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Вих. №20/19 від 20.09.2019 

Міністру енергетики та захисту довкілля 

Оржелю О.А. 

 

Шановний Олексію Анатолійовичу! 

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 (далі – ЧКУ), ініційоване Мінприроди під натиском так званих природозахисних і 

зоозахисних організацій в 2017 році. 

Користувачі мисливських угідь (мисливські господарства) виступають єдиним 

джерелом фінансування заходів з відтворення та охорони державного мисливського фонду 

(диких тварин) на території мисливських угідь. Економічна цінність мисливських видів є 

стимулом для їх охорони і відтворення. 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 ініціювало питання заборони 

полювання на лося на 25 років (Наказ Мінприроди №41 від 03.02.17). А після непогодження 

цього Наказу, грубо порушуючи Закон, Мінприроди ініціювало питання внесення лося до 

Червоної книги (Наказ №481 від 19.12.17). Так, Згідно зі ст. 14 ЗУ «Про Червону книгу 

України» підставою для занесення видів тваринного і рослинного світу до ЧКУ є наявність 

достовірних даних, а пропозиції про занесення видів до ЧКУ мають містити наукове 

обґрунтування. Про відсутність наукового обґрунтування було зазначено у висновку 

Окружного адмінсуду м. Києва у справі № 826/9432/17, який визнав Наказ протиправним. Не 

дослідивши усі матеріали справи, знову ж таки під тиском зоозахисних організацій, Шостий 

апеляційний суд м. Києва скасував рішення попередньої інстанції, повернувши лося до ЧКУ.  

Звертаємось до Вас в зв’язку з тим, що при прийнятті Наказу №481 було порушено і 

вимоги діючого законодавства, і основні принципи Європейської хартії полювання та 

біорізноманіття, зокрема щодо заохочення сталого використання природних ресурсів як 

інструменту охорони природи. За рік з моменту внесення лося до Червоної книги ми 

побачили негативні наслідки цього рішення, а анонсоване дослідження стану популяції виду 

так і не було проведено, тому вважаємо, що надання охоронного статусу лосю було нічим 

іншим, ніж піар-акцією. В той самий користувачі мисливських угідь через заборону 



використання лося шляхом обмеженого і чітко регламентованого вилучення під час 

полювання щороку недоотримують більше 6 млн гривень, держава – близько 0,5 млн 

гривень.  

Сьогодні, коли держава стала на шлях прискореного економічного зростання, 

мисливська галузь як складова агропромислового комплексу потребує стимулів, а не перепон 

для розвитку мисливського господарства.  

Враховуючи викладене вище, звертаємось до Вас з проханням скасувати Наказ 

Мінприроди №481 від 19.12.2017 «Про внесення змін до Переліку видів тварин, що 

заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)» як такий, що порушує вимоги 

діючого законодавства, права та інтереси суб’єктів мисливської галузі України, суперечить 

Концепції сталого використання і принципам Європейської хартії полювання та 

біорізноманіття. 

В разі необхідності готові надати усі додаткові матеріали, довідково вони оприлюднені 

на нашому сайті: http://gsvms.org.ua/uk/katehorii/statti/item/277-khronika-borotby-za-losia  

 

З повагою, 

Голова ГС «ВМС»                                                                         С.А. Андросюк 
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