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Першому вiце-президенту
Громадськоi спiлки (Bceyкpaiнcbкa
асоцiацiя мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдъ)
Червоному В.О.

Про вiдкриття сезону
полювання у,ЩонецькiЙ областi

TI Тановний BiKTope Олександровичу !

Облдержадмiнiстрацiя, обласна вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя,

РОЗГЛЯНУВши лист Громадськоi спiлки (BceyкpaiHcbKa асоцiацiя мисливцiв та

користувачiв мисливських угiдь> вiд 20.07.2020 J\'9 57а щодо вiдкриття у

,Щонецькiй областi сезону полювання 2020-202l poKiB, повiдомляс.

Згiдно з Указом Президента УкраiЪи вiд |4.04.2014 Jф 4O5l2O|4 <Про

рiшення Ради нацiональноi безпеки i оборони Украiни вiд 13 квiтня 2о14 року
<ПРО невiдкладнi заходи щодо подолання терористичноi загрози i збереження

ТеРИТОРiалъноi цiлiсностi УкраiЪи> та вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону Украiни

КПРО ТИМчасовi заходи на перiод проведення антитерористичноi опер ацii>> на

mерumорii ,Щонецькоi обласmi почuнаючu з 2014 року провоDumься

анmumеРорuсmuЧна операцiя, яка з 30 квimня 2018 року набула сmаmусу

операцit об'еdнанuх c,Ul iз забезпечення нацiона,,lьноi безпекш i оборонu,

ВidСiЧi збройно'i azpecii Росiйськоi Феdерацji згiдно з Указом Президента

УКРаiЪИ Вiд 30.04.2018 J\Ъ 11612018 <Про рiшення Ради нацiональноi безпеки i

оборони Украiни вiд 30 квiтня 2018 року <Про широкомасштабну
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антитерористичну операцiю в Щонецькiй та Луганськiй областях> та
вtдповiдно до Закону Украiъи <про особливостi державноi полiтики iз
забезпеченшI державного cyBepeHiTe Украiни на тимчасово окупованих
територiях у,щонецькiй та Луганськiй областях>>.

вiдповiдно до стаггi 1 Закону Украiни <про боротьбу з тероризмом)

райоН проведенЕЯ антитерористичноi операцii визначенi керiвництвом
антитерОристичнОi операцii дiлянкИ мiсцевостi абО aKBaTopiil тр8нспортнi

засоби, будiвлi, споруди, примiщенЕя та територii чи aкBaTopii, що приJIяг€lють

до них i в межо< яких проводиться зЕ}значена операцiя.

вiд 07.|0.2014 J\b 33lбlа <Про визначення районiв проведення

антитерористичноi операцii та TepMiHiB ii проведеннrI)) з 07 квiтня 2Ol4 рокр
,Щонецьку та Луганську

антитерористичноi операцii.

НаказоМ АнтитерОристичногО центрУ при Службi безпеки УкраiЪи

областi визначено районами проведеннrI

статтею 14 Закону Украiъи <про боротьбу з тероризмом) визначено

режим у районi проведення антитерор стичноi операцii, згiдно з яким у районi
проведення антитерористичноi операцii на час iT проведення може бути
встановлено спецiа.тlьний порядок, зокрема органiзовано патрульну охоронну
службу та виставлено оточення. У районi проведення антитерористичноi

операцii можуть тимчасово вводитися обмеженнrI прав i свобод громадян.

З опiвночi 27 лuпня поmочно?о p'ol<y на !онбасi die реuсчм повноzо mа
всеосяхtсноzо прuпuнення воZню) про який досягнуто домовленостi на
черговому засiданнi Тристоронньоi KoHTaKTHoi групи (УкраiЪа, Росiя, оБсе),
що вiдбулося 22 липня 2020 року.

Враховуючи скJIадну суспiльно-полiтичну ситуацi , Що скл€rлася на
територii .Щонецькоi областi, обов'язки, пов'язанi з охороною, утриманням,
збереженrrям та вiдтворенням мисливських тварин, покладенi Законом

УкраiЪи пПро мисливське господарство та полювання) на користувачiв

мисливських угiдь, та вжиття протиепiзоотичних заходiв, направлених на
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запобiгання розповсюдженню хвороб, збудниками яких е, насамперед, дикi
тварини, в облдержадмiнiстрацii, обласнiй вiйськово-цивiльнiй адмiнiстрацii

опрацьовусться питання щодо вiдкриття сезону полювання 202012021 poKiB на

окремих територiях областi.

З повагою

Голова облдержадмiнiстрацii,
керiвник обласноi
вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii П.О. Кириленко

Стороженко BiKTop Iванович
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