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Вих. ЛЪ91 вiд 31.08.2017р.

громАдськА спlлкА
(АсоцlАцlя користувАчl в мисл и вських

ТА РИ БАЛ ЬСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ),

Код €flРПОУ 39506784
вул. О, Телiги, 11, м. КиТв, O4t72

e-mail: associationOЗ1214@gmail.com
web: www.ahf.orя.ua

Прем' cp-MiHicTpy Украiни
Гройсману В.Б.
02000, м. КиiЪ, вул. Михайла Грушевського,1212

Щодо усунення порушень ст. 16 Закону Украiни
"Про мисливське господарство та полювання"

IIIановний Володимире Борисовичу!

Гроiчtадська спiлка кАсоцiацiя мисливських та рибальських господарств) (далi,
Асочiаuiя), звертасться до Вас пане Прем'ср-мiнiстр Украiни за захисто\,{ порушених прав
громадян та мисливцiв Украiни.

У вiдповiдностi до ст. 16 Закону Украiни "Про N,Iисливське господарство та
полювання" (да,,ri, Закон J\Ъ i478-IП) визначено, що полювання на парнокопитних тварин,
куницю лiсову, бобра, ондатру, бабака, бiлку, вiднесених до державного мисJивського
фонду, здiйснюсться вiдповiдно до лiмiтiв, якi затверджчються на мисливськrrй сезон
центральним органом виконавчоi влади. rцо забезпечуе формування державнот аграрноi
полiтики (Мiнагрополiтики), за погодженням iз центра,,lьним органом виконавчоi влади, що
забезпечуе формування державноi полiтики у сферi охорони навколишнього природного
середовиrца (Мiнприроди), за поданням центраJ,Iьного органу виконавчоТ влади" що реа-пiзус
державну полiтику у сферi лiсового та мисливського господарства (Щержлiсагенство), на
пiдставi пропозицiй користувачiв мис.цивських угiдь. погоджених з обласниr,tи. Киiвською.
Севастопольською мiськими державни]!{и адмiнiстрацiями.

У ст. 19 Закону М 1478-III встанов.цюються чiткi строки впродовж яких дозволясться
здiйснювати полювання на oKpeMi види тварин, зокрема з 01 травня поточного року
дозволясться полювання на самця козулi.

10.03.2017 листом вих. М 03-15/1845 на виконання вимог Закону 1478-IIi.
Щержлiсагенство звернулося до Мiнагрополiтики з проханняN{ затвердити розроблений ними
проект наказу "Про затвердження Лiмiтiв використання мисливських тварин державного
N{исливського фонду у сезон полювання 2017120|8 poKiB" (да"ri, проект наказу).

Лише 05.05.2017 листом вих. Ns З7-49-1011,1З02 Мiнагрополiтики звернулося до
Мiнприроди Iцодо погодження проекту наказу "Про затвердження Лiмiтiв використання
N,Iисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання20|712018 poKiB".

19.05.201'7 листом NЬ 5/4.1-15 Мiнприроди. безпiдставно, iгноруючи данi щорiчного
облiку тварин та офiцiйноi статистики за формою 2ТП (Мисливство), посиjIаючись на
завiдоtчtо суб'сктивнi, неправдивi показники чисельностi лося европейського вiдп,tовило у
погодженнi проекту наказу та повернуло його на доопрацювання.

За фактом rцодо спотворення iнформацii про стан популяцii лося свропейського,
Асоцiацiя звернулася з вiдповiдною заявою до НацiональноТ полiцii Украiни.

Мiнагрополiтики та Мiнприроли нехтуючи виN,Iогами законодавства зумовили
виникнення законного обурення з боку громадськостi, яке виража_пося у вiдкритому листi
Асоцiацii до вищих посадових осiб Украiни, органiзачiсю та проведенняN{
попереджувального мiтингу.

однак" станом на 31.08.2017 проект наказч не затверджений.



Зазначена бездiяльнiсть керiвникiв зазначених MiHicTepcTB призводить до заподiяння
значноi матерiапьноi шкоди державi, шляхом недоотриl,Iання нею 9,5 мшI. ГрН,

за несплаченi кошти за лiцензiю на добування мисливських тварин. KpiM того, завдасться
шкода користувачам мисj]ивських угiдь, i унеможливлюс здiйснення ними ЗахОдiВ

спрямованих на охорону та вiдтворення мисливських тварин, збереження i полiпшення
середовища ix перебування

Щiючи в iHTepecax користувачiв мисливських угiдь та представJяючи iнтереси бiльше
трьохста тисяч мисливцiв,

просимо вас,
Вельмишановний Володимире Борисовичу,

1. Звернути увагу MiHicTpiB Мiнагрополiтики Кутового Т.В. та
N{iнприроди - Семерака О.М. щодо невиконання ними посадових обов'язкiв, якi
полягають у грубому порушеннi Закону M1478-III шляхом не пiдписання в установленi
термiни нормативно-правового акта, шо призвело до тяжких наслiдкiв.

2. Взяти пiд особистий контроль усунення порушень Закону ЛЪ 1478-III.

За BidcymHocmi Bauto[ реакцiI' Дсоцiацiя буdе змуtuена звернуmuся 0о суdу з .uепlою
захчсmу поруluенuх прав.

Додаток:
1. Копiя листа Щержавного

JVs 03-15/1845 вiд 10.0З.2017 на 1 арк,
агентства лiсових pecypciB УкраТни

2. Копiя проекту наказу MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та продовольства Украiни
"Про затвердження Лiмiтiв використання мисливських тварин державного мисливського

фоrду у сезон полювання 20]17120|8 poKiB" на 2 арк.
3. Копiя пояснювальноi записки до проекту наказу MiHicTepcTBa аграрноi

полiтики та продовольства Украiни "Про затвердження Лiмiтiв використання мисливських
тварин державного мисливського фоrду у сезон полювання 201712018 poKiB" на 2 арк.

4. Копiя листа MiHicTepcTBa аграрноТ полiтики та продовохьства Украiни
NЬ З7-49-10l11302 вiд 05.05.2017 на 1 арк.

5. Копiя листа MiHicTepcTBa екологii та природних pecypciB Украiни N9 5/4.1-15 вiд
19.05.2017 на 1 арк.

6, Копiя Експертного висновку
iM. I.I. Шмальгаузена НАН Украiни Межжерiна
1 арк.

7. Копiя листiв Громадськоi спiлки "Асоцiацiя користувачiв мисливсьItих та

рибальських господарств" М 52 вiд 21.06.2017 таNЬ 64 вiд 09.08.2017 та на , .':' арк.

завiдувача вiллi;rу Iнституту зоологiТ
С.В. щодо стану популячiТ лося в Украirri на

,' i,
L,

О.I.Безкоровайний


