ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
НАКАЗ»
03 серпня 2018 року

смт. Мирне

№ 110

Про встановлення строків полювання
та порядок його здійснення, а також норм
добування мисливських тварин
у мисливському сезоні 2018 - 2019 рр.
на території мисливських угідь
ДП «Мелітопольське ЛМГ»

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» та наказу Міністерства екології та природних
ресурсів України «Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських
тварин, віднесених до державного мисливського фонду у сезон полювання
2017/2018 років» від 09.07.2018 року № 248 і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 24 липня 2018 року за № 861/32313,
НАКАЗУЮ:
1. Установити такі строки полювання:
1.1. 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, зуйків
морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців,
баранця великого) - з ранку за годину до сходу сонця 11 серпня до 30 грудня
2018 року включно.
1.2. Голубів (крім голуба-синяка) - з ранку за годину до сходу сонця 11
серпня до ЗО грудня 2018 року включно.
1.3. На гусок: сіру, білолобу велику, гуменника (крім гуски малої
(білолобої малої)) - з ранку за годину до сходу сонця 11 серпня 2018 року до
ЗО грудня 2018 року включно.
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'1.4. На перепела - з ранку за годину до сходу сонця 11 серпня до 28
жовтня 2018 року включно.
1.5. На фазана та куріпку сіру - з 06 жовтня до ЗО грудня 2018 року
включно.
1.6. На пернату дичину, вирощену на фермах і випущену в мисливські
угіддя «під постріл» - згідно до встановлених цим наказом строків полювання
по конкретним видам дичини.
1.7. На зайця-русака - з 10 листопада 2018 року до 27 січня 2019 року
включно.
1.8. На лисицю, енотовидного собаку, вовка - з 06 жовтня 2018 року до
24 лютого 2019 року включно (до відкриття і після закриття полювання на
зайця-русака, тільки під керівництвом посадової особи користувача
мисливських угідь).
1.9. Колективне та облавне полювання на самців та самок кабана та
його молодняк, здатний до самостійного існування - з 06 жовтня 2018 року до
30 грудня 2018 року включно.
1.10. Полювання на види, які занесені до «Червоної книги України» забороняється.
1.11. Мисливство в межах території та об’єктів природно-заповідного
фонду заборонено.
1.12. Полювання на території Приазовського національного
природного парку - забороняється.
1.13. Полювання проводити тільки в мисливських угіддях які
розташовувані в адміністративних межах Мелітопольського району
Запорізької області.
2. Установити, що:
2.1.1. Днями полювання на пернату дичину, є - середа *, субота, неділя;
- середа* - для мисливців з мисливськими собаками, які мають відповідний
паспорт на собаку.
2.1.2. Днями полювання на фазана та куріпку сіру - субота, неділя;
2.1.3. На хутрових :
- на зайця-русака - неділя;
- на лисицю, енотовидного собаку, вовка - неділя.
- на кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування субота, неділя;
2.2. Денна норма добування зайця-русака - один заєць.
Норми відстрілу вовка , лисиці та енотовидного собаки не лімітовано.
2.3. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день
полювання не повинна перевищувати:
норець великий — 2
гуски----------------- 3
качки---------------- 5

лиска------------------ 6
куріпка сіра--------- 3
фазан------------------ 3

перепел----------------- 15
кулики-------------------10
голуби----------------- 10

Перната дичина, вирощена на фермах «під постріл» є ненормованою.

- з

-

2.4. Полювання на пернату дичину, хутрового звіра та диких парнокопитних
проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» та «Положення про правила проведення полювань,
поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських
тварин» затвердженим наказом № 549 Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 17.10.2011 року і зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 19 жовтня 2011 року № 1211/19949).
2.5. Добування вовка, лисиці та єнотовидного собаки дозволяється
здійснювати також за наявності у мисливця відстрільної картки на добування
інших мисливських тварин відповідно до встановлених цим наказом строків та
днів.
2.6. Відстріл та відлов вовків, бродячих собак і котів, сірих ворон
здійснюється мисливцями під час полювання на інші види мисливських тварин.
2.7. Відстрільні картки на добування мисливських тварин видаються
мисливцям безпосередньо користувачем мисливських угідь, відповідно до
пропускної спроможності цих угідь.
2.8. Мисливцям дотримуватися профілактичних заходів щодо сказу,
африканської чуми свиней та інших небезпечних хвороб, а уразі виявлення
ослаблених тварин або загиблих негайно інформувати користувача
мисливських угідь, а користувач мисливських угідь в свою чергу інформує
органи Держпродспоживслужби, Запорізького ОУЛМГ та ініші зацікавлені
органи та вживає необхідні заходи відповідно до чинного законодавства
Ураїни.
2.9. Користувач мисливських угідь самостійно має право закривати
полювання на окремий вид або всі види диких тварин в миливських угіддях при
виникнення або загрозі поширення особливо небезпечних хвороб, у тому числі
спільних для тварин і людей.
2.10. Відстріл диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи
проводити відповідно до «Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл
мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної
експертизи», яка затверджена наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 08.02.2014р. № 60 та зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 15.04.2014 р. за № 423 /25200.
3. Єгерській службі:
3.1. Забезпечити дотримання порядку видачі відстрільних карток, обліку
добутої дичини, організацію та здійснення полювання, реєстрацію мисливців.
3.2. Перед початком полювання забезпечити і проведення інструктажів
мисливців з питань техніки безпеки при поводженні із зброєю та здійсненні
полювань.
3.3. Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають необхідні
документи на право полювання, передбачені статею 14 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання».
3.4. Перед початком та після
полювання мисливець робить сам
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відповідний запис у щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і
порушень правил полювання. За відсутність відмітки у щорічній контрольній
картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання у зазначений день
чи про добуту ним дичину, а також в відстрільній картці особисту
відповідальність несе сам мисливець.
3.5. Забезпечити охорону мисливського фонду від браконьєрства,
контроль та дотримання мисливцями правил полювання, норм добування
мисливських тварин.
3.6. Своєчасно довести до відома мисливців, зацікавлених державних
органів влади та громадськості (через засоби массової інформації) про
встановлені норми добування, строки та порядок здійснення полювання в
мисливському сезоні 2018 - 2019 років в мисливських угіддях державного
підприємства «Мелітопольське лісомисливське господарство».

.

4 Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

ресурсів Запорізької обласної
державної адміністрації
« 01 »_____ 01_______2018 р.
Погоджено:
Начальник Запорізького
обласного управління лісового та мисливського
господарства
« 06»

0%

2018 р.

Погоджено:
Виконуючий обов’язки начал
Мелітопольського районного
Держпродспоживслужби в За
області

« 03»

&Ь

В.І. Селюк

2018 р.

І.М. Грибіненко

Пропускна спроможність мисливських угідь державного підприємства «Мелітопольське лісомисливське господарство»
в мисливському сезоні 2018 -2019 ^оків*,^ ^
ПОГОДЖЕНО:
ги та природних ресурсів
Начальник Запорі:
асної державної адміністрації
господарства
управління ЛІС;

4. 4
2018 р.
Вид
тварин

Заєць
русак
Фазан
Куріпка
сіра

^Чисельність
тварин з
урахуванням
приросту, гол.

Чисельність
тварин за
даними
зимового
обліку
поточного
року, гол.
3721

25

930

4651

471

25

117

2510

20

502

пбг6ята-я^:>

%

Площа стадій
перебування
тис. га.

Щільність на 1 тис.
га.

Оптимальна
чисельність,
голів

Норма
відстрілу
одним
мисливцем
за день
полювання

Пропускна
спроможність,
люд/днів

%

Голів

4 6 ,0

20

930

37 2 1

2245

1/1

930

7 2 ,4 9

50

20

1 17

471

405

1/3

39

6 1 ,6 9

38

15,6

470

2542

1855

1/3

156

фактична
голів

оптимальна

4 8 ,8 2 0 7 4 0 5

9 5 ,2 6

588

8 ,1 1 0 8

3012

4 8 ,8 2 0 7 4 0 5

Голів

:■ "Чисельність
після сезону
полювання
мисли зських
тва рин
Пііан

ЄКСПЛ}/атації

ГОЛІВ

Примітка:
1.
2.

Перната дичина, вирощена на фермах «під постріл», є ненормованою.
В разі повного вичерпання плану експлуатації мисливських тварин, користувач мисливських угідь самостійно достроково припиняє
полювання своїм наказом на той чи інший вид та інформує про це департамент екології та природних ресурсів Запорізької
облдержадміністрації та Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства.
3. Полювання на іншу пернату дичину буде проводитись у відповідності до встановлених норм відстрілу наказом по господарству від
03.08.2018 р. № 110 «Про встановлення строків полювання та порядок його здійснення, а також норм добування мисливських тварин у
мисливському сезоні 2018-2019 рр. на території мисливських угідь ДП «Мелітопольське ЛМГ» та у відповідності до наказу Міністерства
екології та природних ресурсів України від 09.07.2018 року № 248, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 року за
№ 861/32313 «Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду у сезон
полювання 2018/2019 років».
4. Добування вовка, лисиці, енотовидного собаки дозволяється здійснювати за відстрільною карткою, а також за наявності у мисливця
відстрільної картки на добування інших мисливських тварин в установлені згідно чинного законодавства строки полювання.
5. Мисливство у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду заборонено.
Директор ДП «Мелітопольське ЛМГ»

ЩЩПЖЕНО»
Й аШМпа фінансів
коїтаЩержадмініспгі

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

)

% елпопсотш №

ітопольське ЛМГ»

'ЙТСОМИС/І^ЙК
ГОСПОДАРСТВО’
і
код

■V О О Я Н І Я Щ ,

Н.М. СупруЩ
2018 рік
Щ і і*вліго№

*^111*113'
;чоа.чілс

олуліх
2018 рік

»

Вільна ціна
на послуги та продукцію полювання, що надаються мисливцям
при полюванні на копитних тварин
у мисливському сезоні 2018 - 2019 року
№
з/п

1
1.
' 2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Найменування

Одиниця
виміру

Ціна

пдв

Ціназ

2

3

4

5

6

1 кг

66,67

13,33

80,00

1 штука
1 пара

50,00
41,67

10,00
8,33

60,00
50,00

1 особина

100,00

20,00

120,00

Машино/
зміна

833,33

166,67

1000,00

Одна
особина

20,83

4,17

25,00

1 штука

41,67

8,33

50,00

3 групою
мисливців
до 15
чоловік в
день

50,00

10,00

60,00

М'ясо на кості диких тварин
(дикий кабан)
Шкіра дикого кабана
Ікла з голови дикого кабана
Обробка продукції полювання:
- розробка туші кабана
Транспортні
послуги
на
полювання
транспортом
господарства за восьми годинну
м/зміну
Оцінка мисливського трофею з
видачею трофейного листа
Надання
картографічних
матеріалів мисливських угідь
Супроводження
мисливців,
постановка на стрілкові номери
при полюванні на копитних
тварин

Головний економіст

пдв

Т.В. Орда

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

«ПОГОДЖЕНО»
іння фінансів
йдержадмініс,

літопольське ЛМГ»
М.ІС. Полуліх
2018 рік

Н.М. Суп
2018 рік

Вільна ціна відстрільНих карток
на добування пернатої дичини та хутрового звіра
в мисливських угіддях Д П «Мелітопольське ЛМГ»
в мисливському сезоні 2018 - 2019 року
№
з/п

1
1.
. 2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Найменування

Термін дії

Ціна

пдв

Ціназ

2

3

4

5

6

3 11.08.18 р. по
30.12.18.р.

416,67

33,33

500,00

На світовий
день

208,33

41,67

250,00

3 06.10.18 р. по
30.12.18 р.
На світовий
день
На світовий
день, три
голови

250,00

50,00

300,00

125,00

25,00

150,00

166,67

33,33

200,00

На світовий
день, одна
голова

83,33

16,67

100,00

3 06.11.18 р. по
24.02.19 р.

500,00

100,00

600,00

На світовий
день

250,00

50,00

300,00

На добування водно-болотної
дичини
На добування водно-болотної
дичини
На добування куріпки сірої
На добування куріпки сірої
На добування фазана
На добування фазана вирощеного
на фермах і випущеного в
мисливські угіддя «під постріл»
На
добування
зайця-русака,
лисиці, єнотовидної собаки
На
добування
зайця-русака,
лисиці, єнотовидної собаки

Головний економіст

Т.В. Орда

пдв

