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На виконання пункту 3 рішення обласної ради від 17 березня 2017 року 
№482 „Про обласну програму охорони навколишнього природного 
середовища на 2017-2021 роки” щодо необхідності облдержадміністрацією 
розробки та подання в установленому порядку на затвердження сесії 
обласної ради змін до Програми, якими доповнити розділ Програми 
„Охорона і раціональне використання земельних ресурсів” заходами щодо 
проведення рекультивації земель, порушених внаслідок незаконного 
видобутку бурштину повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 
17 вересня 1996 року №1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, 
що належать до природоохоронних заходів” передбачена „Рекультивація 
порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час 
проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель”.

Разом з тим, відповідно до  ст ат т і 52  Закон у  України „П ро охорону  
зем ель  ” рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, 
екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі 
внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних 
та інших робіт.

Роботи із зняття, складування, збереження та нанесення ґрунтової маси 
на порушені земельні ділянки здійснюються за рахунок фізичних та 
юридичних осіб, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив, а 
роботи з нанесення знятої ґрунтової маси на малопродуктивні землі 
здійснюються за бажанням власників або землекористувачів, у тому числі 
орендарів, цих земельних ділянок за їх рахунок.

В ідп овідн о  д о  ст ат т і 55  цього  ж  Закон у  з  а рахунок Державного 
бюджету України здійснюються виконання заходів, спрямованих на усунення 
причин та наслідків негативного впливу на земельні ресурси і ґрунти 
івнаслідок стихійного лиха або в разі неможливості встановлення винних у

! м2 Рівненська обласна державна адміністрація
І №вих-2744/0/01 -29/17 від 05.05.2017



цьому фізичних і юридичних осіб, та рекультивація земель, порушених у 
період до 1990 року.

Здійснення заходів з рекультивації земель за рахунок місцевих 
бюджетів не передбачено.

У зв’язку з тим, що на території області землі при незаконному 
видобутку бурштину порушуються невстановленими особами, законодавчі 
підстави для фінансування заходів щодо рекультивації цих земель з 
обласного та місцевих бюджетів відсутні.

За попередніми підрахунками на проведення заходів з рекультивації 
земель державної власності, порушених внаслідок незаконного видобутку 
бурштину в області, необхідне фінансування в розмірі понад 495 млн. 
гривень.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
ЗО листопада 2016 року № 1063 „Деякі питання реалізації пілотного проекту 
рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок 
незаконного видобування бурштину” рекультивація порушених земель 
державної власності лісового фонду буде проводитись за рахунок коштів 
державних підприємств. Виконавцями пілотного проекту згідно даної 
постанови є: державне підприємство “Бурштин України” (код згідно з 
ЄДРПОУ 34112754); дочірнє підприємство “Укрбурштин” публічного 
акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Українські 
поліметали” (код згідно з ЄДРПОУ 13970836).

Всього в Рівненській області земель лісогосподарського призначення, 
порушених внаслідок незаконного видобутку бурштину близько 4,16 тис.га, 
що становить 92 відсотка від загальної кількості земель області державної 
власності, порушених внаслідок незаконного видобутку бурштину, або 
73 відсотки від загальної кількості земель області державної та приватної 
власності, порушених внаслідок незаконного видобутку бурштину.

У зв’язку з тим, що площі порушених земель постійно збільшуються, 
постає необхідність проведення інвентаризації цих земель та розроблення 
робочих проектів землеустрою щодо їх рекультивації.

Враховуючи вище зазначене, узгоджені пропозиції щодо змін до 
Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2017- 
2021 роки будуть подані на наступну сесію обласної ради.

З повагою,
перший заступник голови адміністрації ІО.Приваре і. кий
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