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Прем’єр міністру України  

Яценюку А. П. 

  

Щодо бездіяльності вищих органів державної влади   

у справі становлення об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення 

 

ВІДКРИТЕ  ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Арсенію Петровичу! 

 

Звертаюся до Вас з пропозицією – виходячи з Ваших законних повноважень глави 

Уряду, вжити невідкладних заходів у справі становлення об’єктів природно-заповідного 

фонду України (ПЗФ) загальнодержавного значення.  

Як Вам відомо, через суттєву втрату пріоритетності екополітики у діяльності 

попереднього Уряду виявилися «замороженими» цілі напрямки природоохоронної 

діяльності. У аналітичному огляді з проблематики природно-заповідної справи (ПЗС), 

розробленому у 2013 році групою авторитетних природоохоронних організацій відзначено, 

що нині триває різкий занепад галузі, охарактеризований ними, як «льодовиковий період». В 

ході земельної реформи кількість територій, придатних для розвитку екомережі 

катастрофічно скоротилась. Створення нових заповідних територій зустрічає спротив на всіх 

рівнях погодження. Документація багатьох створених об’єктів природно-заповідного фонду 

(ПЗФ) втрачена. Розвиток ПЗС став ініціативою громадських організацій та свідомих 

науковців (http://epl.org.ua/uploads/media/EPL_17_18_for_web.pdf) 

Одним з невирішених питань у цій сфері є отримання у постійне користування 

природно-заповідними установами (ПЗУ) земель лісового фонду. Так, низка ПЗУ створених 

ще у 2009-2010 роках, досі не може оформити права на свої землі. Процедура отримання 

ПЗУ земель лісового фонду врегульована ст. 151 п. 6-в Земельного кодексу України - для 

передачі земель у ПЗФ необхідна "нотаріально засвідчена письмова згода землевласника 

(землекористувача)". Такими землекористувачами в багатьох випадках є державні 

лісогосподарські господарства, але саме вони блокують виконання Указів Президента, щодо 

отримання заповідними установами лісових земель.  

Розпорядження  КМУ № 796-р "Про погодження питання щодо вилучення та передачі 

у постійне користування із зміною цільового призначення земельних ділянок установам 

природно-заповідного фонду" дозволяє структурам Державного агентства лісових ресурсів 

(Держлісагентство) надавати відповідні нотаріально-завірені згоди національним паркам. 

Разом з тим, після появи розпорядження змін у політиці лісогосподарських підприємств та 

управлінь не сталося – хоча формально  Держлісагентство не заперечує проти вилучення 

земельних ділянок. 

      

СТАНОМ НА СЬОГОДНІ З ТРИДЦЯТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ 

ПАРКІВ, ЩО БУЛИ СТВОРЕНІ В УКРАЇНІ  У 2009-2010 РОКАХ, ЛИШЕ ОДИН ЗМІГ 

ОФОРМИТИ ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

ДІЛЯНКАМИ. 

 

 

http://epl.org.ua/uploads/media/EPL_17_18_for_web.pdf


Не надали національним парками згоди на вилучення земельних ділянок для 

включення у склад ПЗФ: "Бродівське лісове господарство" та ДП "Золочівське лісове 

господарство" (не передали землю у НПП "Північне Поділля", Львівська область), ДП 

"Кременецьке лісове господарство", Кременецьке лісогосподарське підприємство "Кремліс" 

та ПЗ "Медобори" (не передали землю до НПП "Кременецькі гори", Тернопільська область), 

ДП "Бучацьке лісове господарство", ДП "Чортківське лісове господарство" (не передали 

землю до НПП "Дністровський каньйон", Тернопільска область), ДП "Острозький лісгосп", 

ДП "Острозький держспецлісгосп", ДП "Здолбунівський держспецлісгосп" (не передали 

землю до НПП "Дермано-Острозький"), ДП "Гутянське лісове господарство" (не передало 

землю до НПП "Слобожанський"), ДП "Чичельницький лісгосп" (не передає землю до НПП 

"Кармелюкове Поділля", Вінницька область), ДП "Народицький спецлісгосп" та ДП 

"Народицький лісгосп" (не передають землю до природного заповідника "Древлянський", 

Житомирська область). 

Можна стверджувати, що такі дії вертикалі управління лісовою галуззю – це навмисне  

саботування розвитку ПЗС України, визначеної Указами Президента. Управлінці лісового 

сектору саботують національні інтереси виключно в своїх корупційних цілях. Прикладом 

може слугувати ДП "Гутянське лісове господарство", котре, з одного боку, досі не надало 

згоду на отримання земель НПП "Слобожанський", а з іншого - без жодних законних підстав 

роздає лісові землі під капітальне будівництво (відповідно до даних, отриманих під час 

ревізії фінансово-господарської діяльності Держлісагентства та підпорядкованих їй структур, 

яка була проведена Державною фінансовою інспекцією України). 

 

Пропонуємо зобов’язати нове керівництво Міністерства аграрної політики і 

продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів, Держлісагентства:  

1. Негайно вирішити питання щодо надання згоди на вилучення земель лісового 

фонду для переведення їх, відповідно до Указів Президента, до ПЗФ (відповідно до переліку 

у Розпорядженні № 796-р). 

2. Забезпечити отримання ПЗУ земель лісового фонду, виготовлення ними проектів 

організації територій, оформлення права на постійне користування землями, що потребують 

збереження, як природне надбання України. 

3. Розглянути питання про персональну відповідальність керівників Держлісагентства, 

його Управлінь лісового господарства у Львівській, Тернопільській, Вінницькій, 

Житомирській та ін. областях, котрі припустилися блокування процесу передачі земель 

новоствореним НПП у відповідності до чинних указів Президента та розпорядження Уряду.  

 

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”,  

Олександр Степаненко                    

                                                                    


