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МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(Мінприроди України)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035; тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-64; 
факс: (044) 206-31-07; E-mail: secretar@menr.gov.ua; Код ЄДРПОУ 37552996

_______________№ ____________  Екологічно-гуманітарне
на № 05-07 від 23.07.2018_____  об’єднання «Зелений Світ»

а/с № 12, м. Чортків Тернопільської 
області, 48500

Про незаконне захоплення території 
НПП «Гуцульщина»

Міністерство екології та природних ресурсів України в межах 
повноважень опрацювало колективне звернення представників 
природоохоронних та правозахисних громадських організацій України щодо 
фактів протиправного заволодіння земельними ділянками національного 
природного парку «Гуцульщина» Пістинською сільською радою Косівського 
району, Івано-Франківської області (далі -  колективне звернення), надіслане 
листом екологічно-гуманітарного об’єднання «Зелений Світ», якого, у свою 
чергу, скеровано до розгляду Секретаріатом Кабінету Міністрів України листом 
від 26.07.2018 № 13782/0/2-18, та інформує про те, що з метою вжиття заходів 
щодо:

• якнайскорішого отримання правовстановлюючих документів на землю 
Мінприроди в 2018 році за бюджетною програмою КПКВК 2401270 
«Здійснення природоохоронних заходів» виділило національному природному 
парку «Гуцульщина» (далі - Парк) кошти в розмірі 1 445,095 тис.грн. для 
виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які 
входять до складу Парку та розроблення матеріалів лісовпорядкування для 
Парку;

• припинення передачі земельних ділянок, що входять до складу Парку, з 
порушенням задекларованих Указом Президента України від 14.05.2002 № 456 
«Про створення національного природного парку «Гуцульщина» державних 
інтересів, а також ініціювання вжиття уповноваженими на те органами 
державної влади заходів по припиненню виявлених правопорушень та 
притягненню винних до відповідальності Мінприроди звернулося до 
Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, 
Національної поліції України, Міністерства агропромислового розвитку та 
продовольства України, Державного агентства лісових ресурсів України, 
Державного агентства України з питань геодезії, картографії та кадастру,
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Івано-Франківської облдержадміністрації та Пістинської сільської ради (копії 
листів додаються);

• захисту інтересів держави Мінприроди подало до Касаційного 
адміністративного суду клопотання про участь в якості третьої особи, яка не 
заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача у розгляді 
касаційної скарги заступника прокурора Львівської області на постанову Івано- 
Франківського окружного адміністративного суду від 26Л 0.2017 та постанову 
Львівського апеляційного адміністративного суду від 16.01.2018 у справі 
№ 809/807/17 за позовом першого заступника прокурора Івано-Франківської 
області до Пістинської сільської ради Косівського району Івано-Франківської 
області, треті особи: Парк та державне підприємство «Кутське лісове 
господарство» про визнання незаконним та скасування рішення. На даний час, 
вказане клопотання перебуває на розгляді.

Івано-Франківська обласна державна адміністрація листом від 10.08.2018 
№5990/1/1-18/01-016 поінформувала Мінприроди, що вона ініціювала перед 
уповноваженими правоохоронними органами вирішення питань, піднятих у 
колективному зверненні та вжиття ними, у разі необхідності, відповідних 
заходів реагування (копія листа додається).

Від Міністерства агропромислового розвитку та продовольства України і 
Міністерства внутрішніх справ України, до яких також Секретаріатом Кабінету 
Міністрів України скеровано до розгляду лист екологічно-гуманітарного 
об’єднання «Зелений Світ» із колективним зверненням, інформація про хід та 
результати його розгляду не надходила.

Порушені у колективному зверненні питання перебувають на постійному 
контролі міністерства та спеціальної адміністрації Парку і потребують 
виконання відповідними органами влади та правоохоронними органами 
напрацьованих рішень комісій, робочих груп різних рівнів та ухвал судів, які 
згадуються в ньому.

Додаток: зазначене на 17 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра В.Ю. Полуйко


