Президенту України В.О.Зеленському
ОСОБИСТО
Громадян м.Ірпінь
Адреса для спілкування: 08205,
м.Ірпінь, вул.Пушкінська, 51
Шановний пане Президенте!
Як до першої і останньої надії до Вас звертаються жителі м.Ірпінь.
В 30 км від вашого офісу існує місто, де зовсім не працюють закони України. Це зона
абсолютної влади будівельної мафії, це територія повного беззаконня, це земля жахливого
екоциду.
Через свавілля місцевої влади, керованої В.Карплюком, яка використовує корупцію та
прикривається окремими державними та правоохоронними органами, маленьке місто Ірпінь, що
формально і досі зберігає статус міста-курорту, за останні 6 років перетворилося на суцільну
зону екологічної катастрофи і екоциду. На місці сотень гектарів вирубаних реліктових
соснових лісів зведено більше 1 200 000 кв.м. багатоповерхівок, а кількість жителів вибухово
зросла з 40 до 102 тис.!
Будівництво такої кількості житла не підкріплено розвитком інженерних мереж. 40 %
комунікацій в місті є аварійними, а їх навантажують все новими й новими підключеннями!
Хіба можливо уявити, щоб каналізація з багатоповерхівок зливалася у вигрібні ями? Хіба
можливо уявити, щоб в 30 км від центру столиці в річки, озера, ліси прямотоком біглі
каналізаційні стоки ? Струмки і озера з фекалій, сморід навколо - сьогодні це жахливі реалії
життя в Ірпені. Але це проблема не лише Ірпеня! Каналізація пливе в річки, які впадають в
Дніпро. Забруднюється вода головної водної артерії країни, забруднюються грунти, а за цим
стоять страшні інфекційні захворювання – холєра, черевний тиф, гепатит, дизентерія та ін.
Хіба дозволено законами України нищити тисячі гектарів родючих сільськогосподарських
земель в заплавах річок Ірпінь та Бучанка? Нажаль, саме це щоденно відбувається навколо
Ірпеня. Руйнується екосистема заплави, вивозяться сотні тон торфу, а на його місце висипається
будівельне сміття, у складі якого небезпечні складові – шифер, пластик, будівельні хімічні
матеріали, різні тверді відходи. Все це змішується з грунтовими водами і знов-таки попадає в
річки! Що це як не екоцид?!
Знищення заплави р.Ірпінь, забруднення її вод та грунтів загрожує міжнародним
скандалом і позором для країни, адже заплава увійшла до європейської Смарагдової
мережи і має охоронятися, а не знищуватися!
Будівельна мафія розікрала сотні гектарів комунальних земель в місті, привласнила понад
тисячу гектарів земель товарного сільгоспвиробництва та під час дії мораторію на зміну
цільового призначення сільськогосподарських земель перевела їх під багатоквартирну забудову.
Збагачуючись на мільярди, забудовники не сплачують податки державі, використовують різні
схеми, щоб уникати сплати місту коштів цільового призначення. Місцева влада прибрала до
своїх рук все місто, керуючи ним за власними інтересами, повністю ігноруючи інтереси нас як

громадян, наші прохання та вимоги. Реальністю останніх років є витіснення корінних жителів
міста шляхом підпалів будинків, погроз, обману, створення навкруги нестерпних умов життя.
Ми, активна частина громади нашого міста, пройшли всі інстанції – від місцевої до Генеральної
прокуратури, від місцевої поліції до її вищого керівництва, адміністрації району та області, ми
судимося в усіх українських судах, від місцевого до Верховного, ми зверталися в усі державні
природоохоронні інстанції. Проте правоохоронні органи імітують діяльність, судові органи
затягують процеси або, користуючись формальними підставами, приймають рішення не на
користь громади та законів, а різні інстанції просто відписуються.
27.03.21 громадськість міста провела онлайн-конференцію з питань Генплану. Текст
Резолюції було направлено до Ірпінської міської ради, Київської обласної адміністрації та
обласнї ради, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України. Першу відписку від Міністерства захисту
довкілля ми вже отримали…
Наша багаторічна боротьба, дії в юридичній площині, сподівання на судову владу, яка мала б
приймати законні та справедливі рішення, довели нам, що за умов відсутності політичної волі
зміни на краще неможливі. Ситуація, що склалася в нашому місті, надзвичайно загрозлива та
показова для усієї України та варта розгляду на засіданні РНБО! Найстрашніше в цьому –
втрата у громадян віри в можливість відновлення законності, віри в країну і її майбутнє!
Шановний пане Президенте!
Ми дійшли до межі! Громада готується до спротиву безпосередніми активними діями. Ми не
здамося, бо нам немає куди відступати. Останнє сподівання на те, що ви нарешті використаєте
політичну волю і поставите це питання перед правоохоронними органами, дасте сигнал
судовій владі, державним органам усіх рівнів про наведення законності та порядку в Ірпені.
Ліквідація мафіозних структур в нашому місті стане позитивним прикладом для усієї країни.
Направляємо Вам ЗАГАЛЬНУ ДОВІДКУ, в якій викладено факти та обставини, що свідчать
про зловживання службовим становищем посадовими особами Ірпінської міської ради протягом
2012-2021 р. лише за фактами незаконного затвердження Генплану. Питання формування та
діяльності організованого злочинного угрупування, несплати податків в особливо великих
розмірах, розбазарювання комунальних та державних земель, протизаконних забудов, знищення
екології, потребують принципового та законного розслідування з залученням РНБО, СБУ,
НАБУ, Генеральної прокуратури. Не залишайте нас без вибору!
Громадяни міста
Підписи:

