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№ 04-03 від 29 березня 2016 року  

В/о Міністра екології та природих ресурсів України 

Вронській Ганні Олександрівні 
 

Щодо системних проблем у становленні НПП «Гуцульщина» 

та усунення перешкод його діяльності  
 

ЗВЕРНЕННЯ 
 

ЕГО «Зелений Світ» впродовж  багатьох років намагається сприяти становленню 

Національного природного  парку НПП «Гуцульщина». Так, коли у січні 2007 року Косівська 

районна рада  прийняла протизаконне рішення щодо проведення в межах Косівського району 

місцевого референдуму про надання земель Державного лісового  фонду  національному  

природному  парку, наші активісти брали участь  у моніторингу подій т. зв. «референдуму». 

Одним із заходів, організованих ЕГО «Зелений Світ» спільно із адміністрацією НПП 

«Гуцульщина» у останні роки став круглий стіл «10 років Карпатської конвенції в Україні: 

досягнення, нереалізовані можливості, ризики, перспективи» 

(http://greenworld.in.ua/news/1369333374) . 

 Ми уважно відстежуємо перебіг у органах судової влади справи про визнання 

незаконним та скасування рішення Пістинської сільської ради Косівського району від 

16.07.2013р. Про затвердження генерального плану с. Пістинь, яким зроблено спробу у 

протизаконний спосіб вилучити зі складу НПП «Гуцульщина» понад 600 га земель природно-

заповідного фонду.  

Члени нашої організації неодноразово відвідували території, що увійшли до  складу 

НПП, намагалися ознайомитися із станом охорони об’єктів природної та історико-культурної 

спадщини Покутських Карпат, практикою розвитку екологічного туризму тощо.  

 

Відтак нам досить добре відомі непрості обставини, у яких постає цей національний 

природний парк. На жаль, ми змушені констатувати, що впродовж останніх 10 років 

процес становлення НПП «Гуцульщина»  стикається із свідомою протидією та 

намаганнями дискредитувати  його діяльність з боку певних бізнесових та політичних 

кіл, окремих сільських голів. Місцевими органами державної виконавчої влади не 

забезпечено належного сприяння у справі виготовлення НПП правоустановчих 

документів на землю.  

 

Починаючи від 2007 року систематично чиняться спроби по суті саботувати 

положення Указу Президента України від 14.05.2002 року № 456 «Про створення 

Національного природного парку «Гуцульщина», перешкодити виготовленню 

правоустановчих документів на право постійного користування переданими НПП землями. 

Так впродовж 2008 – 2012 рр. проекти землеустрою з відведення земель НПП «Гуцульщина» 

в постійне користування по Пістинській, Бабинській, Городянській, Старокутській, 

Черганівській сільським радам  знаходились в адміністративних судах різних рівнів за 

позовами сільських голів з метою скасування проектів відведення земель  в постійне 

користування паркові.  

Відомо, що при проведенні ДП «Карпатигеодезкартографія» проектно-пошукових 

робіт на переданій НПП території було виявлено близько 20 сторонніх землекористувачів, 

яким за рішенням органів місцевої влади та самоврядування були надані у власність чи 

оренду земельні ділянки. НПП «Гуцульщина» неодноразово звертався до правоохоронних та 

http://greenworld.in.ua/news/1369333374


контролюючих органів з проханням встановити законність землекористування. На жаль 

законність не була встановлена, а навпаки кількість сторонніх землекористувачів на 

території Парку постійно зростала. За даними Держземагенства в Косівському районі на 

території парку є 166 перетинів зі сторонніми користувачами, яким очевидно присвоєні 

кадастрові номери. Так, за розпорядженням Косівської РДА, в 2004 році було надано в 

оренду на 49 років понад 3 га заповідних земель ПП «Гош». На цій ділянці зростає цінне 

дубове насадження віком понад 120 років та кілька видів червонокнижних рослин. 

 

Стурбованість викликають випадки ігнорування керівництвом ДП «Кутське лісове 

господарство» рішень Науково-технічною ради НПП – зокрема щодо нераціональності його 

практики продовження суцільних рубок на землях лісового фонду із сильно порушеною 

віковою структурою  (на Косівщині стиглих лісів всього 5,9%), що увійшли до НПП 

«Гуцульщина» без вилучення. 

 

На переконання членів ЕГО «Зелений Світ» критичний стан лісів Покутських 

Карпат (краю, що зазнає найбільшого у Карпатському регіоні антропогенного 

навантаження) робить необхідними рішучі кроки до екосистемного підходу у 

лісокористуванні. Реально це можливо здійснити лише на землях природно-заповідного 

фонду.  

Передача усіх земель державного лісового фонду у Косівському районі до складу 

НПП «Гуцульщина» сприяла б суттєвому покращенню дотримання природоохоронного 

режиму на зазначеній території при одночасному збереженні робочих місць. 

 

Як бачимо, однією з основних об’єктивних причин збереження конфліктної 

ситуації довкола  НПП «Гуцульщина» є неврегульованість питання про право 

постійного користування землями, надто велика частка земель, включена до складу 

парку без вилучення у постійних землекористувачів. 

 

З огляду на це, у відповідності до ст. 8, 10 закону «Про природно-заповідний фонд 

України», ЕГО «Зелений Світ» пропонує Мінприроди України: 

 

1. Звернутися до Президента України з пропозицією здійснити контроль за 

виконанням Указу Президента від 14.05.2002 року № 456 «Про створення Національного 

природного парку «Гуцульщина». 

2. Порушити перед Кабінетом міністрів України та Державним Агентством 

лісових ресурсів України питання  про включення в постійне користування НПП 

«Гуцульщина» усієї території ДП «Кутське лісове господарство» з одночасною ліквідацією 

останнього.  

3. Вжити дієвих заходів для захисту прав та інтересів НПП «Гуцульщина» щодо 

якнайскорішого отримання правовстановлюючих документів на землю. 

Це звернення погоджене Колегією ЕГО «Зелений Світ» 30 березня 2016 року. 

Відповідь на нього прошу надати згідно положень ст. 20 закону «Про звернення 

громадян». 

 

Виконавчий директор ЕГО «Зелений Світ», 

член Правління Української Гельсінської спілки з прав людини  

Олександр Степаненко. 

                                                                                          
 


