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 Ваш запит щодо підстав видання розпорядження голови 

облдержадміністрації від 8 травня 2020 року № 263 «Про виділення лісової 

ділянки» ТОВ «Веста М» (далі - товариство) розглянутий. 

 Підставою для прийняття зазначеного розпорядження стало клопотання 

товариства від 12 березня 2020 року про надання у довгострокове тимчасове 

платне користування без вилучення у постійного лісокористувача ДП 

«Турійський лісгосп» лісової ділянки площею 2,3 га для використання її в 

культурно-оздоровчих та рекреаційних цілях. 

 Виділення лісової ділянки в межах якої розташований 

загальнозоологічний заказник місцевого значення «Озерянський» для 

зазначених цілей погоджено з Державним агентством лісових ресурсів України, 

управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації.   

 Правовими підставами видання розпорядження є статті 6, 13 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», статті  18, 31, 67, 69  Лісового 

кодексу України, пунктів 2.4, 2.6, 4.4 Правил використання корисних 

властивостей лісів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 14 серпня 2012 року № 502, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1536/21848. 

 Відповідно до Положення про загальнозоологічний заказник місцевого 

значення «Озерянський» на території заказника дозволяється у встановленому 

порядку: використання її в оздоровчих, рекреаційних, та освітньо-виховних 

цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з 

додержанням встановлених Положенням  режиму територій; збереження і 

відтворення природних комплексів та об’єктів заказника. 

Згідно із пунктом 1.1 Положення про рекреаційну діяльність у межах 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого 

наказом  Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

України від 22 червня 2009 р. № 330 рекреаційна діяльність - діяльність, 

спрямована на відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини 

шляхом загальнооздоровчого і культурно-пізнавального відпочинку, туризму, 

санаторно-курортного лікування, любительського та спортивного рибальства, 

полювання тощо.  
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Суб'єктами рекреаційної діяльності можуть бути юридичні особи та 

фізичні особи - підприємці, що надають рекреаційні послуги. Рекреаційна 

послуга - послуга зі споживчими властивостями і собівартістю, що надається з 

метою задоволення потреб рекреантів. 

Дія Положення поширюється на юридичних осіб незалежно від 

організаційно-правових форм та форм власності, фізичних осіб - 

підприємців діяльність яких пов'язана з наданням усіх видів рекреаційних 

послуг на територіях ПЗФ, та громадян-споживачів цих послуг. 

Відповідно до Статуту товариства, державна реєстрація нової редакції 

відбулася 15 січня 2020 року, одним із видом діяльності товариства визначено 

рекреаційна діяльність. 
Крім цього з метою з’ясування стану досудового розслідування 

кримінального провадження за фактом самовільного зайняття земельної 

ділянки та самовільного будівництва на території заказника  

облдержадміністрація звернулася до Головного управління Національної 

поліції в області. На запит отримана відповідь, що слідчим  СВ Турійського ВП 

Володимир-Волинського ВП ГУНП в області за погодженням з процесуальним 

керівником, винесено постанову про закриття кримінального провадження на 

підставі ст. 110, п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. 

Ураховуючи зазначене вище, підстави для відмови в задоволенні 

клопотання товариства відсутні. 

Щодо продовження судового розгляду справи за позовом товариства до 

облдержадміністрації повідомляємо таке. Поданий позов облдержадміністрація 

не визнає. Питання продовження розгляду справи вирішується виключно 

судом. 
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