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Громадсъка спiлlса <<Асоцiацiя

користувачiв мисливських та

р и баль ських господарствD
041 12, м, Киiв, вул.. О.Телiги, 1 1

,Щержавна екологiчна iнспекцiя у Киiвськiй областi розглянула в межах

повноваженъ лист громадськоi спiлки кАсоцiацiя користувачiв мисливських та

рибапьських господарств) вiд 18.07.2018 року Ng 128, стосовно наявностi

незаконно встановлених мисливсъкЕх веж на територiях ПЗФ Киiвськоi областi.

На виконання,-наказу вiд 22 лпстопада 2OL7 року Ns702 щодо здiйснення

позапланових перевiрок дотримання вимог природоохоронного законодавства в

частинi запобiгання та попередження фактiв незаконного полювання в

ландшафтноIчtу закЕвнику мiсцевого значення кЩезарiвський>, урочищi
<Вепрове> та закаjtнику загarпьнодержавного значення кРжищiвський>о

,Щерхсавна екологiчна iнспекцiя у КиiЪськiй областi повiдомляе наступне.

Спецiалiстами iнопекцii у перiод з 28.L1.20L7 року по l5.L2.201r7 року
проведено позаплановi перевiрки з питань розмiщення d метою полювання

'мисливських веж на територiях вищевкЕlзаних об'ектiв природно-заповiдного

фонду, чим поруш9но вимоги Закону Украiни <Про природно-заповiдний фонд

Украiни>> та ix заповiдного рехсиiwу.



За результатами перевiрок встановлено, що на територiТ заповiдного

урочища <Вепровi> розмiщено 7 мисливських веж, на територii ландшафтного

зак€вника мiсцевого значеннrI кI]езарiвський>> - 15 мисливських веж.

,щодержання вимог заповiдного режиму, згiдно охоронних зобов'язанъ, на

територiт вищевк€ваних об'ектiв забезпечуе дtrI <макарiвсъке лiсове

господарство). На територii ландшафтного зак€Lзника загальнодержавного

значеннrI <Ржищiвський>> - 55 мисливських веж. .Щодержання вимог заповiдного

режиму, згiдно охоронних зобов'язанъ, на територii вищевказаних об'ектiв

забезпечуе шI <Ржищiвське лiсове господарство)_). ,Щаним лiсовим

ГОСПОДаРСТВам, з метою недопуIцення втрати HayKoBoi, природноi, культурно_

освiтнъоi цiнностi та порушеншI режиму охорони об'ектiв внаслiдок

використання даних веж дJUI проведеннrI полювань надано приписи з вимогою

демонтувати мисливсъкi вежi.

,,ЩО ЗаКiНЧення TepMiHiB наданих приписiв, ДI <<MaKapiBcbKe лiсове

господарство) та Ш <<ржищiвське лiсове господарство)> здiйснили демонтаж
МИСЛИВСЬКИх Веж, що використовувалисъ дJIя гrолюваннrl на територii об'ектiв

природно-заповiдного фонду Киiъськоi областi. Отже, повiдомляемо, що умови
наданих приписiв виконанi в повному обсязi.

начальник .М.Криницький

Луrко К.А.


