
 
 

                             У К А З  
                        ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
 
                     Про створення Ужанського  
                  національного природного парку  
  
 
     З метою збереження,  відтворення і раціонального використання  
типових та унікальних  природних  комплексів  Східних  Карпат,  що  
мають важливе природоохоронне,  рекреаційне,  наукове,  естетичне,  
освітнє та оздоровче значення, п о с т а н о в л я ю:  
 
     1. Створити   на   території   Великоберезнянського    району  
Закарпатської  області  Ужанський  національний  природний  парк і  
підпорядкувати його Міністерству охорони навколишнього  природного  
середовища та ядерної безпеки України.  
 
     Установити площу  земель  Ужанського національного природного  
парку 39159,3 гектара,  в тому числі 14904,6  гектара  земель,  що  
мають  бути  надані йому у постійне користування,  а також 17004,8  
гектара  земель,  які  перебувають   у   постійному   користуванні  
підприємств,  7220,1  гектара  земель,  що  перебувають  у віданні  
місцевих рад,  та 29,8 гектара земель запасу,  що  включаються  до  
складу  парку  без вилучення у землевласників та землекористувачів  
(додатки N 1, N 2, N 3).  
 
     2. Міністерству охорони навколишнього  природного  середовища  
та ядерної безпеки України:  
 
     за участю  Державного  комітету України по земельних ресурсах  
та  Закарпатської  обласної  державної  адміністрації  підготувати  
відповідно   до  законодавства  і  подати  у  шестимісячний  строк  
матеріали для вирішення питання про вилучення у  землекористувачів  
14904,6 гектара  земель  і  надання  їх  у  постійне  користування  
Ужанському національному природному парку;  
 
     затвердити у  двомісячний  строк  Положення   про   Ужанський  
національний природний парк;  
 
     забезпечити у  1999-2000  роках  за  рахунок  асигнувань,  що  
передбачаються  Державним  бюджетом  України  на   природоохоронні  
заходи,   розроблення  Проекту  організації  території  Ужанського  
національного   природного   парку,   охорони,   відтворення    та  



рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів та  
подання цього Проекту на затвердження Кабінету Міністрів України.  
 
     3. Кабінету Міністрів  України  під  час  складання  проектів  
Державного   бюджету   України   на  2000  рік  та  наступні  роки  
передбачати виділення коштів на утримання Ужанського національного  
природного парку.  
 
     4. Скасувати  статус  лісового  заказника  загальнодержавного  
значення "Стужиця" у зв'язку з включенням його території до складу  
земель Ужанського національного природного парку.  
  
 
 Президент України                                      Л.КУЧМА  
 
 м. Київ, 27 вересня 1999 року  
          N 1230/99  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ДОДАТОК N 1  
                                       до Указу Президента України  
                                від 27 вересня 1999 року N 1230/99  
 
                             ПЕРЕЛІК  
    землекористувачів, землі яких мають бути надані у постійне  
      користування Ужанському національному природному парку  
  
 
------------------------------------------------------------------ 
               Землекористувачі               |      Площа, 
                                              |     гектарів 
------------------------------------------------------------------ 
Аграрна фірма "Верховина"                           151,1  
 
Великоберезнянське державне лісогосподарське        7069,0  
підприємство  
 
Колгоспи:  
 
     "Бескид"                                       820,7 
      імені Ілліча                                  1390,5  
 
Колективні сільськогосподарські підприємства  
 
     "Красія"                                       506,0 
     "Світанок"                                     492,3  
 
Регіональний ландшафтний парк "Стужиця"             4475,0  
 
------------------------------------------------------------------  
 
     Усього                                         14904,6  
  
 
 Глава Адміністрації  
 Президента України                            М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ДОДАТОК N 2  
                                       до Указу Президента України  
                                від 27 вересня 1999 року N 1230/99  
 
                             ПЕРЕЛІК  
       землекористувачів, землі яких включаються до складу  
     Ужанського національного природного парку без вилучення  
 
------------------------------------------------------------------ 
               Землекористувачі                |   Площа, 
                                               |  гектарів 
------------------------------------------------------------------ 
Аграрна фірма "Верховина"                           208,9  
 
Великоберезнянське державне лісогосподарське        9938,0  
підприємство  
 
Колгоспи:  
 
     імені Ілліча                                   1592,3 
     "Бескид"                                       1008,8  
 
Колективні сільськогосподарські підприємства:  
 
     "Красія"                                       916,8 
     "Світанок"                                     542,0 
     "Карпати"                                      2798,0 
------------------------------------------------------------------  
 
     Усього                                         17004,8  
  
 
 Глава Адміністрації  
 Президента України                           М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ  
  
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ДОДАТОК N 3  
                                       до Указу Президента України  
                                від 27 вересня 1999 року N 1230/99  

 
                             ПЕРЕЛІК  
  земель, що перебувають у віданні місцевих рад і включаються до  
  складу Ужанського національного природного парку без вилучення  
              у землевласників та землекористувачів  
 
------------------------------------------------------------------ 
                Місцеві ради                    |    Площа, 
                                                |   гектарів 
------------------------------------------------------------------ 
Великоберезнянська селищна рада                     163,2  
 
Сільські ради:  
 
     Верховино-Бистрянська                          706,4 
     Вишківська                                     838,5 
     Волосянківська                                 1325,1 
     Загорбська                                     482,2 
     Костринська                                    580,0 
     Лубнянська                                     220,0 
     Солянська                                      555,3 
     Ставненська                                    418,3 
     Стричавська                                    592,8 
     Стужицька                                      801,0 
     Ужоцька                                        567,1 
------------------------------------------------------------------  
 
Усього                                              7220,1  
 
 Глава Адміністрації  
 Президента України                              М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ  
 


