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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Вікторе Вікторовичу!
До мене як до депутата Київської міської ради та члена постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики звернулися небайдужі
мешканці міста Києва щодо незаконної рубки зелених насаджень на острові
Водників.
Справа в тім, що 19.06.2017 року до мене звернулися активісти міста Києва
із захисту навколишнього середовища, повідомивши, що в даний момент на
острові Водників ведеться масова рубка зелених насаджень, зокрема на території
прибрежно-захисних смуг острова, без будь-яких на те дозвільних документів.
Цього ж дня, ми разом з головою Голосіївської районної державної
адміністрації здійснили спільний виїзд на власні очі переконалися щодо
наявності факту хаотичного знищення зелених насаджень.
В ході спілкування робітники, які виконували роботу та «відповідальна
особа», котрі не побажали представлятися, повідомили, що дана рубка є цілком
законною, адже спрямована на боротьбу з омелою і погоджена екологічною
інспекцією міста Києва. Проте, нашу вимогу пред’явити дозвільний документ,
який давав би право на санітарну рубку дерев було категорично проігноровано.
Водночас, відповідно до ч.6 Постанови Кабінету міністрів України «Про
затвердження Санітарних правил в лісах України», санітарні рубки
призначаються в насадженнях, ушкоджених пожежами, шкідниками, хворобами

лісу, внаслідок аварій та стихійного лиха, що викликають деградацію лісових
деревостанів.
Однак, необхідно зазначити, що вирубані зелені насадження не були
уражені пожежами, шкідниками чи хворобами лісу. Частина ж дерев, котрі
насправді уражені омелою залишилися поза увагою робітників.
На підставі вищезазначеного, з метою захисту законних інтересів активних
громадян Голосіївського району та контролю екологічної ситуації в м. Києві,
керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 20
Регламенту Київської міської ради,
Прошу Вас:
1. Здійснити, в межах Вашої компетенції, рейд по території острова Водників
на наявність фактів незаконної вирубки зелених насаджень.
За результатами розгляду депутатського звернення прошу інформувати мене у
встановлені законодавством України строки та терміни за адресою: 01044 м.
Київ, вул. Хрещатик, 36
З повагою,
депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
«Об’єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді

Вик. Божко Владислав
063-585-09-07

О.О. Пинзеник

