
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 01.08.2017_______ №  880_____

Про Порядок затвердження 
лімітів використання природних 
ресурсів у межах територій 
та об’єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення

Відповідно до статей 204, 43 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», статті 9 і Закону України «Про 

природно-заповідний фонд України», пункту 4 Положення про порядок 

видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 (із 

змінами), керуючись частиною дванадцятою статті 3, пунктом 8 частини третьої 

статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:

1. Затвердити Порядок затвердження лімітів використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення (додається).

м. Краматорськ



2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) 

забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до 

Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в 

установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження 

покласти на департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, контроль -  на заступника голови облдержадміністрації 

Ремського В.В.
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Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військір^о-
цивільної адміністрації /7/ '  П.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 

01 с є р п н я 2017р №  880_____

Порядок
затвердження лімітів використання природних ресурсів у межах територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

Розділ І. Загальні положення

1. Порядок затвердження лімітів використання природних ресурсів у 
межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
(далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування процедури затвердження 
облдержадміністрацією лімітів використання природних ресурсів у межах 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
Донецької області (далі -  Ліміти).

2. Цей Порядок визначає: послідовність підготовки, розгляду 
погодження та затвердження Лімітів для всіх підприємств, установ, 
організацій, землекористувачів або землевласників (далі - Заявники), у 
віданні яких знаходяться природні ресурси в межах зазначених територій та 
об'єктів, за винятком природних ресурсів загальнодержавного значення; 
процедуру затвердження Лімітів у природоохоронних, науково-дослідних, 
оздоровчих, рекреаційних (крім об'єктів стаціонарної рекреації), освітньо- 
виховних цілях, для потреб моніторингу навколишнього природного 
середовища, а також для заготівлі деревини, лікарських та інших цінних 
рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби та інших видів використання за 
умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо 
охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих 
об'єктів.

3. Використання природних ресурсів в межах господарських зон 
регіональних ландшафтних парків не лімітується і здійснюється з 
дотриманням загальних вимог природоохоронного законодавства.
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4. Ліміти визначають обсяги використання природних ресурсів, у 
межах яких видаються дозволи на спеціальне використання природних 
ресурсів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду місцевого 
значення.

Розділ II. Порядок підготовки та подання матеріалів щодо
затвердження лімітів

1. Заявники, у віданні яких перебувають природні ресурси в межах 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, 
готують в двох примірниках такі документи, що обґрунтовують 
необхідність затвердження Лімітів:

клопотання про затвердження Ліміту в довільній формі; 
проект ліміту на використання природних ресурсів у межах території 

природно-заповідного фонду місцевого значення у Донецькій області, 
складений за формою, наведеною у додатку до Порядку;

обґрунтовуючі матеріали, підготовлені або погоджені науковою 
установою, які містять: обсяг та/або площу використання території чи 
об’єкту природно-заповідного фонду або його природного ресурсу; строк та 
умови використання; пояснення щодо необхідності використання певного 
виду природного ресурсу; місце використання; площу в гектарах; 
обґрунтування обсягів та/або площі використання, які не спричинять шкоди 
природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;

витяг з Проекту організації території, якщо його розробка 
передбачена Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;

витяг з рішення наукової або науково-технічної ради об’єкту 
природно-заповідного фонду, для якого створення такої ради передбачено 
Законом України «Про природно-заповідний фонд України», про результати 
розгляду обґрунтування необхідності затвердження Ліміту на використання 
природного ресурсу;

картосхему території чи об’єкту природно-заповідного фонду із 
зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природних 
ресурсів.

Документи, що обгрунтовують необхідність затвердження Лімітів на 
заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів, 
подаються протягом року відповідно до визначених потреб та санітарного 
стану насаджень згідно з Санітарними правилами в лісах України, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. 
№555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. 
№ 756).

Обґрунтуванням для затвердження Лімітів на заготівлю деревини в 
порядку рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок вважаються 
затверджені в установленому порядку обсяги, плани санітарно-оздоровчих 
заходів, погоджені та затверджені у встановленому законодавством порядку.
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Обґрунтуванням для затвердження Лімітів на видалення дерев 
(зелених насаджень) в межах територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду вважаються матеріали обстеження, погоджені та затверджені у 
встановленому законодавством порядку.

Затвердження Лімітів та видача дозволів на використання диких 
тварин (в тому числі мисливських) регулюються Законами України «Про 
тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання» з 
урахуванням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України».

2. Клопотання та обґрунтовуючі матеріали підписуються керівником 
установи, підприємства, організації, у віданні якої перебувають території та 
об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення чи власником цих 
територій та об'єктів, а на території регіонального ландшафтного парку -  
погоджуються також з керівником цієї установи.

3. Заявники подають матеріали, зазначені в пункті 1 Розділу II цього 
Порядку, до Міністерства екології та природних ресурсів України, яке, у разі 
схвалення, готує відповідне подання до облдержадміністрації.

4. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
протягом тижня розглядає подання та готує проект розпорядження голови 
облдержадміністрації про затвердження Лімітів.

У тижневий термін з дати затвердження департамент екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації доводить затверджені Ліміти до 
відповідних органів місцевого самоврядування, заявників та Міністерства 
екології та природних ресурсів України.

5. У разі невідповідності поданих документів для затвердження 
Лімітів вимогам пункту 1 Розділу II цього Порядку, чи наявності в них 
недостовірної інформації, департамент екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації повертає матеріали Заявнику з мотивованою відмовою, 
про що інформує Міністерство екології та природних ресурсів України.

Розділ III. Особливості затвердження лімітів 
використання природних ресурсів

1. Ліміти в науково-дослідних цілях затверджуються з визначенням 
певної частини природних комплексів, в яких будуть проводитися такі 
роботи.

2. Ліміти в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, а також в 
освітньо-виховних цілях (за винятком об'єктів стаціонарної рекреації) 
затверджуються з визначенням меж, площ територій, кількості відвідувачів 
та умов відвідування з урахуванням ступеню рекреаційного та іншого 
навантаження на ці території.

3. Ліміти на випасання худоби затверджуються з визначенням меж 
територій природно-заповідного фонду та кількості поголів’я худоби, що 
може випасатися на цій території.
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4. Ліміти на заготівлю лікарських та інших цінних рослин, їх плодів,
сіна затверджуються з визначенням меж, площ територій природно-
заповідного фонду та умов проведення зазначених видів
природокористування.

5. Ліміти на заготівлю деревини в порядку рубок формування та 
оздоровлення лісів та інших рубок затверджуються з визначенням меж, площ 
територій природно-заповідного фонду та обсягів заготівлі деревини.

Розділ IV. Порядок звітування щодо використання природних ресурсів

1. Підприємства, установи, організації, землевласники, у віданні яких
знаходяться території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого 
значення, щорічно, до 15 січня року, наступного за роком використання 
лімітів, надають до департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації інформацію про використання природних ресурсів
відповідно до затверджених Лімітів.

2. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації 
узагальнює надані звіти та до 25 січня року надає узагальнену інформацію 
заступнику голови облдержадміністрації, за напрямками діяльності, згідно з 
розподілом обов’язків.

Заступник керівника 
апарату облдержадміністрації Ю.О. Костюніна

Порядок затвердження лімітів використання природних ресурсів у межах 
територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 
підготовлений департаментом екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації

Директор департаменту С.П. Натрус



Додаток
до Порядку затвердження 
лімітів використання 
природних ресурсів у 
межах територій та об'єктів 
природно-заповідного 
фонду місцевого значення 
(пункту 1 розділу II)

Проекту ліміту 
на використання природних ресурсів у межах території

(назва об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення)

(найменування підприємства, установи, організації, ШБ землевласника, 
у віданні якого перебуває об’єкт природно-заповідного фонду)

у Донецькій області н а ____ рік

№
з/п

Назва
природного
ресурсу/вид

використання

Місце та площа 
використання 

(назва урочища, 
номери кварталів, 

виділів, площа в га)

Обсяг
використання

Строк
використання

Особливі
умови

одиниця
виміру

ліміт

і 2 3 4 5 6 7

Керівник (посада) 

М.П.

(підпис) (ШБ)


