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В Україні відкривається сезон полювання на 
парнокопитних тварин та хутрових звірів.

21 жовтня 2009  

24 жовтня 2009 року, у більшості областей країни та в Автономній Республіці Крим, відкривається сезон 
колективного полювання на диких парнокопитних тварин. На хутрових звірів сезон полювання 
відкриється – 7 листопада 2009 р. У трьох областях, а саме в Житомирській, Вінницькій і Тернопільській, 
полювання на парнокопитних розпочнеться 07.11.2009 р – разом із відкриттям колективного полювання 
на хутрового звіра.  

Закриття сезону полювання на парнокопитних відбудеться 27 грудня 2009 р, на хутрового звіра – 31 
січня 2010 року.

Згідно наказу Державного комітету лісового господарства та визначеними Мінприроди України лімітами 
добування – дозволяється полювати лише у суботу та неділю. Серед парнокопитних полювання 
дозволено: на європейського і плямистого оленя, на козулю, європейську лань, муфлона і кабана. 
Заборонено – на лося та червонокнижного зубра. Серед хутрових – дозволяється добування: зайця 
русака, лисиці, єнотовидної собаки, білки, бобра, кам’яної і лісової куниць, ондатри і лісового тхора. 
Заборонено полювання на червонокнижних: ведмедя, рись і видру. 

 

Протягом всього сезону колективного полювання, з метою запобігання випадкам браконьєрства і 
порушенням мисливського законодавства на території мисливських угідь всіх форм власності – 
Державний комітет лісового господарства України проводитиме рейди по боротьбі із цими 
протизаконними явищами. Перші рейди відбудуться 24 – 25 жовтня 2009 року у чотирьох областях 
України (район перевірки рейдовикам назвуть лише перед виїздом).

До складу рейдових бригад входитимуть працівники обласних управлінь лісового та мисливського 
господарств, районі мисливствознавці, співробітники МВС, а також запрошуються представники 
громадських екологічних організацій та засобів масової інформації. 

Для участі у рейдах необхідна акредитація: 

-          для представників екологічних організацій – (044) 234-17-16, E-mail: hunter@dklg.gov.ua

-          для представників засобів масової інформації – (044) 235-67-48, E-mail: sol@dklg.gov.ua

 

PS: Формування рейдових бригад на 24-25 жовтня закінчується 23 жовтня. Акредитацію необхідно 
провести до 14 години 23.10.2009р. Виїзд бригад за участю громадських екологів та представників ЗМІ 
відбудеться 24.10.2009 о 7.00 від будівлі Держкомлісгоспу України (вул. Шота Руставелі, 9-а). 

 

09:19 (23.10.2009) 
Держкомлісгосп передає дев'ять 
своїх заповідників до 
Мінприроди України.

17:42 (22.10.2009) 
Волинські мисливці в очікуванні

16:58 (22.10.2009) 
На Полтавщині триває підготовка 
грунту до посадки лісу у 2010 
році

17:55 (21.10.2009) 
В Україні відкривається сезон 
полювання на парнокопитних 
тварин та хутрових звірів.

16:24 (21.10.2009) 
ПРЕМІЮ за підсумками роботи 
дев'яти місяців нинішнього року 
почали виплачувати 
працівникам Сокирянського 
держлісгоспу

17:04 (20.10.2009) 
МАЛЕНЬКА ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

14:31 (19.10.2009) 
В Аргентині відкрився ХІІІ 
Світовий конгрес з питань 
лісового господарства.

17:21 (16.10.2009) 
Державний комітет лісового 
господарства України збільшив 
відрахування до держбюджету

17:08 (16.10.2009) 
НАРАДА З ПИТАНЬ 
ВІДНОВЛЕННЯ Й ЗАХИСТУ ЛІСУ 
НА ЗГАРИЩАХ
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Повернення – 25.10.2009 близько 18 – 20 годин. 

Форма одягу – польова. 

 

 

Прес-служба Держкомлісгоспу 

 

09:57 (13.10.2009) 
Олениця Мілка - улюблениця 
селян

Лист адміністратору | Контакти 

Copyright 2005 Softline Company
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