
 

  

 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 березня 2021  року         м. Бережани               № 100 

 

Про попередження незаконної торгівлі 

рідкісними видами раннньоквітучих, 

ендемічних, реліктових і таких, що 

знаходяться під загрозою  зникнення   

рослин, а  також  рослин, занесених до 

Червоної книги України 

 
Розглянувши лист Державної екологічної інспекції у Тернопільській 

області від 12.02.2021 № 1/1-1-04-652 «Про попередження незаконної торгівлі 

рідкісними видами раннньоквітучих, ендемічних, реліктових і таких, що 

знаходяться під загрозою  зникнення   рослин, а  також  рослин, занесених до 

Червоної книги України», з метою посилення у 2021 році державного нагляду 

(контролю) щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, в тому 

числі занесених до Червоної книги України, згідно статті 15 Закону України  

«Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись статтями 5, 

8, 11, 18, 19 Закону України «Про Червону книгу України», статтями 6, 25, 26, 

36 Закону України «Про рослинний світ», статтями 33,52,53, частиною шостою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Бережанської міської ради,  

  

В И Р І Ш И В: 

1.  Заборонити торгівлю рідкісними видами ранньоквітучих, реліктових, 

ендемічних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення рослин, а також 

рослин, занесених до Червоної книги України (підсніжник білосніжний, 

шафран Гейфелів, білоцвіт весняний, цибуля ведмежа, горицвіт весняний, 

конвалія травнева тощо) на території міської ради. 

2.  Рекомендувати  Відділу поліції №1 (м. Бережани)  Тернопільського 

РУП ГУНП України в Тернопільській області вжити організаційно-практичних 

заходів щодо попередження та припинення правопорушень, пов’язаних з 

незаконним збиранням, перевезенням та реалізацією ранньоквітучих рослин, 

реліктових, ендемічних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення рослин 

та  занесених до  Червоної  книги  України. 



3. Відділу освіти, молоді і спорту міської ради організувати проведення 

роз’яснювальної роботи серед учнів про охорону та збереження ранньоквітучих 

рідкісних видів дикоростучих рослин. 

4.   Спеціалісту  І категорії з питань інформаційної діяльності та зв'язків із 

громадськістю Маланчук Х.І. забезпечити інформування громадськості на 

офіційному веб-сайті міської ради щодо дотримання природоохоронного 

законодавства стосовно охорони та збереження рослин, занесених до Червоної 

книги України. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Бабича В.М. 

      

        

    Міський голова                            Ростислав БОРТНИК 


