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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Шановний Андрію Євгеновичу! 

 
До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, звернувся 

зоозахисник, громадський діяч Володимир Борейко с заявою наступного змісту: 

 

«26 листопада 2018 року біля будівлі Окружного адміністративного  суду  

м. Києва під час пікету на захист лося європейського (Наказ Міністерства 

аграрної політики та продовольства України № 232 від 07.05.2018 року «Про 

затвердження Лімітів використання мисливських тварин державного 

мисливського фонду у сезон полювання 2018/2019 років»), 150 агресивних  

мітингуючих мисливців напали на мирний пікет двадцяти  зоозахисників, стали 

їм загрожувати, викручувати руки, віднімати мобільні телефони, ображати, 

штовхати, а потім облили розчином «Діамантовий зелений». В одного з 

потерпілих (Павло Вишебаба) від розчину, що потрапив в око, упав зір. 

Печерським районним відділенням  поліції м. Києва по даному факту було 

порушено дві справи. Перша справа - за фактом обливання розчином 

«Діамантовий зелений» 26 листопада 2018 р. одного з керівників  пікету на 

захист лосів Павла Вишебаби та нанесення йому тілесних ушкоджень (що 

підтверджене медичним оглядом). Другу справу порушено по факту  незаконної 



протидії проведенню зоозахисного  мітингу. По цій справі повинні бути 

притягнуті  організатори мисливського пікету:  керівник ГС «Всеукраїнська 

мисливська спілка» С. Андросюк, виконавчий директор цієї організації В. 

Новицький, керівники «Асоціації користувачі мисливських та рибальських 

господарств», керівники ГС «Всеукраїнська асоціація  мисливців та користувачів 

мисливських угідь» А. Шостак та В. Червоний.» 

 

Як депутат Київської міської ради VIII скликання, який керується 

положеннями Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та виконує 

свої обов’язки щодо захисту прав та законних інтересів виборців свого 

виборчого округу та як член постійної комісії Київради з екологічних питань, 

прошу розглянути дане звернення та вжити дієвих заходів в межах Ваших 

повноважень щодо питань, які зазначені вище та взяти під особистий контроль 

розслідування по даним справам.  

Про результати розгляду заяви прошу поінформувати мене у спосіб та 

строки, визначені чинним законодавством за адресою: 01044, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 36. А також додатково дублювати відповідь на e-mail: 

vavovk1@gmail.com. 

 
 

З повагою  
–  депутат                                                                                   Олеся ПИНЗЕНИК 
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