
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення обласної ради 

від  __________    №  ____    
 

   
 

ПОРЯДОК 
встановлення лімітів на використання природних  

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного 

 фонду місцевого значення Івано-Франківської області  

(далі – Порядок) 
 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону 

України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про засади 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України 

«Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», Регламенту Івано-Франківської 

обласної ради сьомого демократичного скликання, затвердженого рішенням 

обласної ради від 26.05.2016 р. № 175-5/2016 (із змінами), рішення обласної 

ради від 20.09.2019 р. № 1181-30/2019 «Про внесення змін до плану 

діяльності обласної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 

рік» та інших нормативно-правових актів. 

1.1. Цей Порядок визначає послідовність дій щодо встановлення лімітів 

на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду (далі – ПЗФ) місцевого значення для всіх підприємств, 

установ, організацій та громадян, у віданні яких знаходяться природні 

ресурси у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення (далі – 

заявники), за винятком мисливських та не мисливських видів тварин, водних 

живих ресурсів, видалення зелених насаджень у межах населених пунктів, 

використання видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України, 

а також рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України. 

1.2. Цей Порядок передбачає встановлення лімітів на використання 

природних ресурсів у природоохоронних, науково-дослідних, оздоровчих й 

інших рекреаційних та освітньо-виховних цілях, а також на заготівлю 

деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, 

лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, соків, деревної зелені, сіна, 

випасання худоби, рибальство, використання орних земель та інші види 

використання, які можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність 

не суперечить цільовому призначенню територій та об'єктів ПЗФ, 

встановленим вимогам охорони, відтворення й використання їх природних 

комплексів і окремих об'єктів. 

1.3. Ліміти визначають обсяги використання природних ресурсів, у 

межах яких видаються дозволи на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення. 



 2 

1.4. Ліміти встановлюються на строк від одного до п’яти років, 

зважаючи на мету використання природного ресурсу та на підставі 

відповідного обґрунтування: 

- у науково-дослідних цілях – на період виконання теми наукових 

робіт; 

- у природоохоронних цілях – п’ять років; 

- для потреб моніторингу навколишнього природного середовища – 

п’ять років; 

- в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, на заготівлю 

деревини в порядку формування та оздоровлення лісів та інших рубок, 

рибальство, на збір лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, 

випасання худоби та інші види використання – один рік. 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ  

МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТІВ 
 

2.1. Заявники, у віданні яких знаходяться природні ресурси у межах 

територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення, готують документи щодо 

обгрунтування встановлення лімітів: 

- клопотання про встановлення лімітів за зразком, наведеним у додатку 

1 до Порядку; 

- проєкт лімітів, складений за формою, наведеною у додатку 2 до 

Порядку; 

- обґрунтування встановлення лімітів (висновок наукового куратора 

території чи об’єкта ПЗФ або наукової установи, акт обстеження території 

ПЗФ структурним підрозділом обласної державної адміністрації у галузі 

охорони навколишнього природного середовища);  

- карта-схема території чи об'єкта ПЗФ із зазначенням ділянок, де буде 

здійснюватися використання природних ресурсів; 

- витяг із рішення науково-технічної ради установи ПЗФ (бюро 

науково-технічної ради) про результати розгляду обґрунтування на 

встановлення ліміту; 

- для заготівлі деревини в порядку формування та оздоровлення лісів та 

інших рубок – засвідчені копії матеріалів лісовпорядкування щодо проектних 

пропозицій лісокористування, переліку заходів з поліпшення санітарного 

стану лісів щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах 

лісового фонду області, обґрунтування інших видів рубок за необхідності; 

У разі потреби в ліміті зазначаються особливі умови використання 

природних ресурсів місцевого значення (визначається необхідність, 

обмеження, рекомендації щодо здійснення певного виду 

природокористування, межі зон територій та об'єктів ПЗФ). 

2.2. Матеріали щодо встановлення лімітів на наступний рік, крім 

матеріалів щодо встановлення лімітів на заготівлю деревини в порядку рубок 

формування та оздоровлення лісів передбачені пунктом 2.1 цього Порядку 

подаються заявниками до 1 листопада поточного року до структурного 

підрозділу Івано-Франківської обласної державної адміністрації у галузі 

охорони навколишнього природного середовища. 
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2.3.  Матеріали  щодо встановлення лімітів на заготівлю деревини в 

порядку рубок формування та оздоровлення лісів (санітарних рубок на основі 

санітарних та лісопатологічних обстежень санітарного стану лісових 

насаджень) подаються заявниками згідно пункту 2.1 цього Порядку до            

1 грудня поточного року до структурного підрозділу Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації у галузі охорони навколишнього 

природного середовища. 

2.4. Структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації у галузі охорони навколишнього природного середовища в 

місячний термін розглядає подані документи щодо встановлення лімітів та 

затверджує їх або повертає з обґрунтуванням матеріали заявникам у разі 

невідповідності поданих документів щодо встановлення лімітів вимогам 

пункту 2.1. Порядку чи наданні в них недостовірної інформації. 

2.5. Після доопрацювання та усунення підстав, з яких документи були 

повернуті, заявник повторно подає клопотання до структурного підрозділу 

обласної державної адміністрації у галузі охорони навколишнього 

природного середовища. Документи подані повторно розглядаються у термін 

10 робочих днів. За результатами повторного розгляду структурний підрозділ 

обласної державної адміністрації у галузі охорони навколишнього 

природного середовища приймає відповідне рішення.  

2.6. Для установ природно-заповідного фонду місцевого значення ліміт 

визначається відповідно до затверджених у встановленому порядку проєктів 

організації їх території. 

Для інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення ліміт визначається відповідно до затверджених положень 

про території та об’єкти природно-заповідного фонду або відповідно до 

проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду або 

висновків наукового куратора відповідної території  природно-заповідного 

фонду чи наукової установи. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТІВ ДЛЯ  

ОСНОВНИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

3.1. Встановлення лімітів в науково-дослідних цілях передбачає 

виділення певної частини природних комплексів, на якій будуть проводитися 

такі роботи. При цьому зазначаються мета та завдання окремих тем наукових 

досліджень, обсяги природних ресурсів, які необхідно вилучити з 

природного середовища для виконання програми наукових робіт. Вказані 

ліміти встановлюються на період виконання відповідної наукової теми. 

3.2. Встановлення лімітів в оздоровчих, рекреаційних і навчально-

виховних цілях передбачає виділення меж, площ територій, що 

використовуються (рекреаційного маршруту, екологічної стежки й т.п.), 

визначення граничної чисельності відвідувачів з урахуванням ступеня 

рекреаційного та іншого навантаження на ці території. 

3.3. Встановлення лімітів для заготівлі лікарських і інших цінних 

рослин, їх плодів, проведення сінокосіння, а також використання орних 
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земель, передбачає виділення меж та площ ділянок такого природокористува

ння в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також умов 

його проведення. 

3.4. Встановлення лімітів на випасання худоби передбачає виділення 

меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду та граничної 

кількості голів худоби, яка може випасатися на цій території. 

3.5. Встановлення лімітів на заготівлю деревини в порядку проведення 

рубок формування та оздоровлення лісів, інших рубок передбачає виділення 

меж та площ ділянок їх проведення, визначення кількості деревини, яку 

планується заготовити. Обґрунтуванням для встановлення такого ліміту є 

матеріали лісовпорядкування, переліки заходів з поліпшення санітарного 

стану лісів, погоджені у встановленому порядку, матеріали відведення 

ділянок до рубки.  

 

РОЗДІЛ ІV. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

4.1. Суб’єкти господарювання, яким встановлено ліміти, надають 

структурному підрозділу обласної державної адміністрації у галузі охорони 

навколишнього природного середовища звіти щодо використання 

природних ресурсів відповідно до затверджених лімітів у строк до 15 січня 

року, наступного за роком використання лімітів. 

 

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 5.1. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

здійснюється відповідно до Положення про порядок видачі дозволів на 

спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, яке затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 «Про порядок видачі дозволів 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання 

ресурсів загальнодержавного значення». 

 

 

 

Начальник управління екології та  

природних ресурсів Івано-Франківської  

обласної державної адміністрації             Андрій ПЛІХТЯК 

 

 
 


