ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ЩОДО
СТРАДЧАНСЬКИХ ОЗЕР ТА
СТРАДЧАНСЬКОЇ ГОРИ

ЕПЛ глибоко стурбована ситуацією, що сталася навколо Страдчанської гори та
можливого знищення Страдчанських озер. Огляд цієї ситуації дозволяє зробити
висновок про наявність ряду порушень, які зумовлені як порушеннями матеріальних
норм так і процедурних, зокрема, щодо наявності повноважень та розпорядження ними.
Для правильного розуміння цієї ситуації потрібно дати відповідь на запитання, для чого
бізнесу потрібна лісова дорога? Чому лісгосп іде на порушення і дозволяє користування
цієї дорогою? Чому місцеві органи влади погодили діяльність, яка не належить до їхньої
компетенції? Чому не врахували існування Міжнародного біосферного резервату
«Розточчя» під час планування діяльності? Чому не враховану існуючі природоохоронні
обмеження цих територій.
Факти:
У квітні місяці отець Михайло Нискогус фіксує початок рубок в межах Страдчанського
навчально-виробничого лісокомбінату державного вищого навчального закладу
«Національний лісотехнічний університет України».
6 червня 2019 року Івано-Франківська селищна рада Яворівського району Львівської
області надала лист підтримки щодо транспортування піску з кар’єру через лісову дорогу
на час прокладання каналізації вздовж вулиці, яка зараз використовується для
вивезення транспорту.
25 червня 2019 року рішенням № 403 Великопільської сільської ради Яворівського
району Львівської області надано дозвіл на користування лісовою дорогою
Страдчанського навчально-виробничого комбінату.
27 червня 2019 року рішенням № 868 Порічанська сільська рада Яворівського району
Львівської області надано дозвіл на користування лісовою дорогою біля водойм с.
Страдч, що з’єднує с. Великеполе, с. Поріччя і с. Страдч, яка проходить по території
Порічанської сільської ради.
04.10.2019 року укладено договір № 58/275 між Страдчанським навчально-виробничим
лісокомбінатом
Державного
вищого
навчального
закладу
«Національного
лісотехнічного університету України» та Товариством з обмеженою відповідальності
«Керамбуд» відповідно до якого СНВЛК надає ТОВ «Керамбуд» в оренду лісову дорогу
протяжністю 2300 м та шириною 6 м. (загально площа території 13 800 м.кв.)
Зазначається, що земельна ділянка належить СНВЛК на умовах постійного
користування відповідно до Державного акту на право постійного користування (серія Б
№ 040437) виданого Яворівською районною Радою народних депутатів трудящих 1978
року.
7 жовтня 2019 року договір доповнено додатком де передбачено безповоротну
фінансову допомогу у розмірі 80 000 грн., що є фактично прихованою оплатою за оренду
землі.
Окремо надано сторінку 110 з матеріалів лісовпорядкування 2017 року у яких зазначено,
що для будівництва лісових доріг складаються окремі робочі (технічні) проекти. Про
виконання ремонту дороги ТОВ «Керамбуд» згідно таких проектів нічого не зазначено у
договорі. Дорога необхідна ТОВ «Керамбуд» для доїзду та обслуговування (розробки)
кар’єру. Законодавство, яке порушується під час реалізації проекту із реконструкції
лісової дороги для потреб кар’єру.
1. Лісовий кодекс України

Право користування лісами здійснюється в порядку постійного та тимчасового
користування лісами. Ліси на землях державної та комунальної власності, спеціалізовані
лісогосподарські підприємства не можуть бути об’єктами державно-приватного
партнерства, зокрема об’єктами концесії. Тобто жодних угод між приватним бізнесом та
лісництвами не може укладатися.
Відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» лісові дороги належать до
відомчих доріг. Відповідно до цього закону статті 42 фінансування будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання відомчих (технологічних) та автомобільних доріг на
приватних територіях здійснюється за рахунок юридичних або фізичних осіб, у власності
яких вони знаходяться.
Таким чином укладений договір користування лісовою дорогу є порушенням лісового
законодавства і, фактично, прихованим договором оренди землі.
2. Земельний кодекс України
Надавати у користування лісові земельні ділянки може лише Кабінет Міністрів України.
Лісове підприємство як постійний користувач землі не може їх передати у користування,
навіть у частині територій відведених для лісових доріг.
3. Кодекс про надра
Для провадження діяльності з видобування корисних копалин може бути надана в
користування земельна ділянка державної чи комунальної власності, за умови, що вона
не залишиться у користувача надрами після завершення користування цими ресурсами
і лише у порядку визначеному законом. Лісові землі можуть надаватися лише зі згоди
Кабінету Міністрів України. Рішення КМУ щодо будівництва дороги в межах лісу не має.
4. Закони України «Про стратегічну екологічну оцінку» та «Про оцінку впливу на
довкілля» передбачають здійснення оцінок впливу на довкілля та їхнє врахування на
етапі просторового планування та на етапі планування визначених законом видів
діяльності. Вибір земельних ділянок для містобудівних потреб, зокрема, щодо
документів державного планування у сферах лісового господарства та транспорту
здійснюється під час стратегічної екологічної оцінки. Якщо говорити про оцінку впливу
на довкілля, то усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні
санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду теж підлягають оцінці впливу на довкілля.
Територія, яку відвели під дорогу, та яка потребувала розчистки згідно договору
становить 13 800 м. кв. (2300 м х 6 м). Таким чином планована діяльність, яка
здійснюється вимагає відповідних оцінок, проте такі проведені не були, а отже,
діяльність здійснюється не законно.
5. Міжнародне законодавство: Конвенція про охорони біорізноманіття, Водна рамкова
директиву, Рамсарська конвенція
Поза увагою сільських рад, які погоджували утворення прокладання лісової дороги для
потреб надрокористувача залишився той факт, що дорога прокладається на території
Смарагдової мережі, в межах басейну річки Верещиці, яка передбачає оцінку впливу на
річку не лише в межах водного плеса ріки, але і на всі екосистеми. Такої оцінки здійснено
не було.
Крім того не враховано, що територія, на якій здійснюється діяльність, належить до
міжнародного біосферного резервату “Розточчя”. Статус цієї території зобов’язані
враховувати всі суб’єкти, які планують свою діяльність в її межах.

Як показує публічна кадастрова карта територія де прокладається дорога належить до
території Смарагдової мережі, використання якої повинно відбуватися таким чином, щоб
це не шкодило особливим видам та місцям їхнього перебування.
Вздовж річки Верещиці утворилися водно-болотні угіддя, які виконують важливі
екосистемні функції та наділяють ці території природоохоронним статусом, який
відносить ці землі до особливо цінних.
З огляду на вище наведене вважаємо за необхідне:
1. Зробити звернення до КМУ та ГПУ щодо ініціювання процедури повернення
незаконно вилучених лісових земель під дорогу, захисту особливо цінних територій
водно-болотно угідь.
2. Звернення на ДБР та НАБУ щодо потенційних корупційних дій Страдчанським
навчально-виробничим лісокомбінатом Державного вищого навчального закладу
«Національного лісотехнічного університету України», під час укладення договору про
передачу права користування земельною ділянкою у формі договору користування
лісовою ділянкою.
3. Звернутися до ДБР та НАБУ щодо перевищення своїх повноважень сільськими
радами, головами сільських рад щодо погодження діяльності без проходження
відповідних процедур.
3. Звернення до ДЕІ Львівської області щодо зупинення незаконної діяльності із
прокладання дороги без проходження ОВД та СЕО.
4. Звернення до Яворівської районної державної адміністрації для ініціювання
розроблення схеми розвитку району з врахуванням вимог басейнового принципу
управління, існування Смарагдової мережі, особливого духовного та культурного центру
Страдецької гори та проходження цієї схеми стратегічної екологічної оцінки.
5. Звернення до Держгеокадастру щодо контролю за функціональним
використанням земельних ділянок.
6. Звернутися до ДАБІ щодо проведення позапланової перевірки виконання
будівельних робіт без оформлення права користування земельною ділянкою, на якій
проводиться будівництво капітальної дороги.
7. Звернення до Державної фіскальної служби Львівської області щодо належного
оподаткування та використання 80 000 грн., які сплачується ТОВ «КерамБуд»
Страдчанському
навчально-виробничому
лісокомбінату
Державного
вищого
навчального закладу «Національного лісотехнічного університету України», а також
перевірити за які кошти фінансується будівництво дороги через ліс.
8. Звернутися до Мінекоенерго з пропозицією щодо оголошення Страдчасньких
озер водно-болотними угіддями міжнародного значення.
9. Звернення у комітет з дотримання Бернської конвенції щодо належного
управління Смарагдовою мережею.
10. В Дністерське басейнове управління щодо розробки плану уплавління
басейном річки Верещиця.
Підготувала Софія Шутяк, провідний юрисконсульт МБО «Екологія-Право-Людина»

