
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Сьома сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 4 листопада 2011 року № 304
м. Ужгород

Про внесення змін до 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

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою будівництва в Закарпатській області розплідника і ферми
для розведення оленя благородного  на території Державного підприємства
«Ужгородське лісове господарство» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до 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, затвердженої
рішенням обласної ради від 28 грудня 2010 року №125, виклавши додатки 1,
2 до зазначеної Програми  у новій редакції (додаються).

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

Голова ради І. Балога



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 у
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»

2,02 0,2 * - - - -

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 *: в кожному окремому випадку складається кошторис для
проведення повного циклу робіт з будівництва розплідника.

Перший заступник голови ради                                             В. Закурений



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

1,22 0,42 0,2 0,2 0,2 0,2

Обласний бюджет 0,50 0,30 0,05 0,05 0,05 0,05
Інші джерела 1,66 0,50 0,29 0,29 0,29 0,29
Усього за Програмою 7,38 2,02 1,34 1,34 1,34 1,34

Перший заступник голови ради В. Закурений
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