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На № 328/2/4/3/1489 від П .б їМ  Міноборони

У Комітеті розглянуто ваше звернення щодо надання інформації відомчої 
належності земельних ділянок під спорудами колишніх шахтно пускових 
установок і надаємо вказану інформацію.

Вінницька область.
Земельна ділянка площею 234,0 га під об'єктом №680, і передана в 

користування Міністерству надзвичайних ситуацій.
Земельна ділянка площею 324,9 га під об'єктом №679/1 згідно облікових 

даних належить до земель оборони.
Земельна ділянка під об'єктом №679/3, передана в користування 

Вінницького обласного управління лісового господарства.

Волинська область.
Згідно облікових даних земельна ділянка під об'єктом №582 рішенням 

Тисменицької районної ради від 12.07.89 №131 передана в народне 
господарство.

Житомирська область.
Згідно Постанови спільного засідання колегії Держкомзему і Міноборони 

зід 23.11.93 №8/11 та рішення 18 сесії XXI скликання від 15,02.94 
Житомирської обласної Ради "Про передачу земель Міністерства оборони 
України у відання Рад народних депутатів" земельних ділянок загальною 
площею 277,0 га.

На даний час земельна ділянка площею 196,4 га передана в постійне 
користування Олевського комунального підприємства Ояевськзгроліс та 
площею 80,6 га Державному підприємству "Луганський лісгосп .

Івано-Франківська область.
Земельні ділянки загальною площею 204,1 га рішення 

зід 12.07.089 №131 вилученні із земель Міністерства 
сільськогосподарському підприємству Іскра .чо
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Миколаївська область. 3
За військовою частиною 33883 обліковуються земельні ділянки 

загальною площею -  142,2 га, в тому числі, в межах території:
Кривоозерського району -  104,78 га;

І Первомайського району * 36,3 га; і
м. Первомайськ- 1,1064 га.

Кривоозерський район.
Крадоозерською райдсржадмшістрадією розпорядженням від 01.03,06

^ о о І  хя < Р°  пРигшнення цРава постійного користування військової частини 
33883 Міністерства оборони України на території Берізківської сільської ради» 
земельну ділянку площею 18,01 га (з них 10,0 в ріллю, а 8,01 в чагарники ) 
передано до земель запасу.

Земельні ділянки загальною площею 86,77 га потребують проведення 
повної рекультивації, а саме:

видалення усіх залишків бетонних і металевих конструкцій колишніх 
шахтно-пускових установок;

проведення комплексу робіт з технічної та біологічної рекультивації з 
метою повернення земельних ділянок у стан придатний для подальшого 
використання.

Первомайський район.
На території Первомайського району було розміщено ЗО лускових шахт 

під ракетні установки стратегічного призначення на загальній площі 219,32 га, 
із них передано до земель запасу 161,87 га.

Із загальної площі земель переданих до земель запасу ( землі військової 
частини 33883):

- на площі 104,17 га технічну рекультивацію проведено, необхідно 
провести біологічну;

- на площі 32,3 га рекультивація не проведена;
- на площі 25,4 га земель ракетні установки із шахт видалені (шахти 

г-етонні монолітні, глибиною до 20 метрів, накриті металевим брухтом), 
рекультивація взагалі не проводилась.

На території загальною площею 36,3 га технічна рекультивація проведена 
-а  площі 27,4 і а, але акти орийому-передачі відсутні. Питання про переведення 
плх земельних ділянок до земель запасу та подальшого використання 
вирішується комісією ігри райдержадміністрації.

Земельна ділянка площею 21,15 га, під 3 пусковими шахтами (шахти 1968 
току) обліковуються за Первомайською КЕЧ району. Рекультивація зазначеної 
дуельної ділянки пе проводилась.
-її земельній ділянці площею 8,9 га (територія колишнього командного пункту) 
розташований музей ракетних військ. Розпочаті ^роботи по виготовленню 
тгавовстановлюючих документів на землю.



Львівська область.
Радехівський район.

Земельна ділянка надана в постійне користування ДП "Радих«пенсе 
лісомисливське господаїкггво".

темельна ділянка надана и постійне користукміш« ДП "БродіпоькиЙ 
дсржлісгосп".
Стрийський районі

Земельна ділянку надана в постійне користування Скорінському 
війсі.клісгоспу на території Нежухівської сільської рпди та корнетушімні 
Стрийського держлісгоспу на території Лисовицької сільської ради.

Хмельницька область.
Земельна ділянка площею 4,8 га згідно облікових даних налЬжить до 

земель оборони.

Черкаська область.
Земельна ділянка площею 13,1 га на язой-знаходились 4 шахтні лускові 

установки, за результатами інвентаризації, відповідно до розпорядження 
райдержадмінісфаїхії від 04.05.93 №102 пропонувалась до передачі у народне 
господарство.

Розпорядженням райдержадміністрації від 23.10.95 Хе 15 вказана земельна 
ділянка надана в постійне користування Уманському держлісгоспу.

кии район.

Перший заступник Голови Комітет В.В.Кулініч
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