Депутати інспектували роботу користувачів мисливських угідь
Четвер, 03 квітня 2014, 13:07 -

Під час виїзного спільного засідання постійних комісій районної ради з питань аграрної
політики, земельних відносин, екології та природокористування, з питань будівництва,
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, житлово-комунального господарства та
з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та
спорту минулої середи депутати мали на меті вивчити і розглянути питання про стан та
перспективи ведення мисливського господарства Диканською районною громадською
організацією “Товариство Мисливців Диканщини” та мисливським господарством ПАФ
“Подоляка”. Тож на чолі з головою постійної комісії районної ради з питань соціального
захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту Тетяною Педик
депутати рушили в мисливські угіддя. Спочатку – до ГО “Товариство Мисливців
Диканщини”, якому надано в користування
мисливські угіддя площею 13136,1 га.
Голова ради громадського об’єднання Олег Кушніренко та єгер Віктор Безнос
познайомили зі своїм господарством. У складі громадської організації – 121 мисливець.
Членські внески складають 650 грн. у рік, пенсіонери сплачують по 325. За час
діяльності укладено договір на виготовлення “Проекту організації та розвит¬ку
мисливського господарства”, що дасть можливість проводити господарювання на
науково обґрунтованій основі; відремонтовано старі годівниці та навіси; встановлено 11
нових пересувних годівниць; протягом зимівлі забезпечувалось підвезення достатньої
кількості кормів, про це уклали угоду з ТОВ “Дружба”. Угіддями опікуються два єгері,
мисливствознавець, голова ради (на громадських засадах) та мисливці шляхом трудової
участі. Забезпечено охорону мисливських угідь, членами організації на добровільній
основі та відповідно до наказу голови ради проведено 140 рейдів із запобігання проявам
браконьєрства. Для відновлення поголів’я згідно з рішенням ради товариства в
мисливський сезон практично не проводилося полювання на копитних. Облаштовано
місця для гніздування пернатих; велися профілактичні роботи з недопущення
захворювання на сказ; на виконання санітарних та ветеринарних норм укладено договір
з селищною радою на користування скотомогильником. “Уперше за багато років не було
потравів посівів”, – зазначають господарники і цим ставлять оцінку користувачам угідь.

Загальна сума капіталовкладень у 2013 році у відтворення угідь становила близько 23
тисяч гривень. Цьогоріч заплановано близько 35 тис. грн. за рахунок внесків та
спонсорської допомоги. У планах також – встановити вісім пересувних годівниць та три
стаціонарні навіси, відремонтувати дві гідротехнічні споруди на території
Водянобалківської та Великобудищанської сільських рад. Необхідно будувати вольєр
для відтворення диких тварин – таке завдання на перспективу собі вже поставили.
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Оглянули депутати угіддя, місця підгодівлі тварин (тут в основному мешкають козулі),
побували і біля збудованого вже цьогоріч стаціонарного навісу та переконалися – про
фауну в ГО “Товариство Мисливців Диканщини” дбають.

Далі шлях депутатів проліг у мисливські угіддя ПАФ “Подоляка”, що займають 33278 га
на території Диканського, Полтавського та Решетилівського районів. Зоопарк у
Кротенках торік приймав чимало екскурсій школярів (до речі, безкоштовно), захоплення
дітей тепер стало зрозумілим і дорослим. Очам депутатів відкрилася доглянута, зі смаком
облаштована територія. У вольєрах – розбишакуваті страуси, гордовиті гіганти-півні зі
своїми курячими гаремами, самозакохані павичі, величні білі та чорні лебеді, клопотливі
гуси і дикі качки, усерозуміючі голуби (їх тут кілька десятків видів), хвалькуваті папуги,
допитливі фазани, а ще велетенські кролі. Спостерігати за представниками фауни
надзвичайно цікаво. З усім цим господарством членів комісій знайомили Олександр
Подоляка (молодший) та заступник генерального директора з питань внутрішньої
безпеки ПАФ “Подоляка” Володимир Москаленко, а гідом у мисливських угіддях був
заступник виконавчого директора мисливського господарства ПАФ “Подоляка” Валерій
Лях.

Охороною та відтворенням мисливських угідь займається єгерська служба: директор,
заступник, мисливствознавець, 4 єгері, касир. П’ять із восьми працівників мають вищу та
середню фахову освіту, вони забезпечені не лише заробітною платою, а й спец¬одягом,
автотранспортом та паливно-мастильними матеріалами. Сучасна техніка, зокрема
удосконалений власними силами всюдихід Mersedes Unimog, дозволяє ефективно
боротися з браконьєрами.

На сьогодні в мисливсько-рибальському товаристві ПАФ “Подоляка” налічується 320
мисливців.

Сучасний офіс мисливського товариства розташувався в Ландарях, минулого року було
проведено капітальний ремонт приміщення колишньої контори колгоспу “Перемога”.
Виконавчий директор Петро Нос показує кабінети, підсобні приміщення, готельну
кімнату, тут тепер створені всі умови для роботи персоналу.

Членських внесків мисливці у ПАФ “Подоляка” не сплачують, вартість відстрільних
карток у 2013 році була найнижчою у Полтавській області. Зокрема, на пернату дичину:
сезонна картка – 150 грн., разова – 30 грн.; на хутрового звіра: сезонна – 200 грн.,
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разова – 50 гривень. Для пільгових категорій мисливців (пенсіонери, учасники бойових
дій, чорнобильці), а їх налічується 82, або 35% від загальної кількості, вартість сезонних
карток – 10 грн. Крім того, відстрільні картки видавалися мисливцям, які не є членами
господарства, але проживають на територіях, де розташовані мисливські угіддя.

В осінньо-зимовий час велась активна підгодівля диких тварин, у мисливські угіддя було
викладено 4 тонни зерновідходів, 41 тонну качанів кукурудзи, 4 тонни силосу, тонну сої,
на корені залишено 15 га кукурудзи. Збудовано 6 нових комплексних відгодівельних
майданчиків, лише кукурудзи до кожної такої стаціонарної годівниці підвозять щотижня
по півтонни, тож не дивно, що їх активно відвідують дикі тварини, адже звір живе там, де
його годують.

Ведення мисливського господарства передбачає виконання низки
ветеринарно-санітарних вимог, у їх числі проведено персональну вакцинацію диких
м’ясоїдних тварин, підтримувалася відповідна щільність хижаків, з участю мисливців
збудовано 3 біотермічні ями для утилізації.

У мисливсько-рибальському підприємстві ПАФ “Пололяка” – 5 ставків (торік їх було
зариблено на 62500 гривень). Можливість рибалити безкоштовно надана на
соціальному ставку у Степанівці. Цьогоріч у зариблення ставків, у т.ч. і соціального,
заплановано вкласти 100 тисяч гривень.

У двадцятигектарному вольєрі на території Байрака відтворюють диких кабанів,
нещодавно 15 тварин звідси переселили у лісовий вольєр для адаптації, це лише перша
партія тварин, яких незабаром випустять у дику природу. Цьогоріч стараннями
Олександра Подоляки в угіддя випущено 350 диких фазанів, а потім щороку – ще по
тисячі. У планах – закупити муфлонів.

У 2013 році витрати на ведення мисливського господарства ПАФ “Подоляка” склали 2
мільйони 7 тисяч 538 гривень. Надалі щороку відповідно до програми розвитку
мисливського господарства вкладатимуть по 1,7 млн. гривень.

З болем в обох господарствах говорили про біду, яку накликають на живу природу
випалювачі старників, майже щодня доводиться гасити пожежі, у яких гинуть рослини,
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зайченята, що лише з’явилися на світ. Винуватців шукають, але, на жаль, завдавши
довкіллю непоправної шкоди, вони рідко несуть покарання.

Після закінчення об’їзду угідь депутати прийняли висновки і рекомендації, у яких
зазначили, що в мисливсько-рибальському підприємстві ПАФ “Подоляка” та ГО
“Товариство Мисливців Диканщини” налагоджена відповідна робота щодо ведення
мисливського господарства, організації охорони, використання та відтворення
тваринного світу, надання послуг мисливцям району.

Рекомендовано мисливсько-рибальському підприємству ПАФ “Подоляка” та ГО
“Товариство Мисливців Диканщини” і надалі продовжувати роботу з охорони,
регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських
тварин, збереження та поліпшення стану мисливських угідь, надання послуг мисливцям
щодо здійснення полювання згідно з Законом України “Про мисливське господарство та
полювання”.

Мисливцям району, які не є членами мисливсько-рибальського підприємства ПАФ
“Подоляка” та ГО “Товариство Мисливців Диканщини”, рекомендовано за бажанням
вступати у вищезазначені колективи.

Окрім висновків і рекомендацій, депутати привезли з собою масу позитивних емоцій,
переконалися, що жодна з найдокладніших довідок чи інформацій не відтворить
реальної картини справ краще, ніж побачене на власні очі.
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