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ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

Зеленському В.О. 

вул. Банкова, 11, Київ, 01220 

 

Державному агентству лісових ресурсів України 

Громадській раді при Держлісагентстві України 

(копія для відома та надання листів підтримки) 

 

Вельмишановний Володимире Олександровичу! 
 

Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь 

звертається до Вас з клопотанням терміново втрутитися у ситуацію, яка склалася 

навколо мисливської галузі України. З початком повномасштабної агресії російської 

федерації ведення мисливського господарства та здійснення полювання у більшості 

областей держави, на невизначений час, практично та юридично унеможливилися.      

За нашими оцінками така ситуація вже цього року може призвести до: 

-  економічного знищення та цілковитого занепаду користувачів 

мисливських угідь держави (нині в Україні зареєстровано 1140 

мисливських господарств, які провадять свою діяльність на 40 млн га її 

території); 

- унеможливлення ефективної охорони мисливської фауни (далі – 

мисливський фонд), у тому числі занесеної до Червоної книги України, та, 

як наслідок, до її повсюдного знищення; 

- унеможливлення проведення основних біотехнічних заходів (підгодівлі, 

ветеринарного забезпечення, розведення та розселення об’єктів 

тваринного світу тощо); 

- унеможливлення підтримки епізоотичного благополуччя території 

держави, що вже підтверджується численними спалахами сказу та інших 

загрозливих для життя і здоров’я населення зооантропонозів.  

Також звертаємо Вашу увагу на те, що в розпорядженнях обласних військових 

адміністрацій, які стосуються заборони відвідування лісів, виключення передбачені 

Громадська спілка 

 «Всеукраїнська асоціація мисливців  

та користувачів мисливських угідь» 

вул. Сім’ї Хохлових, буд. 15, офіс № 202  

м. Київ, 04119 Україна 

Тел. +38 050 236 50 34 

 Е-mail: info@uahhg.org.ua; ywa1950@ukr.net 

Веб-сайт: www.uahhg.org.ua 

 Код ЄДРПОУ 42482670 

Public Union 

«All-Ukrainian Association of users of hunting 

and fishing grounds» 

15, Simyi Hohlovyh Str., Office № 202 

 Kyiv, 04119 Ukraine, tel. +38 050 236 50 34 

Е-mail: info@uahhg.org.ua; ywa1950@ukr.net 

Website: www.uahhg.org.ua  

EDRPOU (Unified State Register of Businesses 

and Organizations) 42482670 



тільки для лісівників. Користувачі мисливських угідь (єгерський штат), за наявності 

таких заборон, фактично позбавляються права проводити будь-які 

мисливськогосподарські заходи та здійснювати охорону мисливського фонду. 

У зв’язку з вищезазначеним, просимо Вас, пане Президенте, надати відповідні 

доручення Кабінету Міністрів України стосовно невідкладного прийняття 

управлінських рішень для усунення окреслених перепон і загроз, зокрема щодо 

запровадження механізмів державного дофінансування охорони мисливського фонду 

України, збереження робочих місць та гарантованої заробітної плати для 6,3 тисяч 

працівників мисливських господарств на період дії правового режиму воєнного стану. 

 

З повагою 

Віцепрезидент ГС «Всеукраїнська 

асоціація мисливців та користувачів  

мисливських угідь»       Анатолій Шостак 

  


