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Вих. №19/19 від 20.09.2019 

Міністру розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України 

Милованову Т.С. 
  вулиця М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008 

 

Шановний Тимофію Сергійовичу! 

 
Звернутися до Вас нас змусило кричуще порушення прав та інтересів суб’єктів господарювання 

в галузі ведення мисливського господарства та мисливців, яке відбувається протягом двох останніх 
років. А саме – безпідставне внесення лося до Червоної книги України. 

Користувачі мисливських угідь (мисливські господарства) виступають єдиним джерелом 
фінансування заходів з відтворення та охорони державного мисливського фонду (диких тварин) на 
території мисливських угідь. Згідно з діючим законодавством, ведення мисливського господарства в 
Україні відповідає принципам сталого використання природних ресурсів, а економічна цінність 
мисливських видів є стимулом для їх охорони. Про це, зокрема, свідчать наступні дані (офіційна 
статистична звітність 2-ТП «мисливство»): за період мораторію полювання на лося з 1996-2006рр 
чисельність цього виду знизилась вдвічі – з 8 до 4 тисяч особин. У той самий час за період після 
скасування мораторію (2006-2016рр) чисельність лося збільшилась з 4,4 до 6,6 тисяч особин, оскільки 
мисливські господарства отримали стимул для відновлення популяції: регламентоване і обмежене 
полювання в тому випадку, якщо чисельність виду перевищує допустимий мінімум. Так, при 
дозволених для добування 10% від чисельності виду в Україні протягом останнього десятиріччя 
добували не більше 3% популяції лося.  

В 2009 році було проведено дослідження («Поширення та чисельність лося в Україні на початку 
XXI століття»), автори котрого зробили висновок: «Станом на 2009 р. чисельність лося в Україні 
перебуває в межах 4600-4700 ос., що зумовлює впевненість безпеки виду в найближчому 
майбутньому, а відтак знімає питання внесення його до вітчизняної Червоної книги». На сьогоднішній 
день це останнє дослідження по даному виду тварин, котре проводилось в Україні. 

Незважаючи на це, на початку 2017 року Мінприроди під натиском так званих екологічних та 
природозахисних організацій ініціювало питання заборони полювання на лося на 25 років (Наказ 
Мінприроди №41 від 03.02.17) і відмовлялось погоджувати Ліміти використання усіх мисливських 
видів тварин. Мінагрополітики (нині – Мінекономіки) не погодило зазначений наказ, і послідовно 
відмовлялось визнавати наявність підстав для введення такої заборони. В зв’язку з порушенням прав 
користувачів мисливських угідь одразу за трьома позовами справа перейшла до суду, де 
бездіяльність Мінприроди була визнана судом.  

Натомість Мінприроди ініціювало питання внесення лося до Червоної книги (наказ №481 від 
19.12.17), грубо порушивши Закон. Так, Згідно зі ст. 14 Закону України «Про Червону книгу України» 
підставою для занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України є наявність 
достовірних даних про чисельність популяцій та їх динаміку, поширення і зміни умов існування, що 
підтверджують необхідність вжиття особливих термінових заходів для їх збереження та охорони. А 
пропозиції про занесення до Червоної книги України видів мають містити наукове обґрунтування 
необхідності занесення виду тваринного чи рослинного світу до Червоної книги України. Оскільки 
останнє дослідження стану популяції лося проводилося в 2009 році і містить висновок, що вид не 
потребує внесення до Червоної книги, передбачених законодавством наукових обґрунтувань немає. 
Такого висновку дійшов і Окружний адміністративний суд м. Києва у справі № 826/9432/17, де одним 



із Відподачів  виступає Мінагрополітики. Однак знову ж таки під тиском так званих «зоозахисних» 
організацій, не дослідивши усі матеріали справи, Шостий апеляційний суд м. Києва скасував рішення 
попередньої інстанції, повернувши лося до Червоної книги.  

Звертаємось до Вас в зв’язку з тим, що Мінагрополітики, яке б мало відстоювати права та 
інтереси мисливської галузі, під час судових засідань змінило свою першочергову позицію, і виступає 
за внесення лося до Червоної книги, хоча дослідження стану популяції лося, отже і підстави для 
прийняття такого рішення, досі не були проведені. 

2.10.2019р відбудеться засідання Касаційного адміністративного суду Вищого суду по даній 
справі. Враховуючи принципи Європейської хартії полювання та біорізноманіття, які передбачають 
заохочення сталого використання природних ресурсів як інструменту охорони природи,  просимо Вас 
як очільника правонаступника Мінагрополітики, щоб Мінекономіки підтримало позицію щодо 
скасування Наказу Мінприроди №481 від 19.12.17р), як такого, що суперечить вимогам ЗУ «Про 
Червону книгу України» і порушує права суб’єктів мисливської галузі.  

 
 
З повагою, 
Голова ГС «ВМС»                                                                                                              С.А. Андросюк 


