ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
11.09.2020

м. Ужгород

№ 530

Про затвердження положень про об’єкти
природно-заповідного фонду місцевого значення
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 204 Закону України „Про охорону навколишнього
природного середовища” (зі змінами), статей 5, 27, 28, 29, 30 Закону України
„Про природно-заповідний фонд України” (зі змінами):
1. Затвердити положення про об’єкти природно-заповідного фонду
місцевого значення згідно з переліком, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

Олексій ПЕТРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПЕРЕЛІК
положень про об’єкти природно-заповідного фонду
місцевого значення
№
Назва положень
з/п
1. Про положення про заповідне урочище місцевого значення „Дуброви”
2. Про положення про заповідне урочище місцевого значення „Мочар”
3. Про положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Сталактитова печера”
4. Про положення про зоологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Лилики”
5. Про положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Стовп з вулканічного туфа 10 м”
6. Про положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Залізорудна штальня XIV ст.”
7. Про положення про геологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Ворочівські скелі”
8. Про положення про пралісову пам’ятку природи місцевого значення
„Природні ліси Березівського лісництва”
9. Про положення про пралісову пам’ятку природи місцевого значення
„Праліс та квазіпраліси Вишківського лісництва”
10. Про положення про пралісову пам’ятку природи місцевого значення
„Природні ліси Нижньобистрівського лісництва”

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про заповідне урочище місцевого значення
„Дуброви”
1. Загальні положення
1.1. Заповідне урочище місцевого значення „Дуброви” (далі – Заповідне
урочище) додано до мережі територій та обʼєктів природно-заповідного фонду
Закарпатської області рішенням виконавчого комітету Закарпатської обласної
ради народних депутатів від 07.03.90 № 55.
1.2. Заповідне урочище входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлений
особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Заповідне урочище загальною площею 10,0 га розташоване у
кварталі 35 (виділ 14) Тереблянського лісництва державного підприємства
„Тячівське лісове господарство” (далі – Землекористувач) Тячівського району
Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена заповідним урочищем, не вилучається у
Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Заповідного урочища.
1.6. Межі Заповідного урочища встановлюються у натурі відповідно до
законодавства. До встановлення меж Заповідного урочища у натурі, його межі
визначаються відповідно до проекту його створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Тячівське лісове
господарство”): вул. Грушевського, 160, с. Нересниця, Тячівський район,
Закарпатська область, 90540.
2. Мета створення і завдання
2.1. Заповідним урочище оголошено з метою збереження у природному
стані нарцису вузьколистого.
2.2. Основними завданнями Заповідного урочища є:
збереження у природному стані нарцису вузьколистого;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Заповідного урочища забороняються всі види рубок,
у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів, видалення
захаращеності та будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які
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відбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до
вимог, встановлених для природних заповідників.
3.2. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних обʼєктів, оголошених заповідними урочищами, беруть на себе
зобовʼязання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.3. У межах території Заповідного урочища здійснюється спеціальне
використання природних ресурсів на підставі дозволів, що видаються
відповідно до чинного законодавства.
3.4. Територія Заповідного урочища або його частини, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією з
оформленням охоронного зобовʼязання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Заповідного урочища
проводяться відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про заповідне урочище місцевого значення
„Мочар”
1. Загальні положення
1.1. Заповідне урочище місцевого значення „Мочар” (далі – Заповідне
урочище) додано до мережі територій та обʼєктів природно-заповідного фонду
Закарпатської області рішенням виконавчого комітету Закарпатської обласної
ради народних депутатів від 07.03.90 № 55.
1.2. Заповідне урочище входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлений
особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Заповідне урочище загальною площею 8,0 га розташоване у
кварталі 35 (виділ 13) Тереблянського лісництва державного підприємства
„Тячівське лісове господарство” (далі – Землекористувач) Тячівського району
Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена заповідним урочищем, не вилучається у
Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Заповідного урочища.
1.6. Межі Заповідного урочища встановлюються у натурі відповідно до
законодавства. До встановлення меж Заповідного урочища у натурі, його межі
визначаються відповідно до проекту його створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Тячівське лісове
господарство”): вул. Грушевського, 160, с. Нересниця, Тячівський район,
Закарпатська область, 90540.
2. Мета створення і завдання
2.1. Заповідним урочище оголошено з метою збереження у природному
стані нарцису вузьколистого.
2.2. Основними завданнями Заповідного урочища є:
збереження у природному стані нарцису вузьколистого;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Заповідного урочища забороняються всі види рубок,
у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів, видалення
захаращеності та будь-яка діяльність, що порушує природні процеси, які
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відбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, відповідно до
вимог, встановлених для природних заповідників.
3.2. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних обʼєктів, оголошених заповідними урочищами, беруть на себе
зобовʼязання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.3. У межах території Заповідного урочища здійснюється спеціальне
використання природних ресурсів на підставі дозволів, що видаються
відповідно до чинного законодавства.
3.4. Територія Заповідного урочища або його частини, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією з
оформленням охоронного зобовʼязання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Заповідного урочища
проводяться відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про геологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Сталактитова печера”
1. Загальні положення
1.1. Геологічну пам’ятку природи місцевого значення „Сталактитова
печера” (далі – Пам’ятка природи) затверджено та взято під охорону рішенням
виконавчого комітету Закарпатської обласної ради депутатів трудящих від
18 листопада 1969 року № 414.
1.2. Пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлений
особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Пам’ятка природи розташована у кварталі 10 (виділ 1) Тереблянського
лісництва державного підприємства „Тячівське лісове господарство” (далі –
Землекористувач) Тячівського району Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена Пам’яткою природи, не вилучається у
Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Пам’ятки природи.
1.6. Межі Пам’ятки природи встановлюються у натурі відповідно до
законодавства. До встановлення меж Пам’ятки природи у натурі, її межі
визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Тячівське лісове
господарство”): вул. Грушевського, 160, с. Нересниця, Тячівський район,
Закарпатська область, 90540.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’яткою природи оголошено з метою збереження у природному
стані печери.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані печери;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Пам’ятки природи забороняються суцільні, поступові,
лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, полювання та будь-
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яка інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи
зміни первісного їх стану.
3.2. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе
зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.3. У межах території Пам’ятки природи здійснюється спеціальне
використання природних ресурсів на підставі дозволів, що видаються
відповідно до чинного законодавства.
3.4. Територія Пам’ятки природи або її частини, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією з
оформленням охоронного зобов’язання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам’ятки природи проводяться
відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про зоологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Лилики”
1. Загальні положення
1.1. Зоологічну пам’ятку природи місцевого значення „Лилики” (далі –
Пам’ятка природи) внесено в мережу територій та обʼєктів природнозаповідного фонду Закарпатської області відповідно до рішення виконавчого
комітету Закарпатської обласної ради народних депутатів від 07.03.90 № 55.
1.2. Пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлений
особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Пам’ятка природи загальною площею 1,0 га розташована у кварталі 34
(виділ 10) Ужгородського лісництва державного підприємства „Ужгородське
лісове господарство” (далі – Землекористувач) Ужгородського району
Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена Пам’яткою природи, не вилучається у
Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Пам’ятки природи.
1.6. Межі Пам’ятки природи встановлюються у натурі відповідно до
законодавства. До встановлення меж Пам’ятки природи у натурі, її межі
визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Ужгородське
лісове господарство”): вул. Першотравнева, 42, с. Камʼяниця, Ужгородський
район, Закарпатська область, 89411.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’яткою природи оголошено з метою збереження у природному
стані місць зимування рідкісних видів кажанів.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані місць зимування;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Пам’ятки природи забороняються суцільні, поступові,
лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, полювання та
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будь-яка інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до
деградації чи зміни первісного їх стану.
3.2. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе
зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.3. У межах території Пам’ятки природи здійснюється спеціальне
використання природних ресурсів на підставі дозволів, що видаються
відповідно до чинного законодавства.
3.4. Територія Пам’ятки природи або її частини, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією з
оформленням охоронного зобов’язання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам’ятки природи проводяться
відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про геологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Стовп з вулканічного туфа 10 м”
1. Загальні положення
1.1. Гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення „Стовп з
вулканічного туфа 10 м” (далі – Пам’ятка природи) затверджено в мережі
територій та обʼєктів природно-заповідного фонду місцевого значення
рішенням виконавчого комітету Закарпатської обласної ради народних
депутатів від 23.10.84 № 253.
1.2. Пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлений
особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Пам’ятка природи загальною площею 3,0 га розташована у кварталі 32
(виділ 3) Камʼяницького лісництва державного підприємства „Ужгородське
лісове господарство” (далі – Землекористувач) Ужгородського району
Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена Пам’яткою природи, не вилучається у
Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Пам’ятки природи.
1.6. Межі Пам’ятки природи встановлюються у натурі відповідно до
законодавства. До встановлення меж Пам’ятки природи у натурі, її межі
визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Ужгородське
лісове господарство”): вул. Першотравнева, 42, с. Камʼяниця, Ужгородський
район, Закарпатська область, 89411.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’яткою природи оголошено з метою збереження у природному
стані жерлової частини вулкана.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані жерлової частини вулкана;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Пам’ятки природи забороняються суцільні, поступові,
лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, полювання та
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будь-яка інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до
деградації чи зміни первісного їх стану.
3.2. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе
зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.3. У межах території Пам’ятки природи здійснюється спеціальне
використання природних ресурсів на підставі дозволів, що видаються
відповідно до чинного законодавства.
3.4. Територія Пам’ятки природи або її частини, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією з
оформленням охоронного зобов’язання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам’ятки природи проводяться
відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про геологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Залізорудна штальня XIV ст.”
1. Загальні положення
1.1. Геологічну пам’ятку природи місцевого значення „Залізорудна
штальня XIV ст.” (далі – Пам’ятка природи) затверджено в мережі територій та
обʼєктів природно-заповідного фонду місцевого значення рішенням
виконавчого комітету Закарпатської обласної ради народних депутатів
від 23.10.84 № 253.
1.2. Пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлений
особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Пам’ятка природи загальною площею 5,0 га розташована у кварталі 34
(виділ 7) Ужгородського лісництва державного підприємства „Ужгородське
лісове господарство” (далі – Землекористувач) Ужгородського району
Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена Пам’яткою природи, не вилучається у
Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Пам’ятки природи.
1.6. Межі Пам’ятки природи встановлюються у натурі відповідно до
законодавства. До встановлення меж Пам’ятки природи у натурі, її межі
визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Ужгородське
лісове господарство”): вул. Першотравнева, 42, с. Камʼяниця, Ужгородський
район, Закарпатська область, 89411.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’яткою природи оголошено з метою збереження у природному
стані залізорудної штольні XIV століття на схилі гори Купча на лівому боці
річки Уж.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані залізорудної штольні;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Пам’ятки природи забороняються суцільні, поступові,
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лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, полювання та будьяка інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи
зміни первісного їх стану.
3.2. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе
зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.3. У межах території Пам’ятки природи здійснюється спеціальне
використання природних ресурсів на підставі дозволів, що видаються
відповідно до чинного законодавства.
3.4. Територія Пам’ятки природи або її частини, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією з
оформленням охоронного зобов’язання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам’ятки природи проводяться
відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про геологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Ворочівські скелі”
1. Загальні положення
1.1. Гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення „Ворочівські
скелі” (далі – Пам’ятка природи) затверджено в мережі територій та обʼєктів
природно-заповідного фонду місцевого значення рішенням виконавчого
комітету Закарпатської обласної ради народних депутатів від 23.10.84 № 253.
1.2. Пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду
України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлений
особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Пам’ятка природи загальною площею 5,0 га розташована у кварталі 29
(виділ 18) Камʼяницького лісництва державного підприємства „Ужгородське
лісове господарство” (далі – Землекористувач) Ужгородського району
Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена Пам’яткою природи, не вилучається у
Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Пам’ятки природи.
1.6. Межі Пам’ятки природи встановлюються у натурі відповідно до
законодавства. До встановлення меж Пам’ятки природи у натурі, її межі
визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Ужгородське
лісове господарство”): вул. Першотравнева, 42, с. Камʼяниця, Ужгородський
район, Закарпатська область, 89411.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’яткою природи оголошено з метою збереження у природному
стані жерлової частини вулкана.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані жерлової частини вулкана;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Пам’ятки природи забороняються суцільні, поступові,
лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, полювання та будь-
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яка інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи
зміни первісного їх стану.
3.2. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе
зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.3. У межах території Пам’ятки природи здійснюється спеціальне
використання природних ресурсів на підставі дозволів, що видаються
відповідно до чинного законодавства.
3.4. Територія Пам’ятки природи або її частини, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією з
оформленням охоронного зобов’язання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам’ятки природи проводяться
відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про пралісову пам’ятку природи місцевого значення
„Природні ліси Березівського лісництва”
1. Загальні положення
1.1. Пралісовою пам’яткою природи місцевого значення „Природні ліси
Березівського лісництва” (далі – Пралісової пам’ятка природи) оголошено
рішенням Закарпатської обласної ради 16.07.2020 № 1757.
1.2. Пралісова пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного
фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлений особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Пралісова пам’ятка природи загальною площею 34,0 га розташована у
кварталі 10 (виділи 8, 12, 13) Березівського лісництва державного підприємства
„Хустське лісове дослідне господарство” (далі – Землекористувач) Хустського
району Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена Пралісовою пам’яткою природи, не вилучається
у Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Пралісовою пам’ятки природи.
1.6. Межі Пралісової пам’ятки природи встановлюються у натурі
відповідно до законодавства. До встановлення меж Пралісової пам’ятки
природи у натурі, її межі визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Хустське лісове
дослідне господарство”): вул. Сливова, 34, м. Хуст, Хустський район,
Закарпатська область, 90400.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пралісовою пам’яткою природи оголошено з метою збереження у
природному стані лісу.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані лісу;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Пралісової пам’ятки природи забороняються всі види
рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів та
видалення захаращеності (крім догляду за лінійними обʼєктами та вирубування
окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання
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шляхів, лінійних та інших обʼєктів транспорту і звʼязку, випасання худоби,
промислова заготівля недеревних лісових продуктів, проїзд транспортних
засобів (крім доріг загального користування та транспортних засобів
оперативних і спеціальних служб).
3.2. Навколо пралісових пам’яток природи встановлюються охоронні зони
завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, у яких
забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а також поступові
рубки.
3.3. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об’єктів, оголошених пралісовими пам’ятками природи, беруть на
себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.4. У межах території Пралісової пам’ятки природи здійснюється
спеціальне використання природних ресурсів на підставі дозволів, що
видаються відповідно до чинного законодавства.
3.5. Територія Пралісової пам’ятки природи або її частини, що
створюється чи оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони
займають, передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією
з оформленням охоронного зобов’язання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Пралісової пам’ятки природи
проводяться відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про пралісову пам’ятку природи місцевого значення
„Праліс та квазіпраліси Вишківського лісництва”
1. Загальні положення
1.1. Пралісовою пам’яткою природи місцевого значення „Праліс та
квазіпраліси Вишківського лісництва” (далі – Пралісова пам’ятка природи)
оголошено рішенням Закарпатської обласної ради 16.07.2020 № 1757.
1.2. Пралісова пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного
фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлений особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Пралісова пам’ятка природи загальною площею 65,5 га розташована у
кварталах 20 (виділи 9, 15), 23 (виділ 3) Вишківського лісництва державного
підприємства „Хустське лісове дослідне господарство” (далі – Землекористувач) Хустського району Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена Пралісовою пам’яткою природи, не вилучається
у Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Пралісової пам’ятки природи.
1.6. Межі Пралісової пам’ятки природи встановлюються у натурі
відповідно до законодавства. До встановлення меж Пралісової пам’ятки
природи у натурі, її межі визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Хустське лісове
дослідне господарство”): вул. Сливова, 34, м. Хуст, Хустський район,
Закарпатська область, 90400.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пралісовою пам’яткою природи оголошено з метою збереження у
природному стані пралісу та квазіпралісу.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані пралісу та квазіпралісу;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Пралісової пам’ятки природи забороняються всі види
рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів та
видалення захаращеності (крім догляду за лінійними об'єктами та вирубування
окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання
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шляхів, лінійних та інших обʼєктів транспорту і звʼязку, випасання худоби,
промислова заготівля недеревних лісових продуктів, проїзд транспортних
засобів (крім доріг загального користування та транспортних засобів
оперативних і спеціальних служб).
3.2. Навколо пралісових пам’яток природи встановлюються охоронні зони
завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, у яких
забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а також поступові
рубки.
3.3. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об’єктів, оголошених пралісовими пам’ятками природи, беруть на
себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.4. У межах території Пралісової пам’ятки природи здійснюється
спеціальне використання природних ресурсів на підставі дозволів, що
видаються відповідно до чинного законодавства.
3.5. Територія Пралісової пам’ятки природи або її частини, що
створюється чи оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони
займають, передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією
з оформленням охоронного зобов’язання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Пралісової пам’ятки природи
проводяться відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
11.09.2020 № 530
ПОЛОЖЕННЯ
про пралісову пам’ятку природи місцевого значення
„Природні ліси Нижньобистрівського лісництва”
1. Загальні положення
1.1. Пралісовою пам’яткою природи місцевого значення „Природні ліси
Нижньобистрівського лісництва” (далі – Пралісова пам’ятка природи)
оголошено рішенням Закарпатської обласної ради 16.07.2020 № 1757.
1.2. Пралісова пам’ятка природи входить до складу природно-заповідного
фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлений особливий режим охорони, відтворення та використання.
1.3. Пралісова пам’ятка природи загальною площею 123,8 га розташована
у кварталах 4 (виділ 1), 5 (виділ 2), 6 (виділи 3, 4, 7), 16 (виділ 9), 46 (виділ 3)
Нижньобистрівського лісництва державного підприємства „Хустське лісове
дослідне господарство” (далі – Землекористувач) Хустського району
Закарпатської області.
1.4. Територія, оголошена Пралісовою пам’яткою природи, не вилучається
у Землекористувача.
1.5. Землекористувач бере на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму
охорони та збереження Пралісової пам’ятки природи.
1.6. Межі Пралісової пам’ятки природи встановлюються у натурі
відповідно до законодавства. До встановлення меж Пралісової пам’ятки
природи у натурі, її межі визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (державне підприємство „Хустське лісове
дослідне господарство”): вул. Сливова, 34, м. Хуст, Хустський район,
Закарпатська область, 90400.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пралісовою пам’яткою природи оголошено з метою збереження у
природному стані лісу.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані лісу;
здійснення науково-дослідних робіт;
поширення екологічних знань;
підтримка загального екологічного балансу в регіоні.
3. Режим території та охорона
3.1. Відповідно до Закону України „Про природно-заповідний фонд
України” на території Пралісової пам’ятки природи забороняються всі види
рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів та
видалення захаращеності (крім догляду за лінійними обʼєктами та вирубування
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окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання
шляхів, лінійних та інших обʼєктів транспорту і звʼязку, випасання худоби,
промислова заготівля недеревних лісових продуктів, проїзд транспортних
засобів (крім доріг загального користування та транспортних засобів
оперативних і спеціальних служб).
3.2. Навколо пралісових пам’яток природи встановлюються охоронні зони
завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, у яких
забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а також поступові
рубки.
3.3. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших
природних об’єктів, оголошених пралісовими пам’ятками природи, беруть на
себе зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження.
3.4. У межах території Пралісової пам’ятки природи здійснюється
спеціальне використання природних ресурсів на підставі дозволів, що
видаються відповідно до чинного законодавства.
3.5. Територія Пралісової пам’ятки природи або її частини, що
створюється чи оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони
займають, передаються під охорону Землекористувачу облдержадміністрацією
з оформленням охоронного зобов’язання.
4. Зміна меж, категорії та скасування статусу
Зміна меж, категорії та скасування статусу Пралісової пам’ятки природи
проводяться відповідно до законодавства.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

