Звернення
учасників Звітно-виборчої конференції
Національного екологічного центру України
та колективу НПП «Гуцульщина»
до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука
щодо припинення правопорушень проти НПП «Гуцульщина»
Київ, 16 листопада 2019
Вельмишановний Олексію Валерійовичу, ми, учасники Звітно-виборчої
конференції Національного екологічного центру України та колектив
працівників Національного природного парку «Гуцульщина» (далі
НПП «Гуцульщина»), інформуємо Вас, що НПП «Гуцульщина» був
створений Указом Президента України від 14 травня 2002 року №456/2002, з
метою збереження, відтворення та раціонального використання унікальних
природних комплексів Покутських Карпат, що мають важливе
природоохоронне значення. Парк розташований на території Косівського
району Івано-Франківської області, площею в 32271га, в тому числі 7606 га
земель мають бути надані йому в постійне користування та 24665 га земель
включені до його складу без вилучення у землекористувачів.
НПП «Гуцульщина» на законних підставах господарює понад 17 років,
згідно: Указу Президента України від 14.05.2002 р. № 456/2002; Акту
приймання-передачі матеріальних цінностей від 23 серпня 2003р.;
нотаріально засвідченої заяви ДП «Кутське лісове господарство» щодо
припинення прав користування земельними ділянками та передачу в постійне
користування НПП «Гуцульщина» 6790 га; Проекту організації території
Парку та матеріалів базового лісовпорядкування затверджених в 2010 році.
Підтвердженням цьому є постанова Верховного суду у складі колегії
суддів об’єднаної палати Касаційного господарського суду по справі №
909/976/17, постанова Вищого господарського суду по справі 909/1018/16,
постанов Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського
суду по справах № 909/912/17, 909/1193/17, де вказано, що НПП
«Гуцульщина» є постійним лісокористувачем і землекористувачем з моменту
підписання актів прийому-передачі матеріальних цінностей, лісового фонду та
документації. Більш детальний опис законності функціонування НПП
«Гуцульщина наведений в першій частині інформаційної довідки, що
додається.
Не дивлячись на це триває рейдерське захоплення території та майна парку
посадовими особами ДП «Кутське лісове господарство» та головою
Пістинської сільської ради. Відбувається свідоме знищення природних
екосистем НПП «Гуцульщина», які мають особливе стратегічне значення,
повністю ігнорується законодавство України. Детальний хронологічний опис
правопорушень наведений в другій частині інформаційної довідки.

За фактом протизаконних дій Адміністрація НПП «Гуцульщина»
зверталася безліч разів до влади, правоохоронних органів, Народних депутатів
та громадських організацій, однак до цього часу це не дало ніяких результатів.
Вельмишановний Олексію Валерійовичу, безсумніву, надзвичайно
значимим для сьогодення є підписаний Указ Президента України «Про
розвиток регіону Українських Карпат». Саме тому ми дуже сподіваємося на
Вашу підтримку, як Прем’єр міністра України – розпорядника земель
Національного природного парку «Гуцульщини», та переконливо просимо
Вас:
1. Звернутися в Генеральну Прокуратуру України щодо взяття під
особистий контроль хід розслідування поліцією фактів порушення
законодавства про природно-заповідний фонд України та втручання у
діяльність НПП «Гуцульщина» Пістинського сільського голови та посадовців
ДП «Кутське лісове господарство».
2. Звернутися до Голови Івано-Франківської ОДА – розглянути факти
протизаконного втручання у діяльність НПП «Гуцульщина» посадових осіб
ДП «Кутське лісове господарство» та Пістинського сільського голови, вжити
заходи з припинення протиправних дій та максимально сприяти виконанню
Указу Президента України від 14.05.2002 року № 456/2002.
------------------------Інформаційна довідка
І. Законність функціонування НПП «Гуцульщина».
15.11.1999 року Науковим центром досліджень з проблем заповідної справи Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України затверджено Проект
створення Національного природного парку «Гуцульщина». На етапі створення парку були
погодження всіх 13-ти місцевих рад, в тому числі Пістинської, щодо включення 1297 га
відповідних територій лісового фонду до НПП «Гуцульщина», згідно висновку від 27.02.2000р.,
що разом з іншими документами стало підставою для включення цих земель до територій, якій на
підставі Указу Президента України буде надано статус земель природно-заповідного фонду.
14.05.2002 року Указом Президента України №456/2002 «Про створення Національного
природного парку «Гуцульщина» (далі Указ), з метою збереження, відтворення та
раціонального використання типових і унікальних природних комплексів Покутських Карпат,
що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення, на
території Косівського району Івано-Франківської області створено Національний природний парк
«Гуцульщина» і підпорядковано його Міністерству екології та природних ресурсів України.
Установлено площу земель національного природного парку «Гуцульщина» 32271 га, в тому числі
7606 гектарів земель, що мають бути надані йому в постійне користування, та 24665 га земель, у
що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів. 17.05.2002 року
розпорядженням Прем'єр-міністра України №5200/1 надано відповідні доручення щодо
забезпечення виконання зазначеного Указу Президента.
17.07. 2002 року Наказом міністра охорони навколишнього природного середовища України
№271 затверджено Положення «Про Національний природний парк «Гуцульщина», цього ж
дня НПП «Гуцульщина» був зареєстрований в державному реєстрі підприємств та організацій
України. Зараз Положення діє в редакції наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля
України від 13 листопада 2019 року № 405.
14.08.2002 року на виконання Указу, наказом №315 Міністерства екології та природних
ресурсів України, було створено комісію з приймання-передачі лісового фонду та матеріальних
цінностей.

23.08.2002 року на виконання Указу Президента України та Розпорядженням Прем’єрміністра України, за наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища України
від 14.08.02 № 315 проведено приймання-передачу матеріальних цінностей, лісового фонду та
документації від Кутського держлісгоспу та Косівського районного підприємства “Райагроліс” до
сфери управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
У тому числі було передано 7606 гектарів земель, що надані парку в постійне користування
згідно з переліком кварталів.
Таким чином лісовий фонд було передано разом з картографічними матеріалами
лісовпорядкування 1997 року, затвердженими Кабінетом Міністрів України, відповідно НПП
«Гуцульщина» є фактично лісокористувачем цього лісового фонду, охорону якого здійснює
служба державної охорони парку.
31.07.2003 року на виконання спільного наказу Державного комітету лісового господарства
і Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.07.2003р. №138-ДС/118 “Про.
передачу майна Кутського держлісгоспу НПП “Гуцульщина” та листа обласного управління
лісового
господарства
№07-26/129
від
10.07.2003р.
з
участю представників
Кутського держлісгоспу в особі директора Костриби Михайла Васильовича та НПП “Гуцульщина”
в особі директора Пророчука Василя Васильовича, комісією проведено приймання-передачу
нерухомого та іншого окремо, індивідуально визначеного майна загальною балансовою
вартістю 190847 грн. 47 коп. з балансу держлісгоспу на баланс НПП “Гуцульщина”.
У 2004 році Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання Львівська
державна
лісовпорядна
експедиція,
в
рамках
виготовлення
Проекту
організації території національного
природного
парку
«Гуцульщина»,
розробила
лісовпорядкування території парку на основі геоданих державного акту 2004 року та
лісовпорядкування 1997 року.
24.07.2009 року на виконання Указу Президента України від 14 травня 2002 року №456/2002
“Про створення національного природного парку “Гуцульщина ” та переліку землекористувачів,
землі яких передаються в постійне користування Національному природному парку “Гуцульщина” ,
згідно наказу Мінекоресурсів України від 14 серпня 2002 року № 315 та акту приймання — передачі
лісового фонду від 23 серпня 2002 року Державне підприємство “Кутське лісове господарство» дає
згоду щодо припинення права користування земельними ділянками та передачу в постійне
користування Національному природному парку “Гуцульщина ” 6790 га.
05.10.2010 року наказом №440 Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України затверджено Проект організації територіїнаціонального природного
парку «Гуцульщина» охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних
комплексів та об’єктів.
ІІ. Основні моменти порушення чинного законодавства України посадовими особами
ДП «Кутське лісове господарство» та головою Пістинської сільської ради.
1). Незаконне виготовлення генерального плану забудови села.
2013 р. - Пістинська сільська рада затвердила генеральний план села, включивши в межі
населеного пункту додаткову територію - 1315,4 га, до якої включено понад 600 га державних,
особливо цінних земель природно-заповідного фонду покритих лісом без жодного
обґрунтування доцільності включення цих територій до генерального плану.
2016 р. – 2017 р. Косівська РДА та Косівська районна рада, на підставі сфабрикованого
генплану, своїм рішенням, без згоди НПП «Гуцульщина», погодили включення територій
природно-заповідного фонду Парку в межі населеного пункту с. Пістинь.
2018 р. – Пістинській сільській раді надано витяг з Державного земельного кадастру про
землю в межах територій адміністративних одиниць № НВ-2603626652018.
Обласна прокуратура опротестувала незаконне рішення, справа № 809/807/17 про
визнання незаконним та скасування рішення №28 від 11-13 грудня 2013 року. Рішення
відповідача від 11-13.12.2013 року є протиправним, оскільки його прийняттю не передувало
проведення відповідних громадських обговорень; на момент його прийняття не було враховано
зауважень, які були визначенні при прийнятті попереднього рішення «Про затвердження
генерального плану» від 16.07.2013 року; Аналогічною є справа № 347/3085/13-а, де визнано
незаконним та скасовано рішення Пістинської сільської ради від 16.07.2013р. «Про затвердження
генерального плану»;

Судовий процес по Генплану триває. Касаційний суд повернув справу в суд 1-ї
інстанції, однак Івано-Франківський обласний адміністративний окружний суд відхилив
позов прокуратури – подана апеляція.
2). Незаконна роздача головою Пістинської сільради земель, які передані у
постійне користування парку, в приватну та комунальну власність.
2012-2017 рр. - на публічній кадастровій Карті України виявлено земельні ділянки з
кадастровими номерами: 2623684401:01:002:0127 площею 1,3944га; 2623684401:01:002:1070
площею 0,35га; 2623684401:01:002:1007 площею 0,104 га; 2623684401:01:002:0950 площею 0,1 га;
2623684401:10:001:0004 площею 0,0515.
2018 р. – незаконно, за підробленими документами, отримує кадастровий номер і витяг
на право комунальної власності на 0,5 га землі (2623684400:10:001:0002), що знаходиться в
постійному користуванні парку, на якій розміщені тимчасові споруди туристично-мистецького
комплексу «Маєток Святого Миколая» НПП «Гуцульщина».
Справа N909/181/19 за позовом НПП «Гуцульщина» знаходилась в Господарському суді
Івано-Франківської області. Характерно, що суддя на підготовчому засіданні, без участі
позивача, відхилив позов. Львівський апеляційний суд відхилив клопотання парку про проведення
земельної експертизи та клопотання про долучення нововиявлених доказів і також не задовольнив
апеляційну скаргу). Подано позов до касаційного суду;
3). Захоплення центральної будівлі туристично-мистецького комплексу «Маєток
Святого Миколая» (парк має свідоцтво на право власності) та малих архітектурних форм
(здані в експлуатацію за рішенням Косівської РДА), що знаходяться на цій території (0,5га).
№ 909/352/19 Позов Пістинської сільської ради про визнання будівництва самочинним,
визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету та визнання права
власності на нежитлову будівлю (маєток Святого Миколая). Пістинська сільська рада
подала апеляцію. Засідання суду відбудеться 16.12.2019р.;
4). Рейдерське захоплення ДП «Кутське лісове господарство» території парку.
Сільський голова разом з посадовими особами ДП «Кутське лісове господарство»,
приймають рішення сільської ради від 17.06.2018р. про припинення діяльності парку на території
Пістинської сільської ради та передачі лісів від НПП «Гуцульщина» до лісгоспу.
Обласна прокуратура опротестувала незаконне рішення, справа № 0940/1703/18 про
визнання протиправним та нечинним рішення сільської ради від 17.06.2018 «Про діяльність
НПП «Гуцульщина» на території Пістинської сільської ради».3.12.2019р.Львівський
апеляційний суд скасував рішення Пістинської сільської ради та Івано-Франківського
обласного адміністративного окружного суду.
Далі керівництво ДП «Кутське лісове господарство» розпочинає рейдерське
захоплення території Косівського природоохоронного науково-дослідного відділення Парку
– відводить деревину під рубки, вирубує ялинки (157 шт.) в розсаднику парку (відкрито
кримінальні провадження (розслідування проводить ДБР) і парк визнано потерпілою стороною).
Пістинська сільська рада та ДП «Кутське лісове господарство»у судах різних інстанцій
посилаються на Рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі №909/741/18 в
якому задоволено позов Пістинської сільської ради до Державного підприємства «Кутське лісове
господарство», про зобов’язання ДП «Кутське лісове господарство» відновити становище, яке
існувало до порушення прав та законних інтересів Пістинської сільської ради, зобов’язавши ДП
«Кутське лісове господарство»виконати рішення Пістинської сільської ради від 11.07.2019 року.
Дане рішення стосується виключно територій ДП «Кутське лісове господарство». Однакзачіпає
інтереси НПП «Гуцульщина».ТамуНПП «Гуцульщина» було подано Апеляційну скаргу на дане
рішення.Західний Апеляційний Господарський суд відкрив апеляційне провадження
заапеляційною скаргою НПП «Гуцульщина» та зупинив дію рішення Господарського суду ІваноФранківської області від 03.01.2019 року у справі №909/741/18.
20.03.2019 р. ДП «Кутське лісове господарство» виписує лісорубний квиток, без
затверджених лімітів і відповідних погоджень і починає розробку лісосіки.
Державна екологічна інспекція Карпатського округу подала позов до суду: справа №
909/741/19 про зобов'язання анулювати лісорубний квиток, виписаний ДП «Кутське лісове
господарство» на території НПП (суд першої інстанції не задовільнив позов, подана апеляція).№
909/699/19 про стягнення матеріальної шкоди (завданих збитків) в сумі 422499,50 грн. та

забезпечення позову щодо заборони вчиняти певні дії ДП «Кутський лісгосп» на території
НПП. Є рішення суду про припинення будь яких рубок на території Пістинської сільської
ради, також Львівський апеляційний суд лишив без задоволення апеляційну скаргу ДП
«Кутське лісове господарство». Відкрито кримінальне провадження про умисне невиконання
Ухвали Господарського суду Івано-Франківської області, є ще кілька кримінальних
проваджень, парк визнано потерпілою стороною. Однак правопорушники не реагують, вони
виписують новий лісорубний квиток і продовжують незаконні рубки та вивіз деревини, чинять
агресивний супротив працівникам НПП «Гуцульщина» виконувати свої службові обов'язки. З
цього приводу відкрито кримінальні провадження, парк визнано потерпілою стороною.
20.08.2019 р., підчас проведення позапланової перевірки Державною екологічною
інспекцією України встановлено, що сума збитків нанесених природно-заповідному фонду
працівниками ДП «Кутське лісове господарство», складає понад 760 тис. грн. Характерно, що
під час проведення цієї перевірки зловмисники вчинили побиття працівників служби
державної охорони парку та блокування роботи Держекоінспекції.
Незаконні рубки продовжуються, сума нанесених збитків на сьогоднішній день
складає 1 215 820,00 грн.
Обласне управління лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області
та Державне агентство лісових ресурсів України повністю підтримують дії підлеглої організації
ДП «Кутське лісове господарство» і вважають її постійним лісокористувачем.
Національний природний парк «Гуцульщина», Міністерство екології та природних
ресурсів України безліч разів зверталися в різні інстанції: владні правоохоронні, контролюючі та
інші з приводу рейдерського захоплення території парку посадовими особами ДП «Кутське лісове
господарство» та головою Пістинської сільської ради Косівського району Івано-Франківської
області. Також народний депутат України ІХ скликання Овчинникова Юлія Юріївна надіслала
депутатський запит щодо розгляду фактів протизаконного втручання у діяльність національного
природного парку "ГУЦУЛЬЩИНА" посадових осіб державного підприємства "КУТСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" та Пістинського сільського голови, вжиття заходів з припинення
протиправних дій та максимального сприяння виконанню Указу Президента України від
14.05.2002 року № 456/2002 до:
- Генеральна прокуратура України Рябошапка Руслан Георгійович №11/10-885 15.11.2019 (2
сесія);
- Національна поліція України Клименко Ігор Володимирович № 11/10-886 15.11.2019 (2 сесія);
- Служба безпеки України Баканов Іван Геннадійович № 11/10-887 15.11.2019 (2 сесія);
- Національне антикорупційне бюро України Ситник Артем Сергійович№ 11/10-888
15.11.2019(2 сесія);
- Івано-Франківська обласна державна адміністрація Шмигаль Денис Анатолійович № 11/10889 15.11.2019 (2 сесія).

