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№ 08 - 11 від 20 листопада 2012 р.
Президенту України
Януковичу В.Ф.
Щодо бездіяльності Адміністрації Президента України
у справі створення об’єктів природно-заповідного фонду
ЗВЕРНЕННЯ
Шановний пане Президенте!
Звертаюся до Вас від імені ЕГО «Зелений Світ з пропозицією – виходячи з Ваших законних
повноважень глави держави, вжити невідкладних заходів у справі створення об’єктів природнозаповідного фонду України (ПЗФ) загальнодержавного значення.
Члени ЕГО «Зелений Світ» стурбовані тривалим зволіканням із затвердженням проектів
оголошення у Тернопільській, Івано-Франківській та Луганській областях 11 заказників та
5 пам‘яток природи загальнодержавного значення.
Розроблені на їх основі проекти трьох указів Президента України давно погоджено в
установленому порядку центральними органами виконавчої влади, схвалено Урядом та подано на
розгляд Адміністрації Президента України. Натомість з незрозумілих причин ці проекти указів
Президента України досі не підписано Вами.
Це наступні проекти указів Президента України:
1) «Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»
(оголосити заказник "Волощина" та пам'ятки природи "Балка Крейдяний яр", "Печера
Опільська", розширити 3 парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва в Тернопільській та
Луганській обл) – схвалено Урядом 02.09.2010 року.
2) «Про оголошення природних територій заказниками загальнодержавного значення»
(оголошення заказників "Урочище Терське", "Добрянські гори", "Ельба", "Балка Ковильна" та
"Товтровий степ" в Луганській та Тернопільській обл) – схвалено Урядом 13.04.2011 року.
3) «Про оголошення природних територій та об’єктів заказниками і пам’ятками природи
загальнодержавного значення» (оголошення заказників “Дельфінієвий схил”, “Єлізаветівський
степ”, “Сафоново”, “Калинове-Довге”, “Церковний ліс” та 2 пам‘ятки природи в Луганській та
Івано-Франківській обл) – схвалено Урядом 30.11.2011 року.
Цей факт ми розцінюємо, як прояв бездіяльності Адміністрації Президента, яка впродовж
кількох років приховує від Вас проекти Указів, чим перешкоджає виконання Вами, як
Президентом України, Ваших законних функцій по створенню об’єктів ПЗФ.
Як Вам відомо, створення об’єктів ПЗФ є основним інструментом комплексного
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Їх роль у підтримці природної рівноваги,
екологічної стійкості планети, у збереженні біосфери в цілому величезна і принципово незамінна.
Вам відомо також, що Україна є стороною європейської «Конвенції про охорону дикої
флори та фауни і природних середовищ існування в Європі» (Бернська конвенція). Розвиток
екологічної мережі та створення об’єктів ПЗФ в контексті виконання зобов’язань за цією
Конвенцією є важливим критерієм інтеграції України до європейського співтовариства.

Прошу Вас, пане Президенте, доручити главі Адміністрації Президента подати Вам на
підпис зазначені проекти указів Президента, а також з'ясувати причини тривалого приховування
від Вас проектів згаданих указів.
Письмову відповідь на це звернення прошу надати відповідно до вимог ст. 20 Закону
України „Про звернення громадян», на зазначену вище поштову адресу.
З повагою, виконавчий директор ЕГО “Зелений Світ”,
член Правління Української Гельсінської спілки з прав людини
Олександр Степаненко.

