Президенту України
Порошенку П. О.
Шановний Петре Олексійовичу!
Звертаємося до Вас щодо необхідності реагування на грубі порушення
Указу Президента України №794/2007 від 27.08.2007 та інших норм
законодавства в лісовому урочищі «Бичок», що відбуваються за участі або
потурання Київської міської ради, підрозділів Київської міської державної
адміністрації та інших зазначених нижче установ та посадовців.
Урочище Бичок має статус об’єкту природно-заповідного фонду України.
Указом Президента України №794/2007 від 27.08.2007 «Про створення
національного природного парку Голосіївський» урочище увійшло до складу
Національного природного парку «Голосіївський». Скасовувати чи змінювати Указ
Президента київська міська влада не має права.
Проте Київська міська рада, очолювана тоді Леонідом Черновецьким,
прийняла рішення №532/2601 від 29.10.2009, яким зменшено на 2,6 га чітко
окреслену в додатках до зазначеного Указу Президента територію заповідного
лісового урочища. Відтак Київська міська рада 28.10.2010 цю незаконно «вилучену»
площу лісу передала в оренду ТОВ «Авеста-Буд» під забудову. Сайт «Наші гроші»
(у публікації: http://nashigroshi.org/2013/03/20/sud-dozvolyv-zakarpatskomu-rehionalubuduvatysya-v-holosijivskomu-parku-kyjeva/) зазначає, що серед засновників ТОВ
«Авеста-Буд» є Юрій Ігнатко - колишній депутат Закарпатської обласної ради від
«Партії Регіонів». Адміністрацією
Національного
природного
парку
«Голосіївський» та громадською організацією «Корчувате - наш дім» подано позов
до Господарського суду міста Києва про визнання недійсним договору оренди
земельної ділянки і судова ухвала заборонила ТОВ «Авеста-Буд» та будь-яким
іншим особам вчиняти будь-які дії та проводити будь-які роботи на зазначеній
ділянці. Однак, була здійснена суцільна вирубка дерев на ділянці близько 0,5 га та
привезено бетонні блоки, на які оформлено право власності ТОВ «Авеста-Буд», а
самі блоки оголошено об’єктом незавершеного будівництва автосалону з
комплексом АЗК. Державним реєстратором Авраменко С.С. 09.11.2015 року
зроблено запис про реєстрацію права власності №11988521, яким підтверджує
наявність об’єкту незавершеного будівництва ще з вересня 2015 року, хоча до
серпня 2016 року там була дубова діброва. По факту незаконної реєстрації власності
Прокуратурою м. Києва уже порушено кримінальне провадження.
Також звертаємо Вашу увагу на необхідність доручення правоохоронним
органам розслідувати ознаки кримінальних правопорушень у діях посадовців:
управління архітектури КМДА (в частині видачі містобудівних умов та обмежень);
департаменту земельних ресурсів КМДА; Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища; КО «Київзеленбуд» (в частині погодження
знесення зелених насаджень саме у місці будівництва з боку ТОВ «Авеста-Буд»
відповідно до Акту №128 від 8.09.2015).

Абсолютно всі дії забудовника в урочищі Бичок є незаконними, адже в статті
7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» вказано, що на землях
природно-заповідного фонду забороняється будь-яка діяльність, яка негативно
впливає або може негативно впливати на стан природних комплексів. А знищення
лісу під забудову, очевидно, є саме такою негативною діяльністю.
Просимо Вас стати гарантом виконання зазначеного вище
президентського указу № 794/2007, посприяти дотриманню земельного і
природоохоронного законодавства України у ситуації із захищеним цим указом
лісом в урочищі Бичок:
- спонукати Київську міську раду розглянути питання про негайний
розрив договору оренди з ТОВ «Авеста-Буд», який всупереч Указу Президента
№ 794/2007 уможливив знищення заповідного лісу в урочищі Бичок,
- доручити правоохоронним органам вжити усіх передбачених законом
заходів для розслідування та припинення зазначених правопорушень.
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