
Тисячі наших воїнів щодня, 
проявляючи героїзм та муж-
ність на сході України, змуше-
ні стримувати агресора, навіть 
ціною власного життя. Майже 
п’ять років Україна не може 
спати спокійно, адже гинуть 
найкращі українці, цвіт нації. 
Серед них - наші земляки, які 
не задумуючись пішли борони-
ти кордони держави. Багатьом 
із них, на жаль, не судилося 
повернутися живими. А роки… 
Скільки б їх не минуло, ми 
завжди будемо пам’ятати імена 
тих, хто не повернувся з АТО, 
тих, хто віддав своє життя, 
увійшовши в безсмертя.   

Сьогодні хочемо згадати ім’я 
того, хто став для нас Героєм. 
СУСКИЙ ВАДИМ МИКО-
ЛАЙОВИЧ… Він був чуйною 
людиною, прекрасним товари-
шем, люблячим батьком та си-
ном. 

Народився Вадим Микола-
йович 18 грудня 1972 року в 
Німеччині у сім’ї військовос-
лужбовця. Згодом родина пе-
реїхала до Славути. Навчався 
в місцевій середній школі №5, 
закінчив Кам’янець-Подільське 
вище військове інженерно-ко-
мандне училище, Київську 
академію інженерних військ. 
З 2003 року - учасник бойових 
дій за знешкодження більше 
5000 боєприпасів на території 
України. Після анексії Криму 
був направлений в Херсонську 
область, де виконував бойові 
завдання. 

З липня 2014 р. - на сході Укра-
їни. Вадим Суский перебував в 
найбільш «гарячих» точках До-
нецької та Луганської областей. 
Неодноразово виводив солдатів 
з-під обстрілів, рятуючи від не-
минучої загибелі. Завдяки своїй 
щирості, людяності, увазі до 
інших, Вадима Миколайовича 
знали, поважали і цінували в 
багатьох військових частинах. 
Загинув під Маріуполем в ре-
зультаті вибуху фугасу, коли 
повертався з бійцями з бойо-
вого завдання. Похований в 
Славуті 6 вересня 2014 року. 
Посмертно нагороджений орде-
ном Б.Хмельницького ІІІ ступе-
ня. Почесний громадянин міст 
Самбора та Славути. 

Ми віримо й сподіваємось, що 
війна на сході України скоро за-
кінчиться. А завдяки мужності 
та витривалості наших Героїв, 
ворог обов’язково відступить, 
і настане мир та злагода на на-
шій рідній землі.

Адміністрація Славутського 
історичного музею.

Листопад і  грудень традиційно є найчека-
нішими місяцями усіх мисливців, бо саме тоді 
вони можуть вийти на справжнє зимове полю-
вання. Сезон зимового полювання триватиме 
до 20 січня, тому сьогодні говоримо з головним 
мисливствознавцем Славутчини Миколою 
Ігоровичем Караваном про доцільність мис-
ливства в умовах сьогодення, про благородних 
лісових мешканців, про не дуже благородних лю-
дей та про новину - виключення лосів з Червоної 
Книги України.

Полювання сьогодні – один з видів дозвілля
Полювання сьогодні втратило своє первісне 

призначення бути засобом для виживання люди-
ни. Нам сьогодні не потрібно добувати звірину, 
щоб мати їжу та теплий одяг. Але нам, людям, 
як і раніше, окрім хліба треба й видовища. Тому 
мисливство сьогодні - один з видів дозвілля, 
бонусом якого є дієтичне м’ясо дичини, хутря-
ні трофеї, а також інгредієнти для народних 
лікарських засобів (наприклад, боброва струми-
на, борсуковий жир тощо). А також полювання 
- чудова нагода побувати на природі, поспіл-
куватися з друзями, познайомитися з лісовими 
мешканцями, відпочити від міських буднів. Це 
сказано про справжніх мисливців, які розумі-
ють, що тільки розумне й раціональне викори-
стання природних ресурсів й дарів приносить 
плоди. На превеликий жаль, є й «чорні мислив-
ці» - браконьєри, безконтрольні вбивці усього, 
що біжить.

Не можеш перемогти – переконуй і 
контролюй

Браконьєри є і в наших краях. Микола Ігорович 
каже, що цього року угіддя щоночі патрулюють 
3 автомобілі, а не по 1, як у минулі роки. Це дає 
можливість розширювати межі охорони. Але 
зловити й притягти злочинців до відповідаль-
ності - справа дуже нелегка. По-перше, «чорні 
мисливці» працюють вночі, маючи на озброєнні 
найсучасніші прилади нічного бачення й потуж-
не спорядження, тому «вичислити» їх у темну 
пору доби майже неможливо. По-друге, якщо 
правопорушників не зловили «на гарячому», 
тобто, з добутою звіриною, злочину немає, не 
зважаючи на зброю, прилади та сам факт того, 
що вони знаходяться в лісі посеред ночі.

Результати дає не тільки контроль, а й 
роз’яснювальна робота серед мисливців. Мико-
ла Караван радіє, що мисливці, які полюють на 
наших лісових угіддях, завжди прислухаються 
до їхніх прохань, наприклад, під час зимово-
го полювання на копитних тварин, не чіпати 
самиць, які зараз вагітні після вересневих «ве-
сіль». Хоча закон не говорить про таку заборону. 
Говорить здоровий глузд, порядність й раціо-
нальне мислення. 

«Для сприяння більш культурного розвитку 
мисливської галузі у нашій країні необхідно по-
кращити управління в галузі, використовувати 
менеджерські підходи, що сприяють збільшен-
ню мисливської фауни та сталому використан-
ню природних ресурсів, розвивати мисливську 
культуру, традиції та організацію полювання, 
сприяти збереженню та примноженню рідкіс-
них та червонокнижних видів фауни під час 
ведення господарства та проведення полювань. 
На сьогодні при недостатньому здійсненні по-
пуляризації мисливської галузі в цілому, має-
мо зниження позитивного іміджу мисливця у 
суспільстві та зменшення кількості мисливців. 
Прикладом популяризації мисливства та форму-
вання іміджу мисливської галузі є: Херсонщина, 
де запроваджується юніорський мисливський 
рух; Закарпаття, де проводяться міжнародні 
свята, такі як «День мисливця»; Волинь, де що-
року, традиційно проводяться дводенні обласні 
змагання єгерів на честь двох колег-єгерів, котрі 
загинули при затриманні браконьєрів».

Раціональне індивідуальне полювання – 
благо для усіх

Ось як каже Вікіпедія: «мисливство – це галузь 
знань, умінь та природокористування (мислив-
ствознавство), а полювання - це рід діяльності 
або процес. Мисливець може й не полювати, 
полювати може браконьєр або взагалі людина, 
яка робить все нерозумно, без знань і зі шкодою 
для популяцій об’єкту полювання, не мислить». 
У нашому регіоні не практикується промислове 
мисливство. Мисливці полюють індивідуально 

чи групами до 20 чоловік. Метою такий видів 
мисливства є добування одного звіра, і полю-
вання припиняється, коли звір добутий. Це 
позитивно впливає на чисельність звірини в 
угіддях, адже дозволяє поголів’ю спокійно пе-
ребувати у наших лісах, годуючись та народжу-
вати потомство. Ліси Славутчини привабливі 
для багатьох звірів, у нас водяться і птаство, і 
хутряні звірі, і копитні. Індивідуальні чи групо-
ві полювання не полохають звірину, без облав 
чи гону. Раціональне полювання - це азарт, це 
суперництво, це гра. 

Завдяки зусиллям та особистій позиції наших 
мисливців, полювання стає видом культурного 
відпочинку з акцентом на дружне спілкування 
біля вогнища, знайомство з природою краю, бе-
режливе ставлення до лісових мешканців, котрі 
є його частиною, а не на здобутті трофеїв, якими 
«міряються» зажерливі недомисливці.

Славутчина - приваблива для звірини
Микола Ігорович щиро радіє, що останніми 

роками чисельність звірини у славутських лісах 
збільшується. Це зумовлено болотистою місце-
вістю нашого краю з великою кількістю водойм, 
а також ретельною, я б сказала, любовною ро-
ботою працівників Славутського лісгоспу із за-
безпечення лісових мешканців не тільки їжею, а 
й тихими місцями підгодівлі, де їх не сполохає 
нежданий гість. Зараз у наших лісах, загальна 
площа яких становить більше 16 тис. га, функці-
онує близько 100 годівельних точок, сформова-
них, так, щоб вони не проглядалися на близькій 
відстані. У «меню» звірят - сіно (яке найбільше 
полюбляють козулі), жолуді (їх споживають усі 
лісові мешканці), зерно (ласощі для поросят ди-
ких свиней), також лісівники заготовляють віни-
ки із пагонів (з листками) деревно-чагарникових 
порід (ясеня, верби, осики, горобини, яблуні, 
груші лісової, крушини), які найбільше поїда-
ються ратичними та зайцеподібними. За слова-
ми Миколи Каравана, дефіциту кормів немає, 
їжі вистачить усім аж до кінця зими.

Також збільшенню чисельності звірини у на-
ших лісах сприяє роз’яснювальна робота серед 
місцевого населення, особливо серед мешканців 
сіл, які межують з лісовими угіддями. Тамтешні 
мисливці починають розуміти, що ліпше отри-
мати законну мисливську ліцензію й спокійно 
відпочивати й полювати, аніж самовільно, ог-
лядаючись та постійно нервуючи, виходити на 
незаконні, далеко не завжди успішні лови. Не 
останню роль у розуміння цієї простої формули 
відіграє постійне патрулювання лісових угідь.

Придбав ліцензію на звіра – купив квиток у 
майбутнє

Поясню. Незаконні лови унеможливлюють 
контроль за чисельністю звірини. Ліцензіями  
лісове господарство може регулювати щіль-
ність тварин в регіоні, а також отримує кошти 
для закупівлі й заготівлі кормів. До слова, цього 
сезону наші мисливці реалізовували 30 ліцензій 
на козулю – це найбільша кількість ліцензій в 
області. Цей факт красномовно каже про те, що 
наше мисливство ведеться ефективно й раціо-
нально, адже щільність звірів в угіддях щороку 
збільшується. 

Таким чином наше мисливство приводить до 
розуміння того, що придбавши ліцензії, полюю-
чи законно, мисливці мають гарантію того, що 
через кілька років вони зможуть так само займа-
тися улюбленим полюванням, адже звіра в угід-
дях буде достатньо. 

Лось - найблагородніша лісова тварина

Лосі - тварини, які не живуть постійно в одному 
місці, вони мігрують. Але 10-15 років тому цих 
благородних тварин майже повністю знищили. 
Микола Караван гордиться тим, що завдяки за-

хисту Червоної Книги, спільним зусиллям та по-
стійній роз’яснювальній роботі з мисливцями, 
вдалося знову зустріти лосів в наших угіддях. 
Пан Микола каже, що зараз їх у нас є близько 
20 особин, і майже усіх їх він знає «поіменно». 
Очевидно, що лосі прийшли до нас з сусідніх 
областей і пречудово себе почувають в наших 
лісах, адже окрім благодатного розташування 
лісів й вільного доступу до численних водойм, 
у наших краях вони не мають природного воро-
га – вовка, тому знаходяться на найвищій ланці 
харчового ланцюга. Тепер, коли лосів вилучили 
з Червоної Книги, ліцензій все-одно не видають. 
Така можливість законно може з’явитися через 
кілька років, коли щільність поголів’я лосів у 
наших краях становитиме мінімум 41 особину. 
А для цього потрібні спільні зусилля усіх сторін 
мисливства - і контролюючого органу, і безпосе-
редніх учасників процесу.

Не залежно від законодавства, Микола Ігоро-
вич проти ловів цих благородних й статечних 
тварин, адже саме споглядання рогатих велетів 
приносить неабиякий прилив адреналіну і дарує 
справжнє естетичне задоволення.

Резюмуючи нашу з Миколою Ігоровичем роз-
мову, відзначимо, що у всякому ділі, а особливо 
у тому, котре стосується використання природ-
них ресурсів, потрібна дисципліна, законність 
та раціональний підхід. Треба бути далекогляд-
ним, думати на перспективу: «Багато хто з нас 
замислюється, що ми залишимо нащадкам після 
себе? Що може зробити для цього кожен мисли-
вець? Панове мисливці, все залежить тільки від 
нас самих. Всі ми хочемо, щоб наші угіддя були 
багаті дичиною, а добування трофеїв проходило 
у рамках закону, в нашому житті діяли неписані 
постулати традицій і етики та не відбувалися по-
рушення правил безпечної життєдіяльності, або 
трагічні випадки. 

Давайте разом пропагувати позитивний імідж 
мисливця як культурного користувача природ-
ними ресурсами, котрий дбає про природу та 
тваринний світ».

Софія Теслюк.
P.S. Окружний адміністративний суд Києва 

27 листопада  цього року виключив лося євро-
пейського з Червоної книги України і дозволив 
полювання на нього. Зазначається, що суд роз-
глянув у порядку письмового провадження ад-
міністративну справу про заборону полювання 
на лося. Позивач - мисливська фірма Метос (як 
свідчать ЗМІ, підконтрольній співвласнику ма-
газинів «АТБ» Євгенію Єрмакову) - просив суд 
визнати протиправними дії Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів щодо вжиття заходів 
щодо заборони полювання на лося. Суд запев-
няє, що Міністерство екології не навело   жодно-
го наукового обґрунтування необхідності зане-
сення тварини  до Червоної книги України та не 
зазначено чітких даних щодо чисельності попу-
ляції та її динаміки.Водночас Наказом Мінеко-
логії «Про заборону полювання на лося», відпо-
відно до Закону України «Про тваринний світ», 
та, враховуючи експертний висновок Інституту 
зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 
щодо стану популяції лося в Україні, наказано 
заборонити полювання на лося європейського 
на території України строком на двадцять п’ять 
років.

Однак, експертного висновку відповідного 
Інституту щодо стану популяції лося в Україні 
Міністерством до суду надано не було. З огляду 
на це суд дійшов висновку про наявність підстав 
вважати, що відповідачем – Міністерством еко-
логії та природних ресурсів України, з порушен-
ням вимог чинного законодавства, були вчинені 
дії щодо заборони полювання на лося.

НЕ МАЄМО 
ПРАВА 

ЗАБУТИ…

МИСЛИВЕЦЬ МАЄ БУТИ КУЛЬТУРНИМ КОРИСТУВАЧЕМ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
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