
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №568

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Голови Верховної Ради України Парубія A.B. та народних депутатів 

України щодо невідкладного врегулювання питання забезпечення 
збереження, охорони, утримання і використання полезахисних лісових

смуг та інших захисних насаджень

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою дотримання прав та свобод громадян України визначених 
Конституцією України, враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради 
з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Голови Верховної Ради України Парубія A.B. та народних депутатів 
України щодо невідкладного врегулювання питання забезпечення 
збереження, охорони, утримання і використання полезахисних лісових смуг 
та інших захисних насаджень (звернення додається).

2. Контроль за виконанням цьвго рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин 
(Барцьось В.В.)

Голова обласної Ради ^Анатолій ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 27 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року № 568

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 

до Голови Верховної Ради України Парубія A.B. та народних депутатів 
України щодо невідкладного врегулювання питання забезпечення 

збереження, охорони, утримання і використання полезахисних лісових
смуг та інших захисних насаджень

Ми, депутати обласної Ради 7 скликання, стурбовані ситуацією, яка 
пов’язана з відсутністю визначення на законодавчому рівні статусу земель, 
зайнятих під полезахисними лісосмугами, механізму їх збереження, охорони, 
утримання та передачі їх у користування.

З року в рік все більшого поширення особливо в умовах, коли діє 
мораторій на проведення перевірок уповноважених органів державного 
контролю, набули факти незаконних порубок, пошкодження та 
«варварського», з точки зору екології, знищення лісових насаджень,ж 
насамперед полезахисних лісосмуг, як правило на землях 
сільськогосподарського призначення. Внаслідок цього поширюється такий 
негативний процес, як ерозія грунтів сільськогосподарського призначення.

Кожного року збитки, завдані лісо порушеннями, сягають мільйонів 
гривень. Правопорушники, навіть при їх виявленні, уникають установленої 
законодавством відповідальності, користуючись відсутністю врегулювання 
цих правовідносин, зокрема, невизначеності правового статусу зелених 
насаджень полезахисних смуг.

На думку сільськогосподарських товаровиробників Вінниччини, 
земельні ділянки сільськогосподарського та лісогосподарського призначення 
під полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями 
потрібно надавати у користування власникам землі або землекористувачам, 
які використовують прилеглі земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського використання. Пропонуємо також не застосовувати 
конкурсні засади (земельні торги) у випадках надання у користування 
земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами та іншими 
захисними насадженнями.

Вирішення питання щодо механізму спрощеного порядку 
оформлення права користування на земельні ділянки під полезахисними 
лісовими смугами суб’єктами господарювання, які мають право займатися 
цим видом діяльності відповідно до законодавства, дасть можливість 
забезпечити проведення робіт із формування та оздоровлення полезахисних 
лісових смуг, а також здійснювати контроль за їх охороною і захистом, 
збереже їх для наступних поколінь.



На сьогодні на розгляді у комітетах Верховної Ради України 
знаходяться декілька законопроектів, які покликані врегулювати порушене 
питання.

У зв'язку з викладеним ми, депутати Вінницької обласної Ради 7 
скликання, звертаємося до Вас, народних депутатів України, з проханням 
вжити заходів щодо невідкладного розгляду та прийняття Верховною Радою 
України нормативно-правових актів врегулювання питання збереження, 
охорони, утримання і використання полезахисних лісових смуг та інших 
захисних насаджень. До моменту врегулювання на законодавчому рівні 
зазначених правових відносин зобов’язані територіальні органи Міністерства 
внутрішніх справ України здійснювати заходи щодо збереження, охорони та 
запобігання їх знищенню.

Сподіваємось на розуміння та підтримку.

Схвалено депутатами Вінницької 
обласної Ради 7 скликання


