ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
19.05.2022

Ужгород

№619

Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо законодавчого
врегулювання «джипінгу»
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо необхідності законодавчого врегулювання «джипінгу» (текст Звернення
додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної ради.
Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
«Джипінг» як вид дозвілля стає дедалі більш популярним серед населення,
однак завдає значної шкоди довкіллю. Такий транспорт руйнує ґрунтовий
покрив, спалює велику кількість викопного палива та призводить до значного
шумового забруднення. Під колесами авто та квадроциклів, що їдуть по
бездоріжжю, гинуть тисячі дрібних тварин і рослин.
У зв’язку із недосконалим правовим регулюванням використання
механічних транспортних засобів у природі, складно запобігти негативним
наслідкам для навколишнього середовища, які спричиняє такий вид дозвілля.
Так, згідно зі статтею 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд»
пересування механічних транспортних засобів на території природних
заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків –
заборонено, за винятком шляхів загального користування.
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від
16.03.2015 № 80 керівники національних природних парків, що належать до
сфери управління Мінприроди, зобов’язані вжити заходів щодо недопущення у
межах зон регульованої рекреації пересування механізованих транспортних
засобів на суші та моторних човнів на річках за винятком пересування
дорогами загального користування.
Водночас у країнах Європейського Союзу джипінг на території дикої
природи (і тут йдеться не лише про об’єкти природно-заповідного фонду) –
заборонений. Для цього є спеціально відведені місця, де власник чи орендар за
власний кошт розрівнює зруйновану джипами чи квадроциклами землю. У
нашій держав поки що ні відповідного закону, ні такої практики немає.
Вважаємо, що в Україні необхідно розвивати практику таких територій,
зокрема поряд із туристичними об’єктами. Використання територій повинно
бути платним, а орендар чи власник такої території повинен відновлювати
порушений ґрунтовий покрив.
Натомість, використання джипів та квадроциклів у природі повинне бути
тільки у віданні спеціальних державних служб, зокрема Державної
прикордонної служби, Державної екологічної інспекції, Національної поліції
України тощо.
У зв’язку із вищенаведеним, ми, депутати Закарпатської обласної ради,
просимо невідкладно розробити та винести на розгляд Верховної Ради України
законопроєкт, який врегулює «джипінг» як вид дозвілля у спосіб, що не
завдаватиме шкоди довкіллю.
Звернення прийнято на пленарному засіданні
шостої сесії обласної ради VІІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІІІ скликання

