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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРЕННЯ 
 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 
Коли я стала депутатом і, зокрема, членом Постійної комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики, мені відразу стало цікаво, чому 
багаторічна боротьба з незаконною порубкою лісу та його нелегальним 
експортом так і не дала жодних результатів. Прагнучи зрушити це питання з 
місця та крок за кроком іти до такої очікуваної відповіді, одним із напрямків 
моєї депутатської діяльності стала «зелена» інфраструктура столиці в цілому 
та збереження і відтворення «зелених легень» Києва зокрема.  

Досягнути хоча б мінімального позитивного результату у визначеному 
напрямку неможливо, комплексно не вивчивши сучасний стан проблеми, яку 
намагаєшься вирішити. Тому я розпочала досліджувати питання незаконної 
порубки лісу, в результаті чого мені випала честь познайомитись з 
провідними екологами та природоохоронцями. Одним з них є Володимир 
Борейко, який і  виступив моїм експертом спочатку в процесі розробки 
рішення Київради «Про ведення мораторію на вирубку зелених насаджень у 
межах природно-заповідного фонду міста Києва», а згодом і рішення 
Київради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 7 липня 
2016 року № 574/574 «Про введення мораторію (заборони) на суцільну 
вирубку зелених насаджень у межах об’єктів природно-заповідного фонду 
міста Києва». Дані рішення забороняють суцільну вирубку зелених 
насаджень у межах об’єктів природно-заповідного фонду та лісах 
(лісопаркові господарства Дарницьке, Святошинське, Конча-Заспа) міста 
Києва. 



Однак, незважаючи на прийнятті Київрадою рішення, у приміських 
лісах столиці продовжують нещадно вирубувати ліс, порушуючи цим не 
лише норми екологічного законодавства, а й нормативні акти, прийняті 
органами місцевого самоврядування.  

 Зокрема, нещодавно мені стало відомо, що у Дарницькому ЛПГ 
постійно (і навіть після введення мораторію) під виглядом санітарних 
проводяться суцільні рубки. Останнє відбувається за безпосереднього 
сприяння директора даного ЛПГ Михайла Явного.  

Так, за інформацією Володимира Борейка, директора Київського 
еколого-культурного центру під керівництвом Михайла Явного під виглядом 
так званих «санітарних» рубок відбувається широкомасштабна вирубка 
київських міських лісів для комерційної заготівлі деревини. Від слів до 
фактів. У липні 2018 року громадськістю та ЗМІ у 5-му кварталі 
Белодібровного лісництва Дарницького ЛПГ була виявлена незаконна 
суцільна санітарна рубка, під час якої рубалися здорові «живі» дерева. Факт 
масової рубки здорових дерев, які не уражені жучком, був зафіксований 
документально. «І це не поодинокий випадок», – зауважує Володимир 
Борейко.  

Між іншим, слід зазначити, що у 2015 році директора Дарницького 
ЛПГ Михайла Явного уже було покарано за порушення при проведенні 
рубок, оголосивши йому догану. Однак, це жодним чином не вплинуло на 
нього.  Порушення при вирубках тривають  і будуть тривати. Маштаби 
знищення лісу в Дарницькому ЛПГ представлені на фото. 

Тим часом, лісопаркові господарства Святошинське та Конча-Заспа 
після введення мораторію на суцільну рубку зелених насаджень навпаки 
зменшили вирубку лісу. 

Резюмуючи вищевикладене, враховуючи права та інтереси киян, 
керуючись ст. 19 Конституції України, 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» та ст. 20 Регламенту Київської міської, прошу Вас: 

 
1. Звільнити Михайла Явного з посади директора Дарницького ЛПГ. 
2. Провести службове розслідування законності проведення рубок у 

Дарницькому ЛПГ. 
 

Про результати розгляду піднятих питань прошу інформувати мене у 
встановлений законодавством України строк за адресою: 01044, м. Київ, 
вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на e-mail: 
zh_kovalenko@ukr.net.  

 
Додаток: на 3 арк. 

 
  
З повагою,  
депутат Київської 
міської ради                                                          О.О.      Пинзеник 

mailto:zh_kovalenko@ukr.net


 
 

Жанна Коваленко 093 948 11 40 
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