
 
  

ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКИЙ  РАЙОН    ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 28 

 

21 лютого  2018 року                                                                  смт. Вороновиця   
 
Про вжиття  заходів    щодо недопущення збуту (продажу)  

об`єктів рослиного світу на території   Вороновицької ОТГ.  

  
          Розглянувши та  обговоривши лист  Держекоінспекції у Вінницькій  
області « Про вжиття  заходів  щодо недопущення збуту (продажу) об`єктів 
рослиного світу на території   Вороновицької ОТГ, з метою забезпечення 
охорони рослинного світу на території Вороновицької ОТГ недопущення до 
вилучення з природного середовища та здійснення незаконної торгівлі 
об`ктами рослинного світу, які занесені  до Червоної книги України, а саме: 
підсніжник  білосніжний, цибуля ведмежа (черемша), керуючись Законами 
України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про 
рослинний світ”, „Про Червону книгу України”, «Правил торгівлі на ринках», 
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції, ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 
виконком  Вороновицької селищної ради  

 
В И Р І Ш И В : 

 
1. В період проведення операції „Первоцвіт” та постійно: 
1.1. Заборонити  юридичним та фізичним особам на території Вороновицької 
ОТГ вилучення з природного середовища та здійснення незаконної торгівлі 
об`ктами рослинного світу, які занесені  до Червоної книги України, а саме: 
підсніжник  білосніжний, цибуля ведмежа (черемша). 
2. Директору комунального  ринку Вороновицької селищної ради   Зять М.І. 
забезпечити безумовне виконання пункту 41 Правил торгівлі на ринках, 
затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції. 
3.Начальнику Муніципальної поліції, в період проведення операції 
здійснювати заходи щодо протидії торгівлі на території селищної ради 
(включаючи автошлях, торгові ринки) ранньоквітучими рідкісними видами 
дикоростучих рослин занесених до Червоної книги України та відповідно до 
наданих повноважень документувати та вилучати рослину продукцію та 



вживати заходи по притягненню винних осіб до відповідальності, згідно 
вимог  чиного законодавства. 
4. Директорам  навчальних  закладів Вороновицької ОТГ в  рамках акції 
"Первоцвіт – 2018", з метою формування у підростаючого покоління 
природоохоронних навичок та почуття відповідального ставлення до 
природи, рекомендується у навчальних закладах  провести просвітницьку 
роботу -  тематичні уроки, бесіди, конкурси, вікторини та виставки. 
5.Провести  інформування  громадян через засоби масової інформації щодо 
заборони торгівлі на території Вороновицької селищної ради 
ранньоквітучими рідкісними видами дикоростучих рослин . 
 
 
 
СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                   О.Г.КОВІНЬКО 


