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МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК “ГУЦУЛЬЩИНА” 

 

№ 174/12  _від 25.03.2016 

ЕГО «Зелений світ» 

Колектив Національного природного парку «Гуцульщина» 
просить захисту 

 
Ми, члени трудового колективу Національного природного парку 

«Гуцульщина» створеного 14 травня 2002 року відповідно до Указу Президента 

України  № 4656/2002, просимо Вас покласти край численним «наїздам» деяких 

депутатів різних рівнів, службових і приватних осіб, силових структур, 

необ'єктивних публікацій в інтернет-ресурсах. 

 

Зі створенням НПП  «Гуцульщина» значно покращилася екологічна 

ситуація в лісах району, істотно скоротилися браконьєрство, самовільні рубки, 

відновилася чисельність мисливської фауни, взяті під охорону оселища 

рідкісних видів рослин, тварин, грибів та природних середовищ, виконуються 

програми відтворення тису ягідного та рідкісних видів грибів, ведеться 

моніторинг лісів за міжнародними методиками, розроблена та запроваджується 

програма «Переформування похідних деревостанів».  

 

Парк став одним із головних чинників екологічного, 

духовно-патріотичного виховання дітей, молоді та населення. На базі Парку 

проводилися міжнародні, загальнодержавні, регіональні конференції, семінари, 

школи, майстер-класи тощо. За підсумками природоохоронної, наукової та 

екологоосвітньої діяльності впродовж останніх п'яти років НПП «Гуцульщина» 

серед 48 Національних природних парків України входить в п'ятірку кращих, а 

його директору присвоєно звання «Заслужений природоохоронець». 

 

НПП «Гуцульщина» впродовж 13 років бореться з нечистими на руку 

місцевими бізнесменами та й окремими представниками влади, котрі бажають 

заволодіти землями ПЗФ, а відділ Державного земельного агентства в 

Косівському районі практично сприяє їм, роздаючи Державні акти 

землекористувачам на території ПЗФ. У 2003 році цей райвідділ називав лише 

двох орендарів - сторонніх землекористувачів на території парку, а в грудні 

2013 року, озвучено вже 166 суб'єктів, які повністю чи частково знаходяться на 

території парку. Це при тому, що Парк на це не дав жодного погодження, 



більше того, за фактами сторонніх користувачів ми неодноразово зверталися в 

правоохоронні, контролюючі органи та владні структури. На цю тему, за 

ініціативи парку, відбулося біля 40 нарад державного, обласного та районного 

рівнів, але питання й досі залишаються не вирішеними. Ніхто й не поніс 

покарання за ці протиправні дії.  

 

Констатуємо, що на сьогоднішній день саме присутність сторонніх 

користувачів на території ПЗФ, відсутність належного реагування 

правоохоронних органів стали на заваді виготовлення правоустановлюючих 

документів на право постійного користування земельними ділянками ШШ 

«Гуцульщина». 

 

З 2004 року численні перевірки різними контролюючими органами не 

підтвердили масових порушень та наявності судових проваджень, щодо 

посадових осіб Парку про які пишуть окреслені суб'єкти. Проте нападки і 

дезінформація тривають на різних рівнях. 

Так звані «друзі парку», псевдопатріоти, окремі голови сільських рад, 

депутати різних рівнів та зацікавлені особи в заволодінні земельними ділянками 

природно-заповідного фонду (ПЗФ), а також представники лісової мафії не 

беруть до уваги позитивні результати діяльності парку, а акцентують увагу на 

недоліках (перебільшуючи їх), займаються відкритою брехнею та 

дезінформацією щодо діяльності Парку і його керівництв, підбурюють 

населення у недоцільності існування нашої установи. 

 

Хотілося б зауважити, що, жителі та громадські організації Косівщини, 

інші організації та установи активно співпрацюють з Парком і цілком 

підтримують його діяльність, за невеликим виключенням осіб, зацікавлених у 

привласненні земель ПЗФ і неконтрольованих вирубках деревини. Цьому є 

чимало документальних підтверджень. 

 

Основну негативну, дестабілізуючу роль відіграє сільський голова села 

Пістинь, який розпочав «програму» дискредитації керівництва та колективу 

Парку, за останні роки сам робив неодноразові спроби заволодіння землями ПЗФ 

НПП «Гуцульщина». 

 

Так в 2005 році Т. Бейсюк незаконно домігся видачі розпорядження 

Косівської РДА, яким йому особисто надано в оренду 1,39 га земель, які передані 

Парку у відповідності до Указу Президента України, тому керівництво Парку 

стало йому на заваді. 

 



В червні 2012 року сільським головою Т. Бейсюком було організовано і 

здійснено спробу колективного рейдерського захоплення будівлі, де розміщений 

туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая». За цим фактом 

було порушено кримінальну справу проти Т. Бейсюка за двома статтями 

Кримінального кодексу України ст. 293;295. 

 

За рішенням вищого адміністративного суду України Т. Бейсюк і сьогодні 

сплачує моральне відшкодування особисто директору НПП «Гуцульщина» за 

протиправності під час рейдерського захоплення. 

 

В березні 2013 року Кабінетом Міністрів України видано розпорядження 

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою на площі 116 га для 

впровадження проекту «Туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого 

Миколая». ДП «Карпатигеодезкартографія» розробило проект землеустрою 

згідно чинного законодавства України, який пройшов обов’язкову експертизу в 

Державному агентстві земельних ресурсів України і був направлений у райвідділ 

Держземагенства в Косівському районі для проведення державної реєстрації, 

однак вище згадані особи с. Пістинь, всілякими способами перешкоджають цій 

реєстрації, подають позови до суду щодо відміни розпорядження Косівської РДА 

про затвердження названого проекту землеустрою і т. д. 

 

В липні 2013 року, Пістинською сільською радою, з ініціативи її голови, 

був затверджений генеральний план забудови села Пістинь, яким передбачено 

включення 605 га земель ПЗФ за межами населеного пункту, котрі передані 

парку в постійне користування. Це рішення скасовано Львівським апеляційним 

адміністративним судом, однак судова тяганина триває. 

 

Варто зазначити, що Т. Бейсюк на цьому не зупинився, вже в 2015 році 

Косівска РДА, всупереч чинного законодавства України, видала розпорядження 

Пістинській сільській раді щодо інвентаризації земель на їх території. Така 

інвентаризація проведена за участю представників ДП «Кутське лісове 

господарство» та РП «Райагроліс», більше того, Івано-Франківський Інситут 

землеустрою розробив проект, яким передбачено включення в межі населеного 

пункту с. Пістинь понад 500 га ПЗФ. 

 

Друга дійова особа, так званих «друзів парку» Петро Пліхтяк - лісничий 

Косівського лісництва ДП «Кутське лісове господарство», під керівництвом 

якого проводилися масові незаконні вирубки цінних порід дуба скельного, дуба 

черещатого, бука лісового, ялини європейської, модрини європейської, велися 

масові незаконні рубки в буково-барвінкових асоціаціях, які занесені до «Зеленої 



Книги України». 

 

При проведенні перевірок П. Пліхтяк неодноразово чинив спротив, 

організовував людей (лісопорушників). Навіть за участі представників УБОЗ та 

Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області нам не вдалося 

потрапити в 3 квартал цього лісництва, де очевидно були масові незаконні рубки. 

На ділянках, де нам вдалося побувати, при проведені контрольних перевідводів 

за кубомасою було зрубано втричі більше деревини, ніж відведено. 

 

Не будемо далі перераховувати «достоїнства» цих громадян, дивує, що за 

сьогоднішньої влади ці «друзі» НПП бСббливо активізували свою 

антипарківську війну. Від їх імені опубліковані брехливі статті та відеоматеріали 

в друкованих і електронних ЗМІ, ведуться необгрунтовані звинувачення на 

офіційних зібраннях. Так 17 березня 2016 року на засіданні постійної комісії 

Івано-Франківської обласної ради з питань екології вище згадані «активісти з 

Косівщини», заручившись підтримкою депутата облради від "ВОЛІ" Олега 

Атаманюка, продемонстрували підтасовані матеріали щодо протиправної 

діяльності НПП "Гуцульщина», маючи на меті дискредитувати діяльність 

природоохоронної установи та її керівництва. 

 

Особливо переповнили чашу нашого терпіння події 4 та 17 березня 2016 

року, коли Т. Бейсюк та П. Пліхтяк, підтримані окремими депутатами рад різного 

рівня, перешкоджали працівникам парку виконувати службові обов’язки, а саме 

реалізувати посадковий матеріал з розсадників Косівського та Старокутського 

ПНДВ НПП «Гуцульщина». Вони залучили до перевірок працівників поліції 

ГУНП в Івано-Франківській області, які зареєстрували кримінальне 

розслідування, протримали людей і транспортні засоби 2 доби (особливо в 

другому випадку), створили негативний резонанс на всю область і, врешті решт, 

встановивши законність дій посадових осіб парку, відпустили покупців. 

 

То де ж тоді відкритість, об'єктивність, справедливість, попросту 

християнська мораль ??? 

 

У такий спосіб дезінформується населення не тільки Косівщини, а й 

користувачів Інтернету та читачів друкованих ЗМІ. 

 

На це можна би було не звертати уваги, однак весь цей бруд має негативні 

наслідки.  

Ми, колектив Національного природного парку «Гуцульщина», вражені 

несподіваним, безпідставним погодженням голови Косівської РДА звільнення з 



Фокшей С.І. 

займаної посади директора Василя Васильовича Пророчука (у відповідь на 

пропозицію Мінприроди) у зв’язку з закінченням контракту. Ми вражені з двох 

причин: по-перше, за час його керівництва, від становлення парку з нуля, ми 

ніскільки не вбачаємо злочинних дій з його боку, а навпаки - самовіддане та 

зважене відношення до роботи. Ми поважаємо Василя Васильовича, 

заслуженого природоохоронця України, за його достойне керівництво від 

найважчих часів заснування та розбудови парку, за господарність, за людяність 

та наполегливість у відношеннях з підлеглими. 

 

Підтримуючи справедливі вимоги Майдану Гідності, просимо Вас з 

повагою віднестися до нашого колективу і захистити директора Н1111 

«Гуцульщина» Василя Пророчука, який став заручником ситуативно - тому, що є 

доброгосподарським керівником парку і достойно відстоює засади охорони 

природи. Цим і є “колодою в оці”. 

 

Ми - чотирнадцятирічний колектив Національного природного парку, 

відчули приниження, котре дотично, але, вважаємо - незаслужено, поширилося 

на нас усіх, вважаємо обов’язковим, особливо в часі сьогоднішніх рішучих змін 

на краще в Україні, рахуватися з нами, колективом працівників парку. 

 

Адже ми повинні розвиватися комплексно, наближено до європейських 

стандартів, повсякчас мати належну підтримку держави та місцевої влади. 

 

Природа Гуцульщини не терпить безгосподарників, користолюбців- 

визискувачів. 

 

Прийнято на зборах трудового колективу 21.03.2016 

 ____  ^ 

За дорученням колективу НПП «Гуцульщина, 
голова ради трудового колективу 


