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Громади Святошинського району 

(Список осіб з підписами додається) 
                                                       

  
Заява (клопотання) 

«Щодо врегулювання ситуації навколо існуючих ділянок НПП та  розширення 

 території Національного природного парку «Голосіївський»» 

 

Ми, мешканці Святошинського району є представниками ініціативної групи 

громади, яка протидіє намаганням забудувати зелені зони у Святошинському районі. 

Зокрема, звертаємо Вашу увагу на жахливу ситуацію у ділянках Національного парку 

«Голосіївський» номер 88, 89, 119. 

          Святошин – це зелені легені Києва, тут залишились еталонні угрупування 

мішаних широколистяних лісів, які мають захищати святошинців від негативного впливу 

проспекту Перемоги та Житомирської траси. Зелені ділянки Святошина, які входять до 

Національного парку «Голосіївський» потрібно охороняти згідно закону про «Національні 

парки». 

 НПП «Голосіївський» створений Указом Президента України № 794 від 27.08.2007 р. з 

метою збереження, відтворення та раціонального використання особливо цінних природних 

комплексів та об’єктів Лісостепу та Київського Полісся, що мають важливе 

природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне та оздоровче 

значення, а також для поліпшення екологічного стану м. Києва. Ділянки 88, 89, 119 ввійшли 

до складу НПП «Голосіївський» не так давно, але їх стан, а особливо перспективи їх 

втратити внаслідок недбалого ставлення та забудови поруч з ними, турбують громаду та 

викликають справедливе обурення. 

 

 

 

 



 

 

   Останнім часом посилюється тенденція до освоєння зелених територій під забудову. 

Комерційна привабливість ділянок у межах столичного міста призводить до ущільнення 

забудови, підвищення поверховості будинків, розповсюдження будівництва на озеленені 

території.  

   Київ втратив статус одного з найбільш зелених міст Європи та поступово втрачає 

свою туристичну привабливість  в даному аспекті. Тому одним з найважливіших 

пріоритетів довгострокової державної політики України, зокрема її столиці – м. Києва, є 

розвиток природно-заповідної справи на основі системного врахування природоохоронних, 

економічних та соціальних інтересів суспільства.    

         Актуальною є також охорона ділянок, що зберегли близький до природного стан, у 

межах великих міст. В сучасних умовах це стає можливим лише шляхом надання їм статусу 

природоохоронних територій. Для підтримання екологічного балансу міста Києва важливим 

об’єктом є Національний природний парк «Голосіївський».         

         Ось тому, ми вимагаємо, щоб органи влади звернулись до фахових організацій з 

запитом про необхідність включити зелену ділянку 80000000000:75:186:0001 площею 

18,056 га до складу Національного природного парку «Голосіївський». Відповідно до 

публічної кадастрової карти, ця ділянка є в комунальній власності з цільовим призначенням 

07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення для 

будівництва, реконструкції, експлуатації та обслуговування комплексу будівель та споруд. 

На сьогоднішній день, тут заплановане будівництво 30 багатоповерхівок впритул до 119 

ділянки НПП. Крім того, на карті забудовника «Креатор Буд» - ділянки 119 взагалі немає, 

тобто у них є плани і на цю зелену зону. Охоронні зони НПП «Голосіївський», згідно 

чинного положення, мають бути під контролем служби державної охорони ПЗФ НПП 

«Голосіївський».  І програма розвитку зелених зон міста Києва і включення до складу НПП 

«Голосіївський» – є нагально необхідними для цієї ділянки. 

          Громада Святошинського району, зокрема її представники – Антощук М.Л., Сергієнко 

Т.О. а також еколог, к.б.н. Мовчан В.О. та член громадської організації «ДОСТА» Полєва 

О.Л. звертали увагу з фото та відео підтвердженнями про те, що 119 ділянка, яка впритул 

межує з ділянкою 80000000000:75:186:0001, впродовж 6 місяців була навмисно захаращена, 

дерева спеціально просвердлені та отруєні невідомою речовиною. Вимагаємо провести 

незалежну експертизу, із залученням фахівців для фіксування цих фактів та звернення 

до правоохоронних органів про відкриття кримінальної справи.     

        Що стосується ділянок 88 та 89, звертаємо увагу на те, що орендар, який працює на 

прибережній частині ділянки, продовж тривалого часу проводить тут комерційну діяльність 

для рекреаційних цілей. Але що має громада та природа від цієї діяльності? Крім 

захаращених ділянок, втрачених сухих дерев під мотузковим парком, невідомих споруд 

посеред лісу – комерційна діяльність аж ніяк не приносить користь довкіллю. І швидше за 

все є початком для знищення цих ділянок під споруди на кшталт готелів чи ресторанних 

комплексів. Громада вимагає розірвання договору оренди з недобросовісним орендарем та 

компенсації за втрати довкіллю. 

             Розширення територій НПП «Голосіївський», крім збереження цінних у науковому 

відношенні ділянок, вирішить питання забезпечення та регламентації рекреаційної 

діяльності населення Києва.  

                 Природний рослинний покрив цієї території – хвойно-широколистяні ліси. 

У складі лісо-паркового масиву представлені переважно сосна звичайна (Pinus sylvestris), 

дуб черешчатий (Quercus robur L.) та багато інших видів.   Особливість, своєрідність 

ландшафтів цієї території, зокрема, тих ділянок, що плануються під забудову, визначається 

їх розташуванням на межі двох великих природних регіонів – Полісся та Лісостепу. 

Відповідно, природні ландшафти мають тут перехідні (екотонні) риси, відмінні від типових 

поліських. Зокрема, вони вирізняються вищим гіпсометричним рівнем (180-190 м над 

рівнем моря), характером грунтового покриву, кращими лісорослинними умовами.   

               



 

 

      Збільшення території НПП «Голосіївський» матиме велику роль для підвищення 

екологічної культури та свідомості населення. Ці території дозволять зменшити 

антропогенне та техногенне навантаження як на заповідну частину парку, так і на 

території зони регульованої рекреації. Також вони є ідеальним місцем для створення 

і розташування  без втручання в заповідні та рекреаційні зони навчально-освітніх 

закладів, спортивно-оздоровчих об’єктів, майданчиків для дітей. 

Просимо долучити науковців Інституту ботаніки НАН України, Інституту географії 

НАН України, Інституту зоології НАН України та інших установ та надати експертні 

висновки для збереження вищезазначених зелених зон Святошина та подання їх до 

включення у склад території НПП «Голосіївський». 

 

15.11.2021 Полєва Олена Лоранівна     
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                                                                    Єфремова Катерина Олександрівна 
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