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Ковальчук О.О.
вул. Шилакадзе, 46
м. Рожище
Шановна Оксано Олександрівно!
Розглянувши Ваш запит, інформуємо таке.
Первинне охоронне зобов’язання від 16.01.2004 № 178 було видане
Несвічівській сільській раді з метою охорони та дотримання встановленого
режиму території орнітологічного заказника місцевого значення «Лобаниха».
Чинне охоронне зобов’язання від 15.09.2014 № 178 на вказаний заказник
видане Несвічівській сільській раді Луцького району.
Первинне охоронне зобов’язання від 05.12.2001 № 195 було видане
ВАТ «Волиньрибгосп» з метою охорони та дотримання встановленого режиму
території орнітологічного заказника місцевого значення «Чаруків». Чинне
охоронне зобов’язання від 12.05.2015 № 195 на вказаний заказник видане
Луцькій районній державній адміністрації.
Зазначаємо, що Охоронне зобов’язання підлягає переоформленню у разі:
– зміни форм власності на землю, на якій розташована(ий) територія чи
об’єкт природно-заповідного фонду;
– зміни землекористувача (землевласника) у межах території чи об’єкта
природно-заповідного фонду;
– внесення змін до положення про територію чи об’єкт природнозаповідного фонду стосовно режиму охорони та збереження.
У зв’язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи,
відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX
«Про утворення та ліквідацію районів», а також у зв’язку з утворенням
територіальних громад в області відбуваються зміни форми власності на землі,
в тому числі ті, в межах яких розташовані території та об’єкти природнозаповідного фонду.
У зв’язку з цим, облдержадміністрацією надіслано лист, яким
зобов’язано районні державні адміністрації у співпраці з територіальними
громадами проаналізувати інформацію щодо змін в адміністративному
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розташуванні територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також змін
власників та користувачів земельних ділянок, які відбулися у зв’язку з
проведенням адміністративно-територіальної реформи в межах ВолодимирВолинського, Камінь-Каширського, Ковельського та Луцького районів.
На сьогоднішній день звернень щодо переоформлення охоронних
зобов’язань вищезазначених заказників до управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації не надходило.
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