовувати кримінально-правові заходи і методи протидії таким 
правопорушенням.259 

Водночас наразі в Україні є актуальним розвиток та вдосконалення національного 
екологічного законодавства (у тому числі його складової – законодавства щодо боротьби з 
правопорушенням проти дикої природи), що складається з великої кількості нормативно-
правових актів з різних галузей права та різної юридичної сили. 

Таке вдосконалення екологічного законодавства, у тому числі у сфері боротьби з 
правопорушеннями проти довкілля, має позбавити його застарілих правових норм, 
упорядкувати юридичну термінологію, забезпечити взаємоузгоджене врегулювання екологічних 
відносин, усунути прогалини. 

 
1.2. У законодавстві України відсутній термін «злочини / правопорушення проти дикої 

природи». Однак є інші схожі терміни: «правопорушення проти довкілля» (Кримінальний кодекс 
України (2001)); «адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання 
природних ресурсів (Кодекс України про адміністративні правопорушення (1984)); «екологічні 
правопорушення» (Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
(1991)); «правопорушення в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу» (Закон 
України «Про тваринний світ» (2001)) та ін. Водночас однією із складових гармонізації 
екологічного законодавства України з міжнародним, у тому числі з правом ЄС, є досягнення 
термінологічної узгодженості. І хоча це має реалізовуватись обдумано та з урахуванням 
багатьох факторів, у тому числі особливостей національного законодавства, однак наразі 
звертаємо увагу уповноважених органів, фахівців у галузі права та інших зацікавлених осіб на 

 
 
257 Цей блок рекомендацій є результатом аналізу зібраних даних і включає рекомендації щодо змін законодавства України, що в 
результаті можуть привести до змін організаційного характеру. 
258 а) Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.0 .2014. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran81#n81; б) Закон України 
«Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 1 .09.2014 № 1678-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text 
259 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6744  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran81#n81
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6744
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зазначені термінологічні розбіжності та рекомендуємо вжити заходів для зближення 
національного законодавства з міжнародним, у тому числі з правом ЄС. 

Також у законодавстві України хоча і застосовується подекуди термін «браконьєрство» (у 

назві деяких нормативно-правових актів чи у їхньому змісті260, здебільшого як узагальнююча 

категорія певних видів протиправних дій), але відсутнє його правове визначення, 

характеристика змісту тощо, що на практиці перешкоджає єдиному розумінню його значення та 

змістовних складових, у т. ч. чіткого розуміння щодо переліку правопорушень, які до нього 

належать. Крім цього, термін «браконьєрство» застосовується й деякими уповноваженими 

органами (наприклад, Державною екологічною інспекцією України) під час збору та 

узагальнення своїх даних щодо виявлених правопорушень у сфері охорони довкілля (зокрема, 

окремо виділено категорію «браконьєрство», а також категорію «браконьєрство» у розділі даних 

правопорушень «тваринний світ» та «рибні ресурси»), але теж відсутні роз’яснення, що під цим 

мається на увазі (див. детальніше розділ VI.1 цього Національного звіту). Тобто наразі 

представники громадськості чи інші користувачі таких офіційних даних можуть лише 

здогадуватись, про які правопорушення йдеться (наприклад, можна лише з високою імовірністю 

стверджувати, що, швидше за все, до терміну «браконьєрство» належить незаконне полювання 

та нелегальне рибальство, але які ще правопорушення – наразі чітко невідомо). Така проблемна 

ситуація, зокрема, не відповідає принципу правової визначеності, унеможливлює єдине 

праворозуміння / правозастосування; а її вирішення може бути здійснене на рівні нормативно-

правового урегулювання чи хоча б шляхом надання окремих відомчих роз’яснень (наприклад, 

роз’яснень уповноваженого органу, що він розуміє під терміном «браконьєрство», коли 

використовує його для узагальнення даних про свою діяльність, тощо). 

 
1.3. В Україні на загальнодержавному рівні відсутній документ стратегічного характеру щодо 

запобігання / боротьби з правопорушеннями проти дикої природи (стратегія, план дій тощо). 
Ухвалення такого документа сприяло б приверненню уваги до проблеми боротьби з цією 
категорією правопорушень, пріоритезації цієї діяльності, створенню підґрунтя для прискорення 
необхідних удосконалень (організаційних змін, змін у законодавстві тощо). 

 
1.4. В Україні на рівні законодавства, а саме в Кримінальному кодексі України, не визнано 

кримінальним правопорушенням контрабанду чи незаконне переміщення через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю видів, що 
охороняються (як тих, що є об’єктами Червоної книги України, так і тих, що охороняються згідно 
з міжнародними договорами, учасницею яких є Україна (наприклад, за Конвенцією CITES). 

Наявні наразі у Кримінальному кодексі України: 
ст. 201 «Контрабанда» взагалі не стосується видів, що охороняються, а ст. 201-1 предметом 

кримінально-правової охорони визнає лише «лісоматеріали або пиломатеріали цінних та 
рідкісних порід дерев, лісоматеріали необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених 
до вивозу за межі митної території України» (ці лісо- та пиломатеріали можуть бути зроблені з 
видів рослин, що охороняються); однак у ній прямо не зазначено про види, що є об’єктами 
Червоної книги України та/або охороняються згідно з міжнародними договорами, учасницею 
яких є Україна; стаття не стосується видів тварин, що охороняються, як і не стосується 
безпосередньо видів охоронюваних рослин. Рекомендовано криміналізувати контрабанду чи 
незаконне переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з 
приховуванням від митного контролю видів, що охороняються, у тому числі їхніх частин та 
похідних від них тощо (станом на грудень 2021 року така робота проводиться в Україні, зокрема, 
в рамках законопроєктів: стосовно внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
криміналізації контрабанди певних товарів, а також недостовірного декларування товарів – 
проєкт Закону № 5420 від 23.04.2021261 щодо внесення змін до Кодексу України про 

 
 
260 Наприклад, серед цих нормативно-правових актів, у яких застосовано термін «браконьєрство»: а) у назві нормативно-правового акта 

– Закон України «Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з 
браконьєрством та захисту навколишнього природного середовища» від 17.0 .2015 № 530-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-
19#Text; Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» щодо посилення заходів по боротьбі з 
браконьєрством» від 12.05.2011 № 3325-VI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3325-17#Text та ін.; б) у тексті нормативно-правового акта: 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища» від 23.05.2018 № 353-р. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2018-%D1%80#Text; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.199  № 1147. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-
%D0%BF#Text та ін. 
261 Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо 
криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів від 23.04.2021 № 5420. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3325-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-2018-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71756


                                               Національний звіт щодо правопорушень проти дикої природи в Україні   | 124 
 

 

адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері охорони 
природи, використання природних ресурсів – проєкти Законів №  175 від 13.10.2021262 та № 
6175-1 від 01.11.2021263 і стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
охорони водних біоресурсів та середовища їхнього існування – проєкт Закону № 2765 від 
16.01.2020264, пропозиції до яких надавала і WWF-Україна). 

 
1.5. Виявлено необхідність коригування положень частини 2 статті 88 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП), за яким визнано адміністративним 
правопорушенням незаконне вивезення з України або ввезення на її територію видів, що 
охороняються, зокрема:  

 

•  Рекомендовано розширити предмет адміністративно-правової охорони за цією нормою, 
оскільки його формулювання є таким, що не відповідає зобов’язанням України за Конвенцією 
CITES. Річ у тому, що адміністративна відповідальність за цією нормою встановлена за 
правопорушення, яке полягає у незаконному вивезенні з України або ввезенні на її територію 
видів тварин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких 
регулюються відповідними міжнародними договорами України. Однак згідно з вимогами 
Конвенції CITES регулюванню (з встановленням у національних законодавствах юридичної 
відповідальності за правопорушення) підлягають міжнародні перевезення не лише щодо 
тварин (живих або мертвих), а й стосовно їхніх частин та похідних від них. 

• Положення ч. 2 ст. 88 КУпАП не узгоджені з вимогами Закону України «Про тваринний світ» 
(2001) та не відповідають Конвенції CITES в частині додаткових санкцій, які підлягають 
застосуванню за передбачені нею протиправні дії. Зокрема, у ч. 2 ст. 88 Кодексу 
передбачено, що за вчинення правопорушення до громадян та посадових осіб 
застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу з конфіскацією видів 
тварин, занесених до Червоної книги України, або без такої. Однак відповідно до ч.   ст. 63 
Закону України «Про тваринний світ» (2001) та ст. VIII Конвенції CITES юридична 
відповідальність за незаконну міжнародну торгівлю повинна передбачати в усіх випадках 
конфіскацію тварини (її частини чи продуктів життєдіяльності). 

Рекомендовано внести відповідні законодавчі зміни. 
 

1.6. Виявлено скасування санкції у вигляді конфіскації за правопорушення, передбачене ст. 
471 Митного кодексу України*. Це мало місце внаслідок визнання Конституційним Судом України 
такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), окремі положення абзацу 
другого статті 471 Митного кодексу України щодо можливості застосування такої санкції, як 
конфіскація товарів (у т. ч. стосовно видів, що охороняються). В Україні цю статтю застосовують 
органи Державної митної служби України у випадку затримання осіб, які незаконно переміщують 
види, що охороняються, через «зелений коридор». Тобто виникла ситуація, коли це рішення 
Конституційного Суду України (загалом ухвалене за фактом оскарження конфіскації за дії щодо 
недекларування сум готівки, що перевозилась через митний кордон), наразі спричинило 
правову ситуацію, за якої має місце послаблення юридичної відповідальності, зокрема, у 
випадках, коли через митний кордон України (через «зелений коридор»), будуть перевозитись 
види, що охороняються (переміщення яких є забороненим чи обмеженим). Відповідно 
положення абзацу 2 статті 471 Митного кодексу України наразі не узгоджені з вимогами ч. 6 
ст.  3 Закону України «Про тваринний світ» (2001) та не відповідають ст. VIII Конвенції CITES 
(згідно з якими юридична відповідальність за незаконну міжнародну торгівлю повинна 
передбачати в усіх випадках конфіскацію тварини (її частини чи продуктів життєдіяльності)). Це 
йде в розріз із міжнародними тенденціями щодо посилення відповідальності за контрабанду 
видів, які охороняються (і це зважаючи на те, що в Україні контрабанда цих видів не є 
криміналізованою, а лише належить до адміністративного правопорушення). 

Рекомендовано внести відповідні законодавчі зміни. 
 

* Примітка. Відповідно до ст. 471 Митного кодексу України адміністративним правопорушенням визнано: порушення 
встановленого цим Кодексом порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного 
контролю, тобто переміщення через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю 

 
 
262 Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у 
сфері охорони природи, використання природних ресурсів від 13.10.2021 №  175. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72985 
263 Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів) від 01.11.2021 №  175-1. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73108 
264 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування 
від 1 .01.2020 № 27 5. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67928 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3760
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#n3760
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72985
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73108
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67928
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обрала проходження (проїзд) через «зелений коридор» товарів, переміщення яких через митний кордон України 
заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму 
переміщення через митний кордон України. 

 
1.7. У результаті аналізу зібраних даних, у тому числі даних опитування (анкетування), 

рекомендовано збільшити строк накладення судом адміністративних стягнень за вчинені 
адміністративні правопорушення проти дикої природи / довкілля, що встановлений у ч. 2 ст. 38 
Кодексу України про адміністративні правопорушення (наразі стягнення може бути накладено 
судом не пізніше ніж через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого 
правопорушення – не пізніше ніж через 3 місяці з дня його виявлення*).  

Встановлено, що такий строк є замалим, і це дає змогу правопорушникам уникати юридичної 
відповідальності, наприклад, у випадках надходження від уповноважених органів до суду 
матеріалів про адміністративне правопорушення на межі спливу цього 3-місячного строку чи вже 
після його спливу та/або внаслідок зловживання правопорушниками своїми процесуальними 
правами шляхом затягування розгляду справи в суді тощо. 

Зокрема, рекомендовано збільшити цей строк для даної категорії правопорушень 
щонайменше до  –12 місяців. 

 
* Примітка. Строк 3 місяці охоплює період не лише судового розгляду справи про адміністративне правопорушення, 

а й весь час, що охоплює ще й всі інші етапи з дня вчинення / виявлення правопорушення до ухвалення остаточного 
рішення судом у справі. 

Наприклад, такий 3-місячний строк на практиці може охоплювати, крім іншого: день вчинення / виявлення 
правопорушення уповноваженим органом із строком на документальне оформлення, строк на адміністративне 
затримання (у разі потреби), строк на вилучення речей та документів із забезпеченням їхнього зберігання (у разі 
потреби), строк на збір доказової бази уповноваженим органом (у т. ч. з залученням експертів чи інших спеціалістів (у 
разі потреби)), строк на передачу матеріалів до суду, строк розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення у 
суді з ухваленням рішення судом у справі, а також може бути, що і строк на повернення від суду до уповноваженого 
органу матеріалів на дооформлення (якщо суд ухвалить таке рішення; це не обов’язкова стадія всього процесу, але ця 
ситуація є поширеною в Україні), строк на дооформлення документів уповноваженим органом, строк на передачу 
матеріалів справи від уповноваженого органу до суду, строк розгляду матеріалів у суді до ухвалення ним остаточного 
рішення у справі. 

 

1.8. Рекомендовано усунути прогалину в законодавстві України та ухвалити відсутні наразі 
підзаконні нормативно-правові акти, що визначатимуть механізми отримання дозволів на різні 
види спеціального використання тварин (у т. ч. тварин, що охороняються), зокрема: порядки 
видачі, анулювання, переоформлення дозволів: а) на право займатися розведенням у 
напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України; б) на 
утримання диких тварин у неволі та ін. Також рекомендовано ухвалити новий порядок видачі, 
анулювання, переоформлення дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) 
об'єктів Червоної книги України (ухвалення такого нового порядку замість наявного передбачено 
спеціальними законами та іншими актами законодавства). 

 
1.9. Виявлено, що за законодавством позапланові перевірки265 Державної екологічної 

інспекції України здійснюються виключно за заявами фізичної особи (фізичних осіб), але не 
можуть бути здійснені за заявами юридичної особи (юридичних осіб), серед яких є такі 
представники громадськості, як громадські об’єднання (громадські організації та громадські 
спілки), а також благодійні організації (благодійне товариство, благодійна установа чи 
благодійний фонд). Рекомендовано внести зміни до абз. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», додавши до переліку 
заявників-ініціаторів позапланової перевірки також і юридичних осіб. 

 
1.10. Рекомендовано усунути прогалину в законодавстві України та ухвалити відсутній наразі 

порядок тимчасового вилучення тварин для того, щоб можна було реалізовувати / виконувати 
вимоги ст. 2 5-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУпАП). Без 
такого порядку в Україні відсутні єдині правила щодо вилучення тварин, тому на практиці, за 
потреби, вилучення тварин може здійснюватися лише на розсуд уповноваженого органу згідно 
з його уявленням, як саме діяти. Однак необхідність встановлення єдиних правил шляхом 
ухвалення зазначеного порядку передбачена у ст. 2 5-5 КУпАП. У цій статті, крім іншого: а) 
встановлено можливість тимчасового вилучення тварин у певних випадках (зокрема, у випадках 
виявлення правопорушень, передбачених у КУпАП: за ст. 88-1 «Порушення порядку придбання 
чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або 
в напіввільних умовах» та за ст. 89 «Жорстоке поводження з тваринами») та б) передбачено, 

 
 
265 Під позаплановою перевіркою у даному пункті маються на увазі позапланові заходи державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17?find=1&text=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD#w1_5
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що порядок тимчасового вилучення тварин має бути визначений Кабінетом Міністрів України 
(для довідки: статтею 2 5-5 було доповнено КУпАП у 2021 р. відповідно до Закону України від 
15.07.2021 № 1 84-ІХ, що набув чинності 08.11.2021). 

 
1.11. У результаті аналізу зібраних даних, у тому числі релевантних статей із Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Митного кодексу України, а також даних опитування 
(анкетування), рекомендовано продовжувати рух у напрямі перегляду та збільшення розмірів 
штрафів і посилення інших санкції за адміністративні правопорушення проти дикої природи 
(станом на грудень 2021 року така робота проводиться в Україні, зокрема, в рамках 
законопроєктів: стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони 
водних біоресурсів та середовища їхнього існування – проєкт Закону № 27 5 від 1 .01.2020266, 
щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині 
посилення відповідальності у сфері охорони природи, використання природних ресурсів – 
проєкти Законів №  175 від 13.10.2021267 та №  175-1 від 01.11.2021268, пропозиції до яких 
надавала і WWF-Україна). 

Водночас наголошуємо, що посилення санкцій сприяє попередженню правопорушень і 
налагодженню системи притягнення до юридичної відповідальності, якщо належно й ефективно 
працюють уповноважені органи, що виявляють та фіксують правопорушення, а також 
уповноважені органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення й 
накладають адміністративні стягнення тощо (тобто така законодавча ініціатива має 
реалізовуватися у комплексі з реформою державного контролю, судовою реформою, реформою 
правоохоронних органів, боротьбою з корупцією). Водночас негативними для роботи 
уповноважених органів є поширені в Україні часті реорганізації цих уповноважених органів, зміни 
підпорядкування, що в т. ч. спричинюють і зміну їхнього кадрового складу (наприклад, у 
профільних міністерствах, інспекціях та інших відомствах). 

 
2. Висновки та рекомендації щодо організаційних заходів:269 

 
2.1. Зібрана інформація та практика (у т. ч. судова) про факти виявлення правопорушень 

щодо дикої природи дає підстави констатувати, що в Україні виявлені правопорушення у сфері 
довкілля (загалом) чи щодо дикої природи (зокрема) становлять невелику частку серед 
правопорушень інших категорій (наприклад, кримінальні правопорушення проти довкілля у 
структурі загальної кількості облікованих правопорушень за 2015–2020 роки становлять у 
середньому лише 0,72   на рік270 271). Незначною є й частка справ, що розглядається у судах 
серед судових справ інших категорій (наприклад, у 2020 році кримінальні правопорушення проти 
довкілля серед інших видів кримінальних правопорушень, що були на розгляді у місцевих 
загальних судах, становили лише 0,79  272, а адміністративні правопорушення у сфері охорони 
навколишнього природного середовища (були в провадженні місцевих загальних судів та 
окружних адміністративних судів) – 1,72 %). Зокрема, не всі з опитаних суддів та представників 
інших уповноважених органів стикалися у своїй роботі з розглядом справ про правопорушення 
у сфері довкілля / дикої природи. 

Водночас опитані респонденти також відзначили високу латентність правопорушень проти 
довкілля / дикої природи. 

 
2.2. Виявлено потребу в підвищенні рівня спеціалізованих знань та рівня підготовки кадрів 

уповноважених органів з питань щодо боротьби з правопорушеннями проти довкілля / дикої 
природи, а також стосовно раціонального використання, охорони та відтворення природних 
ресурсів тощо. Рекомендовано проводити регулярні спеціалізовані навчання (тренінги, лекції, 
семінари, курси з підвищення кваліфікації тощо), у т. ч. спільні міжвідомчі. 

 
 
266 Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування 

від 1 .01.2020 № 27 5. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67928 
267 Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у 
сфері охорони природи, використання природних ресурсів від 13.10.2021 №  175. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72985 
268 Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів) від 01.11.2021 №  175-1. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73108 
269 Зроблені в результаті зібраних даних, у тому числі даних опитування (анкетування). 
270 За даними Єдиних звітів про кримінальні правопорушення, що публікуються Офісом Генерального прокурора. 
https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika 
271 До розрахунку було взято 6-річний період 2015–2020 років із діапазоном від 0,5    до 0,77   облікованих кримінальних правопорушень 
проти довкілля в структурі загальної кількості усіх облікованих кримінальних правопорушень за цей період. 
272 За даними Огляду про стан здійснення правосуддя у 2020 році, що публікуються на вебпорталі «Судова влада України». 
https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ogl_2020, та Аналітичних таблиць щодо стану здійснення правосуддя за 2020 рік. Вебпортал 
«Судова влада України». https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/tabli_2020 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67928
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72985
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73108
https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika
https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/ogl_2020
https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/tabli_2020
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Серед опитаних респондентів (суддів, представників органів прокуратури, національної 
поліції Державної прикордонної служби, Державної екологічної інспекції, Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів, Державного 
агентства меліорації та рибного господарства, установ природно-заповідного фонду, НУО та ін.) 
найбільшу цікавість викликають такі питання, як:  

а) навчання з питань законодавства та нормативних актів (національне законодавство чи 
міжнародне законодавство / законодавство ЄС); 

б) навчання сучасних технологій, що використовують у розслідуваннях; 
в) навчання технік / методик криміналістики / судової експертизи;  
г) навчання порядку дій на місці правопорушення;  
ґ) навчання з питань біології та Конвенції CITES (наприклад, навчання з ідентифікації 

продукції, маркованих згідно з вимогами Конвенції CITES, та видів (особин), внесених до 
Конвенції CITES тощо);  

д) навчання з питань міжнародного / транскордонного співробітництва у сфері 
правоохоронної діяльності. 

 
2.3. Виявлено відсутність в Україні спеціалізації саме за напрямом охорони довкілля чи 

збереження видів, що охороняються, (на рівні структурного підрозділу органу чи окремих 
відповідальних працівників; виключно з цих питань чи коли такі питання є їхньою головною 
функцією) в уповноважених органах загальної компетенції, які здійснюють повноваження щодо 
боротьби з правопорушеннями проти довкілля (поліції273 (наприклад, в органах дізнання / 
слідства), судах тощо). Виняток становлять органи прокуратури, в яких на рівні Офісу 
Генерального прокурора та обласних прокуратур у 2021 році створені та діють Спеціалізовані 
екологічні прокуратури (на правах окремого структурного підрозділу). Введення такої 
спеціалізації в органах, де вона наразі відсутня, сприятиме підвищенню ефективності протидії 
правопорушенням проти довкілля загалом і проти дикої природи зокрема. 

Виявлено також, що серед повноважень Національної поліції (зокрема, у структурного 
підрозділу Центрального апарату Національної поліції – Управління авіації та поліції на воді) 
відсутні повноваження щодо складення протоколів про адміністративні правопорушення та 
притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 85 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, зокрема, за частинами 3 і 4 цієї статті (порушення правил рибальства та грубе 
порушення правил рибальства). Надання таких повноважень може сприяти підвищенню 
ефективності протидії цим видам правопорушень проти дикої природи. 

 
2.4. Виявлено відсутність в Україні на державному рівні, як мінімум (що не виключає 

можливості для регіонального та/або місцевого рівня), спільної платформи для уповноважених 
органів та інших зацікавлених осіб, які здійснюють боротьбу з правопорушеннями проти 
довкілля / дикої природи чи зацікавлені в ефективності такої боротьби (у формі постійно діючої 
міжвідомчої робочої групи чи ін.). Ця платформа могла б: об’єднати зусилля уповноважених 
органів для обговорення та вирішення проблемних питань, обміну інформацією і досвідом, 
обговорення результатів розслідування найбільш резонансних правопорушень проти довкілля, 
необхідних змін (законодавчих, організаційних чи ін.) тощо, а також збирати представників 
уповноважених органів та інших зацікавлених осіб з певною періодичністю та за потреби (тобто 
як у черговому, так і в позачерговому порядку). 

 
2.5. Встановлено відсутність в Україні належної координації дій та обміну інформацією, 

досвідом на постійній основі з питань боротьби з правопорушеннями проти довкілля / дикої 
природи, а саме: а) між уповноваженими правоохоронними органами загальної компетенції 
(Національною поліцією, органами прокуратури, Службою безпеки України, Державною митною 
службою України, Державною прикордонною службою України, Державним бюро розслідувань 
тощо) та уповноваженими органами спеціальної (природоохоронної) компетенції (Державною 
екологічною інспекцією України, органами рибоохорони, державною лісовою охороною тощо), а 

 
 
273 За результатами анкетування встановлено відсутність в органах поліції спеціалізованих структурних підрозділів стосовно боротьби з 
правопорушеннями щодо довкілля, а також щодо боротьби з правопорушеннями проти видів, які охороняються. Водночас виявлено, що 
є випадки (не в усіх органах), за якими має місце уповноваження окремих працівників на роботу з правопорушеннями у сфері охорони 
довкілля. Також у структурі Центрального органу управління Національною поліцією є Управління авіації та поліції на воді. Однак його 
повноваження не обмежуються сферою охорони довкілля (наприклад, управління: а) забезпечує підтримку або відновлення 
правопорядку в районах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, що створює загрозу життю та 
здоров’ю осіб, а також ліквідацію їхніх наслідків; б) здійснює попередження, виникнення та припинення правопорушень, які вчиняються 
на морському, річковому та повітряному транспорті або за допомогою таких транспортних засобів, у тому числі дистанційно керованих), 
а й включають інші сфери. Це спеціалізований підрозділ щодо низки сфер, які виникають в межах спеціалізованих територій / просторів, 
зокрема, територія обслуговування управління охоплює усі акваторії, що є на території України; до компетенції управління належить і 
організація діяльності повітряної підтримки, а саме групи поліції, які працюють з використанням безпілотних літальних апаратів та 
гелікоптерів. 
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також іншими уповноваженими / зацікавленими органами / особами; б) між адміністративними 
органами України з питань виконання вимог Конвенції CITES в Україні та правоохоронними 
органами, Державною митною службою України тощо (в частині міжнародної торгівлі видами, 
що охороняються Конвенцією CITES).  

Наприклад, під час розслідування правопорушень щодо нелегальної міжнародної торгівлі 
видами, які охороняються, відсутність належної взаємодії між різними уповноваженими 
державними органами є перешкодою, оскільки у певних випадках дає змогу викрити лише 
окремий протиправний факт, а не весь ланцюг послідовних незаконних дій осіб стосовно 
міжнародної торгівлі видами, що охороняються. Певні координації дій подекуди мають місце, 
однак ситуативно, в певні періоди, залежать від бажання / ставлення керівників уповноважених 
органів чи інших уповноважених осіб тощо. Налагодження та інтенсифікація такої координації 
(шляхом відповідного нормативно-правового урегулювання та організаційно) суттєво сприятиме 
підвищенню ефективності протидії правопорушенням проти дикої природи. 

 
2.6. Виявлено відсутність в Україні: а) узгодженості / єдиної методики між різними 

уповноваженими органами щодо збору інформації, у тому числі в рамках ведення державної 
статистики, комплексної оперативної аналітики на регулярній  основі щодо виявлених 
правопорушень проти довкілля / дикої природи; б) інформації, у тому числі в повному обсязі по 
Україні, в адміністративних органів України з питань виконання вимог Конвенції CITES в Україні 
про правопорушення проти видів, що охороняються за Конвенцією CITES; в) єдиної для всіх 
уповноважених органів та інших зацікавлених осіб зведеної інформації (відкритих національної 
бази даних, міжвідомчих загальних баз даних тощо) про всі виявлені в Україні правопорушення 
проти довкілля / дикої природи (що є непростим завданням). 

У цьому контексті варто звернути увагу на відсутність в Україні єдиної системи збору даних 
про правопорушення, наприклад, проти видів, занесених до Червоної книги України, та/або 
видів, включених до додатків Конвенції CITES (дані різних уповноважених органів не 
акумулюються в межах якоїсь єдиної державної системи збору таких відомостей, вони 
розрізнено збираються різними уповноваженими органами, за різними правилами, з різним 
рівнем деталізації тощо (що ускладнює їхнє зведення, порівняння), не завжди публікуються, у 
тому числі на вебсайтах цих органів, один і той самий уповноважений орган може або надавати 
неповні відповіді на інформаційні запити, або обмежуватися так званими «відписками» на 
письмові звернення). Зазвичай обмін даними з іншими уповноваженими органами здійснюється 
не на постійній основі, а ситуативно, в міру потреби. 

Рекомендовано уповноваженим органам не зволікати в очікуванні системних змін на 

загальнодержавному рівні, а скоординуватися між собою та в рамках міжвідомчої взаємодії 

розробити єдині підходи, методики / правила тощо, як мінімум, щодо збору таких даних та обміну 

ними, не менш важливою є потреба зробити такі дані відкритими, доступними, зрозумілими для 

громадськості. Так, враховуючи, що Державне агентство меліорації та рибного господарства 

України (ДАМРГ) є національним адміністративним органом Конвенції CITES в Україні щодо 

осетрових, то рекомендовано під час збору даних ДАМРГ ввести додатково до такого 

індикатора, як «вилучені червонокнижні біоресурси (у кг)» (введений із 2019 року) ще індикатори 

щодо осетрових (принаймні про кількість вилучених особин, нараховані, сплачені збитки). 

 
2.7. Виявлено, що в Україні є поширеною проблема, яка полягає у неналежному рівні 

підготовки уповноваженими органами документів фіксації правопорушень проти довкілля, у т. ч. 
за наслідками здійснення заходів державного нагляду (контролю), а саме: протоколів про 
адміністративні правопорушення, актів здійснення планових та позапланових заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності тощо, а також іншої доказової 
бази щодо вчиненого правопорушення (опитані респонденти зазначали, що особливо це 
актуально для справ про адміністративні правопорушення, пріоритетність яких нижча, і 
правоохоронні органи обмежені у застосуванні заходів порівняно з кримінальними 
правопорушеннями). Це створює перешкоди (наприклад, для органів досудового розслідування, 
під час розгляду справ у судах тощо) для притягнення винних осіб до юридичної 
відповідальності та припинення правопорушень. Поширеною також є неналежна підготовка 
матеріалів досудового розслідування. Серед поширених результатів цього: повернення 
матеріалів із судів до уповноваженого органу на дооформлення, виправдувальні вироки у 
кримінальних справах чи інші рішення суду, за якими особа уникає юридичної відповідальності, 
перекваліфікація правопорушень з кримінальних на адміністративні, закриття справ тощо. Зміна 
ситуації у бік поліпшення, у т. ч. завдяки регулярним спільним тренінгам та іншим формам 
навчання, шляхом обміну вітчизняним та міжнародним досвідом, а також реальному залученню 
громадськості, збільшить імовірність притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.  
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2.8. Виявлено в Україні проблеми в питанні експертного (судово-експертного) забезпечення 

діяльності у сфері боротьби з правопорушеннями проти довкілля / проти дикої природи 
(важливість висновків спеціалістів / експертів у цій сфері правопорушень як доказів важко 
переоцінити), серед яких: 

а) труднощі з пошуком, оперативним залученням відповідного спеціаліста / експерта 
(особливо актуально в разі виявлення правопорушення під час здійснення уповноваженим 
органом заходів контролю; наприклад, коли необхідно оперативно ідентифікувати вид рослини 
чи тварини (їхні частини чи похідні від них); ухвалити рішення, чи є дії протиправними та яка їхня 
кваліфікація, визначитись, чи є потреба в тому, щоб вжити особливих заходів реагування, тощо); 

б) тривалий термін проведення експертних досліджень (у т. ч. судових експертиз) та їхня 
висока вартість. 

 
2.9. Виявлено, що в Україні є поширеними проблеми щодо: 
а) зберігання та збереження зібраних речових доказів щодо видів, які охороняються 

(виловленої риби, зрізаних дерев, виловлених / відстріляних птахів чи інших тварин), зокрема, 
через недостатність / відсутність таких місць зберігання; 

б) розміщення тимчасово вилучених / конфіскованих живих видів, що охороняються 
(особливо екзотичних тварин, великих хижаків тощо) через відсутність необхідної кількості 
спеціальних центрів чи інших організацій щодо порятунку, реабілітації диких тварин (є близько 
10 майже наповнених притулків для ведмедів, тоді як з розміщенням левів, дельфінів та інших 
диких тварин досі є величезні проблеми). 

Активно порушується питання щодо необхідності збору інформації про всі такі організації на 
території України (у вигляді переліку / реєстру тощо) та забезпечення нею / доступу до неї 
уповноважених органів та інших зацікавлених осіб.  

Ці проблеми потребують розв’язання як на рівні правового урегулювання, так і організаційно. 
Їхнє розв’язання сприятиме активізації роботи із запобігання правопорушенням проти дикої 
природи, стимулюватиме проактивний підхід до розслідування цієї категорії правопорушень. 

 
2.10. Виявлено ознаки, що свідчать про можливий конфлікт інтересів у діяльності державної 

лісової охорони. Річ у тому, що за законодавством України державна лісова охорона не є окремо 
створеним органом чи структурним підрозділом якогось органу тощо; функції державної лісової 
охорони виконують певні посадові особи разом із виконанням інших функції, не пов’язаних із 
охороною. Тобто певні посадові особи Державного агентства лісових ресурсів України, його 
територіальних органів та підвідомчих йому підприємств, установ і організацій уповноважені 
займатися одночасно, з одного боку, реалізацією державної політики у сфері лісового та 
мисливського господарства (наприклад, питаннями рубки лісу, організацією полювань та іншими 
видами спеціального використання видів тварин і рослин, прибутковою господарською 
діяльністю або її організацією), а з іншого боку, мають повноваження здійснювати державний 
контроль за дотриманням законодавства у сфері лісового та мисливського господарства, 
виявляти, фіксувати та припиняти правопорушення (наприклад, незаконні рубки лісу, незаконне 
полювання тощо). 

 
2.11. Виявлено, що в Україні мають місце також проблеми, що є перешкодами для належної 

та ефективної боротьби з правопорушеннями проти довкілля / дикої природи, як-от: недостатній 
рівень бюджетного фінансування та матеріально-технічного забезпечення уповноважених 
органів, їхніх посадових осіб (зокрема, транспортними, у тому числі плавучими, засобами, 
пальним для транспортних засобів, засобами виявлення та фіксації правопорушень тощо; з 
урахуванням потреби в матеріально-технічному забезпеченні відповідно до вимог сучасності, 
які постійно підвищуються); недоукомплектованість штату уповноважених органів та їхнє 
перевантаження (наприклад, в органах поліції, у місцевих та апеляційних судах, органах 
Державної екологічної інспекції тощо); а також відсутність так званої «політичної волі» та 
низький рівень інтересу керівництва уповноважених органів до ефективного розслідування такої 
категорії справ, що мають нижчу пріоритетність порівняно з іншими категоріями правопорушень; 
відсутність належної профілактичної роботи задля зменшення кількості таких правопорушень; 
корумпованість, низький рівень мотивації, недостатній рівень соціальної захищеності 
представників уповноважених органів; низький рівень поваги та довіри до них у населення. 
Розв’язання цих проблем має здійснюватися в комплексі з іншими заходами реформування / 
вдосконалення та є кроком для підвищення ефективності протидії правопорушенням проти 
дикої природи. 
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