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Щодо вiдкриття сезону
полювання у 2020-202l рр.у
Щонецькiй та Луганськiй
областях

Командувачу Об'сднаних сил
Збройllих Сил Украiни

Генерал-лейтеlrанry Кравченку В.А.

Шановний Володими ре Ана,гол i йовичу !

слАвА УKPAIHI!!l

Громадська спiлка <BceyKpaiHcbKa асоцiацiя мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдь> на прохання членiв вiлокремJIених пiдроздiлiв нашоI
Асоцiацii у Щонецькiй та Луганськiй областях вiд iMeHi мисливцiв та
користувачiв мисливських угiдь згаданих областей, звертасться до Вас iз
проханням сприяти позитивному вирiшеннtо питання вiдкриття сезону
полювання 2020-202I poKiB у мисливських угiддях, наданих у користування у
.Щонецькiй та Луганськiй областях.

Звертаемо Вашу увагу, що користувачi мисливських угiдь с
пiдприемцями, якi здiйснюють на територiях мисливських угiдь, наданих у
користування, охорону, вiдтворення та пiдгодiвлtо об'сктiв державного
мисливського фонду у розмiрах, не менше нiж встановлено приписами Закону
Украiни uПро мисливське господарство та поJltованI-{я)). Основна частка коштiв
на згаданi видатки користувачами отримуеться Bizt надання мисливських
послуг.

Отриманi вiд мисливських послуг кошти йдуть на сплату за
користування мiсцевими мисливськими угiддями, н& сплату податкiв до
державного та мiсцевого бюджетiв, на створення робочих мiсць для мiсцевого
населення, пiдтримку мисливськоТ галузi у цiлоплу т,а супутнiх галузей
(вiдповiдноi торгiвлi тощо).

я наш сил Украiни. вони фактично е пi
навченими бiйцями. розвiдниками та снайперами.

OKpiM того, у зв'язку iз складно}о соцiально-економiчною та
психологiчною ситуацiею, що склаJIася на територiях ДонецькоТ та ЛуганськоТ
областей через вiдомi причини, сподiвасмося, що вiдкриття полювання на
згаданiЙ територiТ сприятиме покращенню настрою зrtачноТ кiлькостi мiсцевого
насеЛеНня. ,Щесятки тисяч мисливцiв iз вдячнiс,гю згадують вiдкриття
полювання на згаданiй територii у минулому роui.



Одночасно доповiдаемо Вам, що нами trаправленi вiдповiднi звернення
головам мiсцевих обласних державних адмirriстрацiй-керiвникам обласних
вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй.

гЕроям слАвА!!!
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