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Голові міста Києва Віталію Кличку
вул. Хрещатик, 36
м. Київ
01044

ЗВЕРНЕННЯ
Про збереження НПП «Голосіївський»

Шановний пане Віталію!
Той факт, що наше місто Київ на сьогодні не є найбільш зеленою столицею Європи,
вже відомий всім. Так само як і те, що площі зелених насаджень у Києві не зростають,
а скорочуються. На жаль, маємо багато безвідповідальних забудовників, бажаючих
звести будівлі у зеленій зоні. А те, що кияни потерпають від забрудненого міського
повітря, їх, на жаль, не надто цікавить.
Не винятком є і перлина Києва - Національний природний парк (НПП)
«Голосіївський». Його вже давно взяли в «облогу» забудовники з боку житлового
масиву Корчувате, Феофанії, проспекту Глушкова, від Дідорівки, а тепер виникла
нова загроза з боку вул. Полковника Потєхіна.
На земельній ділянці площею 4,6114 га за адресою вул. Полковника Потєхіна, 9, яка
безпосередньо межує з НПП, розташована законсервована військова частина СБУ.
СБУ користується зазначеною земельною ділянкою з лютого 2005 р. для
обслуговування та експлуатації будівель і споруд військової частини Е 6642;
державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ №
9080699 на підставі рішення Київради від 18.03.2004 № 123/1333.
У 2012 р. Київрада ухвалила рішення від 01.11.2012 № 322/8606 «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою про відведення земельної ділянки СБУ
на вул. Полковника Потєхіна, 9 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва
житлових будинків». Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням від 2.11.2013
№ 822 вніс зазначену земельну ділянку до погодженого переліку земельних ділянок,
на яких планується будівництво житла для військовослужбовців СБУ та їх родин.
Слід зазначити, що ні у висновку Київархітектури від 25.07.2012 № 9592/0/18-3/19-12
щодо обмежень та умов землекористування, які мають бути визначені для зазначеної
земельної ділянки у проекті землеустрою, ні у згаданих вище рішеннях Київради та
Уряду не згадується НПП, хоча ділянка безпосередньо межує з ним. Це говорить про

те, що автори цих рішень ніяким чином не враховували потреби захисту НПП.
Водночас користувач земельної ділянки - СБУ, має намір витиснути з отриманої
площі максимум, про що свідчать критерії оцінки проектних пропозицій:
«Критеріями визначення переможця конкурсу є максимальна кількість житла
(кількість
квартир,
загальна
площа
житла)...»:
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article7art_icH 129097&cat_id=80413. СБУ
повідомило, що переможцем конкурсу визначено ТОВ «Аркада-Будівництво».
Планується отримати 332 квартири загальною площею 20 001 кв.м.
За попередніми даними у проектній пропозиції забудови передбачається також
прокладання нової дороги через ліс, яка має з'єднати вул. Потєхіна з вул. Родимцева, а
також будівництво комерційного об'єкту, що матиме ще більш катастрофічні наслідки
для Голосіївського лісу.
Ніхто не заперечує проти будівництва житла для людей як такого, у тому числі, для
військовослужбовців, але рішення щодо забудови земель Києва мають бути
збалансовані і не руйнувати зелені легені Києва, тим більше - заповідні.
У зв'язку з вищевикладеним, пропонуємо:
Вашим розпорядженням зупинити підготовчі та будівельні роботи на вул.
Потєхіна, 9 як такі, що загрожують заповідному лісу;
надати можливість представникам громадськості ознайомитися з проектом
забудови майданчика на вул. Потєхіна, 9;
за участі громадськості створити тимчасову комісію Київради з оцінки впливу
зазначеного проекту забудови на НПП. та провести його громадське обговорення;
рішенням Київради накласти мораторій на нове будівництво вздовж усього
периметру НПП у смузі, котра прилягає до парку, шириною 100 м і визначити її як
«захисна смуга НПП» (буферна зона);
кожну пропозицію нового будівництва у захисній смузі НПП має бути
розглянуто спеціальною комісією Київради за участі громадськості;
проекти нового будівництва у захисній смузі Голосіїва оприлюднювати на
сайті Київради у повному обсязі, особливо розділ оцінки впливу на довкілля і, у тому
числі, на НПП.

З повагою,
голова Національного екологічного центру
Я.І. Мовчан
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