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МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

(Мінприроди України)

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

Про розширення національного 
природного парку 
«Дністровський каньйон»

Міністерство екології та природних ресурсів розглянуло ваше зверненн: 
щодо проекту розширення території національного природного парк; 
«Дністровський каньйон» (далі -  Парк) та виконання Державної стратегі 
регіонального розвитку на період до 2020 року в частині збільшення і 
Тернопільській області площі природно-заповідного фонду і повідомляє.

Мінприроди звернулося до Тернопільської облдержадміністрації 
проханням не надавати дозволів та не погоджувати проекти землеустрою н; 
земельні ділянки, які мають увійти до складу Парку відповідно до погоджений 
Тернопільською облдержадміністрацією матеріалів щодо зміни мея 
(розширення) території Парку, та врахувати питання створення спеціально 
адміністрації регіонального ландшафтного парку "Дністровський каньйон" ; 
ході розроблення Програми соціально-економічного розвитку Тернопільсько 
області.

Питання виконання Державної стратегії регіонального розвитку на періо; 
до 2020 року в частині збільшення площі природно-заповідного фонд; 
знаходиться на постійному контролі в Мінприроди.

Дякуємо за турботу про збереження природної спадщини та надіємося н; 
подальшу співпрацю.

Додаток: копія листа на 3 арк. в 1 прим.
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МШІСТЕРСТВО 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

____________№ _______________
на_______________________ Тернопільська обласна державна

адміністрація

Про розширення території 
національного природного парку 
«Дністровський каньйон»

Міністерство екології та природних ресурсів на виконання указів 
Президента України від 03 лютого 2010 року № 96 «Про створення 
національного природного парку «Дністровський каньйон» та
від 21 листопада 2017 року № 381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку 
лісового господарства, раціонального природокористування та збереження 
об’єктів природно-заповідного фонду» і відповідно до поданих Тернопільською 
обласною державною адміністрацією матеріалів проекту зміни меж 
(розширення) території національного природного парку «Дністровський 
каньйон» (далі -  Парк), підготувало проект Указу Президента України «Про 
зміну меж національного природного парку «Дністровський каньйон», який 
погоджено Тернопільською облдержадміністрацією, заінтересованими
міністерствами та відомствами, НАН України, Мін’юстом та подано на розгляд 
до Кабінету Міністрів України.

Зазначеним проектом Указу передбачено змінити межі Парку шляхом 
розширення його території на 901,1 гектара земель на території Борщівського, 
Бучацького і Заліщицького районів Тернопільської області. До території Парку 
погоджено в установленому порядку включення 785,7 гектара земель, що 
надаються (у тому числі з вилученням у землекористувачів) Парку в постійне 
користування, і 115,4 гектара земель, що включаються до його території без 
вилучення.

Листом від 06.12.2018 № 01-12 Екологічно-гуманітарне об’єднання 
«Зелений Світ» повідомило, що місцевими органами влади в Тернопільській 
області надаються дозволи на розроблення проектів землеустрою в межах 
ділянок, які мають бути надані Парку у постійне користування.

З метою збереження, відтворення і ефективного використання цінних 
природних та історико-культурних комплексів в Тернопільській області, які 
мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову,

М2 Мінприроди
N25/4.1 -8 / 6-19 ВІД 02.01.2019

mailto:secretar@menr.gov.ua


освітню та естетичну цінність, та заради попередження конфліктів, просимо не 
надавати дозволів та не погоджувати проекти землеустрою на земельні ділянки, 
які мають увійти до складу Парку відповідно до погоджених Тернопільською 
облдержадміністрацією листами від 19.03.2018 № 01-1436/15-12 та
від 05.07.2018 № 01-3965/15-05 і наданих листом від 24.05.2018
№ 02-2978/15-05 матеріалів щодо зміни меж (розширення) території Парку.

Заступник Міністра В.Ю. Полуйко

Виконавець:
А.Драпалюк, +38 044 206 21 92
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Про розгляд звернення 
ЕГО "Зелений Світ"

Додатково до листа Міністерства екології та природних ресурсів 
від 02.01.2019 № 5/4.1-8/6-19 повідомляємо, що відповідно до Закону України 
"Про природно-заповідний фонд України":

регіональні ландшафтні парки є юридичними особами (стаття 5); 
управління регіональними ландшафтними парками здійснюється їх 

спеціальними адміністраціями (стаття 12);
регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними 

установами місцевого чи регіонального значення (стаття 23).
З огляду на викладене, у ході розроблення Програми соціально- 

економічного розвитку Тернопільської області просимо врахувати питання 
створення спеціальної адміністрації регіонального ландшафтного парку 
"Дністровський каньйон".

Заступник Міністра В.Ю. Полуйко

Лобода Андрій Олександрович 
206- 30-82
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