
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Незалежності, Будинок рад, м. Хмельницький, 29005 

тел./факс (0382) 76-50-24, Е-шаіІ: ге8ас1т@ ас1т - к т .80У.иа. Код ЄД РП О У  22985083

Голові обласної ради 
Загородному М.В.на № від

Шановний Михайле Васильовичу!

Відповідно до п.24 ч.І ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» просимо винести на розгляд чергової сесії обласної 

ради питання «Про встановлення охоронної зони навколо територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення».

Додаток: на £3 аркушах.

З повагою
голова адміністрації В. Лозовий



УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П Р О Е К Т

РІШЕННЯ

від___________ 2019 року №
м. Хмельницький

Про встановлення охоронної зони 
навколо територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду 
місцевого значення

Відповідно до п. 24 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 39 Закону України «Про природно- 
заповідний фонд України», враховуючи лист Хмельницької обласної 
державної адміністрації та експертний висновок від 06.03.2019 року, обласна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити охоронну зону шириною 1 м навколо ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Липова алея», оголошеної рішенням 
виконавчого комітету Хмельницької обласної ради народних депутатів від 
04.09.1982 року № 278.

2. Встановити охоронну зону шириною 1 м навколо ботанічної 
пам’ятки природи місцевого значення «Липова 4-рядна алея», оголошеної 
рішеннями виконавчого комітету Хмельницької обласної ради народних 
депутатів від 04.09.1982 року № 278 та від 21.11.1984 року № 242.

3. Зобов’язати Службу автомобільних доріг у Хмельницькій області 
(землекористувача) позначити в натурі заповідні території охоронними та 
інформаційними знаками щодо збереження та дотримання заповідного 
режиму території відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології.

Голова ради М. Загородний



УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГИ
вул. Свободи, 70 м. Хмельницький, 29000 

тел.: 65-00-01, Е-шаіІ: еко.к1іт.а<1ш@икг.пеІ Код ЄДРПОУ: 42814282

____________________________№ ________________
на№ ______________ від___________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
•  •  • •  • • •  ^  • •до проекту рішення двадцять п ятої сесії обласної ради сьомого скликання 

«Про встановлення охоронної зони навколо території та об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення»

До Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної 
державної адміністрації надійшли звернення від представництва Сіньцзянь 
Коммюнікейшнз Констракшн Груп Ко., Лтд. спільно з Службою автомобільних 
доріг у Хмельницькій області, щодо розміщення ботанічних пам’яток природи 
місцевого значення «Липова алея» та «Липова алея 4 - рядна» на території 
Руднянської сільської ради Летичівського району, де передбачено проведення 
реконструкції та капітальнго ремонту автомобільної дороги державного 
значення М-12, для встановлення ботанічних пам’яток природи та фактичного 
визначення оголошених територій природно-заповідного фонду.

Працівниками Департаменту було здійснено виїзд на місце та 
підготовлено матеріали, які були обговорені на засіданні Координаційної ради 
зі сприяння формуванню регіональної екологічної мережі, розвитку заповідної 
справи та збереження біорізноманіття 26.02.2019 року. Вирішено доручити 
землекористувачу (Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області) 
здійснити обстеження стану ботанічних пам’яток природи та підготувати 
експертний висновок.

Службою автомобільних доріг надано експертний висновок про сучасний 
стан біологічних пам’яток природи місцевого значення «Липова алея 4 - рядна» 
(5 га) та «Липова алея» (10 га) від 06.03.2019 року. Згідно із експертним 
висновком проведено натурне обстеження і встановлені окремі невідповідності 
щодо розташування пам’яток природи та їх окремих об’єктів до існуючої 
технічної документації із землеустрою. В даний час охоронна зона ботанічних 
пам’яток природи місцевого значення «Липова алея» та «Липова алея 4 - 
рядна» на території Руднянської сільської ради Летичівського району не 
встановлена. Рішенням обласної ради третьої сесії від 26.09.2002 року № 17 
встановлено охоронну зону 15 метрів в загальному для всіх пам’яток природи 
на території Хмельницької області.

В зв’язку із тим, що неможливо забезпечити повноцінну охоронну зону 
(15 м) зі сторони авто дороги М-12, так як існуюча транспортна інфраструктура



/

пролягає в ній, буде доцільно встановити охоронну зону шириною 1 метр 
навколо ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Липова алея 4 -  
рядна» оголошеної рішенням виконавчого комітету Хмельницької обласної 
ради народних депутатів від 04.09.1982 року № 278 і від 21.11.1984 року № 242, 
та встановити охоронну зону шириною 1 метр навколо ботанічної пам’ятки 
природи місцевого значення «Липова алея», оголошеної рішенням виконавчого 
комітету Хмельницької обласної ради народних депутатів від 04.09.1982 року 
№ 278. Дане рішення є важливим заходом оптимізації щодо приведення у 
відповідність охоронних зон ботанічних пам’яток природи.

Директор Департаменту Т.Дзюблюк


