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Про припинення права користування мисливськими угіддями ДП
«Великомихайлівське лісове господарство»

У відповідності  до  частини 2 статті  43 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  абзацу  4  статті  23  Закону  України  «Про
мисливське  господарство  та  полювання»,  у  зв’язку  із  припиненням  ДП
«Великомихайлівське лісове господарство»,  беручи до уваги лист Одеського
обласного  управління  лісового  та  мисливського  господарства
від  26.08.2022  № 271,  висновки  та  рекомендації  постійної  комісії  обласної
ради  з  питань  екології,  природокористування,  запобігання  надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків та оборонної роботи, обласна рада:

ВИРІШИЛА:

1. Припинити  право  користування  мисливськими  угіддями  ДП
«Великомихайлівське  лісове господарство»,  надане рішенням обласної  ради
від  20.03.2009  № 801-V «Про  надання  мисливських  угідь  користувачам  на
території  Одеської  області»  від  09.11.2012  №  632-VI «Про  надання  у
користування мисливських угідь для ведення мисливського господарства на
території Одеської області».

Проєкт рішення підготовлено апаратом 
обласної ради та внесено головою обласної ради



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення обласної ради «Про припинення права користування
мисливськими угіддями ДП «Великомихайлівське лісове господарство»

Проект  підготовлений  у  відповідності  до  частини  2  статті  43  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  абз.  4  статті  23  Закону
України  «Про  мисливське  господарство  та  полювання»,  у  зв’язку  із
припиненням ДП «Великомихайлівське лісове господарство», беручи до уваги
лист Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства
від 26.08.2022 № 271.

Відповідно  до  абзацу  4  статті  23  Закону  України  «Про  мисливське
господарство  та  полювання»  право  користування  мисливськими  угіддями
припиняється у разі,  зокрема, припинення діяльності  юридичних осіб,  яким
надано у користування мисливські угіддя.

Державним  агентством  лісових  ресурсів  України  видано  наказ  від
27.09.2021  №  572  «Про  припинення  державного  підприємства
«Великомихайлівське  лісове  господарство»  та  затверджено  комісію  з
припинення.

До  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб,  та  фізичних  осіб  -
підприємців та  громадських  формувань  15.08.2022  внесено  запис  про
припинення  ДП «Великомихайлівське лісове господарство», що вбачається з
виписки, наданої обласній раді  листом від 26.08.2022 № 271.

На  підставі  вищевикладеного  з  метою  приведення  правовідносин  у
відповідність  з  нормами Закону України  «Про мисливське  господарство  та
полювання» необхідно  припинити  права  користування  мисливськими
угіддями ДП «Великомихайлівське лісове господарство».

Начальник юридичного управління
апарату обласної ради                                                                    Роман ЛЕБЕДЄВ


