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Громадська спiлка
(всЕукрАТнськА АсоцlАцlя мисливцlв
ТА КОРИСryВАЧlВ МИСЛИВСЬКИХ УГlДЬ))
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в-mЪir : ywa 1 9 50@u кr. net,'Web сайi: https :// www. uahhg. оrg. u а, код едр поу 4248267 0

09.10.2021 ль 34

Повторне звернення щодо
вiдкриття сезону полювання у
202|-2022 рр. у Луганськiй
областi

Командувачу Об'сднаних сил
Збройних Сил Украiни

генерал-лейтенанry Павлюку О.О,

koc@mil.gov.ua

IIIановний олександре Олексiйовичу!

слАвА УKPAIHI!!!
Громадська спiлка <Всеукраiнська асоцiацiя мисливцiв та користувачiв

МисЛиВсЬких Угiдь>> (далi _ дсоцiацiя) череЗ ПоВТорнi численнi зВерненНя

членiв вiдокремп."оrо пiдроздiлу нашоi дсоцiацii у луганськiй областi, вiд

iMeHi мисливцiв та *ор".rуЪачiв мисливських угiдь згаданоI областi, повторно

звертаеться до Вас i, проханням внести змiни до Вашого рiшення про

вiдкриття сезону полювання, а саме - зменшити зону, де полювання

заборонено, до iо км вiд лiнii зiткнення (у Вашому листi вiд ||,09,2021r

Ns 313/окпосl:^З144О7 головi Луганськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ-

керiвнику Луганськот обласноi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрачiт полювання у

цuоrу ..rоriзаборонено ближче сорока кiлометрiв до лiнii зiткнення),

Ще раз нагадаемо, що у минулому сезонi полювання заборона

стосувztлася 10-кiлометровоi зони Ьiд лiнi1зiткнення, ПРи цьому нiяких ексцесiв

чи порушень зi сторони мисливцiв та працiвникiв мисливських угiдь

зафiксовано не було.
Шановний Олександре Олексiйовичу!
вже у цьому сезонi завдяки Вашому рiшенню про вiдкриття полювання

користувачi мисливських угiдь Луганськоi областi вiд надання мисливських

послуг змогли заробити пЬвнi кошти,"якi використанi на сплату податкiв до

державного та ,i.ц"""" бюджетiв, на заробiтну плату прашiвникам, Все це

сприяе зменшенню соцiальноi напруги на територii обла*'.. 
9:p-"YT::_"--.::

пiдгодiвлю та вiдтворення державноговикористовуються також на охорону, пlдгодlвлю та вIлrвUрtrflпх лЕу,/I\сLDгIvrv

,r.п"".uкого фо"ду (диких мисливських тварин), що сприяс eKoHoMiT коштiв

iз державного бюджету
полювання також позитивно впливае на покращення епlзоотично1

ситуацii у областi, захищаючи вiд особливо небезпечних хвороб, якi

переносяться дикими тваринами, мiсцеве населення, а також наших бойових

героiв вiд можливих небойових втрат,^ 
Мiсцевi мисливцi не можуть зрозумiти, як змiна командування ООС, без

якихось порушень з боку людей, якi полюють у законний спосt0, призвела до

збiльшення розмiру територii областi, забороненоi у цьому роцi для проведення
законний спосiб, призвела до

полювання.

Яковлев 050 236 50 34 ywa195O@ukr,net



луганська обласна державна адмiнiстрачiя-луганська обласна вiйськово-

цивiльна адмiнiстрацiя згодна iз нашою позицiею щодо вiдкриття полювання

на бiльшiй площi областi, zше посилаеться на Ваше рiшення.
дсоцiацiя звертаеться до Вас iз проханням дозволити зменшити

заборонену для полювання зону вiд лiнii зiткнення до вiдстанi, яка була

встановлена у минулому сезонi (10 км). Таке Ваше рiшення iз повагою буле

сприйнято йсцевими мисливцями та користувачами мисливських угiдь i
позитивно сприятиме на eKoHoMiKy областi. Все це зменшить соцiальну

напругу серед певних верств населення регiону, а також загрозу епiзоотiй

о.обп""о небезпечних iнфекцiйних захворювань на значно бiльшiй територii

ЛуганськоТ областr.
yci iншi обмеження, визначенi у Вашому рiшеннt, м

користувачi мисливських угiдь виконуватимуть чiтко та безумовно,
рiшеннi, мисливцi

сподiваемося на Ваше порозумiння та допомогу.

гЕроям слАвА!!!

З повагою
Перший вiце-президент В.О. Червоний
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