
 
ДЕПУТАТ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 
 

«20» липня 2018 року                                                            № 08/279/08/051-649 
 

Начальнику Управління екології та 
природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністраії) 
Мальованому А.М. 
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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Андрію Миколайовичу! 
Шановний Вікторе Вікторовичу! 
Шановний Наталіє Миколаївно! 

 
Київ посідає дев’яте місце в «чорній» десятці регіонів України, де 

найбільше вирубують ліс. Саме тому 18 липня 2018 року Київським еколого-
культурним центром була проведена перевірка одного із лісопаркових 
господарств столиці, а саме Дарницького ЛПГ. У перевірці взяли участь  
громадські активісти та журналісти з провідних телеканалів України. 

У ході перевірки було зафіксовані не тільки вражаючі масштаби суцільних 
рубок, а й те, що під час суцільних рубок було вирубано не хворі та ослаблені 



дерева, а здорові. Так, з 30 зрубаних дерев було 29 дерев здорових і тільки 
1 ослаблене дерево. Фотографії додаються.  

Тобто 97 % дерев не підлягали вирубуванню. Останнє прямо порушує 
норми Санітарних правил в лісах України, що затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555.  Відповідно до них 
суцільні санітарні рубки проводяться шляхом вирубування сухостійних, 
відмираючих і дуже ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, 
хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в 
яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти 
насаджень нижче 0,1. 

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

 
1. У межах своїх повноважень провести перевірку обставин та фактів, 

викладених у цьому депутатському зверненні. Надати копію акта перевірки.  
2. У межах своїх повноважень провести службове розслідування за 

фактами порушень законодавства у сфері охорони природи, використання 
природних ресурсів, охорони культурної спадщини під час проведення 
суцільних санітарних рубок в Дарницькому ЛПГ. Надати копію акта 
службового розслідування. 

3. У межах своїх повноважень надати інформацію щодо профілактики 
правопорушень у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, 
охорони культурної спадщини 

 
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: 
zhanna.kovalenko.21@gmail.com.  

 
Додаток: на 3 арк. 
 

 
З повагою 
 
депутат Київської міської ради                                                     О.О. Пинзеник 
 
 
 
 

 
Жанна Коваленко 093 948 11 40 
 
 

mailto:zhanna.kovalenko.21@gmail.com






 


	Київ посідає дев’яте місце в «чорній» десятці регіонів України, де найбільше вирубують ліс. Саме тому 18 липня 2018 року Київським еколого-культурним центром була проведена перевірка одного із лісопаркових господарств столиці, а саме Дарницького ЛПГ. ...
	У ході перевірки було зафіксовані не тільки вражаючі масштаби суцільних рубок, а й те, що під час суцільних рубок було вирубано не хворі та ослаблені дерева, а здорові. Так, з 30 зрубаних дерев було 29 дерев здорових і тільки 1 ослаблене дерево. Фотог...
	Тобто 97 % дерев не підлягали вирубуванню. Останнє прямо порушує норми Санітарних правил в лісах України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555.  Відповідно до них суцільні санітарні рубки проводяться шляхом...
	Резюмуючи вищевикладене, керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та ст. 20 Регламенту Київської міської, прошу Вас:

