НАКАЗ №74 від 5 травня 2015 року
Про проведення полювання на території мисливських угідь ДП "Радехівське ЛМГ"
у мисливському сезоні 2015-2016 р.р.

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полюваня",-

НАКАЗУЮ:
1. Установити на території мисливських угідь ДП "Радехівське ЛМГ" такі строки
полювання :
1.1. Індивідуального полювання :
- на самця козулі - з 15 травня до 31 жовтня 2015 року ;
- на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування з 01 серпня 2015
року до 31 січня 2016 року;
- на самок козулі, кабана та їх молодняк, здатний до самостійного існування - з 1 вересня
до 31грудня 2015 року;
- на бобра, куницю лісову - з 01 жовтня 2015р. до 28 лютого 2016 р. включно;
- на борсука - з 01 жовтня 2015р. до 30 листопада 2015р. включно.
1.2. Колективного та облавного полювання на диких парнокопитних тварин - з 24
жовтня 2015р. до 27 грудня 2015 р. включно.
1.3. Полювання
- на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої та червонодзьобої, савки, огара,
галагаза, гаги звичайної, лутка, крехів (крохаликів), нерозня, широконіски, шилохвості),
лиску, куликів (крім кулика-сороки, баранця великого (дупела), ходуличника,
широкодьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвостів, поручайника, крем'яшника,
чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодьобого, галстучника),
голубів (крім голуба-синяка) - з 18-ої години 08 серпня до 29 листопада 2015 року
включно;
- на зайця - русака - з 29 листопада 2015 р. до 04 січня 2016р. включно;
- на лисицю, єнотовидного собаку, вовка - з 01 жовтня 2015 року до 28 лютого 2016р.
включно.

2. Установити, що днями полювання при колективному полюванні є:

- на пернату дичину - субота і неділя, а для власників мисливських собак лягавих порід і
спаніелів додатковий день полювання - середа, за окремими відстрілочними картками;
- на копитних мисливських тварин - субота і неділя;
- на хутрових мисливських тварин (заєць-русак) - неділя;
- на хутрових мисливських тварин (лисиця, єнотовидний собака, вовк) - усі дні тижня, в
присутності єгерської служби.
2.1. При індивідуальному полюванні - усі дні тижня.

3. Норми добування мисливських тварин одним мисливцем за день полювання не
повинна перевищувати:
- при полюванні на пернату дичину:
- норців великих - 2;
- голубів - 10;
- качок - 5;
- куликів - 10.
- лисок - 6;
- курочок водяних - 4;
- при полюванні на зайця-русака - один заєць;
- при ліцензійному полювання - згідно одержаних ліцензій;
- при полюванні на лисицю, єнотовидного собаку, вовка - не лімітується.

4. Порядок проведення полювання.
4.1. Полювання на пернату дичину проводиться за відстрілочними карточками ,
відповідно до пропускної спроможності мисливських угідь із зазначенням у них терміну
та місця здійснення полювань на території водно-болотних угідь.
4.2. Полювання на козулю, кабана, бобра, борсука, куницю лісову проводиться по
ліцензіях, які видаються в конторі господарства, згідно затверджених лімітів добування.
4.3. Полювання на зайця-русака проводиться за відстрільними карточками, які
видаються в конторі господарства, відповідно до пропускної спроможності угідь.
4.4. Полювання на лисицю, єнотовидного собаку проводиться за відстрільними картками
або за наявності в мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших видів
мисливських тварин.

5. Єгерській службі і мисливствознавцю:
(див. на сайті господарства)

6. Заборонити проведення полювань:
- на території відтворюючих ділянок;
- на відстані ближче, ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо
розташованих будівель, де можливе перебування людей;
- із застосуванням або використанням заборонених знарядь та заборонеими способами.

7. Лісничому Бабичівського лісомисливського лісництва:
7.1. Забезпечити організацію та проведення індивідуального і колективного полювання,
дотримання правил техніки безпеки під час проведення полювань.
7.2. Забезпечити виконання інших пунктів даного наказу.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного лісничого п. Андрейціва
С.М.
Директор ДП "Радехівське ЛМГ"
07.05.2015р
Прес-служба ДП "Радехівське ЛМГ"

С.М. Данькевич

