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Про проведення обліку мисливських і
червонокнижних мисливських видів звірів
і птахів у 2016 році та опрацювання проектів
лімітів використання мисливських тварин
у сезоні полювання 2016/2017 років
На виконання ст.ст. 6-1, 16, 30, 37, 39 і 42 – Закону України "Про мисливське
господарство та полювання", ст.ст. 34, 37, 56 і 59 – Закону України “Про
тваринний світ” дотримуючись «Інструкції щодо застосування порядку
встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних
ресурсів
загальнодержавного
значення»,
затвердженої
наказом
Мінекоресурсів України від 26. 05. 1999 за № 116, зареєстрованим у Мінюсті
України 30. 07. 1999 за № 518/3811, зі змінами та доповненнями
затвердженими наказом Мінекоресурсів України від 30. 07. 2001 за № 284,
зареєстрованим у Мінюсті України 28. 08. 2001 за № 752/5943 та 30. 03. 2009
за № 150, зареєстрованим у Мінюсті України 22. 04. 2009 за № 360/16376, а
також керуючись листами Державного агентства лісових ресурсів України
від 06. 01. 2016 за № 03-06/9010-16 та від 12. 01. 2016 за № 03-06/82-16, - з
метою здійснення контролю за проведенням обліку чисельності мисливських
і червонокнижних мисливських видів звірів та птахів, своєчасного
опрацювання, розгляду та погодження проектів лімітів раціонального
добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів,
віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, НАКАЗУЮ:
1.
Директорам державних підприємств, які належать до сфери керування
Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.
1.1. Призначити відповідальних спеціалістів державної лісової охорони
(додаток 1) для здійснення контролю за проведенням облікових робіт

мисливських та червонокнижних мисливських видів звірів та птахів
користувачами мисливських угідь Львівської області.
1.2. Директорам державних лісогосподарських та лісомисливських
підприємств: ДП «Бродівське лісове господарство» (Ониськів О. Я.), ДП
«Бібрське лісове господарство» (Борщ В. Б), ДП «Дрогобицьке лісове
господарство» (Матяшовський В. М.), ДП «Радехівське лісомисливське
господарство» (Данькевич С. М.), ДП «Рава-Руське лісове господарство»
(Косовський А. П.), ДП «Жовківське лісове господарство» (Сохнацький С.
С.), ДП «Золочівське лісове господарство» (Круть Р. Р.), ДП «Самбірське
лісове господарство» (Ярема І. І.), та ДП «Стрийське лісове господарство»
(Павлів Р. Й.) – призначити відповідальних спеціалістів та забезпечити
проведення обліків в угіддях державного мисливського резерву, а саме:
1. Бродівське л/г;
у польових мисливських угіддях Бродівської р/о УТМР, які не надані у
користування товариству;
2. Бібрське л\г;
у мисливських угіддях, які були у користуванні Львівської о/р УТМР
(Перемишлянське г-во);
3. ДП Дрогобицьке л/г;
у мисливських угіддях Дрогобицької р/р УТМР, які не надані у
користування товариству;
4. ДП Золочівське л/г;
у мисливських угіддях, які були в користуванні ТзОВ МГ «Надбужжя»;
5. ДП Рава-Руське л/г;
у мисливських угіддях, які були у користуванні МГ «Майдан» ТВМР ЗРУ,
і не ввійшли до складу мисливських угідь МРГ «Старичі», та частині бувших
угідь Рава-Руського ТМР «Лісівник», які не ввійшли до складу товариства;
5. ДП «Радехівське ЛМГ ;
у мисливських угіддях які були в користуванні ТзОВ «Полісся»;
6. ДП Жовківське л/г;
у мисливських угіддях Червоноградської м/р УТМР, які не ввійшли до
складу товариства;
7. ДП Самбірське л/г;
на частині мисливських угідь ТМР Мостиського району, які не ввійшли до
складу товариства та в мисливських угіддях, які були в користуванні ТзОВ
МГ «КВІК»;
8. ДП Стрийське л/г
у польових угіддях, які були в користуванні МГ «Голобутівська дача»
ВТМР ЗРУ.
1.3. Результати проведених обліків чисельності мисливських тварин в розрізі
користувачів мисливських угідь та окремо в угіддях державного
мисливського резерву, до 15 лютого 2016 року надати відділу охорони,
захисту лісу та мисливського господарства управління.
2. Призначеним спеціалістам (додаток 1) державної лісової охорони
підприємств, які належать до сфери керування Львівського ОУЛМГ

проконтролювати організацію та порядок проведення обліків чисельності
мисливських і червонокнижних мисливських видів звірів та птахів
користувачами мисливських угідь.
2.1. Вимагати у користувачів мисливських угідь ретельного дотримання
методичних та практичних рекомендацій щодо проведення обліків,
належного та своєчасного оформлення і надання первинних матеріалів
обліку Львівському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства.
3. Керівникам державних підприємств, які належать до сфери керування
Львівського ОУЛМГ та користувачам мисливських угідь:
3.1. Провести, в термін до 15 лютого 2016 року, обліки чисельності фауни в
наданих у користування мисливських угіддях.
3.2. За п’ять днів перед проведенням обліків, подати до Львівського ОУЛМГ
графіки проведення обліків вказуючи дати, місця та способи проведення
обліків, відповідальних осіб за їх проведення, контактні телефони, час і
місця збору обліковців.
3.3. Обліки мисливської фауни в лісових угіддях, проводити переважно
методом шумового прогону на пробних площах або методом дворазового
картування слідів. В гірських угіддях, - маршрутним методом обліку (за
слідами на снігу) або повним візуальним обліком оленячих на стаціях
перебування (місцях зимових скупчень) біля підніжжя гір, схилів, та на
зрубах (вирубках).
3.4. Облік червонокнижних та нечисленних мисливських видів звірів (зубр,
ведмідь, вовк, рись, кіт лісовий, видра, глушець, тетерук та інші) проводити
анкетно - опитувальним методом.
3.5. У польових угіддях, облік зайців русаків та сірих куріпок, проводити на
пробних площах методом шумового прогону та маршрутним методом.
3.6. Оформляючи зведені матеріали облікових робіт та визначаючи
структуру популяцій парнокопитних видів кожного господарства, враховувати інші матеріали обліків, які проводились протягом минулого
року (щоденні спостереження єгерської служби, облік на місцях підгодівлі, в
місцях виведення молодняку, на шляхах сезонних міграцій, облік оленячих
під час гону, тощо).
3.7. Обліки мисливської фауни проводити в присутності відповідальних
спеціалістів державної лісової охорони підприємств, які належать до сфери
керування Львівського ОУЛМГ за попередньо узгодженими термінами та
графіками проведення облікових робіт. У випадку відсутності будь кого з
відповідальних спеціалістів облікові роботи проводяться без їхньої участі. У
випадку недовіри до проведеного обліку, протягом семи днів, за згодою
сторін, призначається повторний облік.
3.8. Забезпечити своєчасне, до 18 лютого 2016 року, представлення
завізованих, призначеними відповідальними спеціалістами, матеріалів
обліків в Львівське ОУЛМГ разом з їхніми висновками, в яких обов'язково
вказуються умови, порядок та метод проведення обліку. Зведені матеріали

обліків (додатки 2-5) оформляти не менше трьох примірників. При поданні
первинних матеріалів обліків, одночасно подавати матеріали мисливського
упорядкування господарства. Якщо матеріли упорядкування відсутні,
представити документи за якими визначено бонітети мисливських угідь,
оптимальна чисельність та площі стацій кожного з облікованих видів звірів і
птахів, розрахованих за настановами з упорядкування мисливських угідь та
затверджених Наказом Держкомлісгоспу України від 21. 06. 2001 за № 56.
3.9. До 18 лютого 2016 року подати Львівському ОУЛМГ опрацьовані
проекти лімітів використання диких парнокопитних та хутрових звірів,
віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення в
мисливському сезоні 2016 – 2017 років.
4. Відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства Львівського
ОУЛМГ.
4.1. Забезпечити своєчасне прийняття, розгляд, погодження і зведення
матеріалів обліків мисливської фауни, опрацювати проекти лімітів і
результати обліків у розрізі користувачів мисливських угідь.
4.2. Погоджені, згідно чинного законодавства, проекти лімітів своєчасно
надіслати на розгляд центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері лісового та мисливського господарства.
4.3. Здійснювати оперативний вибірковий контроль за організацією та
проведенням обліків мисливської фауни на місцях, дотримання методичних
рекомендацій користувачами мисливських угідь, при потребі проводити
контрольний переоблік.
5. Користувачам мисливських угідь області:
5.1. У травні-червні провести облік мисливських видів звірів на норах
(особливо таких видів, як: вовк, лисиця, борсук). До 26 червня 2016 року
опрацювати результати обліків, належно та своєчасно оформлені первинні
матеріали обліку надати Львівському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства.
5.2.. У липні провести облік мисливських водоплавних видів птахів, куликів
та голубів та до 17 липня 2016 року опрацювати результати обліків, належно
та своєчасно оформлені первинні матеріали обліку та проекти пропускної
спроможності мисливських угідь надати Львівському обласному управлінню
лісового та мисливського господарства.
6. Районним мисливствознавцям, та мисливствознавцям державних
підприємств, які належать до сфери керування Львівського ОУЛМГ, в межах
адміністративного району довести цей наказ до відома користувачів
мисливських угідь та проконтролювати його виконання.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу
охорони, захисту лісу та мисливського господарства - головного
мисливствознавця Бурмаса В. Р.
Начальник управління

А. М. Дейнека

