
3в1т про орган1зац!йну та господарську д1яльн|сть
нпп <<Р1але 11ол!сся>> за 2017 р!к

Ёац|ональний природний парк <1!1але |{ол!сся>> створений зг|дно з
}казом |{резидента }кра!ни в|д 02.08.2013 р. )\гэ420120|з з мето}о зберех<ення
ц|нних природних комплекс|в та |сторико-культурних об'скт|в сх|дно]
чаотини Р1алого |{ол| с ся.

3агальна площа |{арку складае 8762,7 га., розтатшований на територ||
1зяславського району - 5255,7 га.' та €лавутського району _ 3507,0 га., в тому
числ1 2764,0 га., що нада1оться в пост|йне користування та 5998,7 га., що
вкл}оча}оться до його складу без вилунення у землекористуван!в.

|{арк перебувае у п|дпорядкуванн! !ер>кавного агентства л|сових
ресурс|в }кра?ни. Фперативне управл|ння |{арком зд|йснтое [мельницьке
обласне управл|ння л|сового та мисливоького господаротва.
куратор ом е Ёац| о нальний л|сотехн| чний ун|в ер ситет }кр а!ни.

Фсновними землекористувачами ц|е| територ|| е 8 с|льських

Ёауковим

рад-5в
1зяславськоп,1у район|, 3 в €лавутському район|. .[{|сокористувачами с !|{
<<1зяславське л|сове господарство) 1 ш{ <6лавутське л1сове господарство).
.{о складу |1арку ув|йтшли 11 повн|ст}о та 1 частково територ|й та об'ект|в
природно-запов|дного фо"ду област|, 7 повн|стто та 1 частково з них в
1зяславському район| | 4 _ в €лавутському район|.

-{,к заг€|"льнодер)кавна установа нпп <<йале |{ол|сся>> почав
функц1онувати з л1отого 201л4 року. Ёа сьогодн| [{арк проходить пер|од
становлення' сформований частково аларат управл!ння, сектор дер:кавно!
охорони' зберех<ення та в|дтворення природних екосистем' сектор економ1ки
та ф|нанс|в, сектор бухгалтерського обл|ку та зв!тност| | науковий в|дд|л. Ба
сьогодн| в тштат1 |!арку працк)е |2 сп1вроб|тник|в. Браховугоии 1€, що
Ёац|ональний парк с науково-досл|дното
проводиться за рахунок деря{авного бтодэкету.

установо}о' ф|нансува|7!1'я

Ёа сьогодн|тпн|й день основнимилитаътнями |{арку с :

розробленн'1 проекту землеустро}о щодо в1дведення земельних
д1лянок та проекту землеустро}о з орган1зац11 та встановлення ме)к територ11
[{арку | винесення !х в натуру.

у 2017 роц| нами був нерговий раз п|дготовлений пакет документ|в у 5-
ти екземплярах та над|сланий лист-клопотання 1з пакетом цих документ|в в|д
з1.0]. 2017 р. }Ф 90 до )(мельницько| одА, яка, в сво}о чергу' над|слала на1ш

пакет документ|в до 1&б|нету й!н1стр|в 9кра|ни щодо отримання

розпорядя{ення 1{абм|ну г!ро надання дозволу на розробку проект|в
землеустро}о з орган|зац|] та встанрвлення меж територ|| |{арку. 1{аб1нетом
Р1|н!стр|в 9кра|ни роз|слан| екземц ,ф^ документ|в до !ер>кавного агентства
л]сових ресурс|в 9кра!ни, 1!1|н|стерства еколог|] та природних ресурс|в
}кра!ни, 1!1|н|стерства ащарно| пол|тики та продовольства }кра|ни'

[мельницько| одА для п6годження.



|!1!нагропол|тики над1слано1у!1нагропол1тики над1слано лист до 
^мельницько1 

0дА (в1д 0Б. 1 |. 20 | /

р. }{'р 37-!з'|11247оз) з |нформац!ето, що потребуе утоннення загальна площа
)(мельницько] одА (в1д 08.1 1. 201,7

земельних д!лянок, передача та вилу{ення яких в|дноситься до повноважень
1{аб|нету 1!1|н|стр|в 9кра!ни.

Ёараз| завер1шу}оться роботи по розпод|лу земельних д|лянок,
пост|йним користувачем яких е $ <<1зяславське л|сове госг1одарство>>. }хсе
п|дготовлена техн|чна документац|я, яка в даний час знаходиться на
ресстрац||. |{|сля проведення реесщац|| документац|| для земельних д|лянок
булуть присвоен| кадастров| номери та оформлен| витяги з .{ержавного
кадастру про земельн| д1лянки.

3а результатами проведених роб|т встановлена уточнена площа
земельних д|лянок, що плануеться передати для Ё[{|{ <<йале [{ол1сся>.

|{|сля ощимання вище наведених документ|в, нпп <<Р1але |{ол|сся>
знову буд" п|дготовлений пакет документ|в, |з врахуванням зм|н у
земельному законодавств| :

- клопотанн'{ до (аб|нету 1!1|н!стр|в !кра|ни про надання дозволу
на розробку проекту землеустро}о щодо в1дведення земельних д|лянок;

граф|нн| матер|али;
заява щодо згоди на вилу{ення земель, нотар|ально зав|рена;

установч| документи Ё|!|[ <Р1але |{ол|сся>, нотар|ально зав|рен|.
|аким чином' безпосередньо' нац|ональним природним парком <<Р1але

|{ол|сся> знову 6уд" подано до 1{аб|нец й|н|стр|в 9кра!ни клопотання про
наданътя дозволу на розроблення проекту землеустро}о щодо в|дведення
земельно| д1лянки разом |з документац|ето, зг|дно чинного земельного
законодавства.

1нтшими ва)кливимит7итаннямиу д|яльност| Ё|{|1 <<йале |{ол|сся с:
- проведеннял!совпорядкування;
- розроблення |{роекту орган|зац|| територ|| |{арку, охорони,

в|дтворень1я та рекреац|йного використання його природних комплекс|в !

об'скт|в, а тако)к
проведення зонування територ|| ||арку.

|{огод>кено р|тпенням Ёауково_техн|чно| ради нпп <<Р1але |{ол|сся>> в|д
14 щулня 20|7 року.

{ирект А.в. €асгок
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