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Щодо вiдкриття сезону
полювання у 202|-2022 рр. у
Луганськiй областi

Головi JIуга нськоТ обласноi
держа вноТ адмiн icTpa цii'-керiвн ику

?оOласноl вlIIськово-цивlльноl
адмiнiстрацii

Гайдаю С.В.

IIIановний Сергiю Володимировичу!

Громадська спiлка <ВсеукраТнська асоцiацiя мисливцiв та користувачiв
МИСЛИВСЬКих Угiдь> насамперед BiTae Вас i Ваших пiдлеглих iз ,Щнем
Незалежностi Украiни) а також висловлюе щиру подяку за задоволення нашого
ПРОханНя Щодо вiдкриття полювання у ЛуганськiЙ областi у минулому сезонi
2020-2021 рр., що на нашу думку безумовно сприяло певному зменшенню
напруги серед мiсцевого населення, а також над€шо змогу у першу чергу
державним мисливським господарствам заробити значнi кошти, якi були

мiсць для мiсцевого населення,
та супутнiх галузей (вiдповiдного

робочих
у цiлому

використанi на охорону та вiдтворення державного мисливського фо"ду,
СПЛаТУ пОдаткiв до державного та мiсцевого бюджетiв i виплату заробiтноi
плати працiвникам, створення
пiдтримку мисливськоi галузi
виробництва та торгiвлi тоrцо).

Як нам вiдомо, у цьому роцi сезон полювання був вiдкритий у,Щонецькiй
областi, ми сподiв€Lпися на вiдкриття полювання i у Луганськiй областi, але за
повiдомленням членiв вiдокремленого пiдроздiлу нашоi Асоцiацii у Луганськiй
областi та користувачiв мисливських угiдь, цього не вiдбулося, при цьому, як
наМ повiдомили, через те, що вiдсутне погодження та дозвiл вiйськового
керiвництва ООС, хоча таке було надано Донецькiй обласнiй державнiй
адмiнiстрацii-обласнiй вiйськово-цивiлiНiй адмiнiстрацii .

ПОВiдОмляеМо, що ми направили вiдповiдне звернення також
командувачу ООС.

Сподiваемося, що звертатися за допомогою до керiвництва держави у
цьому роцi нам не буде потрiбно.

Звертаемо Вашу увац, що проведення полювання у минулому сезонi не
ПриЗВело до якихось надзвичайних ситуацiй у регiонi, У той же час тисячi
мiсцевих мисливцiв iз вдячнiстю згадують вiдкриття полювання на згаданiй
територii у минулi роки.
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