Протокол №8
Науково-технічної ради національного природного парку
«Тузловські лимани»
від 02.11.2016 р.

м. Одеса
ОНУ ім. І.І.Мечникова
14.00. ауд.82

Присутні:
Голова науково-технічної
ради:

Заступник голови
науково-технічної ради:

Заступник голови науковотехнічної ради від наукового
куратора ОНУ імені
І.І.Мечникова:
Секретар науково-технічної
ради:
Члени науково-технічної ради:

Русєв
Іван
Трифонович,
в.о.
директора НПП «Тузловські лимани»,
доктор біологічних наук.
Вихристюк
Ірина
Михайлівна,
заступник
директора,
головний
природознавець.
Заморов
Веніамін
Веніамінович,
декан біологічного факультету ОНУ ім. І.
І. Мечникова, кандидат біологічних наук.
Бурлаченко
Ірина
Вікторівна,
начальник відділу рекреації та екологоосвітньої роботи НПП «Тузловські
лимани».
Власенко
Олена
Михайлівна,
Заступник
голови
Татарбунарської
районної
екологічної
громадської
організації «Відродження».
Дімов Віталий Васильович, начальник
відділу державної охорони природнозаповідного фонду НПП «Тузловські
лимани».
Корзюков Анатолій Іванович, експерт
Українського товариства охорони птахів,
кандидат біологічних наук.
Курочкин
Сергій
Леонідович,
начальник науково-методичного відділу

Одеського
регіонального
оцінювання якості освіти,
біологічних наук.

центру
кандидат

Мазовська Світлана Володимирівна,
провідний
науковий
співробітник
Державного океанаріуму Міністерства
оборони України, кандидат ветеринарних
наук.
Петрович Олеся Зиновіївна, головний
спеціаліст відділу формування мережі
природоохоронних
територій
Департаменту з питань заповідної справи
Міністерства екології та природних
ресурсів України.
Попова Олена Миколаївна, провідний
науковий співробітник НПП «Тузловські
лимани», кандидат біологічних наук.
Тернова Юлія Вадимівна, голова
громадської
екологічної
організації
«Еколого-культурний
центр
ім.
В.Гонтаренка».
Відсутні:

Алєксандров
Борис
Георгієвич,
директор Інституту морської біології НАН
України, доктор біологічних наук, членкореспондент НАН України
Донкоглов
Віктор
Георгійович,
Голова Татарбунарської районної ради.
Ківганов Дмитро Анатолійович,
доцент
кафедри
зоології
Одеского
національного університету імені І.І.
Мечнікова, кандидат біологічних наук.
Лоєва Інеса Дмитрівна, завідувач
кафедри екологічного права та контролю
Одеського
державного
екологічного
університету, доктор географічних наук.
Яковлєв
Максим
Вікторович,
науковий
співробітник
Дунайского
біосферного заповідника НАН України.
Бушуєв Сергій Генріхович, директор
ДП «Одеський Центр Південного науководослідного інституту морського рибного
господарства та океанографії».

Делеговані:

Рубель Олег Євгенійович, старший
науковий співробітник Інституту проблем
ринку
та
економіко-екологічних
досліджень
НАН
України,
доктор
економічних наук.
Ткач Ганна Юріївна, провідний
фахівець з екологічної освіти НПП
«Тузловські лимани».
Гайдаш Олександр Михайлович, в.о.
завідуючого лабораторії ДУ «УНДПЧІ
МОЗ України» (за Яковлєва М.В.)
Снігірьов Сергій Михайлович, с.н.с.
ОдЦ ЮгНІРО (за Бушуєва С.В.)
Деменко Вікторія Андріївна,
юрисконсульт ГО Інститут еконології (за
Рубеля О.Є.).
Порядок денний:

1. Інформація щодо спеціального використання водних живих ресурсів у
межах НПП «Тузловські лимани» у 2016р. та щодо перспективи
промислового рибальства в НПП «Тузловські лимани» у 2017 р.
Доповідач: заступник директора НПП «Тузловські лимани», Вихристюк
І.М., начальник ДСО ПЗФ Дімов В.В.
2. Про стан затвердження Проекту організації території національного
природного парку «Тузловські лимани», охорони, відтворення та
рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів з
урахуванням зауважень Мінприроди (лист від 20.05.2016 р.) та НПП
«Тузловські лимани» (листи від 04.05.2016р., 10.05.2016р.).
Доповідачі: директор УкрНЦЕМ, к.г.н. Коморін В.М., д.г.н. Лоєва І.Д.,
провідний інженер з охорони природних екосистем Власенко О.М.
3. Погодження лімітів на викошування очерету з метою покращення
біорізноманіття території НПП «Тузловські лимани» на 2017 рік.
Доповідач: провідний науковий співробітник НПП «Тузловські лимани»,
к.б.н Попова О.М.
4. Інформація щодо військових випробувань на мисі Калфа.
Доповідач: заступник директора НПП «Тузловські лимани», Вихристюк І.М.

5. Деградація водно-болотних угідь міжнародного значення «ShaganyAlibei-Burnas Lakes System” у 2016 році у зв’язку з перекриттям
природної прорви на 24 км піщаного пересипу.
Доповідач: в.о.директора НПП «Тузловські лимани», Русєв І.Т.
6. Інформація щодо попередніх розрахунків
збитків
державі через
нецільове використання природних степових ділянок в НПП «Тузловські
лимани».
Доповідач: провідний науковий співробітник НПП «Тузловські лимани»,
к.б.н Попова О.М.
7. Інформація щодо попередніх результатів спорудження екобуни на лимані
Бурнас і плани на майбутнє.
Доповідач: начальник відділу рекреації і екоосвіти НПП «Тузловські
лимани», Бурлаченко І.В.
8. Різне.
Голова НТР Русєв І.Т. зазначив, що секретар НТР Ткач Ганна Юріївна,
провідний фахівець з екологічної освіти НПП «Тузловські лимани»,
звільнилася, тому він згідно п.IV наказу Міністерства екології та природних
ресурсів України № 414 від 29.10.2015 «Про затвердження Положення про
наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників
та національних природних парків»
призначає виконувати функції
секретаря члена НТР Бурлаченко Ірину Вікторівну, начальника відділу
рекреації та еколого-освітньої роботи НПП «Тузловські лимани».

1. СЛУХАЛИ: Вихристюк І.М., заступника директора - головного
природознавця НПП «Тузловські лимани», яка повідомила про
неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо видачі дозволів на
вилов риби в об’єктах ПЗФ, що провокує конфлікти між об’єктами ПЗФ та
природокористувачами, а також про зловживання з боку Одеської ОДА та
Одесарибвод, що призвело до порушень (незаконного вилову в межах НПП
«Тузловські лимани» восени 2016 року та втручання в роботу Парку –
перекриття природної прорви ОК «Граніт» на лимані Шагани). Зазначила, що
законодавча неврегульованість завжди сприятиме зловживанням та
порушенням, тому необхідно звернутися (вкотре) до Мінприроди України з
проханням відрегулювати дане питання на законодавчому рівні. Крім цього,
звернутися до правоохоронних органів щодо розслідування ситуації з
рибальством у 2016 році.

ВИСТУПИЛИ:
Петрович О. З., яка зауважила, що коли подавалися документи на створення
Парку, обласне Держуправління екології стверджувало, що буде існувати 5
каналів, тому що одного недостатньо для обводнення. Зараз існує лише один,
за яким слідкують. Щоб водойми успішно функціонували, треба Парку і
рибоохороні спільно працювати на користь екосистеми і забезпечувати
водообмін.
Корзюков А. І. запропонував звернутися до податкової інспекції, щоб
дізнатися, яку суму податків було сплачено за вилучені природні ресурси
(пісок, риба).
Заморов В. В. запропонував звернутися до Мінприроди з проханням
рекомендувати методику розрахунку рибних запасів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 14
Проти – 0
Утримались – 0
ВИРІШИЛИ:
Звернутися ДО:
1. Мінприроди з питання врегулювання процедури отримання Дозволів
на вилов ВЖБ в межах об’єктів ПЗФ;
2. Правоохоронних органів щодо незаконного вилову ВЖБ в межах НПП
«Тузловські лимани» у 2016 році та притягнення винних до
відповідальності;
3. Податкової інспекції – отримати інформацію, щодо сплачених податків
за використання ресурсів та з/плата рибалок.
2. СЛУХАЛИ: Коморіна В.М., директора УкрНЦЕМ, к.г.н., який доповів
про створення за дорученням директора Департаменту Іваненка І. Б. робочої
групи з питання доопрацювання Проекту організації в частині
функціонального зонування,
також зазначив, що усі
зауваження
Мінприроди та Парку повністю враховані, залишилося відкритим питання
функціонального зонування
через різне його
бачення Парком,
представниками громад та окремих сільрад, які межують з НПП. Саме

неузгодження функціонального зонування потребує доопрацювання
гальмує процес затвердження Проекту організації.

та

Власенко О.М., провідного інженера з охорони природних екосистем НПП
«Тузловські лимани», яка наголосила на тому, що між Парком та УкрНЦЕМ
укладено договір, за умовами якого НПП виконав свої зобов’язання у
повному обсязі, сплативши за послуги всю суму. Виконавець, тобто
УкрНЦЕМ, не виконав свою роботу, порушивши умови договору, тому у
судовому порядку потрібно вирішувати питання про повернення коштів
замовнику.
ВИСТУПИЛИ:
Петрів І.М., який зазначив, що робоча група займалася врегулюванням
правової колізії, яка стосується видачі дозволів на рибну ловлю, а також вона
звернулася до Мінприроди та зацікавлених сільрад, щоб вони сприяли
розробці зонування, оскільки державна адміністрація не є фахівцем у
розробці зонування і їх повноваження досить обмежені.
Петрович О.З., яка повідомила, що відбулися зміни у законодавстві у бік
полегшення процесу погодження Проекту організації території, а саме:
функціональне зонування потрібно погоджувати тільки із землевласниками
та землекористувачами. Оскільки до Парку увійшли виключно землі
державної власності, то потрібно погодити зонування з уповноваженим
органом - обласною державною адміністрацією, яка представляє інтереси
держави, а держава вже висловила свій інтерес, створивши національний
природний парк. Також запропонувала скласти графік, згідно якого
відбудеться погодження зонування з ОДА та затвердження Проекту
організації Міністерством.
Вихристюк І. М., яка зазначила, що згідно договору, УкрНЦЕМ повинен був
здати роботу у грудні 2013 року, але змінювалися керівники Парку, які, не
будучи фахівцями, пропонували свої варіанти зонування. Русєв І.Т.
доопрацював Проект організації, Департаментом з питань заповідної справи
був визначений останній термін подачі Проекту організації – 3 червня 2016
року, але до цього часу УкрНЦЕМ не надав Парку останній варіант Проекту
організації, тому потрібно подати до суду за невиконання умов договору.
Русєв І. Т., який нагадав, що на засіданні науково-технічної ради
25.03.2016р. було погоджено остаточний варіант зонування і Проект
організації вже переданий на затвердження до Мінприроди, тому потрібно
тільки врахувати зауваження Міністерства (лист від 20.05.2016 року) та НПП

«Тузловські лимани» (листи від 04.05.2016 року та від 10.05.2016 року),
погодити із ОДА зонування і передати Проект організації на затвердження до
Мінприроди не пізніше 1 грудня 2016 р.
Курочкин С.Л., запропонував не подавати до суду, а в найкоротший термін
дати можливість УкрНЦЕМ подати до ОДА зонування на узгодження, а далі
за процедурою затвердити Проект.
Попова О. М., запропонувала визначити чіткі терміни подачі документів до
ОДА та Мінприроди.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 14
Проти – 0
Утримались – 0
ВИРІШИЛИ:
1.
Зобов’язати ДП «УкрНЦЕМ» відповідно до пункту 3 розділу ІІ
Положення про проект організації території національного природного
парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних
комплексів і об’єктів, затвердженого наказом Міністерства екології та
природних ресурсів від 06.07.2005 № 245 (у редакції наказу Мінприроди від
21.08.2014 №273) в термін до 07.11.2016 року надати на погодження
відповідним зацікавленим особам (землекористувачам та землевласникам)
схему функціонального зонування остаточного доопрацьованого варіанту
Проекту організації території національного природного парку «Тузловські
лимани», охорони, відтворення та рекреаційного використання його
природних комплексів і об’єктів з урахуванням зауважень Міністерства
екології та природних ресурсів (лист від 20.05.2016 року) та НПП
«Тузловські лимани» (листи від 04.05.2016 року та від 10.05.2016 року).
2.
Згідно доручення заступника Міністра В. М. Вакараша, Коморіну
В.М. та Русєву І.Т., не пізніше 01.12.2016 року направити до Міністерства
екології та природних ресурсів на затвердження остаточний доопрацьований,
погоджений відповідними зацікавленими особами Проект організації
території національного природного парку «Тузловські лимани», охорони,
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і
об’єктів з урахуванням зауважень Міністерства екології та природних

ресурсів (лист від 20.05.2016 року) та НПП «Тузловські лимани» (листи від
04.05.2016 року та від 10.05.2016 року).
3. СЛУХАЛИ: Попову О.М., яка ознайомила присутніх із науковим
обґрунтуванням щодо встановлення ліміту на викошування очерету з метою
покращення біорізноманіття на території національного природного парку
«Тузловські лимани» на 2017 рік та наголосила на необхідності підготувати
необхідні матеріали для отримання в установленому порядку рекомендованого ліміту на викошування очерету на території національного природного парку «Тузловські лимани».
ВИСТУПИЛИ:
Коморін В. М., запитав, чи маємо право викошувати очерет у зоні
регульованої рекреації, як це позначено на картосхемі
розташування
ділянок, на яких пропонується викошування очерету.
Попова О. М., зазначила, що з метою покращення біорізноманіття на
вказаній ділянці можна здійснювати викошування очерету (наприклад,
протипожежні прокоси).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 13 (один член НТР вийшов, не був присутнім під час голосування).
Проти – 0
Утримались – 0
ВИРІШИЛИ:
1. ПОГОДИТИ наукове обґрунтування щодо встановлення ліміту на
викошування очерету з метою покращення біорізноманіття на території
національного природного парку «Тузловські лимани» на 2017 рік на площі
373,2 га в обсязі 2121т повітряно-сухої маси.
2. РЕКОМЕНДУВАТИ адміністрації парку підготувати необхідні матеріали
для отримання в установленому порядку рекомендованого ліміту на
викошування очерету у 2017 році на території національного природного
парку «Тузловські лимани».
4. СЛУХАЛИ: Вихристюк І. М., яка поінформувала про випробовування
військовими модернізованих та нових зразків зброї на мисі Калфа.

ГОЛОСУВАЛИ:
За – 14
Проти – 0
Утримались – 0
ВИРІШИЛИ:
Прийняти інформацію до відома.

5. СЛУХАЛИ: Русєва І.Т., який доповів про масштаби деградації водноболотних угідь міжнародного значення «Shagany-Alibei-Burnas Lakes System”
у 2016 році у зв’язку з перекриттям природної прорви на 24 км піщаного
пересипу та запропонував написати листа до Рамсарського секретаріату про
ситуацію, що склалася з водно-болотними угіддями міжнародного значення в
межах НПП «Тузловські лимани».
ВИСТУПИЛИ:
Вихристюк І.М., яка звернула увагу присутніх на те, що перекривають
прорву представники ОК«Граніт-2», який у свою чергу не проводить ніяких
робіт згідно того договору, який ця фірма ніби-то заключила з Парком і
висуває у суді претензії Парку як боржнику, а Міністерство не підтримує
Парк, а працює на інтереси ОК «Граніт-2».
Петрович О.З., яка зауважила, що Рамсарський секретаріат не надасть
реальної допомоги.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 14
Проти – 0
Утримались – 0
ВИРІШИЛИ:
Прийняти інформацію до відома.
6. СЛУХАЛИ: Попову О. М., яка інформувала про попередні розрахунки
збитків державі через нецільове використання природних степових ділянок
в НПП «Тузловські лимани».

ВИСТУПИЛИ:
Вихристюк І. М., яка звернула увагу на те, що підбурюють населення проти
парку саме ті громади, представники яких розорюють самозахоплені ділянки,
наполягала на необхідності звертатися до суду, щоб правопорушники
компенсували державі збитки.
Корзюков А. І., який запропонував інформувати Татарбунарську районну
державну адміністрацію про факти самозахоплення земель.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 14
Проти – 0
Утримались – 0
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію до відома.
2. Адміністрації НПП «Тузловські лимани» звернутися до відділу
Держгеокадастру в Татарбунарському районі Одеської області з метою
отримання файлу, який забезпечує географічну прив’язку конкретної
ділянки на місцевості в режимі реального часу.
3. Адміністрації НПП «Тузловські лимани» по виявлених фактах самозахоплення звернутися до правоохоронних органів та управління по
боротьбі із економічними злочинами, а також до суду з тим, щоб
правопорушники компенсували державі збитки.
4. Інформувати Татарбунарську районну державну адміністрацію про
факти самозахоплення земель.
7. СЛУХАЛИ: Бурлаченко І.В., яка поінформувала про проведену роботу
по спорудженню екобун з метою мінімізації абразії берега в лимані Бурнас в
межах села Тузли. А також доповіла про попередні результати (моніторинг)
та наголосила на необхідності продовження моніторингу формування
прибережної території та стану берега (схилу).
ВИСТУПИЛИ: Джамаль С.В., інженер-підприємець, який розповів про
власний досвід «нарощування» пляжу та будівництва мостів, а також
ознайомив з ідеєю подальшої співпраці з метою організації метеорологічних
та гідрологічних спостережень на лиманах, ініціював створення наукової
групи, а також залучення місцевих школярів для дослідження: можливості

застосування досвіду використання екобун на лимані Бурнас, створення
островів на лиманах, напрацювання досвіду щодо можливої організації
екологічно
безпечного
інженерно-транспортного
переходу
через
Дністровський лиман, як важливої інфраструктури для ефективного
розвитку економіки та туристичної галузі в Бессарабській частини Одеської
області.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 14
Проти – 0
Утримались – 0
ВИРІШИЛИ:
1. Проводити моніторинг водного та екологічного середовищ в зоні
екобун;
2. Створити наукову групу для дослідження можливості застосування
досвіду використання екобун на лимані Бурнас та інших лиманах, а
також для створення островів та організації екологічно безпечного
інженерно-транспортного переходу через Дністровський лиман;
3. Наукове керівництво покласти на доктора біологічних наук Русєва І. Т.;
4. Просити інженера-підприємця Джамаля С.В. забезпечити фінансування
дослідницьких робіт;
5. Залучити для рішення задач фахівців, зацікавлених представників
влади та територіальних громад, які підписали концепцію проекту
"Соберенго Дністровський лиман".
8. СЛУХАЛИ: Попову О. М., яка поінформувала про звернення
адміністрації НПП «Тузловські лимани» до фахівців з ОНУ ім. І. І. Мечнікова з метою обґрунтування правопису назви НПП, похідної від назви
«Тузли» згідно норм української орфографії та відповідь, яку отримали.
Запропонувала звернутися до Мінприроди з клопотанням змінити назву
«Тузловські лимани» на «Тузлівські лимани», виправивши помилку.
ВИСТУПИЛИ: Петрович О. З., яка повідомила, що такого прецеденту не
було, але якщо така помилка була допущена, то варто подавати клопотання
для її виправлення.
ГОЛОСУВАЛИ:

