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01008, м. КиТв-8. вул. М. Грчшевського, 5, тел. (044) 255-26-34, факс: (044)255-24-64

[о BidoMa; ромадську спiлку <В сеукраiнська
асоцiацiя мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдь>
вул. CiM'i Хохлових, 15, офiс J\b202,
м. КиТв, 04119

Щоdо наdання позuцii' dо з аконопроекmу
Nр35б3 Bid 29.05.2020 кПро внесення
злtiн do dеякuх законоdавчuх akmiB
YKpai'Hu tцоdо зсlхuсmу dimей Bid
спо сmерizання з а полю вання]й ))

Шановний Олександре Анатолiйовичу!

,Що депутатськоi фракцii ПОЛIтичноi пАртIi (слугд ндро!у> у
ВеРХОВНiЙ РаДi УКРаiНи надiйшло звернення громадськоi спiлки
<всеукраiъська асоцiацй мисливцiв та корисryвачiв мисливських угiдь>
(надалi - Заявники) вiд 15.07.2020 м50, в якому вони висловлюють своТ

зауваження до проекту Закону про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB

украiни щодо захисту дiтей вiд спостерiгання за полюванням феестр. J\b з56з)
iнiцiатором якого е Ви, як народний депутат УкраТни.

заявники зазначають, що до них, як до провiдного мисливського

вернрся генерzшьний секретар органiзацii

Апарат Верховноi Ради Украi'ни
М -0 1 lЦ-2!20 l 1 29930 вiд 07.08.2020
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FАСЕ (Свропейська федерацiя полювання та охорони природи) пан .Щевiд

Скаллан, який висловив своi з важення з приводу законопроекту J\ъз56з.

/ ЗОКРеМа, генерzrльний секретар FАСЕ в своему листi зiвначае що законопроект

J\Ъ3563 СУПеречить cTaTTi 2 Протоколу до Конвенцii про захист прав людини та

ОСНОВОПОЛОжних свобод, а також суперечить багатьом кJIючовим принципам,

ВИКJIаДеНИМ У CTaTyTi Ради Свропи про полювання та бiорiзноманiття, який був

ПРИЙнятиЙ ПостiЙним KoMiTeToM Бернськоi конвенцii в листопадi 2007 року.
Повний текст листа генерального секретаря FАсЕ додасться до цього

звернення.

Тому, з метою формування об'ективноТ та неупередженоi позицiТ

депутатськоi фракцii ПОЛIТИЧНОi ПАРТIi (СЛУГА НА ОДУ> у Верховнiй

Радi Украiни щодо проекту Закону про внесення деяких законодавчих

aKTiB УкраТни щодо захисту дiтей вiд спостерiгання за полюванням (реестр. J\Ъ

356З) Прошу Вас пiдготувати i надати Вашу позицiю щодо цього законопроекту

З УРахУВанням зауважень генерzLпьного секретаря FАСЕ пана Девiда Скаллана.

Прошу повiдомити депутатську фракцiю та Заявникiв про результат

розгляду цього листа.

lодаток: на б аркушах.

З повагою

Перший заступник
голови фракцii
Олексшир Савченко 2552'l |6

сЕдо BEPxoBHoi в.е,ди чкгAiни

Пiдписувач:Корнiснко Олександр Сергiйович
Сертифiкат: 58Е2D9Е7F9O0ЗO?В04000000ЕА582FOOА l 098500

fliйсний до: 16.06.2022 0:00:00

змlн до

о Олександр KOPHICHKO

Апарат BepxoBHoi Ради Украiни
Ns 04-0 l /04-2020l 1299З0 вй 07.08.2020
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