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Вих № 97 від 19.09.2017 р.

Президенту України
Порошенку Петру Олексійовичу
Прем’єр-міністру України
Гройсману Володимиру Борисовичу
Голові Верховної Ради України
Парубію Андрію Володимировичу
Президенту НАН України Патону Борису Євгеновичу,
Заступнику голови Нацкомісії з питань Червоної книги
України Акімову Ігорю Андрійовичу; Телевізійним каналам
«Перший національний», «1+1», «ICTV», «Інтер», «Україна»,
«112», «Громадське ТБ» (Копія для ознайомлення)

КОЛЕКТИВНИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ ВЧЕНИХ
НА ЗАХИСТ МИСЛИВСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Шановні Петре Олексійовичу, Володимире Борисовичу,
Андрію Володимировичу!
Ми, нижчеперелічені вчені, з різних установ та регіонів України, за
організаційної підтримки Асоціації користувачів мисливських і рибальських
господарств, звертаємося до вас, як гарантів дотримання конституційних
прав українського народу, зі скаргою на антиекологічну та антинаукову
діяльність посадовців Міністерства екології та природних ресурсів України,
Національної академії наук України (НАН) та підвідомчих їй установ у
питаннях охорони популяції лося європейського і затвердження лімітів на
добування мисливських ресурсів у 2017 році.
Останніми роками в нашій державі сформувався значний прошарок
людей, які у засобах масової інформації нав`язують думку українському
суспільству про вимирання лося, наслідком чого стали спроби введення
заборон на використання ресурсів цього важливого компонента лісових
екосистем шляхом тривалого (25 років!) мораторію на його добування, а
опісля провалу видачі відповідного наказу міністром екології – кулуарне і

безпідставне ініціювання внесення виду до Червоної книги України. Між
тим, у багатьох мисливських господарствах Полісся щільність популяції лося
нині перевищує встановлені законодавством норми. Це означає, що за її
подальшого зростання збільшиться й рівень смертності тварин і посилиться
негативний вплив на хвойні молодняки. Наслідком цього, з одного боку, вже
стало скорочення темпів відтворення лісу, а з другого – зменшення доходів і
без того зубожілого мисливського господарства нашої держави.
З урахуванням недоцільності та необґрунтованості ініціювання заходів
з охорони лося європейського та незаконного затягування Мінприроди
затвердження лімітів на добування копитних у 2017 році (див. додатки), ми
твердо стоїмо на позиції неприпустимості обмеження експлуатації цього
виду, як потенційного об’єкта браконьєрства, на фоні вітчизняного
негативного досвіду та донині слабких механізмів державної охорони і
контролю над дотриманням чинного природоохоронного законодавства, які
наразі безальтернативно компенсуються виключно за рахунок охорони
мисливських угідь їхніми користувачами. Подібних прикладів, нажаль,
безліч. Так, попередня заборона добування лося в Україні упродовж 19962006 років закінчилась скороченням чисельності його місцевої популяції у
два рази; бурий ведмідь, рись, зубр та ін. – мисливські види, які потрапивши
у Червону книгу України не відновили або ж суттєво скоротили свою
чисельність. Отже, за нинішніх соціальних, економічних та правових умов,
що склалися у нашій державі, недієвість подібних, суто декларативних,
охоронних заходів відносно мисливських видів тварин є доконаним фактом.
Виходячи з вищезазначеного, ми вимагаємо вжити необхідних заходів
по недопущенню безпідставного обмеження експлуатації мисливських
ресурсів держави та, зокрема, лося європейського, шляхом необґрунтованого
занесення виду до Червоної книги України. Просимо також надати відповідні
доручення про організацію Всеукраїнського круглого столу з обговорення
порушених питань та інших важливих аспектів охорони і раціонального
використання об'єктів тваринного світу в нашій державі, за участю ваших
делегатів,
представників
Мінприроди
України,
НАН
України,
Держлісагентства України та усіх зацікавлених організацій, ураховуючи нас,
із висвітленням результатів даного засідання у центральних засобах масової
інформації. Ми переконані, що лише публічні дебати допоможуть розставити
крапки у кулуарних інтригах окремих посадовців Мінприроди, НАН України
та підвідомчих їй установ і дадуть можливість широкому колу громадськості
та вам особисто на власні очі переконатися у некомпетентності однієї із

конфліктуючих сторін і прийняти, у зв'язку цим, належні управлінські
рішення.
Додатки:
1. Відкритий лист ГС «Асоціація користувачів мисливських та рибальських
господарств» до міністра екології О.М. Семерака та міністра аграрної політики Т.В.
Кутового на 3 (трьох) аркушах.
2. Лист Міністерства юстиції №16595/11114-0-33-17/10.2 від 28.04.2017 на 1
(одній) сторінці
На 2(двох) сторінках3. Лист Інституту Зоології ім. І.І. Шмальгаузена
№114/192 від 07.06.201
4.Звернення Мінприроди до Національної комісії з питань Червоної книги
України на 1(одній) сторінці
5. Звернення ГС «Асоціація користувачів мисливських та рибальських
господарств» до Прем’єр-міністра, Директора НАБУ, Міністра аграрної політики,
Міністра екології №52 від 21.06.2017 на 2(двох) сторінках
6. Форма завірення підписів на 24 (двадцяти чотирьох) сторінках

З повагою,
1. Лисенко Валерій Іванович, доктор біологічних наук, професор,
директор Інституту екології та соціальних технологій Університету
«Україна», екс-член Національної комісії з питань Червоної книги
України.
2. Волох Анатолій Михайлович, доктор біологічних наук, професор,
Заслужений діяч науки та техніки України, член Німецького товариства
дослідників диких тварин та мисливства, співавтор Червоної книги
України (1994, 2009).
3. Стадник Анатолій Петрович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
академік Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри
лісівництва, ботаніки і фізіології рослин Білоцерківського
національного аграрного університету. Член Громадської ради при
Державному агентстві лісових ресурсів України.
4. Лавров Віталій Васильович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, експерт Наукової ради МОН України за фаховим напрямом
«Охорона навколишнього середовища», завідувач кафедри загальної
екології Білоцерківського НАУ.

5. Наконечний Ігор Володимирович, доктор біологічних наук,
професор,
експерт
ФАО/ВОЗ,
завідувач
кафедри
екології
Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського.
6. Гузій Анатолій Ількович, доктор сільськогосподарських наук,
професор, завідувач кафедри експлуатації лісових ресурсів
Житомирського національного агроекологічного університету.
7. Лобков Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, завідувач
кафедри гідробіології та загальної екології Одеського національного
університету ім. І.І. Мечнікова.
8. Новицький Василь Петрович, кандидат сільськогосподарських наук,
експерт з наукового аналізу Всеукраїнського видавництва «Полювання
та риболовля», член Громадської ради при Державному агентстві
лісових ресурсів України.
9. Каплінський Василь Васильович, кандидат ветеринарних наук,
заступник директора з наукової роботи Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН.
10.Міняйло Анатолій Анатолійович, кандидат сільськогосподарських
наук, доцент кафедри екології агросфери та екологічного контролю
НУБіП України.
11.Проців Олег Романович, кандидат наук з державного управління,
фахівець з мисливського господарства Міжнародної програми ФЛЕГ ІІ,
журналіст, письменник, м. Івано-Франківськ.
12.Шейгас Ігор Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук,
завідувач сектору мисливствознавства ДП «Степовий ім. В.М.
Виноградова філіал УкрНДІЛГА», автор дисертації (1990) «Повышение
устойчивости лесных насаждений Украинского Полесья в условиях
регуляции плотности населения лося».
13.Сотніченко Юлія Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук,
заступник завідувача відділу тваринництва та виробництва екологічно
безпечної продукції Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН.
14.Грищенко Сергій Миколайович, кандидат сільськогосподарських
наук, заступник декана факультету тваринництва та водних біоресурсів
НУБіП України.
15. Роженко Микола Васильович, кандидат біологічних наук.
16.Гавриш Олександр Миколайович, кандидат сільськогосподарських
наук, завідувач відділу біорізноманіття та екології Черкаської дослідної
станції біоресурсів НААН.
17.Маціборук Павло Вікторович, кандидат сільськогосподарських наук,
мисливствознавець, ГО «Західне полісся – заболочений край».

18.Власюк Володимир Павлович, кандидат сільськогосподарських наук,
доцент, доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів Житомирського
національного агроекологічного університету.
19.Усенко Валерій Олександрович, науковий співробітник, вчений
секретар Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН.
20.Білоус Валентин Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук,
старший викладач кафедри біології лісу та мисливствознавства НУБіП
України.
21. Мазанько Микола Олександрович, кандидат сільськогосподарських
наук, заступник директора Інституту свинарства і АПВ НААН з
наукової роботи.
22. Грундковський
Микола
Сергійович,
кандидат
сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри технологій у
птахівництві, свинарстві та вівчарстві НУБіП України.
23. Мороз Віра Василівна, кандидат сільськогосподарських наук,
завідувач лабораторії екології Інституту сільського господарства
Карпатського регіону НААН.
24. Маєвський Костянтин Васильович, кандидат сільськогосподарських
наук, доцент, доцент кафедри дендрології та лісової селекції НУБіП
України.

