ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКЕ
ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОЛОЧІВСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"

НАКАЗ
с.Струтин
"17" квітня 2015р № 66
Про проведення полювання в мисливському сезоні 2015/2016 років на території
мисливських угідь ДП "Золочівський лісгосп"

Відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

НАКАЗУЮ:
1. У становити такі строки полювання парнопитних видів мисливських тварин:
1.1. Індивідуального полювання:
- на самця козулі - з 01 травня до 31 грудня 2015 року включно;
- на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування -з 01 серпня
2015року до 31 січня 2016 року включно;
- на самок козулі, кабана та їх молодняк, здатний до самостійного існування -. з 05
вересня до 31 грудня 2015 року включно;
- на куницю лісову та кам'яну з 3 жовтня до 28 лютого 2016 року включно
1.2. Колективного та облавного полювання:
- на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування -з 03 жовтня 2015
року до 31 січня 2016 року включно;
- на самок козуль, самок кабана та їх молодняк, здатний до самостійного існування - з 3
жовтня до 27 грудня 2015 року включно;
1.3. Полювання на лисицю, єнотовидного собаку> вовка - з 03 жовтня 2015 року до 28
лютого 2016 року включно.

2. Установити, що днями полювання є:

2.1. При індивідуальному полюванні - усі дні тижня;
2.2. При колективному та облавному полюванні - субота та неділя;

3. Порядок проведення полювання:
3.1. Ліцензії видаються мисливцям із зазначенням у них дати та місця здійснення
полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної
спроможності мисливських угідь. Забезпечити дотримання порядку обліку, видачі і
повернення ліцензій, обліку добутої дичини, організації та здійснення полювання.
3.2. Перед початком полювання забезпечити реєстрацію мисливців і проведення
інструктажів мисливцям з питань техніки безпеки при поводженні зі зброєю при
здійсненні полювань, суворе дотримання мисливцями правил полювання і техніки
безпеки.
3.3. Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають документи на право
полювання передбачені статтею 14 Закону України "Про мисливське господарство та
полювання".
3.4. Добування вовка, лисиці та єнотовидного собаки дозволяється здійснювати за
наявності в мисливця ліцензії на добування інших мисливських тварин, або за окремою
відстрільною карткою .

4. Отримати ліцензії, відповідно до затверджених у встановленому порядку лімітів
добування диких парнокопитих та хутрових звірів в територіальному органі
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
лісового і мисливського господарства.
5. Забезпечити дотримання профілактичних заходів щодо сказу та інших
небезпечних хвороб, здачу патологічного матеріалу для проведення ветеринарносанітарної експертизи добутих тварин. Сезон полювання починати з підтвердження
відповідними органами ветеринарної медицини згідно із Законом України "Про
ветеринарну медиішну".
6. У співпраці з природоохоронними органами та органами МВС забезпечити
належну охорону державного мисливського фонду.
7. Заборонити полювання:
- на території відтворювальних ділянок;
- на відстані ближче 200 м від будівель населених пунктів та окремо розташованих
будівель, де можливе перебування людей;
- із застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами.

8. Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний
вид мисливських тварин, днГ полювання'протягом тижня) та порядок його
здійснення, довести до відома мисливців та громадськості.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного лісничого
Повзанюка І.М.

Директор ДП "Золочівський лісгосп"
Круть Р.Р.
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