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№ 02 - 11  від 2 листопада 2013 р.        

Президенту України  

Януковичу В. Ф. 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ 

 

Шановний пане Президенте! 

Як Вам відомо, 9 лютого 2013 року 122 представника громадських організацій 

України, Білорусі, Казахстану, Польщі, Росії та Узбекистану відправили Вам відкрите 

звернення "Зупинити знищення Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника!". 

Пізніше аналогічне звернення зробив і Всесвітній фонд природи. 

Протести громадськості спрямовані проти масового відчуження земель даного 

природного заповідника. Адже на 2013 рік, у протиправний спосіб близько 100 га земель 

Ялтинського заповідника вже опинилися в користуванні сторонніх власників. При цьому 

органи місцевого самоврядування Великої Ялти продовжували незаконні відчуження його 

територій: відповідно до проектів генеральних планів Кореїза, Ялти і Алупки розширення 

даних населених пунктів має відбуватися саме за рахунок заповідних ділянок. Так, Алупка 

вже приступила до їх незаконного освоєння, проект генерального плану Кореїза передбачає 

його розширення на 452 заповідних гектари, Ялту за рахунок земель заповідника 

передбачається розширити на 400 га.  

Однак найбільш кардинальні зміни конфігурації заповідника передбачає розроблений 

в 2012 р. "Проект зміни меж і розширення Ялтинського гірсько-лісового природного 

заповідника" - відповідно із ним більше 700 гектар субтропічних природних комплексів 

заповідника слід обміняти на ділянки гірського поясу, представлені яйлами й старовіковими 

буковими лісами. 

Громадськість вимагає припинити протизаконне вилучення земель з Ялтинського 

заповідника. Адже ст. 51-54 Закону "Про природно-заповідний фонд України" допускає 

вилучення ділянок із територій природно-заповідного фонду за науковими висновками – 

лише у разі втрати ними своєї природної цінності. Наскільки ж нам відомо, всі експертні 

висновки свідчать про те, що субтропічні ділянки Ялтинського заповідника свою цінність на 

даний момент зберегли. 

Підставою для розробки "Проекту зміни меж…" стало Доручення Президента України 

від 08.08.2011 "Про розроблення пропозицій щодо РОЗШИРЕННЯ Ялтинського гірсько-

лісового природного заповідника" . Проте вже в прийнятому на його підставі Рішенні 

Кабінету Міністрів № 676-р від 03.09.2012 проект було націлено вже на ЗМІНУ МЕЖ. 

Кошти на розробку даної документації, 1787,763 тис. гривень, були виділені з 

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища ТОВ "Торсистем 

Бутзбах Груп-Україна", яке до того спеціалізувалося на оптовій торгівлі. На підставі цієї 

документації Мінприроди підготувало відповідний проект Указу Президента.  

Черговою новацією цього документу стало "упорядкування" території заповідника і 

виділення 712.74 га  для прокладки магістрального газопроводу Ялта-Форос-Севастополь. У 

2005 році при подібних же обставинах газопровід вимагав близько 50 га. Тому викликає 

сумнів обґрунтованість виділення для будівництва газопроводу значно більшої площі, 
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передбаченої проектом Указу Президента. Протягом 2012 р. Мінприроди погоджувало цей 

проект з центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Криму, місцевою 

владою та адміністрацією заповідника. 11.03.2013 року Кабінет Міністрів його погодив і 

передав до Адміністрації Президента. На даний момент цей проект Указу Президента 

знаходиться на доопрацюванні.  

 

Відтак на підставі ст. 34 Конституції України, ст. 4 Конвенції про доступ до 

інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 

питань, що стосуються довкілля (Оргуської конвенції), ст. 5, 13 - 15, 19, закону „Про доступ 

до публічної  інформації”, ст. 5- 6, 13 закону „Про інформацію”, ст. 9 закону „Про охорону 

навколишнього природного середовища” прошу Адміністрацію Президента України надати 

мені відомості, котрі мені необхідні для реалізації моїх прав та інтересів, як громадянина 

України та члена природоохоронної організації.  

 

1. Проект Указу Президента "Проект зміни меж і розширення Ялтинського гірсько-

лісового природного заповідника». 

2. Розділ з оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) проекту з 

прокладання магістрального газопроводу Ялта-Форос-Севастополь. 

3. Прошу дати відповідні доручення з тим, аби з’ясувати, чи проводилася у складі 

комплексної державної експертизи  генеральних планів Кореїзу, Ялти і Алупки державна 

екологічна експертиза? Якщо проводилася, прошу надати копії її висновків. 

4. Прошу також повідомити, чи планується проведення громадського обговорення 

"Проекту зміни меж і розширення Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника" – 

у відповідності до ст. 6 – 8 Оргуської конвенції? Якщо так, то коли і у якій формі?  

 

Інформацію прошу надати у письмовому або електронному вигляді, відповідно до 

вимог п 1 ст. 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, на зазначену 

поштову або електронну адресу. При надсиланні відповіді електронною поштою 

зобов’язуюсь повідомити про її отримання. 

 

З повагою,  

Олександр Степаненко 

виконавчий директор ЕГО „Зелений Світ”, 

член Правління Української Гельсінської спілки з прав людини.  
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