
Рух справ про браконьєрство 
Відповідно до розпорядження Львівського обласного управління лісового та мисливського 
господарства від 01.12.2015 року №18 «Щодо механізмів громадського контролю в 
лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ, зобов’язано підвідомчі підприємства 
управління розміщувати на сайтах інформацію про рух справ про порушення правил полювання, 
згідно наведеної форми. 

Інформація про охорону державного мисливського фонду станом на 25.05.2020 р. 

№ 
з/п 

Користувач 
мисливських 
угідь 

Дата 
складання 
протоколу 

У чому 
полягає 
порушення, 
ст. закону, 
кодексу 

Реєстраційний 
номер 
протоколу 

Накладено 
штраф, грн 

Нарахо- 
вано 
збитки, 
грн 

Примітка (винесено 
постанову, сплачено 
добровільно, 
передано в поліцію, 
прокуратуру, суд , 
виконавчу службу) 

1 

ДП «Рава-

Руський 

лісгосп» 07.03.2020р 

Допустив 

собаку без 

нагляду у 

м.у. (ст..20) 1 102.00 – – 

 2 

ДП «Рава-  

Руський 

лісгосп» 07.03.2020р 

Допустив 

собаку без 

нагляду у 

м.у. (ст..20)            2       102.00 

   Інформація про роботу рейдової бригади ДП «Рава-Руський лісгосп» станом на 25.05.2020 р. 
  Станом на  01.05.2020 р. рейдовою бригадою ДП «Рава-Руський лісгосп» проведено 20 рейдів по 
охороні державного мисливського фонду, в зоні діяльності лісгоспу. В результаті проведеної 
роботи складено 2 протоколи на порушників правил полювання.  

Відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» 
передбачена адміністративна відповідальність: 

Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу 
Порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у 
заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для добування 
тварин, допускання собак у мисливські угіддя без нагляду, полювання з порушенням 
установленого для певної території (регіону, мисливського господарства, обходу тощо) порядку 
здійснення полювання), яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, а 
також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки цього факту в 
контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання та в дозволі на їх 
добування – 
тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від шести до шістдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 102 до 1020 грн.) 
і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від тридцяти до дев’яноста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1530 грн.) 
Повторне порушення правил полювання (полювання без належного на те дозволу, в заборонених 
місцях, у заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на заборонених для 
добування тварин) чи таке, яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин, – 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від шістдесяти до ста двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1020 до 1700 грн.) 
з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною 
власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без такої або 
позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць та інших знарядь і 
засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих 
об’єктів тваринного світу чи без такої і на посадових осіб – від дев’яноста до ста п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення 
правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих об’єктів 
тваринного світу чи без такої. 


