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Шановний Борисе €вгеновичу!

fliT окремих членiв НацiональноI KoMiciT з питань Червоноi книги УкраТни

академii наук Украiни, що ставлять пiд загрозу подальшу долю лося
€вропеЙськог0 в YKpaTHi, змусили Громадську спiлку кАсоцiацiя корисryвачiв
мисливських та рибальських господарств)) звернутися до Вас з насryпним:

1. Статгя t4 ЗУ кПро Червону книгу УкраТни> регламенryе насryпне:
<Пiдставою для занесення видiв тваринного i рослинного cBiry до ЧервоноТ
книги УкраТни е наявнiсть достовiрних даних про чисельнiсть популяцiЙ та
iх динамiку, поширення i змiни умов iснування, що пiдтверд}кують
необхiднiсть вжиття особливих термiнових заходiв для Тх збереження та

охорони>. Проаналiзувавши звернення до MiHicTepcTBa екологii та природних
pecypciB з боку професора lнстиryry ЗоологiТ iM. 1.1. Шмальгаузена С.В.

Межжерiна та ГромадськоТ ради при Мiнприроди, можна зробити висновок, що
достовiрними даними про чисельнiсть популяцiТ вони не оперують. У тоЙ же час

данi офiцiйноi статистики згiдно Форми 2ТП (мисливство), сформованоТ на
пiдставi даних користувачiв мисливських угiдь, затверджених представниками
обласних управлiнь flержлiсагентства та департаментiв екологiТ обласних
державних адмiнiстрацiй, свiдчать про стале зростання чисельностi лося, яка по

результатам 2016 року становила 6583 особини.
KpiM того згiдно з вищезазначеноi cTaTTi Закону пропозицiТ про занесення

до ЧКУ видiв тваринного cBiry мають мiстити наукове обгрунryвання такоТ

необхiдностi. Вважаемо, що отримати належне наукове обгрунryвання
можливо лише в умовах проведення наукових дослiджень. Звертаемо увагу, що
останн€ дослiдження щодо чисельностi лося в YKpaTHi проводилося в 2009 роцi
lнстиryтом Зоологii iM. 1.I.Шмальгаузена (<Поширення та чисеJIьнiсть лOся? Alces
Alces (Mammalia, Artiodactyla), в YKpaiHi на початку XXl столiття / В.Н.
Смаголъ, Г,Г. Гаврись, А,А. Са-ltганский-мл. // Вестник зоологии. - 20|2. - М
46>>), результатом дослiдження став висновок: <Чисельнiсть лося в межах 4600-

МИСЛИВСЬКИХ ТА РИБАЛЬСЬКИХ
ГОСПО^АРСТВ

47а0 особин зумовлю€ впевненiсть безпеки виду в найближчому майбутньому,
а вiдтак знiмае питання його
пiдстави для занесення лося в

внесення до вiтчизнянот Червоноi книги)). Отже
ЧКУ, передбаченi законодавством, вiдсутнi.
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1. Не виносити рiшення про занесення лося европеЙського до ЧКУ як
такого, що перебувае пiд загрозою зникнення, в зв'язку з вiдсутнiстю пiдстав,
передбачених ст.14 ЗУ <Про Червону книгу УкраТни>;

2. Виключити з членiв НацiональноТ комiсii професора С.В. Межжерiна
згiдно зi статгею 42ЗУ кПро мисливське господарство та полювання}) та статтею
63 3У кПро тваринний cBiT> за приховування i спотворення iнформацiТ про стан,
чисельнiсть та обсяги добування мисливських тварин.

3. ,Щодати до перелiку установ НАН Украiни, наукова та науково-
органiзацiйна дiяльнiсть яких пiдлягае перевiрцi у 2017 роцi lнстиryт 3оологiТ iM.

1.1,Шмальгаузена.
4. Привести у вiдповiднiсть до вимог законодавства Положення про

Нацiональну комiсiю з питань ЧКУ.
5. 3абезпечити оприлюднення плану засiдань та протоколiв засiдань НАН

УкраТни.
6. fiля участi в прийняттi рiшень НацкомiсiТ з питань ЧКУ представникiв

громадськостi вимагаемо включити до членiв НацкомiсiТ представника
Громадськоi спiлки <Асоцiацiя корисryвачiв мисливських та рибальських
господарствD, стаryтом якоi передбачена дiяльнiсть в oxopoHi видiв тваринного
cBiry.

3 повагою,
Президент Громадськоi спiл ки С.А. Андросюк


