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Щодо вiдкриття полювання у
Щонецькiй та Луганськiй
областях

презилеIlту Украiни

Зе;lеtlському В.О.

By.ll. lialrKiBcbl<a. l l.
м. КиТв. 0l220

Вельми ша новн и й Володи м и ре O"rr с l{ca tul рови чу !

Вiд iMeHi та за дорученням членiв Грома.,tськоi' спiлки <ВсеукраТнська
асоцiацiя мисливцiв та користувачiв мислиl]ських угi;tь> (лалi - Асоцiаuiя), 60-
тисячноi громади мисливцiв ЩонецькоТ та JIугаIrськоТ областей, а також
багатотисячноi громади працiвникiв мисJIивськоt' ],а супутнiх га.гlузей
(виробникiв i реалiзаторiв мисливськоТ зброТ, набоj'в ;lo rrеТ тощо), членiв TxHix

РОДиН, ЗВерТаемося до Вас iз проханням сIIрияl,и прискоренню вiдкриття
сеЗонУ ПолЮвання у 2020-202l роках на лiляltках /.[онецькоТ та ЛуганськоТ
областей, що безпосередньо не стикуються iз ;lirriclo роlзмежування.

Нагадаемо, що користувачi мисливських yl,i,,tb, якi сплачують державi
податки, кошти за користування мисJ]ивсl,кими угi,,t,,tями власникам та
користувачам земельних дiлянок, на яких роз,гаlrlоваtli мисливськi угiддя,
УТрИМУють cBoix працiвникiв, якi годую],I) cBoi' ciM'i', а також згiдно iз
ЗаКОноДаВством здiЙснюють охорону, пiдгодiвлlо l,a вi2l,гворення державного
МисЛиВсЬкого фонду, регулюють чисельнiс,гь tltr<i/1.1tиllиx i хижих тварин, якi с
РОЗПоВсЮДЖуВачами особливо безпечних хlзороб (у 1,oMy числi - сказу), а
також завдають значну шкоду домашнiм тваринам Mict(eBoмy населенню, яке у
цеЙ Час i так стражда€ вiд бойових дiй супроl,ивtlика. А.ltе кошти на цi видатки
користУвачi отримують вiд надання мисJIивських послуг, а заборона
ПОЛЮВання з€шишае ix без отримання коштilз :]а поJIIовання. OKpiM того, без
ЧаСТини Доходiв зaпишаються i працiвники супу,гlriх галузеЙ виробники
мисливськоi зброт та наботв до нет, iнших ToBapiB /lля полювання, а також
тОргiвельнi органiзацiТ. I_\e, безумовно, Ilеt,атиI]llо впливас на поповненt{я
державного бюджету, призводить до cottia,гtbttoT наIrруI,и серед мешканцiв
регiонiв, якi межують iз ООС.

ЩОвОдимо до Вашого вiдома, ш{о у миIlуJlому porti у Луганськiй областi
вже вiдкрив€ulи полювання за погодженням iз l(омаliдуванням ООС, Нiяких
НеГаТИВНИХ наСлiДкiв вiдкриття полюванIlя Ilc lзiztмiчеtiо. У цьому сезонi
АСОцiацiя, керiвники пiдроздiлiв центрального ()pl-atly виконавчоТ влади, що
РеаЛiЗУС ДерЖавну полiтику у сферi лiсового ,га мисJ]ивського господарства та
КОРИСТУВачi мисливських угiдь у ДонецькiЙ ,га JIyгarrcbr<iй областях, звернулися
ДО Керiвникiв вiЙськово-цивiльних адмiнiстрацiй r,a до Командувача ООС iз
ПРОХаННяМ Про вiдкриття полювання. За tlаlttими вiдомостями, i керiвники
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З€IЗНаЧеНих аДМiнiстрацiЙ, i Командувач зголнi /lозвоJlити вiдкриття полювання
iз певними обмеженнями, zUIе, принаймнi, начальIIик Головного управлiння

r НаЦiОнальноТ полiцii у Луганськiй областi С. Ко-тrесFIик визнав недоцiльним
/ вiдкриття полювання. Через це Асоцiацiя зверIIуJIася до MiHicTpa внутрiшнiх

СПРаВ УКраiни Б. Авакова з вiдповiдним прохаtI}lrlм, aJlc вiдповiдi до цього часу
не отримаJIа.

СЛiД ВрахУвати, що, принаймнi, у так зваttiй <JIуганськiй народнiй
РеСПУблiцi>>, яка, на нашу думку, перебувас у бi.lrbltt lзажкiй ситуацiТ порiвняно
iЗ ТеРиторiями !онецькоТ та ЛуганськоТ обrrастей, якi Збройними Силами
УКРаiНИ ЗВiльненi вiд сепаратистiв та росiйських oKyгtatlTiB, поJlювання у цьому
сезонi офiцiйно вiдкрито.

Вельмишановний Володимире Олекса н11 рови чу !

АСОЦiацiя сподiваеться, що Ви посприясl,е захисту прав мисливцiв-
МеШКаНЦiВ ЩОнецькоТ та ЛуганськоТ обласr,ей', допоможете прискорити
вiдкриття сезону полювання на цих територiях, tllo призведе до зменшення
СОЦiаЛьноТ напруги, пiдвищення благогlолуччя L{аселення, збiльшення
надходжень до державного та мiсцевих бюдх<етiв.

ОДНОЧаСно Така Ваша допомога безумовгlо сприятиме пiдвищенню
поваги Цароду Укратни до чиннот влади l,a особисто Вас як Гаранта
Конституцii Украiни.

з великоlо повагою

Перш ий Bi це-президеtlт
АсоцiацiТ В.О. Червоний
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