ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08.11.2021

м. Ужгород

№ 928

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 Закону України „Про
природно-заповідний фонд України” (зі змінами):
1. Затвердити положення про об’єкти природно-заповідного фонду
місцевого значення згідно з переліком, що додаються.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Білецького М. З.

Голова державної адміністрації

Анатолій ПОЛОСКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
08.11.2021 № 928
ПЕРЕЛІК
положень про об’єкти природно-заповідного фонду
місцевого значення
№
Назва положень
з/п
1. Положення про гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Свердловина”
2. Положення про гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Джерело № 1”
3. Положення про гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Джерело № 2”
4. Положення про ботанічну пам’ятку природи місцевого значення „Дуб
звичайний”
5. Положення про ботанічну пам’ятку природи місцевого значення „Дуб
звичайний”

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації

Юрій ШПОНТАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
08.11.2021 № 928
ПОЛОЖЕННЯ
про гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Свердловина”
1. Загальні положення
1.1. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Свердловина”
(далі – Пам’ятка природи) затверджена в мережі територій та об’єктів
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 0,5 га розташована на території
с. Драчино на землях Свалявської міської ради (ТГ) (далі – Землекористувач)
Мукачівського 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 (Свалявська міська рада /ТГ/): м. Свалява,
вул. Духновича, 2, Мукачівський район, Закарпатська область, 89300.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’ятка природи оголошена з метою збереження у природному стані
свердловини з вуглекислою, гідрокарбонатно-натрієвою водою, з загальною
мінералізацією 24,9 г/л.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані свердловини;
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,

2
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,
передається 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
08.11.2021 № 928
ПОЛОЖЕННЯ
про гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Джерело № 1”
1. Загальні положення
1.1. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Джерело № 1”
(далі – Пам’ятка природи) затверджена в мережі територій та об’єктів
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 0,5 га розташована на території
с. Драчино на землях Свалявської міської ради (ТГ) (далі – Землекористувач)
Мукачівського 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 (Свалявська міська рада /ТГ/): м. Свалява,
вул. Духновича, 2, Мукачівський район, Закарпатська область, 89300.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’ятка природи оголошена з метою збереження у природному стані
джерела № 1 з вуглекислою, гідрокарбонатно-натрієвою водою, з загальною
мінералізацією 3,0 г/л.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані джерела;
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,

2
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,
передається 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
08.11.2021 № 928
ПОЛОЖЕННЯ
про гідрологічну пам’ятку природи місцевого значення
„Джерело № 2”
1. Загальні положення
1.1. Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення „Джерело № 2”
(далі – Пам’ятка природи) затверджена в мережі територій та об’єктів
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 0,5 га розташована на території
с. Драчино на землях Свалявської міської ради (ТГ) (далі – Землекористувач)
Мукачівського 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 (Свалявська міська рада /ТГ/): м. Свалява,
вул. Духновича, 2, Мукачівський район, Закарпатська область, 89300.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’ятка природи оголошена з метою збереження у природному стані
джерела № 2 з вуглекислою, гідрокарбонатно-натрієвою водою, з загальною
мінералізацією 0,19 г/л.
2.2. Основними завданнями визначено:
збереження у природному стані джерела;
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,
передається 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
08.11.2021 № 928
ПОЛОЖЕННЯ
про ботанічну пам’ятку природи місцевого значення
„Дуб звичайний”
1. Загальні положення
1.1. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Дуб звичайний”
(далі – Пам’ятка природи) затверджена та взята під охорону рішенням
виконавчого комітету Закарпатської обласної ради депутатів трудящих
від 18 листопада 1969 р. № 414. Рішенням виконавчого комітету Закарпатської
обласної ради народних депутатів від 23.10.84 № 253 Пам’ятка природи
затверджена в мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення.
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 0,01 га розташована на території
м. Свалява по вул. Головна, на землях Свалявської міської ради (ТГ) (далі –
Землекористувач) Мукачівського 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 в натурі відповідно до
законодавства. До встановлення меж Пам’ятки природи в натурі її межі
визначаються відповідно до проекту її створення.
1.7. Адреса Землекористувача (Свалявська міська рада /ТГ/): м. Свалява,
вул. Духновича, 2, Мукачівський район, Закарпатська область, 89300.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’ятку природи оголошено з метою збереження у природному стані
дубу звичайного віком понад 300 років, на території м. Свалява, вул. Головна.
2.2. Основними завданням визначено:
збереження у природному стані дубу звичайного;
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 її 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 частина, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передається 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.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
08.11.2021 № 928
ПОЛОЖЕННЯ
про ботанічну пам’ятку природи місцевого значення
„Дуб звичайний”
1. Загальні положення
1.1. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення „Дуб звичайний”
(далі – Пам’ятка природи) затверджена та взята під охорону рішенням
виконавчого комітету Закарпатської обласної ради депутатів трудящих
від 18 листопада 1969 р. № 414. Рішенням виконавчого комітету Закарпатської
обласної ради народних депутатів від 23.10.84 № 253 Пам’ятка природи
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с. Дусино на землях Свалявської міської ради (ТГ) (далі – Землекористувач)
Мукачівського 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.
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вул. Духновича, 2, Мукачівський район, Закарпатська область, 89300.
2. Мета створення і завдання
2.1. Пам’ятку природи оголошено з метою збереження у природному стані
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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 її 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 частина, що створюється чи
оголошується без вилучення земельних ділянок, що вони займають,
передається 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
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