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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                       Шановний Максиме Петровичу! 

     

Реалізуючи повноваження, визначені Законом України «Про статус 

народного депутата», мною отримано звернення від голови Запорізької 

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

вжиття заходів із збереження та охорони полезахисних лісосмуг на території 

Запорізького району, Запорізької області, які перебувають у розпорядженні 

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області. 

Зі змісту звернення вбачається, що останнім часом на території 

Запорізького району 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 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. 

Не виконання керівництвом Головного управління положень 

законодавства щодо охорони та збереження полезахисних смуг є 

неприйнятним, та таким, що завдає шкоди розвитку сільськогосподарського 

виробництва на території Запорізького району Запорізької області. 

У відповідності до п. 4 Положення про Державну службу України з 

питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого Постановою КМУ № 

15 від 14.01.2015, здійснення державного нагляду у сфері землеустрою, 

внесення пропозицій щодо розпорядження землями державної та комунальної 

власності, регулювання земельних відносин належить до повноважень 

Держгеокадастру України. 

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

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

відповідну оцінку діям Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області та посприяти у здійсненні Головним управлінням заходів щодо 

збереження та охорони полезахисних лісосмуг на території Запорізького району 

Запорізької області. 

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) 


