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Інформаційно-аналітичне 
видання «КиевВласть»

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло 
Ваше звернення та надає інформацію про хід виконання Указів Президента 
України від 27.08.2007 № 794 «Про створення національного природного парку 
«Голосіївський» та від 01.05.2014 № 446 «Про зміну меж національного 
природного парку «Голосіївський».

Мінприроди вдячне Вам за небайдужість і підтримку розвитку заповідної 
справи в Україні і, особливо, звернення на питання, які потребують розв’язання 
для подальшого розвитку національного природного парку «Голосіївський».

Додаток: зазначене на 5 арк. в 1 прим.

Перший заступник Міністра Богдан БОРУХОВСЬКИЙ



Додаток до листа 
Від 16.10.2020 № 25/7-11/7562-20 

 
Інформація 

про хід виконання Указів Президента України щодо створення та 
розширення території національного природного парку «Голосіївський» 

 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з 

спеціальною адміністрацією національного природного парку «Голосіївський» 
(далі – Парк) вживаються заходи, спрямовані на виконання завдань, визначених 
Указами Президента України від 27.08.2007 № 794 «Про створення 
національного природного парку «Голосіївський» (далі – Указ про створення 
Парку) та від 01.05.2014 № 446 «Про зміну меж національного природного 
парку «Голосіївський» (далі – Указ про зміну меж Парку) і надає наступну 
інформацію. 

Щодо питання 1: «Яка площа парка визначена у Проекті землеустрою? Чи 
відрізняється вона в Проекті землеустрою від зазначених в Указі Президента 
України № 794 від 27.08.2007 року і в Указі в.о. Президента України № 446 
від 01.05.2014 року площ?». 

Станом на сьогодні, право постійного користування земельними ділянками 
загальною площею 1888,1781 га оформлено в установленому порядку та 
отримано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права. 

Проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
земельних ділянок без вилучення у землекористувачів, що входять до складу 
Парку, загальною площею 2637,34 га відповідно до Указу про створення Парку, 
розроблено, погоджено в установленому порядку, а також отримано 
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою, але 
залишилося не затвердженим, оскільки керівництво Парку не було впевнено у 
правомірності дій щодо затвердження зазначеної документації із землеустрою 
без урахування земельної ділянки площею 2,6495 га, кадастровий номер 
8 000 000 000:90:119:0063 (урочище Бичок, ділянка 1). Термін дії висновку 
державної експертизи документації із землеустрою закінчився і тепер потрібно 
подати зазначений проєкт землеустрою на повторну експертизу. 

На виконання Указу про зміну меж Парку, завдяки вжитих Міністерством 
та спеціальною адміністрацією Парку заходів щодо завершення 
землевпорядних робіт із розроблення та погодження проєкту землеустрою 
щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду 
Національного природного парку «Голосіївський» в межах Оболонського та 
Святошинського районів м. Києва (далі - Проєкт землеустрою) Державне 
підприємство «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» - 
Розробник Проєкту землеустрою на загальну площу 6462,6200 га – отримало 
позитивний висновок обов’язкової державної експертизи землевпорядної 
документації. 

Спеціальна адміністрація Парку затвердила Проєкт землеустрою. 
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Розробником Проєкту землеустрою в установленому порядку подано до 
Головного управління Держгеокадастру у м. Києві землевпорядну 
документацію та електронний документ, що містить відомості про результати 
робіт із землеустрою в електронному вигляді, з метою внесення відомостей про 
межі парку до Державного земельного кадастру. 

Щодо питання 2: «За рахунок яких саме територій (вказати назви 
місцевостей) територія Національного парку, згідно з Проектом землеустрою, 
була збільшена? За рахунок яких територій вона була зменшена (з зазначенням 
кадастрових номерів земельних ділянок)?». 

Межі Парку змінено шляхом розширення його території на 6462,62 гектара 
за рахунок земель Київського комунального об’єднання зеленого будівництва 
та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (Біличанський ліс), що 
включаються до складу Парку без вилучення у землекористувача згідно із 
Указом про зміну меж Парку. Саме на цю територію розроблено Проєкт 
землеустрою. 

Проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
земельних ділянок без вилучення у землекористувачів, що входять до складу 
Парку, загальною площею 2637,34 га відповідно до Указу про створення Парку 
розроблено без включення земельної ділянки площею 2,6495 га, кадастровий 
номер 8 000 000 000:90:119:0063 (урочище Бичок, ділянка 1), оскільки на час 
завершення землевпорядних робіт тривали судові процеси щодо визнання 
недійсним договору оренди зазначеної земельної ділянки укладеного між 
Київською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю 
«АВЕСТА-БУД». Наразі, судові справи завершено на користь Парку. Після 
доопрацювання зазначеного Проєкту землеустрою з урахуванням земельної 
ділянки 2,6495 га (урочище Бичок, ділянка 1), його буде подано на проведення 
повторної державної експертизи документації із землеустрою. 

Щодо питання 3: «Чи доступна у відкритому доступі детальна карта з 
визначеними Проектом землеустрою межами території Нацпарку 
«Голосіївський»?». 

Межі земельних ділянок загальною площею 1888,1781 га, право 
постійного користування якими оформлено в установленому порядку 
відображаються на Публічній кадастровій карті України, яка є у вільному 
доступі, за такими кадастровими номерами: 
8000000000:79:301:0053,     8000000000:79:111:0012,     8000000000:79:304:0007, 
8000000000:79:301:0136,     8000000000:79:301:0118,     8000000000:79:118:0304, 
8000000000:79:111:0002,     8000000000:79:301:0142,     8000000000:90:352:0001. 

Після внесення в установленому порядку до Державного земельного 
кадастру відомостей про обмеження у використанні земельних ділянок, що 
включені до складу Парку без вилучення у землекористувачів, згідно із 
Указами про створення Парку та про зміну меж Парку, межі решти території 
Парку також будуть відображені на Публічній кадастровій карті України. 

Щодо питання 4: «У які конкретні строки відбудеться внесення даних 
щодо офіційно встановлених меж Нацпарку «Голосіївський» до Державного 
земельного кадастру?». 
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Відповідно до пункту 106 Порядку ведення Державного земельного 
кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 
№ 1051 Державний кадастровий реєстратор протягом п’яти робочих днів з 
моменту внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 
про обмеження у використанні земель, за допомогою програмного забезпечення 
Державного земельного кадастру узагальнює такі відомості та вносить їх до 
Державного земельного кадастру. 

Щодо питання 5: «За яких причин не був розроблений Проект 
землеустрою протягом 2015-2016 років, як це було передбачено указом 
президента № 446/2014?». 

Порушення термінів виконання Указу про зміну меж Парку відбувається з 
причин, не залежних від Міндовкілля (раніше Мінприроди). Так на його 
виконання, Мінприроди листом від 29.01.2015 № 446 доручило спеціальній 
адміністрації Парку звернутися до Київської міської державної адміністрації з 
клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території, яка включається до складу 
національного природного парку «Голосіївський» без вилучення у 
землекористувача, площею 6462,62 га. 

У зв’язку з відсутністю дозволу Київської міської державної адміністрації 
на розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок, що входять до складу Парку без 
вилучення у землекористувача, відповідний природоохоронний захід не було 
включено до Плану природоохоронних заходів на 2015 рік. 

Разом з тим, згідно із Законом України від 02.06.2015 № 497-VIII статтю 47 
Закону України «Про землеустрій» викладено у новій редакції, відповідно до 
якої Проєкти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 
розробляються на підставі укладених договорів між замовниками документації 
із землеустрою та її розробниками. 

Відповідно до Указу до складу Парку, без вилучення у землекористувача, 
ввійшли території, які залишаються у власності територіальної громади 
м. Києва. Утримання в належному стані цих територій забезпечує їх 
балансоутримувач – комунальне підприємство «Святошинське лісопаркове 
господарство» Київського КО «Київзеленбуд». Тому Мінприроди звернулося 
до Київської міської державної адміністрації з пропозицією виділення міською 
владою необхідних коштів для розроблення проєкту землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території, які були включені до складу Парку 
відповідно до Указу про зміну меж. 

У 2016 році запит Парку для фінансування заходу із розроблення проєкту 
землеустрою щодо організації і встановлення меж в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок, що входять до складу національного природного парку 
«Голосіївський», без вилучення у землекористувачів на загальній площі 
6462,62 гектара Мінприроди було повернуто Парку на доопрацювання з метою 
оптимізації державних видатків на землевпорядні роботи. 
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У 2017 році опрацьовано та внесено пропозиції для включення до проєкту 
Плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 
для подальшого розгляду Робочою групою з відбору природоохоронних заходів 
(далі - Робоча група) запиту Парку «Розроблення проєкту землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території національного природного парку 
«Голосіївський» та внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
про обмеження у використанні земельних ділянок». На жаль, Мінприроди було 
позбавлене фінансових можливостей підтримати виконання зазначеного запиту 
Парку, який був відхилений Робочою групою, оскільки загальний обсяг 
видатків перевищував доведений обсяг на 2017 рік майже у 5 разів. 

Починаючи з 2018 року розпочалося фінансування запиту Парку 
«Розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж 
території національного природного парку «Голосіївський» та внесення до 
Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні 
земельних ділянок». 

Щодо питання 6: «Чи визначені, притягнуті до відповідальності посадові 
особи, винні у невиконанні положень указу президента № 446/2014 у 
зазначений строк?». 

Міндовкілля не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, 
передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо притягнення до 
відповідальності посадових осіб, винних у невиконання положень Указу про 
зміну меж Парку. 

Щодо питання 7: «Яка кінцева вартість Проекту землеустрою, за рахунок 
яких коштів він був зроблений, хто виступив його розробником?». 

На виконання Указу про зміну меж Парку у 2018-2019 роках за 
бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних 
заходів» за напрямком «Збереження природно-заповідного фонду» Міндовкілля 
виділено Парку 1200 тис. грн. на розроблення проєкту землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території Парку та внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. За 
результатами процедури відкритих торгів Парком укладено договір з 
розробником такого Проєкту землеустрою – ДП «Науково-дослідний та 
проєктний інститут землеустрою». 

Щодо питання 8: «Чи залишаються у межах Національного природного 
парку «Голосіївський» земельні ділянки у власності, користуванні або в оренді 
для будівництва або обслуговування об’єктів нерухомості? Якщо так то яка 
їхня загальна площа?» та питання 9: «Скільки з 2017 року було подано позовів 
на витребування у державну власність з володіння, користування земельними 
ділянками у межах розширеної на 6,4 тис. га площі Національного природного 
парку «Голосіївський» (кількість повернутих земельних ділянок, їхня площа)?». 

Існує факт спірної ситуації щодо передачі, більш як 500 земельних ділянок 
у власність громадянам за рішеннями Коцюбинської селищної ради за рахунок 
земель, що перебувають у постійному користуванні комунального 
підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» Київського 
комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених 
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насаджень міста «Київзеленбуд» (Біличанський ліс), і які відповідно до Указу 
про зміну меж Парку включені до складу Парку без вилучення у 
землекористувача. Усі позови прокуратури щодо незаконності таких рішень 
Коцюбинської селищної ради задоволені судом на користь держави. 

Питання збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 
території міста Києва в цілому відноситься до компетенції Київської міської 
державної адміністрації згідно зі статтею 204 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» та статтею 21 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації». З метою передачі функцій у сфері заповідної 
справи від ліквідованих територіальних органів Мінприроди до обласних та 
міста Києва державних адміністрацій підготовлено Проект Закону про внесення 
змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (щодо 
повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) № 4551 
від 04.05.2016, який повернуто на повторне друге читання. Прийняття цього 
законопроекту дозволить суттєво збільшити відповідальність у сфері заповідної 
справи обласних державних адміністрацій та міста Києва. 

Інформацією щодо питань 10 – 13 Міндовкілля не володіє і не зобов’язане 
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти. 

Водночас, необхідно відзначити, що межі міста Києва до цього часу не 
встановлено, тому мають місце земельні спори щодо розмежування територій 
села Гостомель, селища міського типу Коцюбинське та міста Ірпінь. 

Крім того, тривають судові справи щодо включення спірних ділянок до 
Генерального плану м. Києва чи селища Коцюбинське. 

Такий стан справ не дозволяє вчасно та якісно виконувати Указ в частині 
розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж 
території Парку та внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
про обмеження у використанні земель на площі 6462,62 га. 

За таких умов, ключовим питанням вчасного встановлення меж території 
Парку є прийняття в установленому порядку рішення Верховною Радою 
України про встановлення меж міста Київ. 
 
 
Заступник директора департаменту  
природно-заповідного фонду                                                            С.Р. Матвєєв 


