
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 
 

Про припинення права користування частиною мисливських угідь  

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО»  

 

 

Керуючись пунктом 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 15 Закону України «Про тваринний світ», статтями 9, 23 Закону 

України «Про мисливське господарство та полювання», розглянувши подання 

Державного агентства лісових ресурсів України від 21.11.2022 № 03-11/6389-22 щодо 

припинення права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» площею 

3731,0469 га, розташованих на території Комишнянської селищної територіальної 

громади Миргородського району Полтавської області, з метою оптимізації площі 

мисливських угідь, що забезпечить зменшення витрат на ведення мисливського 

господарства та сприятиме посиленню охорони державного мисливського фонду в 

угіддях підприємства, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» площею 

3731,0469 га на території Комишнянської селищної територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області у зв’язку з добровільною відмовою 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» від 

права користування відповідно до опису меж (додаток 1), опису суміжних користувачів 

(додаток 2) та карти-схеми (додаток 3), що додаються на 4 аркушах. 

 

2. Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського господарства в 

місячний термін внести зміни до договору про умови ведення мисливського 

господарства із ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» шляхом укладання додаткової угоди. 
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3. Організацію виконання цього рішення покласти на Полтавське обласне 

управління лісового та мисливського господарства, контроль за його виконанням – на 

постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



 

Додаток 1 

до рішення пленарного засідання 

сесії обласної ради 

восьмого скликання 

25.02.2022 №  

 

 

 

ОПИС МЕЖ 

 

частини мисливських угідь загальною площею 3731,0469 га на території 

Комишнянської селищної територіальної громади Миргородського району 

Полтавської області, по яких припиняється право користування 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  

«МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

З ПІВНОЧІ НА СХІД  (від А до Б): від південної межі населеного пункту 

с. Лихопілля Петрівсько-Роменської сільської територіальної громади 

Миргородського району Полтавської області по межі Комишнянської селищної 

та Петрівсько-Роменської сільської територіальних громад Миргородського 

району Полтавської області до с. Мелешки Миргородського району 

Полтавської області, далі по північній межі кварталів 18, 19, 16, 17, 22, 23 

Комишнянського лісництва ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» і далі на схід по межі цих 

територіальних громад. 

 

ЗІ СХОДУ НА ПІВДЕНЬ (від Б до В):  по межі Комишнянської селищної 

та Лютенської сільської територіальних громад Миргородського району 

Полтавської області до автомобільної дороги місцевого значення О1702034 

«Гадяч – Миргород» (ділянка с. Рашівка – с. Зуївці) в напрямку с. Зуївці 

Миргородського району Полтавської області. 

 

З ПІВДНЯ НА ЗАХІД  (від В до Г та від Г до Д): по автомобільній  

дорозі місцевого значення О1702034 «Гадяч – Миргород» до селища Комишня 

Миргородського району Полтавської області і далі по північній межі 

населеного пункту селища Комишня Миргородського району Полтавської 

області до автомобільної дороги місцевого значення О1702030 «Сергіївка – 

Петрівка-Роменська – Комишня» (ділянка селища Комишня – с. Остапівка) в 

напрямку на с. Остапівка Миргородського району Полтавської області. 

 

З ЗАХОДУ НА ПІВНІЧ (від Д до А): від північної межі населеного 

пункту селища Комишня Миргородського району Полтавської області по 

автомобільній дорозі О 1702030 «Сергіївка – Петрівка-Роменська – Комишня» 

до с. Остапівка Комишнянської селищної територіальної громади 
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Миргородського району Полтавської області і далі по цій дорозі до південної 

межі населеного пункту с. Лихопілля Петрівсько-Роменської сільської 

територіальної громади Миргородського району Полтавської області. 

 

 

 

Перший заступник начальника 

Полтавського обласного  

управління лісового та 

мисливського господарства Олексій ТЕНЯНКО 

 



Додаток 2 

до рішення пленарного засідання 

сесії обласної ради 

восьмого скликання 

25.02.2022 №  

 

 

 

СУМІЖНІ КОРИСТУВАЧІ 

 

частини мисливських угідь площею 3731,0469 га на території 

Комишнянської селищної територіальної громади Миргородського району 

Полтавської області, по яких припиняється право користування 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» 

 

Від А до Б (за ходом годинникової стрілки) – мисливські угіддя 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАНТЕРС».  

 

Від Б до В (за ходом годинникової стрілки) – мисливські угіддя 

мисливської організації «Факел». 

 

Від В до Г (за ходом годинникової стрілки) – мисливські угіддя 

Миргородського госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства  

Полтавської обласної організації УТМР. 

 

Від Г до Д (за ходом годинникової стрілки) – мисливські угіддя 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО». 

 

Від Д до А (за ходом годинникової стрілки) – мисливські угіддя 

Миргородського госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства  

Полтавської обласної організації УТМР. 

 

 

 

Перший заступник начальника 

Полтавського обласного  

управління лісового та 

мисливського господарства Олексій ТЕНЯНКО 
 



Додаток 3 

до рішення пленарного засідання 

сесії обласної ради 

восьмого скликання 

25.02.2022 №  

 

КАРТА-СХЕМА 

частини мисливських угідь загальною площею 3731,0469 га на території 

Комишнянської селищної територіальної громади Миргородського  

району Полтавської області, по яких припиняється право користування 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  

«МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

 
 

Перший заступник начальника 

Полтавського обласного  

управління лісового та 

мисливського господарства Олексій ТЕНЯНКО 

Мисливські угіддя ТОВ «ХАНТЕРС» 

Мисливські 

угіддя   МО 

  «ФАКЕЛ» 

Мисливські угіддя   

Миргородського 

ГМРП 

Полтавської 

обласної 

організації 

УТМР 

   

Мисливські угіддя ДП 

   «Миргородський 

           лісгосп» 

Мисливські угіддя   

Миргородського 

          ГМРП 

   



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про припинення права користування частиною 

мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  

"МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"»   

 

Розробник проєкту рішення: Полтавське обласне управління лісового та 

мисливського господарства. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: оптимізація площі мисливських угідь, що забезпечить зменшення витрат 

на ведення мисливського господарства та сприятиме посиленню охорони 

державного мисливського фонду в угіддях підприємства, які залишаються в 

його користуванні. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Підставою розроблення проекту рішення є подання Державного агентства 

лісових ресурсів України від 21.11.2022 року № 03-11/6389-22 про припинення 

права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» на 

території  Комишнянської селищної територіальної громади Миргородського 

району Полтавської області відповідно до вимог Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Необхідність прийняття рішення пов’язана із добровільною відмовою 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» від права користування частиною мисливських угідь 

площею 3731,0469 га на території Комишнянської селищної територіальної 

громади Миргородського району Полтавської області, які перебували у складі 

мисливських угідь підприємства загальною площею 8560,50 га, наданих у 

користування відповідно до рішення двадцятої сесії сьомого скликання 

Полтавської обласної ради від 12.07.2018 № 845 «Про надання державному 

підприємству «Миргородське лісове господарство» у користування 

мисливських угідь на території Миргородського району Полтавської області» 

та договору про умови ведення мисливського господарства від 31.12.2018 

№ 058/18 (з урахуванням рішення чотирнадцятої позачергової сесії Полтавської 

обласної ради восьмого скликання від 27.06.2022 № 453 «Про припинення 

права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»).  

Відмова ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» від права користування частиною мисливських угідь 

пов’язана з оптимізацією площі мисливського господарства з метою зменшення 

витрат та посилення охорони державного мисливського фонду.  
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Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання», добровільна відмова від користування є 

підставою для  припинення права користування мисливськими угіддями. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає припинення Полтавською обласною радою 

права користування частиною мисливських угідь ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» площею 

3731,0469 га, розташованих на території Комишнянської селищної 

територіальної громади Миргородського району Полтавської області.  

 

4. Правові аспекти 

 

Згідно з частиною другою статті 23 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання» рішення про припинення права користування 

мисливськими угіддями у випадку добровільної відмови від користування 

приймаються тими самими органами, які уповноважені на надання у 

користування мисливських угідь, за поданням центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського 

господарства. 

Статтею 9 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» 

право надання мисливських угідь в користування суб’єктам господарювання та 

припинення їх користування у випадку добровільної відмови віднесено до 

повноважень обласних рад, які відповідно до пункту 2 статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» можуть розглядати і вирішувати на 

пленарних засіданнях інші питання, віднесені до їх відання іншими законами. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Впровадження рішення не потребує додаткових матеріальних та інших 

витрат.  

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Матеріали щодо припинення права користування частиною мисливських 

угідь ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» на території Миргородського району Полтавської області 

містять заяву про добровільну відмову від користування частиною мисливських 

угідь площею 3731,0469 га, розташованих на території Комишнянської 

селищної територіальної громади Миргородського району Полтавської області і 

вносяться на розгляд обласної ради за поданням Державного агентства лісових 

ресурсів України від 21.11.2022 року № 03-11/6389-22. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Припинення права користування частиною мисливських угідь 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРГОРОДСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО» забезпечить можливість надання цих угідь в користування 

суб’єктам господарювання у галузі мисливського господарства та полювання з 

метою створення сприятливих умов для охорони і відтворення мисливських 

тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування на відповідній 

території. 

 

 

 

Перший заступник начальника 

Полтавського обласного  

управління лісового та 

мисливського господарства Олексій ТЕНЯНКО 

 

 


