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від 28 грудня 2010 року № 125
м. Ужгород

Про Програму будівництва в
Закарпатській області розплідників і
ферм для розведення диких звірів та
птахів з метою їх розселення в
природному середовищі на 2011 – 2016
роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Програму будівництва в Закарпатській області
розплідників і ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх
розселення в природному середовищі на 2011 – 2016 роки (далі – Програма),
що додається.

2. Рекомендувати Закарпатському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства здійснити заходи, спрямовані на виконання
завдань, визначених Програмою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Феєра В. І. та постійну комісію
обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів (Цірик
М. М.).

Голова ради І. Балога



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми Закарпатське обласне управління лісового та
мисливського господарства

2. Розробник Програми Закарпатське обласне управління лісового та
мисливського господарства

3. Учасники Програми: Закарпатське обласне управління
лісового та мисливського господарства,
державне управління охорони
навколишнього природного середовища
в Закарпатській області, державні
підприємства лісомисливського та
лісового господарства, користувачі
мисливських угідь, громадські
організації

4. Термін реалізації Програми 2011 – 2016 роки

5. Джерела фінансування
Програми

Кошти Державного Комітету лісового
господарства України (спецкошти),
кошти Міністерства охорони
навколишнього природного середовища
України, обласного бюджету у межах
наявних фінансових ресурсів, місцевих
та обласного фондів охорони
навколишнього природного середовища
згідно з чинним законодавством та
інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством
(інвестиційних коштів, коштів
юридичних, фізичних осіб тощо)

Характеристика Програми

Назва: Програма будівництва розплідників і ферм розведення диких звірів та
птахів для розселення їх в природному середовищі на 2011 – 2016 роки.

Підстави для розроблення: Закони України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про мисливське господарство та полювання», постанова
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», проект організацій
мисливського впорядкування.

Розробник: Закарпатське обласне управління лісового та мисливського
господарства.

Мета: будівництво розплідників і ферм для розведення диких звірів та птахів з
послідуючим розселенням їх в природному середовищі з необхідністю доведення
щільності диких тварин та птахів із розрахунку на 1 тис. га до нормативних
показників, визначених у проектах організацій мисливського впорядкування по
Закарпатській області, розробленого проектною організацією «Укргірліс» та
передбаченого Законом України «Про мисливське господарство та полювання».



Строки виконання: 2011 – 2016 роки.
Загальні обсяги фінансування: 6,7 млн гривень.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 28 грудня 2010 року № 125

ПРОГРАМА
будівництва в Закарпатській області розплідників і ферм для розведення диких

звірів та птахів з метою їх розселення у природному середовищі на 2011 – 2016 роки

1. Загальні положення Програми

Охорона тварин, види яких занесені до Червоної книги України, здійснюється
шляхом обмеження їх використання, посилення відповідальності за незаконне добування
або знищення, створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду у місцях, що
мають важливе значення для збереження тварин, розроблення і виконання спільних
міжнародних науково-дослідних програм та планів дій. Законом України „Про охорону
навколишнього природного середовища” передбачено, зокрема: будівництво, розширення
та реконструкція розплідників і ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх
розселення в природному середовищі; заходи щодо боротьби з браконьєрством тощо.
Найефективніший шлях збереження генофонду унікального автохтонного карпатського
екотипу – це інтенсивний спосіб розведення. Основним способом інтенсивного
розведення є створення розплідників і ферм для розведення диких звірів та птахів.
Зазначене розведення спрямовано здебільшого на вирощування трофейних особин для
мисливського туризму, відбір елітних, генетично цінних тварин для подальшої
селекційної роботи в наукових і господарських цілях, інтродукції, реінтродукції і
розселення в мисливських угіддях.

Науково обґрунтована оцінка та інвентаризація типів мисливських
угідь, статево-видової структури популяцій та кількісного складу
мисливських видів тварин, розроблення режиму ведення мисливського
господарства з визначенням заходів щодо охорони, раціонального
використання, відтворення мисливських видів диких звірів і птахів,
збереження та поліпшення стану мисливських угідь, здійснюється шляхом їх
упорядкування кожним користувачем мисливських угідь.

У структурному плані поняття «користувач мисливських угідь»
охоплює державні підприємства, некомерційні організації, суспільні й інші
об’єднання (юридичних осіб), що функціонують у сфері мисливського
господарства, також і окремих громадян (фізичних осіб), що займаються в
установленому порядку полюванням в угіддях різних форм власності.

2. Мета Програми

Метою Програми є будівництво розплідників і ферм для розведення диких звірів
та птахів з подальшим розселенням їх у природному середовищі з необхідністю
доведення щільності диких тварин та птахів із розрахунку на 1 тис. га до нормативних
показників, визначених у проектах організацій мисливського впорядкування та
поліпшення їх трофейних якостей, в рахунок територій відтворювальних ділянок
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користувачів мисливських угідь. План заходів з виконання обласної Програми наведено у
додатку 1 до Програми.

Програма визначає основні напрями та джерела забезпечення збалансованого
розвитку мисливського господарства області і включає систему заходів, спрямованих на
удосконалення системи:

ведення мисливського господарства у напіввільних умовах із використанням
позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;

проведення кваліфікованого мисливського впорядкування територій розплідників;
інформаційне забезпечення мисливського господарства;
збереження диких мисливських тварин та птахів переважно у державній

власності.

3. Основні завдання Програми

Програма передбачає реалізацію в області державної політики у сфері
збереження, відтворення та раціонального використання тваринного світу.

Основними завданнями Програми є:
досягнення оптимальної щільності диких мисливських тварин та птахів;
підвищення трофейних якостей диких парнокопитних тварин;
поліпшення наукового та кадрового забезпечення системи мисливського

господарства.
Запровадження:
принципу сталого та невиснажливого використання державного мисливського

фонду;
регулярного ведення селекційної роботи з поліпшення структурного стада диких

копитних тварин;
збільшення площ розплідників з метою отримання високотрофейних особин і

розселення їх в природне середовище;
збереження біорізноманіття дикої мисливської фауни за рахунок їх розведення на

фермах та розплідниках;
ведення обліку диких мисливських тварин та птахів;
здійснення мисливських заходів з урахуванням еколого-економічних та

соціальних особливостей, зокрема, запровадження мисливського туризму на основі
використання регуляції чисельності диких тварин та птахів у порядку селекційного
відбору;

Забезпечення:
розвитку мисливської інфраструктури (будівництво біотехнічних споруд,

мисливських будинків тощо);
участі у роботі міжнародних мисливських організацій;
створення відповідної інфраструктури та впровадження еколого-просвітницької

діяльності.

4. Очікувані результати Програми

У результаті реалізації Програми передбачається:
досягнення оптимальної щільності основних видів мисливської фауни залежно від

бонітетів на території мисливських угідь;
відрегулювання статево-вікової структури поголів’я копитних;
освоєння нових методик розведення диких тварин та птахів у неволі та

напіввільних умовах;
створення високотрофейного, генетично здорового поголів’я плідників;
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забезпечення зайнятості населення;
збільшення податків за рахунок створення нових мисливських господарств,

розширення виробництва та залучення інвестицій.

5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

На виконання заходів Програми необхідно 6,7 млн гривень.
Фінансування заходів Програми проводиться із залученням

спецкоштів Державного комітету лісового господарства України, коштів
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України,
обласного бюджету у межах наявних фінансових ресурсів, місцевих та
обласного фондів охорони навколишнього природного середовища згідно з
чинним законодавством та інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством (інвестиційних коштів, коштів юридичних, фізичних осіб
тощо). Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведено у
додатку 2 до Програми.

6. Управління та контроль за виконанням Програми

Контроль за ефективністю реалізації Програми здійснюється:
обласною державною адміністрацією;
обласною радою;
Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського

господарства;
державним управлінням охорони навколишнього природного

середовища в Закарпатській області.
Відповідальним за реалізацію Програми є Закарпатське обласне

управління лісового та мисливського господарства. Виконавці заходів
Програми – користувачі мисливських угідь. Користувачі мисливських угідь
області щороку до 1 березня інформують обласне управління лісового та
мисливського господарства про хід виконання основних завдань Програми, у
свою чергу обласне управління лісового та мисливського господарства
до 1 квітня інформує обласну раду й обласну державну адміністрацію.



Додаток 1
до Програми

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання Програми будівництва в Закарпатській області розплідників і ферм

для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в природному
середовищі на 2011 – 2016 роки

Виконавці

Орієнтовна
вартість

розплідника

Орієнтовна
площа За роками виконання

млн грн тис. га 2011 2012 2013 2014 2015
Державне підпри-
ємство «Велико-
бичківське лісо-
мисливське госпо-
дарство»

2,0 0,2 - * - - -

Державне підпри-
ємство «Ужгород-
ське лісове госпо-
дарство»

0,7 0,07 * - - - -

Державне підпри-
ємство «Брусту-
рянське лісо-
мисливське госпо-
дарство»

2,0 0,2 - - * - -

Державне підпри-
ємство «Берегів-ське
лісове госпо-
дарство»

2,0 0,2 - - - - *

Примітка *: у кожному окремому випадку складається кошторис для проведення
повного циклу робіт з будівництва розплідника в рахунок відтворювальних ділянок
користувачів мисливських угідь.

Перший заступник голови ради В. Закурений
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Додаток 2

до Програми

Прогнозні обсяги і джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг
фінансування

У тому числі за роками,
млн грн

млн грн 2011 2012 2013 2014 2015
Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища України

4,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Державний Комітет лісового
господарства України 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Обласний бюджет 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Інші джерела 1,45 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

Усього за Програмою 6,7 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34

Перший заступник голови ради В. Закурени


