НАКАЗ
"03" червня 2015 року
№ 03-88.15
Про проведення полювання у мисливському сезоні 2015/2016 рр. в мисливських
угіддях ТОВ "СМГ СТОХІД"

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", з метою
попередження випадків порушень правил полювання, створення сприятливих умов
існування та зменшення впливу фактора неспокою на диких тварин в мисливських угіддях
ТОВ "СМГ СТОХІД",-

НАКАЗУЮ:
1. Установити такі строки полювання:
1.1 На норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги
звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки,
казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника,
шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем'яшника,
чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника,
пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка) - з 16-ї години 08
серпня 2015 року до 30 листопада 2015 року;
1.2. На гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - з 16-ї години 08 серпня 2015 року до 30
листопада 2015 року;
1.3 На перепела - з 16-ї години 08 серпня 2015 року до 02 листопада 2015року;
1.4 На самця козулі - з 05 червня 2015 року по 31 грудня 2015року включно;
1.5 На самців лося, кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування - з 01
серпня 2015 року по 31 січня 2016 року включно;
1.6 На самок козулі, кабана та їх молодняк, здатний до самостійного існування - з 01
вересня по 31 грудня 2015 року включно;
1.7 На єнотовидного собаку, лисицю, вовка з 01 жовтня 2015року по 28 лютого 2016 року
включно;
1.8 На зайця-русака - з 01 листопада 2015 до 27 грудня 2015 року;
2. Установити, що:
2.1 Днями полювання є:
на пернатих - субота, неділя; на хутрових- неділя;

при індивідуальному полюванні на копитних - усі дні тижня; на копитних при
колективному полюванні - субота , неділя.
2.2 Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем - один заєць. Норми відстрілу
єнотовидного собаки , лисиці та вовка не лімітовано.
2.3 Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день полювання не повинна
перевищувати:
качок

- 3 ; голубів - 10 ; лисок - 3 ; куликів - 3 ; перепілок- 15; гусей -1;

2.4 Полювання на зайця-русака та пернату дичину проводити за відстрільними картками у
межах установленої пропускної спроможності угідь.
2.5 Полювання на диких парнокопитих тварин, проводити за ліцензіями згідно із
затвердженими Міністерством аграрної політики та продовольства України лімітами
використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання
2015/2016 рр. (наказ від 05.05.2015р.№ 172 зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.05.2015р. 588/27033) та Положенням про правила проведення полювань,
поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від
17.10.2011 № 549, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за№
1211/19949.
2.6 Добування вовка, лисиці та єнотовидного собаки також може здійснюватись за
наявності в мисливця ліцензії або відстрільної картки на право добування хутрового звіра.
2.7 Відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводити
відповідно до Інструкції з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських
тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом Держкомлісгоспу
від 9 жовтня 2001 року № 94, 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 2015/2016 року.
2.8 Полювання на лисицю, єнотовидного собаку, вовка протягом лютого 2016 року
проводити в усі дні тижня за обов'язкової умови присутності штатного єгеря
господарства.

3. Заборонити:
3.1 індивідуальне та групове полювання на хутрового звіра та копитних тварин без
присутності посадової особи господарства в суцільних лісових масивах загальною
площею більше як 50 га.,(незалежно від того чи вищезазначений лісовий масив
розмежований дорогою, залізничною колією, лінією електропередач, річкою або
меліоративним каналом);

3.2 полювання за відсутності запису дати, місця здійснення полювання та номеру дозволу
за яким проводиться полювання у щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і
порушень правил полювання;
3.3 полювання на пернату дичину з будь-якою нарізною вогнепальною зброєю або
гладкоствольною вогнепальною зброєю з використанням набоїв, споряджених кулями і
шротом діаметром більше 5 мм (0000);
3.4 полювання на хутрових звірів з нарізною вогнепальною зброєю, калібр якої більше 5,6
мм, або з гладкоствольною вогнепальною зброєю з використанням набоїв, споряджених
кулями і шротом діаметром більше 5,0 мм (0000), за винятком полювання погодженого
користувачем мисливських угідь на вовка, єнотовидного собаку, лисицю;
3.5 використання (переміщення, зберігання) продукції полювання законність набуття якої
непідтверджена відповідними документами, або переміщення (транспортування або
перенесення) продукції полювання без відмітки цього факту у щорічній контрольній
картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання та дозволі на її добування;
3.6 полювання на тварин з дозволом, який не відповідає вимогам статті 17 Закону України
"Про мисливське господарство та полювання" або понад встановлену в цьому наказі
норму добування;
3.7 полювання на диких копитних тварин без попереднього документального
інформування державного районного мисливствознавця про час та місце здійснення
полювання;

4. Штатним працівникам відповідальним за організацію та проведення полювання:
(див. оригінал наказу на сайті товариства)

5. Порушення установленного порядку проведення полювання визначеного цим
наказом , відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" вважати прямим порушенням правил полювання.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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