
Додаток 2

Витяг з протоколу ЛЁ 3

засiданrrя С.* цri. з..тI rтгшБ охоропи тваринпого cBiryНацrонаЛьшоi KoMicii з rпrrаПь йр"опоi книгц Украi.rшл

ви 28 вересшI  2017 р.
ПРИСУТНI : ЧЛеНИ НаЦiОПаrЬНОi KoMicii з rпrгшь Червопоi книги уцраiтш: гOловаCeotii з питшIь. охорони тваринцого 

9$rу, чJI .кор. нАН Украiни, директорIнституцr зоологii iM, i. r. ШГшr""аУзе"а нАй Украiни AKiMoB I . д.;  члеши Секцii зI Iитань охороши тВаринного cBiry:  д. б. n., 
'uu. 

,ir* irry 1;;Бrу зоологi[  iM. I . I .Шма.tьгаУзена 
_HAFi Украiли й.трйй в 

"., 
д." О. 

".,'.й:* :n Iнстиryryгiдробiологii 
.нщr УкраiнИ АфанасьеВ С.' о.;  "uо* йЪ* * 'у охоронитварипноГо свiry.ЩепартаМенту охоРо.ци природпих pecypciB Мiнrrрироли Украiни.ЩОМаШЛiНеЩ В, Г.;  к б. н, .Ь 

уло"rу i; ; ;Й,ц. зоооо"ii iM. I . I . шмалъгаузенанАн Украiни 
Тg:ryч"н В'А.;  д с 

',.."цоф.; ;  вiддiлу Iпстиryry зоологii iM. I . I .Шмальгаузена НАН Ущраi'ни КЪрнеев В. Ь.; '; . б.ц., цроф., зав. кафелри НавчалъпонауковогО цептрУ кIнстиryТ бiологiЬl к"iu.u* о"о нацiопапьного ylriBepcиTery iMe'iТараса Шевченка Лукашов Д Ь 
i }  б. ; ; rр;ф.]  ,u". вiддiцу IHcmryry зоологii iM.L I , Шмальгаузена нАн 

{ кгЛrrи М.rr* .Д"Ъ.Ъ.' *  б. ,., ..Ъ. ,. l'crltTyry зоологi[iM. I . I . Шмальгауr: jч 
УАН 

'r.e.1T" 
_H.* pu.ouu О. Д; * Й. НДН VryaiHa дирекюDIнстrrг.уry еволюцiЙноi екопоfi 9АН уЬ;;  i* r."* o В. Г.;  сецретар Секrцi зI I ктань охорони тваринного .li"y, к. б. н., ; . с. Iнстшуry зоологii iM. I . I .Шма,пьгаузена НАН'Украirи коiй."* о l. i. 

Зurrро.; i; ; .'б.."., 
зав. вiддiлуIпстиryry зоологil iм. l. I . ШмаJБгаузена нАН Уlgаiни Гаврись Г. t.

Головуючий: голова Секцii з I Iитlнъ охорони тваринного cBiry, Iш.кор. нАн
r,r* , ДИРеКТОР IНСТИТУЦl зоологii iM. I .f. шr* "uу.ена нАн украihи дкiмов

fr;ЖЖ r1; . 

u Н,, Ц, С, IНСТиryry зоологii iM. I . I . шма"lъгаузена нАн уrgаi.ни

ПОРДДОКЩЕННИЙ:

r. Розгляд кпопотань щодо збереження лося свропейського.
l,. 3апит MiHicTepcTBa екологii т
l 9. 05. 20 l 7 зvrjz+  i  r s Bgg6_i;  ; "; " Ж;# ЖJ# ЖJ# аlни 

(МirтrрлФош) вц
2, Запит громадськоi компаrтil < Форум порятуш(у Киева>  вЦ 20.06. 2о| 7лгý 2711509з пиплшШ щодО внесеЕнЯ лося еврОпе* ськЬгоЬ Червоноi кпиги Yrcpailпt.

[  СЛЖАЛИ:

1, ,Щоповiдь члена Нафонагьноi KoMicii з rпrтань Червоноi кrиги Уryаi.ни, цIенаСешцi з шmанЬ охоронИ тварпнцОг9 cBiry, л. б. n, * u. вiддлу Iнституry зоологii iM.L L ШМа,rШГаУ'еЙ1. НАН' vкраiни iй;* ; ; ;  с. в. стOсовно кпопотtlньMiHicTepcTBa екологii 
"u "р"ройЬ 

pecypciB Yipainrn (Мiнприродл) вiд 19.05.2017м 5/4t'| 5l399617 та йо"uйi* оt кйпанii'пФооr.^ , поDятчнкч киевяl>  вiп



20.06.2017 Ng 27ll509 щодо внесеЕня дося европейською до Червоноi книги
Уlсpаiни.

Ще У 2007 Р. Нацiоца.тьна комiсiя з Iпттань Червоноi книtи Украiни
Рекомешдвапа внести лосi европейського до Червоноi rсиги Ylgarmr. Причина 
34 кратне пацrшrя чисеJъностi, порiвшяно з 1970  1980 рр. На 2009 р. чисеJIьrтiсть
лОСя в YtсpaiHi скоротиласъ до 4б00  4700 ос. Можпа провести порiвлrяшlя зi
СТанОм rrробпеми у cyciМx краiншt. Так на всьому пострадднському просторi у
1990х роках спостерiгасться рiзке падiнrrя чисеJIьпостi через легалiзацiю нарiзноi
миСлиВськоi зброi та браколъерства. Пiсля прпйrrяття ряду заходiв в сусiдriх
KpaiHax починаючи з 2000 р. вцбулось значне покрапtення. У По.tьцi, пiспя
введення безстроковоm мораторiю, за 15 poKiB чисеrьшiсть лося збiлтьшилесь з 1

тис. ос. До 7 тис. На цей piK чисельпiсть вще досягла 20 тис. (тобто зросла у 20

Разiв!). У Бiлорусi cyracнa "пrсельнiстъ лося становить 30,1 тис. (зоологи
параховуюTь 46 тис.). В Латвii  15 тис. В YKpaiH найгiршlй стан rrроблеми.
Можна цавести ще TaKi дапi. За радянськ} D( часiв в YKpairTi, порЬпяпо з РРФСР,
лося було менше у 40 разiв. На теперiшнiй час, по рiзшrм оцiнкам, менше вiд 128

до 141 разiв. У Бiлорусi лося було бЬше, нiж в YKpaihi в 1,8. На наш час  у 5

разiв. Кiлькiсть пося в Латвii та Украiпi спiвпадаllа. Тепер в Латвii лося бiлъше нiж
в YKpaiHi у 2,5 разп.

Висновrcr:
1, Чиселънiсть лося в Украiнi менше оrrтимаJьноi i заlплшаеться такою вже 15

poKiB.

2. Причиною такого стшу е неадекватна охорона та бракоrьерство.
3. При введснi мораторiю на поJtrовання та жорсткtD( охоронню( зш(одах

чисельнiсть лося за l0 poKiB зросте до 12 тис. ос. А якщо врiliувати мiграчiю
тварин з Pocii та Бiлорусi  зrtачно бiшше.

все це дас Нацiоншlънiй koMicii з питань Червоноi книги Ущаiirи пiдставу д.гlя

вкJпочення лося европейського до Червоноi книrи Украi'ни за категорiею
< < враз.тивий> .

В обговореннi брали участь: члепи Нацiонатьноi KoMicii з шлтаrь ЧервоноI  книги
Украiни: голова Сеюпi з I Iитань охоропи тваринною cBiry, чI .Kop. НАН Украiни,
директор Iнстицlry зоологii iM. I . I . Шмашгаузена НАН Уr< раi'rти AKiMoB I . А.;
чдени Секцii з питань охорони тваринного cBiry:  д. б. н., директор Iнстиryry
гiдробiологii НАН Уlgаirпr Афанасьев С. О.; начальшик BiMJry охороши
тваринного cBiry .Щепартаменту охороши природнЕх pecypciB Мiкrтриродr Уrсраiни

,Щомашлiнець В. Г.;  к б. rr., зав. вiддilry Iнстиryry зоологii iM. I . I . Шмалъгаузена
НАН Украiни Костtошшr В. А.;  д. б. н., проф., зав. кафедри НавчальЕопаукового
центру кIнстиryт бiологii>  Киiвського шацiонального ушiверситету iMerri Тараса
Шевченка Лукашов Д. В.;  д. б. н., проф., зав. вiддiлу Iнституry зоологii iM. I . I .

Шмальгаузена НАН Украiшr MexolcepiH С. В.;  акад. НАН Украi'шл, дшреI ffор
Iнстицlцz еволпоцiйноi екологiТ нАн Украiни Радчgнк. В. Г. Запрошеrri:  к. б. н.,

зав. вiддiлу Iпстиryry зоологii iM. I . I . Шмаьгаузена НАН Уrсраi'rти Гаврись Г. Г.
 I ] e неrrросте питаrшrя i нам потрiбно зробrтги виваясенi крOки. Це нацiонаJьне

надбання i потрiбшо щоб цей ресурс зберiгався та зростав. (Чп.кор. НАН Уrсpшни
AKiMoB I .A.)

 Зараз пiдготовлене Под&шя про мораторiй половання на пося тривалiсто на
7 poKiB. (Акад. FIAH Украiни Радченко В. Г.).

{ l



 якi виконавd струкцФи в державi слiдкують за викOн&нням вимог Червошоiкниги та кiлькiсIю твариц за"есеою, 
{ 9 ЧК? tuo.i* ..HAH Уцраiпи AKiMoB I . А.) ,ЩеРЖаВПа еКОЛО'iЧна iнспекцiя (Начальн;;  

"Йi"у; ; rЙ тваришIого cBiry,ЩепартаМенту охоРони природних pecypciB Мiнприрошл Украiни .Щомашлiнець В.г.).
, Тим ,* l*  ми вiдсюропю€мось вц вирiшенltя rrроблеми збережешrя IФогоРеСУРСУ' еДШ{ i' ХТО oxoPoШIe ТаККХ ТВеРИН яi лось, звiЙ дtя себе, дrя прибупсу,Це МИСЛИВСЬКi ГОСПОДаРСТВа. ВОrи не зацiкавлснi вибиr" offijci*  лосi". I  тiлькивони пйгодовУють.тварин. 

ýrr.ýор. НАн Уr.раiй AKiMoB I . А.). Ide ЗаРаЗ ТаКИЙ ШТРаф. За вбЙство черЙ;"оiiтваршли BiH значцо зростеИ це вже бУде lсримiнальна вiдrовiдаль;; . (л.о.п., * | екшР Iнстrrryrrугiдробiологii НАн УкраIни АфанасьБъБ. 
^ 

 ХтО буде охОроЕ,IтИ та якиМ чиноМ вIо(одятЬ за межi компетеШцii папlоiKoMicii, (д,б,н,, 
р:L ,* , кафелри НurЙ"п* "rу* оuо"о центру < Iшститут бiологiЬ>КиiЪського нацiональrо.о y"iu.p."r.ry iMe'i тйч I I Iевченка Лукашов д. в.). Пiдгодовувати мисJIивськш( твариц не коректпо. Так uч* ,й*  в розвшrутих

ilЁ# :Ь,:Ъ.Ъ;:*  
СПОСiб МИСЛИВСьке господарство I тримшшое твsрин. (д.б.н.

 В даному випадку вводити, а через деякш? час, як його lшсельпiсть зросте,виводити лося з Червоноi книги rrедоцiлъно. (wr.Kop нАн Vкраiни AKiMoB l. А.)., L{ e нормальшо. Н9. бачу суперечностей. И. о. н., Меlокерiп С. В.). У 2008 р. спiвробi* rЙ*  
"оЙ 

Ыллirч "; ;Й стап поrrуляфi лося в YKpaiH. Зцього приводу е звiт i публiкацiя. Пiсля ui* "" IФою BIrд. в УкраiЫ маЬке не було.
I JPзР, чисслънi"" Ъп,u""о йоjч. Влц розсеrцвся маfuке ло Криму. На ньогоВЦlФИШ{  ПРОМИСЛОВе ПОJIЮВаНrЙ. З 90,Х рр. чисеJIь"i.;  pir; ;  ! iоро"уu* оя. пiсляпроведенн,I  дослiдкеrть ми рекомецдуваJIи ввести мораторiй на поJIювання лося н&ра рокИ. Потiм, без попеРедкеннЯ шодеЦ що праI$оваJIи на,д цим Iштанням,ПОЛЮВtlНН'I  3НОВУ ВiДКРИrПr. АЛе * re МОжна розглядатrп TaKi данi, що наведенi уЗапитi громадськоi кЪмпанii кФорум ;йьЬ Кпево> . Дс кiлькiсть лосяЗtrlНаЧеПа На PiBHi 2 tЦС, ОС, ПiС.ПЯ ZOOg Р Ь.Лдr.енн,I  не провод{ JIись. дпе миувесь час отримуемо данi щодо 

"nce* ro."i лося. особливо ц.'aйуar"ся Смаголяв, м, який являеться Головою HayKoBoi груши мисJIивських pecypciB Украi.ни. Зараз,исельнiсть лося за офiцiйн* r* , ъ* * rовить 6200 ос. Не uрй"* iч кiлькiстъ тваринпо заповiДнй териТорii яка може сягнуtи l00 ос. Може й * . бiшше. L{ e потребуеДОСJЦДЖеНЬ, Я* ЩО TaKi ДОСЛiДКеННЯ бiryо.rроqi* ""ованi, ми ix готовi виконати.Моя думка, що недоцiльшо 
"rno.""rn 

лося в Ч* р"о"у книry спир8ючись я8 ryмкуoМei людини, 
Щ9_хочv продемонструвати колективний лrист вченш( на захпстмисJIивськоi галузi Украiпи. (К. б. n., IЙрrп." Г. ir.

 Зачитайте 
"ам 

прiзвищацих 
",rеr* * . 

(Акад. йн Уцраi'ки, Рqдчекко в. г.).Гаврись Г. Г. зачитуе прiзвища.

1, ЛисешкО в. I .,. д. б. н., пРоф.l дrрекюр IHcTlrryry екологii та соцiа.rьнихтехнологй Уrriверситеry oi'KpailHa> , * * a"oarn Ншriональпоi KoMicii з питапьЧервоноI  книги Украi.ни. 
J

2, Волох А, м" д, б, н,, проф., Заслужепий дяч науки та твхнiки Украi'rш, членНiМеrШКОГО ТOВФИСТВа ДОСлiдrшкiв дr*  тварин та мисJIивствq спiвавторЧервоноI  книги Украi.лпл (1994; 2009).



3' СТаДlrИК А, П,, Д, С,} , Ш. 
_ПРОф., 

ЛаУР€ат.Щержавпоiпремii Украi,lпr в гаrrузi Heyl.nri технiкlЪ акqдемiК лiййнОf brrii пацý Уlсраirщ завiдвач кафедрилiсiвництва, ботанiки i фiзiолоНТ росЙЙ БiлочеркЪського нацiопальпого

] I :P_lo.o YHiBeP_cKTcry. Члец Громqдськоi р4дt при .щержавI Iому агеrпствiJпсовю( pecypciB Украirш.
4, КошеЛев о, L,. д, б, ш., проф., вiддirrrrш освiти Украiлщ зав. кафедри екологii тазоологii МелiтополъсuкоЙ державного педагоЯЙоюу"ь; ; ; .rу iM. БогдапаХмельллицького.
5, ЛавроВ в, в,, l, ,,* . ц., цроф., експерТ HayKoBoi ради моН Уryаi'тur за фш< овип,rпапрямом кОхорона нtlвкоJIишнього середовища)), зав. кафедри ; rr* ; ; iекопогii Бiлоцеркiвськопо НАУ.
6, Наконе,цrий I . В., д. б. п., пРоф:, експёрт ФАоло3, зав. кафедри екологiiМиколаiЪського нацiокапь"о.о y"iu.p.* * 1y iM. В. о. Сухомлшrськок).
7, Гузiй А, L, д, 

',* :  
п,, проф., 3ав. кафедри ексrшrуатацii лiсовlтх pecypciBЖитомирською нацiонапьною ацро.* опо"i""ого унiвф.* й. 



8, Лобков', о,,_{ , б,.н,, зав, кафедРЦ гiлробiологii та загаrьно[  екопогii Одеськогонацiопа.тьпого yнiBepcшteTy i". i. l. Мечнiкова.
9, Новиrркий в, п,, к, с.х. н., експерт з науковопо аналiзу Всеуr1pаihськоговIцавниtцва < < Пошоваrпrя та риболовлп> , чпен ГромЙськоf ъr*  при

.Щержавному агентствi лiсовlо<  pecypciB YKpai.lпl.
10, КаплiНськиЙ в. в., к. вет. н., застуПник дIФекгора з HayкoBoi роботи Iшстlrryryсilьського rOсподарства Карпатського регiолту lieЦ{ .
l1, Мiняйло,А, А,, к, с,х, ц доцешт кафелри окологi[  агросфери та екологiчного

конlроJIю НУБiП Уryаi'rrи.

12. ПРОцiв О. Р_,_.* . н. з державноrc управлirпш, фахiвеIр з мисJIивськогогосподарства Мiжнародноi програми олвг I I , ж5lрналiсц письмецниц м.IваноФранкiвськ.

13, Шейгас I , М,, к, с.х. н., зав. сектору мисJIивствознавства .ЩI  < Степовий iM.В.М,_ВИНОГРадОва фiлiал УкрНЩIЛГА"l> , автор шлсертацir (1990) < < Повъппеlпле
устойчивости лесньD( насшсдеrшпi Уlgашrской пооЁa""'" у.оо"иях реryJIяIцд{плотности населсния лося)).

14. СотrriченкО ю. м.' к. с.х. ц., засцДшик завiДвача вiМ;дlr твариннщрtsа тавиробпrщтва екологi,пlО безпе,шоi цроryкцii Черкаськоi дослiдноi станцiiбiоресlрсiв НААН.
15, ГриЩенко С, М,: * , С.,Х. П., заступник декана фащу.гьтету тваринниtIтва таводIю( бiоресlрсiв } tУБiП Украirи.
16. Рожеrrко М. В., к. б. н.
17, Гавриш о, М., к. с.х. н., 3ав..вiддiлу бiорiзшомашiття та екологii Черкаськоi

лослiдцбi станцii бiоресlryсiв НААН.
l8. М_аrцборук п. в., к. с.х. н., мисливствознввеIр, го uЗ* iдr. полiсся

заболочений ryаfu.
t9, Власюк В, п,, к, о.,'r н., доцешг кафедри ексrшrуатацii лiсовlдк ресlрсЬЖиюмлrРсъкогО наrцонагЬного агроекоооii""о.о упiвфситету.



20, УсеrП< о В, о,, ц. с., вченшi сецретар Черкаськоi дослiдцоi сташlii бiоресурсЬнААн.
2l. Бiлоус В. М., к. с.х. н., старший викпадач

мисливствознавства НУБiП Украiлпt.
кафедри бiологii лiсу та

| _fазанько м. о., * . 
9.* . н., заступник директора Iнстrrгуry свинарства i АI IВНААН з Hayкoвoi роботтr.

ГрунткоВський м. с.' к. с.х. н., старШrй виIша,дач кафелри технологiй уrггшriвництвi, cBmrapcTBi та вЪчарствi нУвiП Украiшr.
Мороз в. в., к. с.х. н., зав. лабораюрiI  екологii Iнсшrryry сiльського

госцодарства Карпатського регiону НААН.

,r.,

23.

24.

25. МаевСьюЙ к. в., к. clox. н., доцеНт кафелри дендрологii та лiсовоi сепекцii
НУБiП Украiни.

.щостатньо однiеi фрази про недоцiпьнiсть охорони лося все стае зрозумiлишr.
Як можна вва?кати охороЕу недоцiльною? (акад. нАн Уlgаi.rи, Радченко В. Г.).

 koHkperTre питання. Порiвняйте чисельнiсть лося на теперiшпiй час з tэяt р.Наскiльки як цl данi можна порЬrити? (MeлoKepiH с. в.). 
t

 Я спефальшо не гоцвався. (Гаврись Г. Г.).
 А я гоryвався i можсу вiдrrовiсти. (Меюlсерiн С. В.).
 А коли ви в остакне проводиJш дослiдкення? (Ймов I . д.).
 ВiДПОВiДаЮ. У 1991 Р. За даними 2ТП(мисливство) 15000 лосiв. зараз за

ДаНИМИ 2ТП(МИСЛИВСТВО) 6200 Ос. .Щапi. Завждr були запЬвiдлi територii. Ёони i
ранiше не входипи до перелiку 2ТП(ми.о* .ruЬ1. Так що Iи * орц 

"rqy ""цривод{ Те дQдажОво, зв)цди iснувала. (Mexolcepiн с. в.). Тiльки що повiдоми,пи, що Борис евгенович Патон завiзував JmcT про
мораторiй на сhл.рокiв. А Борис евrвнович очоJIюе цашу комiсiю. (Р4дченко в. г.).

 Я яrсраз xoTiB нпгадатr,r пРо цей мораторiй. CiM рой" достатцiй TepMiH, на мою
ryмку ми не можомо йти на поводу у неспецiаrriстiв. (AKiMoB I . А.).

 Ще у 2005 роф я пiднiмав Iштанпя про внесешш пося до ЧК. Толi було
cкiulaнo, що мисJIивrц цiко.пи це не дадуть зробити. Питапня в тому хто буле
вирiшувати впесеНн,I  лосЯ до ЧК rrпЦ ure* ,i, ,rп^ * ".r* цi? (MelшcepiH с. в.). 

J 
 BHeceHHrI  лося до ЧК мало б сенс, якби ше бупЬ бракоЬерства. Якщо

проаналiзувати стан червонокншшrшх видiв (ведмiдь, p"j", зубir) 
"о 

зрозуriемо, щовнесення ii до Чк позитltвно не позначилось. По фору 
з 

Ъ'оо ос. Зашшилось
1i* *  200, Збереглись 38вдяки зусиJIJIям господарiu 

rr..r* uського 
господарства.

ЯкщО ми вносИмо_виД до ЧК, посподарствам n. 
"".iдrо, 

щоб йuр*  перебува.lш

"9 
i{  ТеРИТОРiЯХ. Тепер ф господарства зацiкавлепi у щi"оу* * .То*  iM Bl* iдro

зберiгати ресурс. То* rУ впесешIя до Чк ди такопо вЦry як лось' з Moei точки зору,
нiчогО Це дае. Мисливф цропоцуВали зiбрати та вирidити йЬ;бrему разом. Намiй погпяд треба шукати компромiс. йо* ,rч вю(одити з чисеJIьшостi пося по
Ko)tffioмy господарству. Там де чисеJIьнiсть тварин вища за оптимаJБну можна
давати дозвiл на вiдстрiл. Цшл ми про стимуJIюемо господарства до охоропи лосiв.пiспя прlпiпятrя мораторiю на 7 pokiB Ъоrоurrrrп.u з мисJIивIцми вже буле
неможпиво. (Костюшин В. А.).

_ Все, Що мИ проспухалц нене не вдовоJIьrше. Причому туг пращоють чи не
ПРаЦЮЮТЬ ЗаКОНИ. е ЗаКОН УКРаiНИ про Червошу книry. ДаЬЙе .* npu* .u па те,
що закон мае пращовати. Викошусться Birr.m Hi  це не няпIа компетеrщiя. MeHi



бi.тlьш iмпоrryютъ арryменти Сергiя Вiталiйовича. Melri чi аргр* енrrr бlшзькi та
зроryмiлi ще тому, що схож8 сrrryаrriя вцбувапась цри Bнecerдri до ЧК осЕIрових

риб. (Лукашов Щ. В.).
 Мiшrrрrrролrr надiслаlrа офiцiftrе зверпення до НАН Украiшпл в якому

запропоноваrri 7 poKiB мораторiю. Цей JmcT } rл(е пiщrсшrо гоповою HaldoнamHoi
KoЙcii з I Iиташь Червоноi кЕппI  Украihпr. Ввшrсаю, що нfl цей MoMerrT обrоворювати
пцтання вкI Iючеппя пося до ЧК rrекорекгI Iо. (Рqд.rеrп< о В. Г.).

 Я теж завiryвав цей лrrсъ як к)пова Сешdi. Це oшrr з BapialrTiB вrrрiшеlшя
проблелл,л. (AKiMoB r. А.).

 Я пе бачу вбачаю rтрошrрiччя мiж щпл JmcToM i шашцдд рiшешrшr,l. Толлу що
наrце рiшешlя колегiа"lьне, а як рiшешrя вчених мае бутrr аргумеrrюваfiим. Лист 
це а,Ф{ iЕiстративним механisм, BiH не пiдкрiтtlцоеlъся н8уковим обцрупryвaпшIм.
Ми не певнi, чи спршцое цей мохшriзм. I Iя iriцiатива може буrи пiдgрплаrrа на
piвmi Кабмilrу, а може й пi. Наша рекомеrцшliя не е автоматI+ Iним вI Iесенпям BIrJry

до ЧК. Тобто це незапежшпi цроцес, що ми розпочинаемо. На мою ryоч о
Комiсiя, ми маемо праIцоватI r у щоц{ у напрямку, а не розшIядати полiтrr.шri .цr

qдfНстратлшrri I I I JIпш. У перщу черry маепло оперувати науковпrи фаrстшrи:
(fipoTID), (€а> ). Поrcr що я бачу фшстц яrсi свМть про катастрофi.пrе падiшlя
чисеJIьностi лося, порiвтlяно з t9g1 р. Iснують критерii, за шglми вид{  вносять до
ЧК. Ми не можемо зробrrш тац що дIя IФоFо вид/  треба ix якось тохи вIшравпти.
Ми можемо тilьlq{  сперечатисл за яким саме IФитерiем вид вносиш{  до ЧК.
(Лщашов Д. В.).

 У мене питання. Чому питання внесенЕя лося до ЧК постало сапде зар&з, коJIи

його .пrсе.rькiстъ трохи зросла, з 4600 ос. у 2009 до 6200 ос. Як цi фшсти

узгоддryютьря з погiкоIо вI IесенIш видl до ЧК? (Костrошшr В. А.).
 Вi.щrовiдаю. Ми розпочаJIи чей rтроцес не зарш. Все почшIось ще у 2004 р.

Чисеrьнiсть зростае, зменшуеrься апе воца все одIо I fiDIсчa, Еiж ршiше.
Чисеrьнiсть зросла на процешпъ а скоротипась в рл} и. (Лукашов Д. В.).

 Пьперше, ми маемо справу з наказом про заборону поJповання на лося, в

якому спочатку fuiлося rrро 25 рокЪ мораторiю, потiм 3 рооъ в остаrпdй редаlсlii 
7 poKiB. Разом з тим, Мiн'юст не здiйсшое державI Iу реесцашry I sою Haкtrty,

вимагаючI4 головним чином, погодкення наказу з Мiнагропопiтlшg{  та

,Щержлiсагенством, якi TaKoi згодr не дають. Подlугс, оскЬки я е цредставником
MirTicTepcTвq то маю врш(овувати позшliю MiпicTpa. Потретg до Червопоi rcrrrrrr

YKpaimr вIц вцоскIъся нш(ilюм МirшрцродI  на пiдставi рiшеrшя HmкoMicii. Цей
HaKшl мае заресgтрувати Мiп'юсц якй, pfrroм з тим, може знову вимагати
погодкення з Мiнагропопiтrци та rЩержлiсапецством. Це iнформацiя дlя роз.чумiв.
Хоча моя точка зору з урах} лшншi позшlii' MiнicTpa та застуI Iника MiнicTpa"

пiдтршчrати запесеншя лося до ЧК. (ffомашлiнеrр В.Г.).
 Ми обговоришr це питшшя. Чи бажае хтонебуш ще вистуI I I fгI r? Я вас процry

пiдтршлати лrмху про морашрifi, тобто цак&з, лOй я пiдшrсав та шсй завiryвав

Борис евгенович. Тобто пiддрlплатлл мораmрiй н8 7 рокЬ. Хто зq прошу
голосуваж. (AKiMoB I . А.).

 Вибачте. Ще не наша компетеlщiя. На KoMicii по Червонй кrrrrзi ми маемо

вирiшлrтrr рекоменд/емо Im rTi вид до внесешIя до ЧК. (Меюlсорiн С. В.).

Ще сrrушна ддлка. Голосуеrrло. (AKiMoB I . А.).



Голосування

_ Хто 3а Ten Щоб на дачому етапi уlрпматись вiд внесецlrf, лося европейського
до Червоноi кtпги Уцраiни?

.Щвос чrrекiв Секцii rйтриr.лаrи.
 Хто 3а те, щоб внести пося европейського ло Червоноi книги Украiни?Шiсть члепiв Секцii пiдтримаrrи.

 Хто утримався?
Трое цгrенiв Сешцi.
3 15ти.шепiв C.orii з Iштань охорони тваринцого cBiry Нашонаrьпоi KoMicii зпиташь Червоноi ,* ry Yrpaftпr 

",u.йu* пi,rp'rto"o" rIасть 11. За вI Iесецня лосяевропейськогО дО Червоноi книгИ Украi'ни за катеrюрiею < < вразlивlй>
цроголосУвало *  б члепiв Секrцi з 

_I Iштань охороци тваршшого cBiry;  Ьй _ ;члени_Секцii;  утримались  3 wrеrш Секцii. 
l

,Що CeKUii з питаНь охороцИ твариннОго cBiry надiйшов лист вiд чJIена СекrпТ кб, н,, с, ш, с, ДержавноI  установи "Iнстицm MopcbKoi бiологii ндН Уrсра[шл''Кошелева о. в. (Лист заrrrуе секретар СеrстдiiКозиненко I . I .).
кПiдтриплую rrропозицiю МЪшсЪрiна 

' 
С. ь., щодо вкI IюченшI  лосяевропейсЬкого дО Червопоi книги VKpai'Hи за катек)рiею "вразливий'', rФинаfuакi донастуm{ ого видання Червошо[  Книги Украi.rи.>

ухвллили

секцiя з Iштшш охорони тварицного cBiry Нацiонашноi koMici[  з rштаrьчервоноi книги У_краiни у своiй бьшостi uu* uu за доцrльне внесення лосяевропейськот до Червоноi книги Уlgаilпr .r * r..opl*  uu| * rо* й.

Протокол вепа
сецретар Секrцц
к.б.н., н.с. Iнституry зоологii
iM. 1.I . Шмаlьгаузена

I . I . Козшlенко


