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Шановний Сергiю Iвановичу!

слАвА УKPAIHI!!!

Громадська спiлка <<ВсеукраТнська асоцiацiя мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдь) насамперед BiTac Вас i Ваших бойових пiдлеглих iз Щнем
Незалежностi УкраТни) а також висловлюе щиру подяку за задоволення нашого
прохання щодо погодження вiдкриття полювання у ,.Щонецькiй та Луганськiй
областях у минулому сезонi 2020-2021 рр., що на нашу думку безумовно
сприяло певному зменшенню напруги серед мiсцевого населення.

Як нам вiдомо, у цьому роцi сезон полювання був вiдкритий у Щонецькiй
областi, ми сподiвалися i на вiдкриття у Луганськiй областi, але за
повiдомленням членiв вiдокремленого пiдроздiлу нашоi Асоцiацii у Луганськiй
областi цього не стаIIося, при цьому, як нам повiдомили, через те, що вiдсутне
погодження та дозвiл вiйськового керiвництва ООС. Сподiвасмося, що це -
хибне твердження. Але у той же час, звертасмося до Вас iз проханням сприяти
позитивному вирiшенню питання вiдкриття сезону полювання 202|-2022 poKiB

у мисливських угiддях, наданих у користування у Луганськiй областi, як це
було зроблено у минулому роцi. Вiдповiдне звернення нами надiслано також
до голови ЛуганськоТ обласноI державноi адмiнiстрацiI-керiвника обласноi
вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii Гайдая С.В.

Нагадаемо, що отриманi користувачами мисливських угiдь кошти вiд
мисливських послуг йдуть на сплату за користування мiсцевими мисливськими
угiддями, но сплату податкiв до державного та мiсцевого бюджетiв, но
створення робочих мiсць для мiсцевого населення, пiдтримку мисливськоТ
галузi } чiлому та супутнiх галузей (вiдповiдноi торгiвлi тощо), а також на
охорону та вiдтворення державного мисливського фо"ду.

OKpiM того, тисячi мiсцевих мисливцiв iз вдячнiстю згадують вiдкриття
полювання на згаданiй територii у минулi роки.

гЕроям слАвА!!!

З повагою

Перший вiце-президент А В.О. Червоний
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