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№ 03 - 10  від 17 жовтня 2013 р.        

Начальнику Державної екологічної інспекції  

у Тернопільській області Батогу М. Я. 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

 

Шановний Миколо Ярославовичу! 

Інформую, що з повідомлень багатьох інтернет-видань (наприклад, публікація на 

порталі «Лісовод» «Екоінспектори і лісоруби змовилися, знищуючи Іванівський заказник?»- 

http://www.lesovod.org.ua/node/19400) ЕГО «Зелений Світ» стало відомо про рубки лісу в 33 

та 34 кварталах Тернопільського лісництва ДП «Тернопільське лісове господарство» у 

межах ботанічного заказника місцевого значення «Іванівський», (поблизу с.Підгороднє 

Тернопільського району), які проводяться з метою облаштування лижеролерної траси для 

Тернопільського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" .   

Із змісту повідомлень можна зробити висновок, що Державна екологічна інспекція у 

Тернопільській області (ДЕІ) перевіряла даний випадок, за результатами перевірки було 

нараховано збитки у певній сумі, а матеріали перевірки направлені Тернопільському 

міжрайонному прокурору з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері для 

вжиття заходів прокурорського реагування. 

 

На підставі ст. 34 Конституції України, ст. 4 Оргуської конвенції, ст. 5, 13 - 15, 19, 

закону „Про доступ до публічної інформації”, ст. 5- 6, 13 закону „Про інформацію”, ст. 9 

закону „Про охорону навколишнього природного середовища” прошу надати мені 

відомості, котрі мені необхідні для реалізації моїх прав та інтересів, як громадянина України 

та члена природоохоронної організації.  

1. Чим обґрунтовувало ДП «Тернопільське лісове господарство» потребу 

прокладання дороги саме через територію ботанічного заказника «Іванівський»? 

2. Чи отримало ДП «Тернопільське лісове господарство» спеціальний дозвіл на 

використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення у відповідності до ст. 9 – 1 закону «Про природно-заповідний 

фонд» та Постанови КМУ від 23 травня 2007 р. № 761? 

3. Чи відповідає діяльність ДП «Тернопільське лісове господарство» на території 

ботанічного заказника місцевого значення «Іванівський» ст. 26 закону «Про природно-

заповідний фонд» в частині щодо заборони діяльності, що суперечить положенню про 

заказник; а також ст. 64 закону «Про охорону навколишнього природного середовища» в 

частині щодо обов’язку суб’єктів використання тваринного та рослинного світу 

забезпечувати охорону та відтворення видів, занесених до Червоної книги. 

4. Чому у процесі перевірок, здійснених ДЕІ, не застосовано такси, встановлені 

Постанови Кабміну від 24.07.2013 "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, 

заподіяної внаслідок порушення законодавства про природно-запові дний фонд"? 

5. Чи у процесі перевірок, здійснених ДЕІ, було обраховано збитки, завданні 

знищенням видів, занесених до Червоної книги України, котрі перебувають під охороною у 

заказнику «Іванівський»?  

6. Чи у процесі перевірок, здійснених ДЕІ, було перевірено наявність у ДП 

«Тернопільське лісове господарство»  наукового обґрунтування на здійснення рубок дерев 

у заказнику? Якщо таке обґрунтування розроблялося, прошу надати його копію. 

http://www.lesovod.org.ua/node/19400


Інформацію прошу надати у письмовому або електронному вигляді, відповідно до 

вимог п 1 ст. 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, на зазначену 

поштову або електронну адресу. При надсиланні відповіді електронною поштою 

зобов’язуюсь повідомити про її отримання. 

 

З повагою,  

Олександр Степаненко 

виконавчий директор ЕГО „Зелений Світ”, 

член Правління Української Гельсінської спілки з прав людини.  

                                                                                                    


