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П peM'ep-MiHicTpy УкраТн и
В.Б. Гройсману

вул. М. Грушевського, t2f2, м, КиТв, 02000

Шановний Володимире Борисовичу!

ЗУ <ПРО МиСлиВське господарство та полювання) встановлюе, що лiмiти використання
МИСЛИВСЬКИХ ТВарин, вiднесених до державного мисливського фонду (далi - Лiмiти),
затверджуються Мiнагрополiтики за погодженням iз Мiнприроди, за поданням
Щержлiсагентства на мисливський сезон (стаття 16), а сезон полювання на самця козулi
розпочинаетьсЯ 1 травнЯ (статтЯ 19). ТакиМ чином, Лiмiти мають бути затвердженими до 1

травня, однак станом на б вересня2017 Року, коли вже мав розпочатися сезон полювання на
бабака, лань, оленiв европейського та плямистого, лося, муфлона, кабана - Лiмiти
заJIишаються не затвердженими. Як наслiдок * держава в особi Щержлiсагентства не може
реалiзувати лiцензii на добування диких тварин, i терпить збитки в розмiрi 9,6 мiльйонiв
гривень; користувачi мисливських угiдь не можуть проводити полювання, i терплять збитки
в розмiрi близько 89 мiльйонiв гривень.

причиною для вiдмови в погодженнi Лiмiтiв з боку Мiнприроди стала ситуашiя з лосем.
Оперуючи експертним висновком Iнстиryту Зоологii iM. I.I. Шмальгаузена за пiдписом
завiдуючого вiддiлом еволюцiйно-генетичних основ систематики, доктора бiологiчних наук,
професора С.В. Межжерiна (,Щодаток 1), Мiнприроди вiдмовилось погодити Лiмiти. {аний
експертний висновок мiстить недостовiрнi данi, i не може бути причиною для вiдмови в
погодженнi лiмiтiв, оскiльки визначити необхiднiсть введення мораторiю полювання
можливо лише пiсля проведення наукового монiторингу популяцii, про що йдеться у
експертному висновку Iнституту Зоологii iM. I.I.Шмальгаузена за пiдписом Завiдувача
Вiддiлу фауни i систематики хребетних, кандидата бiологiчних наук Г.Г. Гаврися (!одаток
2). Вимога наявностi наукового обГрунтування для внесення тварин до перелiкiв видiв, tцо
пiдлягаюТь особливiй oxopoHi, мiститьсЯ у ЗУ кПрО тваринниЙ cBiT> (статтi З7-1 та 44).

Отримавши вiдмовУ в погодженнi Наказу Мiнприроди Jф41 <Про заборону полювання
на лося TepMiHoM на 25 poKiB> з боку Мiнюсту, Мiнприроди звертасться до Нацiональноi
KoMicii з питань Червоноi книги УкраIни з проханням розглянути питання про внесення лося
до Червоноi книги. Однак i для цього необхiдно мати результати наукового дослiдження
(стаття 14 ЗУ кПро Червону книгу УкраТни>).

таким чином, передувати рiшенню про буль-яке обмеження використання видiв тварин
мас проведення наукового дослiдження, тому передбаченi Законами Украiни пiдстави для
вiдмови в не погодженнi Лiмiтiв на добування лося, а разом з тим i Лiмiтiв на добування
iнших <лiцензiйних> видiв мисливських тварин - вiдсутнi. Вiдмова в погодженнi лiмiтiв з
порушенням законодавства вигляда€ як спроба отримати i розподiлити бюджетнi кошти, що
вже були видiленi Кабмiном в cyMi 600 тисяч гривень на оцiнку стану популяцii лося
европейського в YKpaiHi та розроблення заходiв його збереження та вiдтворення (Постанова

"1*Кабмiну 4'l 4 вiд 04,07 .2017 р.).
Враховуючи викладене вище,



1.

ВИМАГА€Мо:
ffати лоручення негайно затвердити Лiмiти використання диких тварин,

до державного мисливського фонду, у вiлповiлностi з поданими
проектами лiпriтiв.

2. Взяти пiд особистий контроль притягнення до вiдповiдальностi посаДоВИХ

у порушеннi cTpoKiB затвердження Лiмiтiв,
з. Внести змiни до пункту 5 Постанови Кабмiну 474 вiд 04.07.2017р., iперенаправити

видiленi кошти в cyMi 600 тисяч гривенЬ з оцiнки стану популяцii лося свропейського на

оцiнку стану водяного горiха та виключення його з Червоноi книги Украiни як рослини,
яка негатиВно впливаС на екосистему водойм i спричиняс збитки рибнiй га,rузi.

,Щодатки:
1. Копiя Експертного висновку щодо стану популяцii лося в YKpa'iHi

2. Копiя Експертного висновку щодо стану популяцii лося в Украiнi та необхiдностi

монiторингу Tf динамiки.

С.А. Андросюк
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