
 
 

  
Державне агентство лісових ресурсів України 

 

ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО 

ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
ДКУД _______ 

Н АК АЗ   

 08 січня 2020 Львів № 3 

 

Про проведення обліку мисливських і  

червонокнижних мисливських видів звірів  

та птахів у 2020 році, опрацювання проектів 
лімітів використання мисливських тварин, які 

 належать до природних ресурсів загальнодержавного 

 значення, в сезоні полювання 2020/2021 років 

 
 На виконання ст. 6-1, 16, 30, 37, 39 і 42 – Закону України "Про мисливське 

господарство та полювання", ст. 34, 37, 56 і 59 – Закону України “Про тваринний 

світ”, «Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання 

диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення», 

затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України від 26. 05. 1999 № 116, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 30. 07. 1999 за № 518/3811, із змінами, в редакції 

згідно Наказу Мінекоресурсів України від 17. 05. 2019 за № 174, а також 

керуючись Санітарними правилами в лісах України затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 27. 07. 1995 №555 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №756) та листів Державного агентства 

лісових ресурсів України від 03. 01. 2020, № 03-15/6-20, і від 08. 01. 2020, №03-

15/25-20 - з метою своєчасного розгляду, опрацювання та затвердження лімітів 

використання мисливських тварин, які належать до природних ресурсів 

загальнодержавного значення, в сезоні полювання 2020/2021 років та здійснення 

контролю за проведенням обліку чисельності мисливських і червонокнижних 

мисливських видів звірів та птахів, - 

      НАКАЗУЮ: 

 

1. Директорам державних підприємств лісового, лісомисливського та 

мисливського господарства, головам товариств, керівникам, які є користувачами 

мисливських угідь області. 

 1. 2. Для об’єктивного проведення обліку чисельності мисливських тварин 

залучити представників обласних управлінь лісового та мисливського 

господарства, державних районних мисливствознавців, працівників державної 

лісової охорони, представників департаменту екології та природних ресурсів 



Львівської обласної державної адміністрації, Державної екологічної інспекції, 

органів місцевого самоврядування, громадськості (за їхньою згодою).  

 

2. Директорам державних підприємств, які належать до сфери керування 

Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.  

2. 1.  Для здійснення контролю та об’єктивного проведення обліку чисельності 

мисливських тварин залучити спеціалістів державної лісової охорони підприємств, 

які належать до сфери керування Львівського ОУЛМГ (додаток 1) .  

2. 2. Залученим спеціалістам проконтролювати організацію та порядок проведення 

обліків чисельності мисливських і червонокнижних мисливських видів звірів та 

птахів користувачами мисливських угідь. 

2. 3. 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. 

2. 4. Директорам державних лісогосподарських підприємств, а саме: ДП «Бібрське 

лісове господарство» (Борщ В. Б), ДП «Дрогобицьке лісове господарство» 

(Матяшовський В. М.), ДП «Жовківське лісове господарство» (Сохнацький С. С.), 

ДП «Золочівське лісове господарство» (Круть Р. Р.), ДП «Рава-Руське лісове 

господарство» (Косовський А. П.), та ДП «Стрийське лісове господарство» 

(Павлів Р. Й.) , - забезпечити проведення окремих обліків мисливських та 

червонокнижних мисливських видів звірів та птахів і місць гніздування хижих 

птахів занесених до Червоної книги України та лелеки чорного, токовищ глушців 

та тетеруків в угіддях державного мисливського резерву, в зоні діяльності 

держлісгоспу. 

2. 4. 1. ДП «Бібрське л/г» у мисливських угіддях, які були у користуванні 

Перемишлянського РТМР «Лісівник». 

2. 4. 2. ДП «Дрогобицьке л/г» - у польових  мисливських угіддях Дрогобицької р/р 

УТМР, які не надані у користування товариству. 

 2. 4. 3. ДП «Жовківське л/г» - у мисливських угіддях Червоноградської м/о УТМР, 

які не ввійшли до складу товариства. 

2. 4. 4. ДП «Золочівське л/г» - у мисливських угіддях, які були у користуванні 

ТзОВ МГ «Надбужжя». 

 2. 4. 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. 

 2. 4. 6. ДП «Стрийське л/г» - у польових угіддях, які були в користуванні МГ 

«Голобутівська дача» ВТМР ЗРУ, та мисливських угіддях Стрийського МТМР 

«Лісівник». 

 

3. Користувачам мисливських угідь області. 

3. 1. Протягом січня та лютого (до 10 лютого 2020 року) провести облік 

мисливських та червонокнижних мисливських видів звірів та птахів; 

3. 2. У березні-квітні, цього року, провести облік місць гніздування хижих птахів 

занесених до Червоної книги України та лелеки чорного, токовищ глушців та 

тетеруків. 

 

 



 

3. 3. За п’ять днів до проведення обліків, подати до Львівського ОУЛМГ графіки 

проведення обліків вказавши дату, місце та спосіб проведення обліку, 

відповідальних осіб за їх проведення, контактні телефони, час і місця збору 

обліковців. 

3. 4. Обліки мисливської фауни в лісових угіддях, проводити переважно методом 

шумового прогону на пробних площах або методом дворазового картування 

слідів. У 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. 5. Облік червонокнижних та нечисленних мисливських видів звірів (зубр, 

ведмідь, вовк, рись, кіт лісовий, видра, глушець, тетерук та інші а також місць 

гніздування хижих птахів занесених до Червоної книги України та лелеки 

чорного, токовищ глушців та тетеруків) проводити анкетно - опитувальним 

методом та за річними біофенологічними спостереженнями єгерської служби 

господарства. 

3. 6. У польових угіддях, облік зайців русаків та куріпок сірих, проводити на 

пробних площах методом шумового прогону та маршрутним методом (за слідами 

на снігу). 

3. 7. При оформленні зведених матеріалів облікових робіт та визначенні структури 

популяцій копитних 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. 8. Обліки мисливської фауни проводити в присутності відповідальних 

спеціалістів державної лісової охорони підприємств за попередньо узгодженими 

термінами та графіками проведення облікових робіт. Якщо відповідальні за облік 

спеціалісти відсутні з будь-яких причин, то облікові роботи проводяться без їхньої 

участі. У випадку недовіри до проведеного обліку протягом семи днів за згодою 

сторін призначається повторний облік. 

3. 9. Забезпечити своєчасне, до 15 лютого 2020 року, представлення завізованих 

призначеними відповідальними спеціалістами матеріалів обліків мисливських та 

червонокнижних мисливських видів звірів та птахів.  

3. 10. Зведені матеріали обліків (додатки 2-5) оформляти не менше трьох 

примірників. При поданні первинних матеріалів обліків, одночасно надавати 

матеріали мисливського упорядкування господарства, розробленими за 

настановами з упорядкування мисливських угідь та затвердженими Наказом 

Держкомлісгоспу України від 21. 06. 2001 № 56, із змінами і доповненнями 

зареєстрованими в Мін’юсті України 04. 07. 2006 за № 783/12657; 

3. 11. До 15 лютого 2020 року подати Львівському ОУЛМГ опрацьовані проекти 

лімітів використання диких копитних та хутрових звірів, віднесених до природних 

ресурсів загальнодержавного значення, а також облік та проект пропускної 

спроможності угідь під час полювання на зайців в мисливському сезоні 2020 – 

2021 років.  

3. 12. У травні-червні 2020 року провести облік мисливських видів звірів на норах 

(особливо таких видів, як: вовк, лисиця, борсук) та до 23 червня 2020 року 

опрацювати результати обліків, належно та своєчасно оформлені первинні 

матеріали обліку надати Львівському обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства. 



3. 13. У липні 2020 року провести облік мисливських водоплавних та коловодних 

видів птахів, куликів та голубів, і до 12 липня 2020 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. Одночасно  надати матеріали 

результатів обліків місць гніздування хижих птахів занесених до Червоної книги 

України та лелеки чорного, токовищ глушців та тетеруків в Львівське ОУЛМГ 

разом з їхніми висновками, в яких обов'язково вказуються умови, порядок та 

метод проведення обліку. 

4. Відділу охорони, захисту лісу та мисливського господарства Львівського 

ОУЛМГ. 

4. 1. Здійснювати оперативний вибірковий контроль за організацією та 

проведенням обліків мисливської фауни на місцях, дотримання методичних 

рекомендацій користувачами мисливських угідь, при потребі проводити 

контрольний переоблік. 

4. 2. Забезпечити своєчасне прийняття, розгляд, погодження і зведення матеріалів 

обліків мисливської фауни. 

4. 3. Опрацювати проекти лімітів і результати обліків у розрізі користувачів 

мисливських угідь. 

4. 4. Погоджені проекти лімітів своєчасно надіслати на розгляд  Держлісагентства 

України.  

5. 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. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу охорони, 

захисту лісу та мисливського господарства - головного мисливствознавця Бурмаса 

В. Р.  

 

 

 

Начальник управління (підпис вірно)    А. М. Дейнека  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


