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УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
2018 р.

сесія 7 скликання

Про оголошення об’єкта
природно-заповідного фонду місцевого значення ботанічного заказника „Глибока долина”
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України „Про охорону
навколишнього приходного середовища”, статей 51-54 Закону України „Про
природно-заповіднии
фонд
України”,
законів
України
„Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 роки” та „Про екологічну мережу України”, рішення 21
сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 24 грудня 2008 року № 682
„Про завдання органів місцевого самоврядування та органів виконавчої
влади щодо збільшення площ природно-заповідного фонду, збереження і
відтворення ландшафтних парків області”, щзаховуючи результати
досліджень науковців Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної
академії наук України, з метою збереження цінних природних комплексів просторових елементів регіональної екологічної мережі, вдосконалення
мережі природно-заповідного фонду області, враховуючи клопотання
обласної державної адміністрації та погодження зацікавлених організацій,
згоду землекористувачів, висновки постійної комісії обласної Ради з питань
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та
раціонального використання надр, обласна Рада В И Р І Ш И Л А :
1. Оголосити об’єктом природно-заповідного фонду місцевого значення
ботанічний заказник „Глибока долина” орієнтовною площею 139,5 га на
території Вербовецької сільської ради Мурованокуриловецького району, без
вилучення із користування.
2. Директору Департаменту агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів облдержадміністрації (Ткачук М.Ф.) у трьохмісячний
термін внести відповідні зміни в реєстр природно-заповідного фонду,
оформити на новостворені об’єкти необхідну охоронну документацію в
установленому порядку.
3. Користувачам об’єкту природно-заповідного фонду забезпечити в
межах новоствореного заповідного об’єкту виконання вимог Закону України
„Про
природно-заповідний
фонд
України”,
встановити
державні
інформаційно-охоронні знаки затвердженого зразка та
забезпечити
виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж
територій об’єктів природно-заповідного фонду.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища,
екологічної безпеки та раціонального використання надр (Крисько В.Г.).
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