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Щодо вiдкриття сезону
полювання у 2020-202l рр.у
Луганськiй областi

Головi Лу га rrcbKoi обласноi
держа BHoi адм iH icTpa цii-керi вн и ку
обласноi Bi йськово-цивiльноi
aдMilticTpauiT

Гайдаю С.В.

пр. [(ентральttий, 59, м. Ссвсродонечьк
Луганська обл., 93400

Шановний Сергiю Володим и ровичу!

слАвА yKPAiHr!!!

Громадська спiлка кВсеукраiнська асоцiацiя мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдь> на прохання членiв вiдокремленого пiдроздiлу нашоТ
Асоцiацii у Луганськiй областi, вiд iMeHi мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдь Луганськоi областi, звертаеться до Вас iз проханням
прискорити позитивне вирiшення питання вiлкритl,я сезону полювання 2020-
2021 poKiB у мисливських угiддях, наданих у користування у Луганськiй
областi, а також погодження наказiв мiсцевих користувачiв мисливських угiдь
про вiдкриття з€вначеного сезону.

Звертаемо Вашу увагу, що лiмiти використання (вiдстрiлу, вiдлову)
диких парнокопитних та хутрових звiрiв, у сезон полювання 2020-202l poKiB та
норми вiдстрiлу iнших мисливських тварин, вiдгtесених до державного
мисливського фо"ду, затвердженi наказом MiHicTepcTBa енергетики та захисту
довкiлля Украiни вiд 25 травня 2020 року Jф ЗЗ9, який заре€стровано в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 01 червня 2020 р. за JФ 487/34770. Наказ набрав
чинностi |2.06.2020, BiH мас затвердженi вiдомостi про лiмiти добування
мисливських тварин у Луганськiй областi.

Шановний Сергiю Володимировичу, звертасмо Вашу увsг}, що
користувачi мисливських угiдь с пiдприсмцями, якi здiйснюють на територiях
мисливських угiдь, наданих у користува}{ня, охорону, вiдтворення та
пiдгодiвлю об'ектiв державного мисливського фоrrду у розмiрах, не менше нiж
встановлено приписами статей 29 i 30 Закоlrу УкраТни uПро мисливське
господарство та полювання)). Основна частка коштiв на згаданi видатки
користувачами отримуеться саме вiд надання мисливських послуг.

OKpiM того, отриманi вiд мисливських послуг коuIти йдуть на сплату за
користування мiсцевими мисливськими уr,iд.ltями, }la сплату податкiв до
державного та мiсцевого бюджетiв, н& заробiтrrу плату працiвникам
мисливських господарств, на створення робочих мiсць для мiсцевого
населення, пiдтримку мисливськоТ галузi у чiлому та супутнiх галузеЙ (торгiвлi



/
тощо). ,.Щумаю, це не може зЕLпишити Вас, як очiльника областi, байдужим до

розвитку та фiнансового стану мiсцевих суб'сктiв мисливськоТ галузi нашоТ

,Щержави.
.Щавно вiдомо, що мисливцi с дисциплiнованим пiдготовленим резервом

для наших Збройних Сил Украiни. Що того ж, за час спостереження за

дiяльнiстю мисливцiв на полюваннi (а це е менше 50 poKiB, у тому числi Bci

роки нез€rлежностi в YKpaiHi) жодноТ пожежi через дiТ офiцiйних мисливцiв не

зафiксовано.
OKpiM того, у зв'язку iз складною соцiально-економiчною та

психологiчною сиryацiсю, що скл€шася на територiТ ЛуганськоТ областi через
вiдомi обставини, сподiвасмося, що вiдкриття полювання на згаданiй територii
сприятиме покращенню настрою значноi кiлькостi населення i пiдтримцi ними
керiвництва - адмiнiстрацiй районiв i MicT областi.

Сподiваемося, шановний Сергiю Володимировичу, на Ваше фахове
порозумiння, пiдтримку та допомогу, за що 28,5 тисяч мисливцiв Вашоi областi
будуть Вам щиро вдячнi!

Одночасно iз вiдповiдним зверненtlям Асоцiацiя звертасться до
Командувача Об'сднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Кравченка В.А.

гЕроям слАвА!!!

З повагою

Перший вiце-президент Асоцiац ' В.О. Червоний

Яковлев 050 236 50 34


