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Ддмiнiсr,рачiя нацiонального природного парку <ГоrrосiТвський> (далi -
нпIl) розглянуJlа ваш]е депутатське зl]ернсння }г9419/3-144 вiд 26.11,2021 р,

гIраlliвниками нпIl <<голосiтвський> було обстеrкено кв, 88, 89, 1 l9

Сtзяr,оLllиьIського лiсttиltтва КГI <<Свяr,оtttиIlське ЛПГ)) i встаrrовлеIIо Hacl,yllI]e,

Ilo гtи,ганню 1.

Земе;tl,на - oir,,*,nu 8000000000:75: 1 86:000l , на якiй заIlлановаIlе

булiвrrичтво багатогtоверхiвок, вгIритул приляI-ас до терит,орiТ кв, ll9
Сtзяr,оt,tlинськоl,о эtiсгtиtt,гва 1'lIIIIi BiltoKPcMJlc}Ia Bi:t Jricy мс,га,llсI]оIо оI,орожсIо,

Illo:]ajlИtIlИJlaCI) lзiд trortcpc21llix вJlасlIикiв. I]казаllа Jlillяllка маС уrзiй,ги JlO

охоронноТ зони IlпI1 згiдно з По"lrожеtl}tям гlро o1opoHHi зоtlи нацiогlального

tlрироlltIоI.о IIарку <<l-олосiТвСl,КИй)) у межах м, Киева ,га КиТвськоТ обласr,i

(/1ода.гок l ), затвер/tженого наказом I{ГIП <I-ОЛОСiТВСЬКИЙ> ВiД l0' l2'20'l9

J\Г!r 54loll. []становлеI]}{я охороIrних зоll об'сктiв природно-заповiдtrого фо1j,1tу

гrере2lбаЧеrlо с,г. 39, 40, 53 ЗаконУ УкраТllИ ,<ПрО природI]о-заповiлlllлй фоrl,rt

УкраТrrи>) 
,га с,г. l 12 ЗемелL[tоt,о кодексу УкраТrlи,

}Iинi tta /ti",lянlli BrKe розIIоча1о ltемон1аж сrIорул, Сам проLlес бу:tiвниur,ва

багат.отlоверхiвок та Тх подальша ексIlлуа,гаIliя, дода'коl]е провеlIеIJIIя,га

Rикорис.ГаL{l]я гti/lземltlлх коп,rунiкаr(iй: свi,глове та tIIyMot]e HaBalITa)I{ellIlя

[lезворотrtьо I]l'JIиllуl.ь на cTaI{ довкi.lt.ltя, В lIep'lIY чергУ tIa гrрllро:trri



екосистеми прилеглоi частини нпП кГолосiТвський> (у цих бiотопах бу.lrа

виявJIена цiла низКа раритетниХ видiВ з ЧервоНоТ книгИ УкраIнИ (2009), Щолатку

6 Бернськоi конвенцii про охорону дикоТ флори i фаунИ та природниХ

середовищ iснування в Свропi (1996), Червоного списку Мiжнародного союзу

охорони природи (IIJCN) МСОП, Щодатку IV ЩиРеКТИI}И РаДИ СС 9|l4ЗlВF.С,

пПро збереження природних оселищ...> тощо).
Святошинсько-Бiличаtлський масив розташований на Tepaci р. IрпilrЬ

(притока р. Щнiпро) на лерново-пiдзоJIистих грунтах, якi швидко руйrrуlоться,
пiдлягаЮть ерозЙним прОцесам, малородЮчi. При обстеженнi вглиб лiсу вiд

асфальтового шосе ,у кв. 119, недалеко вiд металевот огорожi виявлеrlа

велосипедна (траса) звивиста (дорога) зi своерiдними (<висотами-

трамплiнами)), - ерозiйними формами рельефу з оголеним rрунтом та зниклою

трав'яною рослиннiстlо. Нами вiдмiчена руйначiя верхнього малопотужного

родючого ш]ару, його ущiльнення внаслiдок простого тиску вiд велосипедiв.

проте масштабне булiвництво багатоповерхiвок матиме набагато бiльшi,

незворотнi змiни складу rрунту, руйначiТ верхнього родючого шару, його

засолення.
LЦодо занепокосння екологiв, а також представникlв громади

Святошинського р-ну про спецiально просвердлеьri та oTpyerri невiдомою

речовинОю дерева: намИ такиЙ факТ не встановлений. [IpoTe вiдмiченi засiки,

зарубки на деревах, вiдшарування кори - саме У цих частинах на стовбурах

сосни з живоi деревини видiлясться живиця, що нинi мас свiтло-сiре

забарвлення (TaKi процеси вiдбуваються з живою деревиною та с свiдченням

"орruпr"ого функцiонального стану дерева, iого <самолiкування>),

Враховуючи все вищенаведене, адмiнiс,грацiя нпП <ГолосiТВський>

занепокосна перспективою булiвllиuтва багатоповерхiвок бiля меж Парку i

пiдтримуе клопотання громади Святошинського району про його припинення,

По питаннrо 2.

Квартали 88 та 89 Святошинського лiсtlицтва це середtlьОвiковиЙ

сосновий лiс на Tepaci р. Нивка (приr,ока р. Iрпiнь). СrrужбоIо ltержавноТ

охорони нпП <ГолосiТвський> ще з 20l8 року тут фiксуютLся численl-ti tРак,ги

поруLшення природоохоронного закон авства з боку ,гоВ (СКАЙ-I lАРК> ,га

Фоп махницький,д.в. Вiд часу фiксачiТ перших випадкiв саМОЗаХОПЛеННЯ

зазначеними особами земельних дiлянок на територiт Нпп <голосiтвський>>

посадовими особами (в межах перелбачених законодавством повноважень)

складалися вiдповiднi акти порушення природоохоронного законодавства та

протоколи на осiб-порушникiв. Водночас, посадовими особами Святоrшинсько-

БiличанСькогО пндВ I]пП <ГолосiТвський> було направлено заяву про злочиl{

до ГУ НП У м. Кисвi та СвятОшинськОго УП гунП у м. Кисвi, щодо чого з боку

працiвникiВ полiцiТ булО отриманО вiдповiдЬ про вiдмову у вiдкриr,тi

кримiнального провадження, що не мiстила обгрунтованого поясFlеttтtя такот

вiдмови. Реагуючи на бездiяльнiсть праuiвникiв полiцiт, адмiнiстраuiя HLIIl

<ГолосiТВський>> у 2О18 рочi звернулася до народного депутата УкраТни Iгоря

луценка та депутата Китвськот MicbkoT рад.и Прохора Антоненка, якi, у свою



чергу, пересJIаJIи вiдповiдне звернення ло керiвницr,ва мвс, У пiдсумку,

Cu"rol]I"Hcbкe уп гуНП у м. Киевi. вiдкрило кримiнальне провадження за

фактом самозайняття тоВ (СКдЙ-Пдiк> та ФоП Махниltький д,В,

земельних.дiлянок у межах кварталiв 88, 89 Святошинського лiсництва, яке

розслiдусться i дотепер.
05.08.2020 року мiж директором I-1гlП <ГолосiТвський> Потапенком В,Г,

та Фоп Махницький д.В., незважаIочи на кримiнальне проваджеI]ня про

самозайняття земельних дiлянок, було укладено рекреаrцiйну угоду, яка

викликала численнi зауваження з боку мiсцевот громади та Щержавнот

е Столичного округу,^ з огляду на низку порушень

ПконоДаВсТВаТаПо;rоженняПроНПП<<ГолосiТвСЬКИй)З
б наслiдок, адмiнiстрачiею нпп <голосiтвський> до Фоп

махницький д.в. було вiдправлено припис та лист-вимогу з вимогою усунути

зафiксованi порушення природоохоронного закоIIодавства. У вiдведений TepMiH

жодного порушення усунуто не було,

як нйiдок, адмiнiстрашiя Нпп <голосiiвський> ухl]алила рlшtення про

одностороннс розiрвання уголи з ФоП Махницький д,В, та повiдомила його

про це офiчiйним листом, Водночас, адмiнiстрацiя. нпЛ <<Го-гtосiТвський>>

ухвалила рiшення додатково винести питання розiрвання угоди з ФоГI

Махницький д.В. на засiданrrя F{ауково-технiчноi Ради паркУ, що мас вiдбутися

10 гру/lня 2о2l року. Також адмiнiстрацiсю нпП було ухвалено рiшення

пuдurй Фоп Махницький д.В. додаl,ковий час на усунення порушень, про що

його було повiдомлено листом вiд 25 жовтня 2о2l, Перевiрка службою

державнОТ охоронИ природно-заповiдного фонл} нпП <ГолосiТвський>>,

здiйснена 4 .руоr" 
- zozt року, виявила вiдсутнiсть з боку Фоп

I\4ахницький д.В. будь-яких 
-спроб 

припинити зафiксованi порушенrrя

природоохоронного законодавства та зафiксувала HoBi випадки поруII_tень, tIpo

шо було складено вiдповiдний акт,

З урахуванням ситуацiТ, що склалася, алмiнiстрацiя нпI-I <ГолосiТвський>

ухвалила рilшеtrня довести до заRершення процедуру розiрвання угоJlи з ФоIl

N4ахницький Д.В. та додатково пiдтrзердити це рiшенltя на засiданrri I IayKoBo-

технiчноТ ради НПП 10 грулня 2021 року,

Додатки:
1. Положення ,,Про oxopoHHi зони нацiонального природного парку

кГолосiТвський> у межах м, Киева,га КиiвськоТ областi - на 4 арк, в t гrрим,

2. I_Iаказ нпп <голосiiвський> J\Г9 54lод вiд l0.|2.2019> Про вВеДеНtШ В ДiЮ

Положення про oxopoHHi зони нпП <ГолосiТвський> - на2 арк, в 1 прим,

В.о. ltltpcK,гopa --24--- 
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