
Додаток
до Положення про проведення випробувань і змагань собак мисливських

порід
Положення про випробувальні станції

1.Для проведення натаски, нагонки, притравки, польових випробувань і змагань
мисливських собак користувачі мисливських угідь мають право за погодженням
з власниками цих угідь створювати випробувальні станції.

2.Випробувальні станції можуть бути як стаціонарними, так і тимчасовими.

3.Стаціонарні випробувальні станції  – це споруди у вигляді штучних нір – для
притравки  і  випробувань  собак  норних  порід,  вольєрів  –  для  притравки  і
випробувань по кабану чи борсуку, а також виділені ділянки мисливських угідь,
позначені  аншлагами,  обладнані  при  необхідності  годівницями  й  іншими
біотехнічними  спорудами,  наявність  і  вигляд  яких  обумовлений  необхідністю
принадити і зберегти на даній ділянці певний вид або види дичини.

4.Перед  створенням  стаціонарної  станції  необхідно  проконсультуватися  з
експертом-кінологом  з  тієї  групи  порід,  для  натаски,  нагонки,  притравки  та
випробувань якої створюється ця станція. При цьому повинні бути враховані всі
його зауваження та побажання.

Примітка: при спорудженні штучної нори і вольєру рекомендується користуватися
відповідними інструкціями.

5.Після закінчення спорудження стаціонарної випробувальної станції комісія, до
складу якої обов’язково повинні входити представник користувача угідь й два
експерти-кінологи,  складає  акт  про відповідність  стаціонарної  випробувальної
станції  умовам  проведення  натаски,  нагонки  та  притравки,  випробувань  і
змагань мисливських собак. Один екземпляр акту надається правлінню ФМСУ,
інший – зберігається в користувача угідь.

6.Користувач мисливських угідь на випробувальних станціях може утримувати
необхідну кількість підсадних тварин, придбаних або добутих у встановленому
законодавством порядку.

7.Тимчасова випробувальна станція  може бути створена за наказом будь-якої
організації,  що  має  право  займатися  племінною  роботою  з  мисливськими
собаками.  При  цьому  мають  бути  передбачені  строки  і  території,  що
передаються  під  створення  тимчасової  випробувальної  станції  користувачем
мисливських  угідь.  В  наказі  обов’язково  вказуються  експерти-кінологи,  що
проводитимуть  польову  експертизу,  зі  складу  яких  призначається
відповідальний за роботу.

8.Тимчасова  випробувальна  станція  створюється  для  випробувань  собак  по
вільному  звіру  або  птиці,  і  може  проводитися  як  з  відстрілом  опрацьованої
дичини, так і  без відстрілу, що передбачається в наказі. Наказ про створення
випробувальної  станції  повинен  погоджуватися  з  відповідним  обласним
відділенням Державного комітету лісового господарства України, і на яке може
бути покладений контроль за його виконанням.

9.Після  закінчення  дії  наказу  про  випробувальну  станцію  відповідальний  за
польову  експертизу  експерт  подає  в  організацію,  яка  організувала  цю



випробувальну  станцію,  протокол  випробувань.  А  у  випадку  необхідності  –
виписує дипломи на собак, які спрацювали.


