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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Остапе Михайловичу! 

      

Здійснюючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано лист від голови Запорізької районної 

державної адміністрації Запорізької області Васюка А.Г., щодо ініціювання 

внесення змін до чинного Земельного кодексу України, в частині визначення 

суб’єкта розпорядження землями сільськогосподарського призначення, 

зайнятими полезахисними лісосмугами. 

Зі змісту листа вбачається, що останнім часом на території Запорізького 

району та всієї України загалом, набирає поширення тенденція щодо вирубки 

полезахисних лісосмуг, призначенням яких є захист земельних ділянок від 

надмірного вивітрювання, а також протидія водній ерозії ґрунтів. 

Землі, зайняті лісосмугами перебувають у землях запасу як 

несільськогосподарські угіддя земель сільськогосподарського призначення. З 

01 січня 2013 року, розпорядження зазначеними землями покладено на 

Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області (далі – Головне 

управління), зазначене положення міститься в ст. 122 Земельного кодексу 

України. 

Однак, не зважаючи на значну цінність лісосмуг для сільського 

господарства, жодних заходів щодо охорони та збереження полезахисних 

лісосмуг з боку Головного управління не здійснюється. 
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З огляду на те, що здебільшого всі лісосмуги були насаджені 

Колективними господарствами ще в 60-70 роках, їх площа щорічно 

зменшується, що пов’язано із масовою виробкою полезахисних насаджень та 

відсутністю нових насаджень дерев. Така ситуація, загрожує відродженню 

пилових бур, вітрової та водної ерозії ґрунтів та, як наслідок, зниження 

урожайності. 

В свою чергу, органи місцевого самоврядування, яких надзвичайно 

хвилює проблема масового знищення полезахисних лісосмуг, не мають змоги 

вплинути на дане явище, яке несе в собі значну кількість проблем як 

економічного так і техногенного характеру, у зв’язку з відсутністю визначених 

законом повноважень. 

Для вирішення та врегулювання зазначеної проблеми, що на думку 

голови державної адміністрації постала на сьогодні гостро, пропонується 

внести зміни до чинного Лісового кодексу України, Земельного кодексу 

України в частині визначення повноважень на розпорядження землями 

сільськогосподарського призначення, зайнятими полезахисними лісосмугами 

та передати їх відповідним органам місцевого самоврядування. 

Через те, що зазначене питання потребує детального вивчення щодо 

доцільності таких змін із залученням відповідних спеціалістів в галузі екології, 

розробку порядку передання повноважень, складання кошторису та інше, я 

вважаю за необхідне звернутись до Вас.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2, 3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, 

ініціювати вивчення викладеного у листі голови Запорізької районної 

державної адміністрації питання за запропонованими версіями. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника - Запорізьку районну державну адміністрацію Запорізької 

області у визначений законодавством термін. 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 


