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№ 93-аг
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Про проведення полювання
на території мисливських угідь
ДП «Івано-Франківський лісгосп»
у мисливський сезон 2019/2020 років

Відповідно до Закону України «Про мисливське господарство та полювання»
НАКАЗУЮ
1.
На території мисливських угідь ДП «Івано-Франківське лісове господарство»
установити такі терміни полювання :
1.1. На пернату дичину (крім гоголя, черні білоокої, савки, огари, галагази, гаги
звичайної, лутка,
крохаля), курочку водяну, голубів, лиску, куликів (крім куликасороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепа, чайки, лежня, дерихвоста,
поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйки морської, малого
великодзьобого галстучника) - з 16-ї години 10 серпня до 29 грудня 2019 року
включно.
1.2. На перепілку: - з 16-ї години 10 серпня до 24 листопада 2019 року включно.
1.3. На куріпку сіру та фазана - з 3 листопада до 29 грудня 2019 року включно.
1.4. На диких парнокопитних тварин:
- на самця козулі - з 1 жовтня до 29 грудня 2019 року включно;
- на самця кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування - з 1 вересня
2019 року до 26 січня 2020 року включно;
- на самок козулі, кабана та їх молодняк (до 2-х років), здатних до самостійного
існування - з 1 жовтня 2019 року до 29 грудня 2019 року включно;
1.5. На зайця-русака - з 3 листопада 2019 року до 29 грудня 2019 року включно.
1.6. На куницю камяну, лисицю єнотовидну собаку та вовка - з 6 жовтня 2019р. до 23
лютого 2020 р. включно.
2.
Установити, що:
2.1 Днями полювання є:
- на пернату дичину - субота з 16.00 і неділя цілий світловий день.
Відкриття сезону - 10 серпня 2019 року (субота) з 16.00, 11 серпня (неділя) весь
світловий день;
- на зайця русака - дні полювання - неділя, закриття полювання - неділя 29 грудня
2019 року;

- куницю кам'яну, лисицю, єнотовидну собаку, вовка) - субота, неділя;
- полювання на копитних тварин індивідуальне та колективне - субота і неділя.
3. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна
перевищувати:
водяних курочок - 5
куликів - 6
перепілок - З
качок - 3
куріпок сірих - З
лисок - 5
голубів - 5
4. Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем - один заєць. Норма відстрілу
лисиці не лімітована.
5. Полювання на парнокопитних тварин дозволяється проводити за ліцензіями згідно із
затвердженими Міністерством екології та природних ресурсів України лімітами
добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитних тварин у сезон полювання
2019/2020 роках та Положенням про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на
добування мисливських тварин та проведення полювань, затвердженим наказом
Держкомлісгоспу від 2 квітня 2007 року №129 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 18 квітня 2007 року за №389/13656.
6. Добування лисиці, єнотовидної собаки та вовка дозволяється здійснювати за наявності в
мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування мисливських тварин.
Відстріл лисиці не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях
здійснюється мисливцями з дозволу Івано-Франківського обласного управління лісового
та мисливського господарства, а в межах територій та об'єктів природно- заповідного
фонду - з дозволу Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА за
письмовою заявкою користувача мисливських угідь.
7.
Відлов з метою переселення в угіддя інших користувачів у рахунок ліміту добування
2019/2020 року дозволяється проводити в усі дні тижня: парнокопитних тварин - З 1
листопада 2019 року до 1 березня 2020 року. На кожну відловлену тварину до початку її
вивезення обов'язково закривається ліцензія.
8.
Відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводити
відповідно до Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських
тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом Даржкомлісгоспу
України від 9 жовтня 2001 року №94 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24
жовтня 2001 року за №900/6091. Тварин, добутих у порядку проведення селекційного та
вибіркового діагностичного відстрілу для проведення ветеринарно-санітарної експертизи,
зараховувати до ліміту їх добування у сезоні полювання 2019/2020 року
9.
Вартість відстрілочних карток на пернату та хутрову дичину, а також вартість ліцензій
та за надання послуг по ліцензійному відстрілу кабану та козулі встановити у
відповідності до калькуляцій.
10.
Мисливцям, які беруть активну участь в охороні мисливських угідь лісгоспу, підгодівлі
диких тварин, відстрілі хижаків, для часткової компенсації їх витрат на зазначені цілі,
відстрілочні картки видавати безкоштовно з подання мисливознавця лісгоспу та дозволу
директора або головного лісничого.
11. Відділу лісового господарства (Демусу І.В.):
11.1. Перед початком полювання забезпечити реєстрацію мисливців і проведення
інструктажів з ними з питань техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійсненні
полювань.
11.2. Допускати до полювання тільки тих мисливців, які мають документи на право
полювання, передбачені статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та
полювання».Визначити пропускну спроможність мисливських угідь, узгодивши її з ІваноФранківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та ІваноФранківською обласною державною адміністрацією.
11.3. Забезпечити видачу відстрілочних карток на пернату дичину та хутрових звірів у
відповідності до пропускної спроможності мисливських угідь лісгоспу із зазначенням у
них терміну та місця здійснення полювання (лісництво, урочище і т. д.).
11.4. Організувати видачу ліцензій відповідно до затверджених у встановленому порядку
лімітів добування парнокопитних тварин.

мисливської фауни.
11.6. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі і повернення ліцензій та
відстрілочних карток, належну організацію при здійсненні полювань.
11.7. Забезпечити дотримання профілактичних заходів щодо сказу та інших небезпечних
хвороб, проведення ветеринарно-санітарної експертизи добутих тварин. Сезон полювання
починати з дозволу органів ветеринарної медицини (згідно із Законом України «Про
ветеринарну медицину»).
11.8. У співпраці з Державною екологічною інспекцією та правоохоронними органами
забезпечити контроль за дотриманням користувачами затверджених лімітів та норм
добування мисливських тварин, охороною державного мисливського фонду від
браконьєрів, суворе дотримання мисливцями правил полювання, техніки безпеки та
ветеринарно-санітарних вимог.
12.
Лісничим всіх лісництв лісгоспу:
12.1.
Організувати належну охорону мисливського фонду на територіях
закріплених за лісництвами.
12.2.
На час проведення полювань організовувати рейди лісової охорони по
перевірці дотримання правил полювання.
13.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного лісничого Адамчука П.І.
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