
Мінприроди 
N99-04/899-16 від 12.08.2016 

9-0
4 

 

 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ 
03035, м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липинського, 35, тел./факс: (044) 206-31-19 

Екологічно-гуманітарне об'єднання 

«Зелений світ» 

48500, а/с №12, м. Чортків, Тернопільська 

область 

№ 9-04/899-16 від 12.08. 2016  

Про розгляд звернення 

Міністерство екології та природних ресурсів розглянуло лист від 14.07.2016 

№ 03-07 щодо національного природного парку «Гуцульщина» та повідомляє, що 

підтримує прагнення ЕГО «Зелений світ» щодо забезпечення належного 

функціонування національного природного парку «Гуцульщина». 

З метою забезпечення виконання у повному обсязі Указу Президента 

України від 14.05.2002 № 456 «Про створення національного природного парку 

«Гуцульщина», зокрема, розв’язання проблемних питань, які виникли під час 

оформлення права користування земельними ділянками, наказами Міністерства 

екології та природних ресурсів у 2007 та 2014 роках створювались міжвідомчі 

комісії з вирішення питань оформлення прав користування земельними ділянками 

національного природного парку «Гуцульщина» у складі уповноважених 

представників Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного 

агентства земельних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів 

України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Косівської 

районної державної адміністрації. 

 

Проте до цього часу, незважаючи на виїзди на місця, залучення місцевих 

органів центральних органів виконавчої влади питання залишається невирішеним. 

Указ Президента України від 14.05.2002 № 456 не виконано у повному обсязі, 

Парком не отримано державні акти на право постійного користування земельними 

ділянками. Однією з причин є ненадання висновків щодо погодження відведення 

земель для Парку низкою сільських рад, в тому числі Пістинською сільською 

радою, а також численні перетинання меж земельних ділянок, що мають 

надаватися Парку, з приватними земельними ділянками.



 

Мінприроди неодноразово підіймало питання перед Адміністрацією 

Президента України щодо виконання у повному обсязі Указу Президента України 

від 14.05.2002 № 456 «Про створення національного природного парку 

«Гуцульщина». Зокрема, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 

18.03.2016 № 4275/0/2-16 до листа Адміністрації Президента України від 

14.03.2016 № 47-01/600, Мінприроди розглядало звернення національного 

природного парку «Гуцульщина» від 29.01.2016 № 53/9 щодо невиконання у 

повному обсязі Указу Президента України від 14.05.2002 № 456. За результатами 

розгляду поінформовано Адміністрацію Президента України, Кабінет Міністрів 

України та Парк. 

 

З метою вирішення питання щодо вилучення та передачі земельних ділянок 

у постійне користування установам природно-заповідного фонду Мінприроди 

направило звернення до Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 

5/1-9/14428-15 з проханням доручити Мінагрополітики та Держлісагентству 

припинити державне фінансування, оптимізувати чисельність та ліквідувати 

державні лісогосподарські підприємства (їхні підрозділи), землі яких в 

установленому порядку оголошені територіями та об‘єктами природно- 

заповідного фонду з вилученням, та надати їх установам природно-заповідного 

фонду відповідно до Указів Президента України про створення установ 

природно-заповідного фонду. В тому числі, у зверненні було зазначено ДП 

«Кутське лісове господарство». 

 

Питання щодо належного функціонування та розвитку Парку знаходиться 

на постійному контролі Мінприроди. 

Заступник директора Департаменту - начальник відділу  С.Р. Матвєєв 
 

 


