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про вчиIlення злочину (кримiнального правопорушення)

ГРОмалська спiлка кАсоцiаriя користувачiв мисливських та рибалъських

ГОСПОДаРСТВ} вважас, tцо у дiях ззступника MiHicTpa екологii та природних

pecypciB YKpai'rrlr В.[О. IIолуйка, € ознакц скJIаду злOчину, ilередбаченого ч. l
СТ. 367 КК Украiнп, оскiльки дана посадова особа не виконала своiх

ОлУжбовlж обов'язкiв через несумлiнне ставлення до них, що завдtLIIо icToTHoi

IIJкOДи Держ€lВним, громадським iHTepecaM та irrгересам окремих юридичних

осiб.

Так, вiдповiдно до ст. 1б ЗУ кПро мисл}Iвське господарство та

ПОЛЮВанrlя> кПолюваннrl на парнокопитних тварин здiЙснюсться вiлповiдно

ДО лiмiтiв, якi зiIтверджуютъся на мисливський сезон). Згiдrrо зi ст. 1

ВИЩеЗi}ЗнаЧеного Закону: (сезон полюванюI - перiод року , протягом якого

ДОЗВоJIя€тъся полювання на певн}Iй вид мисливських тварин>. Вiдповiдно до ст.

I9 вlrЩезаЗначеного Закону: <Полюваннlt може здiйсrтюватItся у TaKi строки. на

СаМЦЯ КОЗУлi - З 1 травrrя гlо грудень включно). Таким чином, лiмiти на

Використання дt{ких тварин мають бути затвердженi у строк до l тpaB}ul, 0днак

СТаНОм на 14 липня 2017 року лiшriти досi не затвердженi. Як наслiдок * держава

Наrцонацьна полiцiя Украiни



недоотримас щонайменше 700 тисяч грIIвень вiд продчDку лiцензiй на

добуваrлrя самця козулi, мисливськi господарства терIIлять збитки в розмiрi

щонайменше |2 мiльйонiв гривень внаслiдок неможливостi вiдкриття

полюваннrI в регламентований Законом строк. Пр" цьому наукове

обГруrrгування для не затвердження лiмiтiв вiдсутнс, в той час як проекти

"цiMiTiB по результатам облiкiв в мисливських господарствах завiзованi

цечатками посадових осiб обласних управлiнь /fержлiсагентства та

департаIиеrrгiв екологii' обласних державних адмiнiстрачiй.

Лiмiти, якi затверджуються на мисливський сезон не затвердженi через

шропозицii щодо введення заборони полювання на лося та його внесення до

ЧервоноТ кциги УкраТни, якi направленi на адресу Мirтприроди, однак вони

ш,tiстять пр}Iшущення i думки окремих експертiв, наукове обrрунтування в них

вiдсутнс. Зокрема, експертнtлй висновок професора Iнстигуту зоологii iшr.

1.I.IJJмалъгаузена С.В. Межжерiна спотворюс офiцiйнi данi, суперечить

висновку [нституту ЗоологiТ по результатам дослiдясення щодо поширення та

чисельностi лося в YKpaiH| проведеного в 2009 рочi. Бiлъш того, IvlextlKepiH не

ма€ жодноi науковоi працi, rтрисвяqеноi ссавцям, вiдтак не е компетентним в

питаннях, що стосуються лося, а з 2015 року ним взагалi не було опублiковано

жодноi науковоi працi. Це пiдтверджу€ i змiст його експертного висновку, в

якому наведенi недостовiрнi данi щодо офiцiйноI статистики; пpLIxoBaHi деякi

фактори, що вIIл}rвають на змiну чисельностi лося, як-то хюкаки; i мiстяться

неправдивi твердженнrI щодо надмiрнlж обсягiв офiuiйного виlIучення тварин,

що перевищують piBerTb вiдтвореннrl виду, Згiдно зi ст. 63 Закону

Украiни < Про тваринний cBiT> вiдповiдацьнiсть за порушення законодавства в

галузi охорони, використанIuI i вiдтворенt{я тваринного cBiTy несуть особлt,

виtтнi в пррD(овуваннi та перекручеrшi irrформаuii про стан i чисельнiсть

об'ектiв тваринного cBiTy та Тх використання.

Як свiдчатъ матерiали, шо надiйшли на адресу кАсоцiацii користувачiв

мисливських та риба.ilьських господарств) вiд Мiнприроди, Iнститут Зоолоl"ii

iM. I.I.Шмальгаузена висловив готовнiсть провести дос;riдження стану

популяцii лося на госгцоговiрнiй ocHoBi, а Громадська рада при Мiнприроли



рекомендувiLта видiл}rги на проведен}uI доспiдження бюджетнi кошти. З огляду

на те, що Iнстrтгут Зоологii вже проводив дослiдження шодо чисельностi лося, i

дiйшов висновку: <Аналiз чиселъностi лося демонструе значну вiдповiднiстъ

пок€lзникам статистичноi звiтностi Формi Ns2-ТП (мисливствО)> Та

кЧисельнiсть лося в меж€Lх 4600-4700 особин зумовлю€ BпeBнerricTb безпеки

виду в найблlокчому майбутнъому, а вiдтак знiмас питаннJI тlого BHeceHE l до

вiтчизrrяноi ЧервоноТ книги)), вважасмо. що iнiцiювання проведення

нIU[ в Yмовах лося е нiчим iншим, Hi

i кошти. У той и Украiна знаходитьс

значнi фiHaHcoBi

непотрiбного дослiдження шодо стану поп}rляцii лося некомпетентнимlt

вченими. якi скомп ометчва_llи себе. с непррrп},стимим. особливо враховуюч[I

те, що заборона полювання на лося наносить збиток державi в розмiрi

шонайменше 640 тисяч гривень на один 1\I}1сливськиЁ-r сезон. Збиток вiд такоТ

заборони дJuI мисливських господарств перевищить 9,5 млн гривень.

Також, згiдно ст. 19 Закону УкраIни "Про мисливське господарство та

полювання" полюваню{ на бабака здiйснюсться у червнi - Bepecнi, На съогоднi

сезон полювання вже завершусться, а через незатвердження лiмiтiв

уповноваженим}t на це особами, фактично сезон не розпочато.

Отже, лiмiти на мисливський сезон заступником MiHicTpa В. }О. Полуйко

не затвердженi без вагомLIх на те причин.

невиконання сл}zжбовою особою своiх службових обов'язкiв через несумлiнне

ставлення до них. що завдало iстотноi шкоди державrтшrl" грОМаДСЬКlПИ

Враховуючи

2|6, 2|8, 223, 2з3,

вищенаведене, керуюч}Iсь ст.ст.

237 КГIК Украirrи,

У зв'я ях € ознаки кримi

аченого ч.1 ст.З67 К

60, |67, 1б8, 169, 214, 2|5,



ПРоШУ:

1. Прийняти заяву Громадськоi спiлки <<Асоцiацiя користувачiв

мисливських та рибальських господарств>) про вчиненпя кримiнального

правопорушення iз шопередньою квалiфiкацiею за ч.1 ст. 3б7 КК УкраiЪи.

2. Внести вiдомостi до €диного ре€стру досудових розслiдувань за

ознаками крпмiнального правопорушення iз попередньою квалiфiкацiеrо

за ч.21ст.367 КК Украihи за заявою Громалсько[ спiлки <<Асоцiацiя

користувачiв мислItвських та рибальських господарств>> .

3. Розпочатп досудове розслlдування у зв'язку з вчиненнflм

службовою особою B.IO. IIолуйко дiяння, яке ма€ ознаки ск.паду злочишу iз

попередньою квалiфiкацiсю за ч.1 ст.3б7 КК УкраiЪи.

4. Визнати Громадську спiлку <<Асоцiацiя користувачiв

мисливських та рибальських господарств)> потерпiлцм у кримiнальЕсму

провадженнi, вiдкритому за цiсю заявою.

5. Повiдомити потерпiлого письмово у встановленому законом

порядку та строк про початок кримiнального провад}кення та закiнчення

досудового розслiдування вказаного кримiнального tIравопорушення.

б. Завчасно (але не пiзнiше нiж за три днi) у письмовому виглядi

повiдомляти потерпiлого (за надапими координатами) про yci без

виключення слiдчi (розшуковi) та iншi процесуальнi дiь що плану€ться

проводитIл в межах кримiнального провадження, що буде вiлкрито за цiсю

заявою, з метою реалiзацiТ цею cBoix прав, шерелбаченшх КПК. У cBoik

повiдомленнях просимо вказувати точншй час, мiсце та суть слiдчоТ

(розшуковоi) та iншоТ процесуальноТдiЪ що плану€ться проводитпся.

fiодатки:

1. Проекти лiмiтiв по результатам облiкiв в мисливських господарствах

завiзованi печатками посадових осiб обласних управлiнь Щертоriсагентства та

департаментiв екологiТ обласцих державних адмiнiстрачiй - tЗ арк.



2, КОПiЯ ЛllСта Jф 03-15/1845 вiд 10.0З.2017 року - 1 арк. (проект наказу

Про затверджен}UI лiмiтiв використання мисливських тварин державного

мисливського фонду у сезон полювання 201r7Dа\8 poKiB>;

3. Копiя Листа Jф 37-49-10/11З02 вiд 05.05 .2аП року - 1 арк.;

4. Копй Листа Jф 5/4.1-15/4002-17 вiд 19.05.2017 року - 3 арк.;

5. Копiя Листа М 37-49-10/14893 вiд 20.0б .2аП року -2 арк.;

6. КопiяЛистаJф 5/4.1-15/55lf'-L7 вiд05.07,2017 року- 1 арк,;

7, Копiя Листа }ф З7-14-10lL7945 вiд 23.07.201'7 року - 2 арк.;

8. Копiя Листа Jф5/4-15l657|-17 вiд 03.08.2017 року - lapK.;

(<17>> ceptlнff 2017 року
Почесний Президент Громадськоi спiлки

<<Асоцiацiя користувачiв мисливськихта

рибальських господарств>> Безкоровайний 0.I.


