
№
з/п

Назва користувача 
мисливських угідь

Дата і місце складання 
протоколу у чому полягає порушення, ст. закону, кодексу Реєстраційний 

№ протоколу
накладено 
штраф, грн

нараховано 
збитки, грн.

Примітка                (винесено 
постанову, сплачено 

добровільно, передано в 
поліцію, прокуратуру, суд, 

виконавчу службу)

1 ДП "Жовківське ЛГ" 11.01.2016р.
Великомостівська м/р

Перебування в лісових мисливських угіддях Бутинського л-ва (кв.60) 
з собакою породи "лайка" без нагляду

(ст.20 п.6 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")
№01 204

Постанова №01 
від 11.01.2016р.

сплачено добровільно

2 ДП "Жовківське ЛГ" 12.01.2016р.
Контора ДП "Жовківське ЛГ"

Перебування в лісових мисливських угіддях Великомостівського л-ва 
(кв.62) з собакою породи "лайка" без нагляду

(ст.20 п.6 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")
№02 102

Постанова №02
від 12.01.2016р.

сплачено добровільно

3 Рава-Руське 
ТМіР "Лісівник"

25.03.2016р.
угіддя користувача

Перебування в лісових мисливських угіддях Рава-Руського ТМіР 
"Лісівник" з собакою породи "лайка" без нагляду

(ст.20 п.6 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")
№01 102

Постанова №03
від 28.03.2016р.

сплачено добровільно

4 ДП "Жовківське ЛГ"
17.07.2016р.

Мисливські угіддя ДП 
"Жовківське ЛГ"

Перебування в польових мисливських угіддях обхід №1 
(Сопошинська с/р) з собакою породи "куртсхар" без нагляду
(ст.20 п.6 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")

№03 102
Постанова №04
від 18.07.2016р.

сплачено добровільно

5 ДП "Жовківське ЛГ"
13.08.2016р.

Мисливські угіддя ДП 
"Жовківське ЛГ"

Перебування в польових мисливських угіддях обхід №3 
(Реклинецька с/р) з собакою породи "куртсхар" без документів
(ст.20 п.1.1 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")

№04 102
Постанова №05
від 16.08.2016р.

сплачено добровільно

6 Жовківське РО УТМР
20.08.2016р.

Мисливські угіддя 
Жовківського РО УТМР

Перебування в мисливських угіддях (Великогрибовицька с/р) без 
відстрільної картки

(ст.20 п.1.1 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")
№01 102

Постанова №06
від 22.08.2016р.

сплачено добровільно

7 Жовківське РО УТМР
20.08.2016р.

Мисливські угіддя 
Жовківського РО УТМР

Перебування в мисливських угіддях (Великогрибовицька с/р) без 
відстрільної картки

(ст.20 п.1.1 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")
№02 102

Постанова №07
від 22.08.2016р.

сплачено добровільно

8 Жовківське РО УТМР
26.11.2016р.

Мисливські угіддя 
Жовківського РО УТМР

Перебування в мисливських угіддях Куликівська с/р) із зброєю
(ст.12 п.3 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання") №03 102

Постанова №08
від 28.11.2016р.

сплачено добровільно

9 Жовківське РО УТМР
27.11.2016р.

Мисливські угіддя 
Жовківського РО УТМР

Перебування в мисливських угіддях (Костеївська с/р) без 
відстрільної картки

(ст.20 п.1.1 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")
№4 102

Постанова №09
від 08.12.2016р.

сплачено добровільно

10 ДП "Жовківське ЛГ"
11.12.2016р.

Мисливські угіддя ДП 
"Жовківське ЛГ"

Проведення полювання на відстані меншій 200 метрів від будівель 
населеного пункту  (Купичвільська с/р)

(ст.20 п.2.5 ЗУ "Про мисливське господарство і полювання")
№5 102

Постанова №10
від 12.12.2016р.

сплачено добровільно

Інформація про виявлені державною лісовою охороною та єгерською службою порушень правил полювання 
по ДП "Жовківський лісгосп" (станом на 01.01.2017р.)


