ІНФОРМАЦІЯ ПО МИСЛИВСТВУ
Рух справ по браконь’єрству:
У 2015 році складено районним мисливствознавцем два протоколи на
порушників правил і термінів полювання. Згідно винесених постанов,
порушники оштрафовані, відповідно, на 102 і 1020 гривень. Кошти від даних
штрафів поступили на рахунок місцевого б’юджету.
Інформація по мисливству.
Згідно наказу №96-Г від 14 квітня 2015 року «Про проведення полювання на
території мисливських угідь ДП «Рава-Руський лісгосп» у мисливському сезоні
2015-2016 років» встановлено такі строки та умови полювання:
1.1. Індивідуального полювання:
- на самця козулі - з 1 травня 2015р. до 31 грудня 2015 року включно;
- на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування- з 1 серпня 2015 року до 31 січня 2016 року включно;
- на самок козулі, кабана та їх молодняк, здатний до самостійного
існування – з 1 вересня до 31 грудня 2015 року включно;
1.2. Колективного та облавного полювання:
- на самців кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування – з 1 листопада 2015 року до 31 січня 2016 року включно;
- на козуль, самок кабана та їх молодняк, здатний до самостійного існування – з 1 листопада до 27 грудня 2015 року включно;
1.3. Полювання на лисицю, єнотовидного собаку, вовка – з 1 листопада
2015 року до 29 лютого 2016 року;
1.4. На куниць лісову та кам’яну, ондатру, бобра – з 1 листопада 2014
року до 29 лютого 2016 року включно;
1.5. На борсука – з 1 жовтня 2015 року до 30 листопада 2015 року;
1.6. Полювання на зайця-русака з 29 листопада по 27 грудня 2015 року
включно;
1.7. На норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої та
червонодзьобої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крехів
(крохалів), сірої качки (нерозня), широконіски, шилохвості), лиску,
куликів (крім кулика – сорока, ходуличника, шилодзьобки,
кроншнепів, чайки, лежня, дерихвостів, поручайника, крем’яшника,
чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого,
галстучника), голубів (крім голуба – синяка), гусей (сіру, білолобу
велику, гуменника), перепілку – з 18.00 год. 8 серпня 2015 року до 26
листопада 2015 року включно.
1.8. Норма добування пернатої дичини одним мисливцем за день
:
полювання не повинна перевищувати :
гусей
- 2;
куликів
-10;
качок
- 5;
голубів
- 10;
перепілок
- 10;
лисок
- 5;
норців великих
-2
курочок водяних - 4

1.9. Норма добування
зайця-русака одним мисливцем за день
полювання – один заєць;
1.10. Норма добування лисиці, єнотоподібного собаки, вовка –
необмежена.
2. Установити, що днями полювання є:
2.1. При індивідуальному полюванні на копитних – усі дні тижня;
2.2. При колективному та облавному полюванні на копитних – субота
та неділя;
2.3. При полюванні на пернату дичину – середа, субота та неділя;
2.4. На зайця-русака, лисицю, єнотоподібного собаку, вовка – неділя,
для власників собак мисливських порід, а також при ліцензійному
полюванні – субота й неділя;
2.5. При полюванні на лисицю, єнотоподібного собаку, вовка в січні лютому 2016 року – усі дні тижня, але в присутності штатних працівників ДП «Рава-Руський лісгосп»;
2.6. При полюванні на борсука, куницю, ондатру, бобра – субота,
неділя.
3. Порядок проведення полювання:
3.1. Полювання на диких парнокопитних тварин проводити за
ліцензіями, згідно затверджених лімітів добування (відстрілу, відлову)
диких парнокопитних видів мисливських тварин у сезоні полювання
2015-2016 років та «Положення про правила проведення полювань,
поводження зі зброєю та порядок видачі ліцензії на добування
мисливських тварин» затвердженого наказом міністерства аграрної
політики та продовольства України № 549 від 17.10.2011 року;
3.2. Ліцензії та вiдстрiльнi картки видаються мисливцям керiвництвом
господарства iз зазначенням у них дати та мiсця здiйснення полювання з
урахуванням лiмiтiв добування мисливських тварин та пропускної
спроможностi мисливських угідь.
3.3. Перед початком полювання штатним працівникам господарства
забезпечити реєстрацію мисливців і проведення інструктажів мисливцям з
питань техніки безпеки при поводженні зі зброєю та здійсненні полювань.
3.4.Допускати до полювання лише тих мисливців, які мають
документи на право полювання передбачені статтею 14 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання».
3.5. Заборонити полювання:
- на території відтворюючих ділянок;
- на відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та
окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей.
Основними видами мисливської фауни ДП «Рава-Руське лісове
господарство» є перната водоплавна дичина, хутровий звір, козуля, кабан.
Наявність таких водоймищ як: «Грушів»(600 га), «Малий
Гноєнець»(170

га), «Оселя»(325 га), «Віжомля»(150 га), створює надзвичайно сприятливі
умови для відтворення і примноження пернатої водоплавної дичини,
збільшення чисельності якої проводитmcz шляхом викладки штучних
гніздівель, підкормки та створенню на водно-болотних угіддях кормових полів
із водних кормових рослин. Наявність водно-болотних угідь сприятлива для
ондатри та бобра чисельність яких з кожним роком зростає.
Збільшення поголів’я зайця-русака та козулі планується проводити
шляхом освіження крові (завезення в господарство високопродуктивних особин
виду з більш віддалених територій).
Планується створення вольєру для напіввільного утримування кабана.
Планується надходження коштів від спортивного і любительського
рибальства.
При ліцензійному полюванні на ратичні види мисливських тварин
планується до мінімуму скоротити облавний вид полювання і поступовий
перехід на індивідуальне полювання.
Біотехнічні заходи будуть спрямовані на:
- збільшення площі кормових полів;
- створення реміз;
- створення нових біотехнічних споруд та ремонт старих.
Для збільшення чисельності дикої качки планується розведення даного
виду мисливської фауни за допомогою інкубатора. Також планується
завезення фазана.

