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Звернення
Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації
Наше звернення викликане стурбованістю щодо майбутніх планів
міської влади по використанню лісопарку «Ялівщина», а нині регіонального
ландшафтного парку «Ялівщина». Цей лісопарк створений природою та
збережений попередніми поколіннями, є єдиним природним комплексом
практично у центрі міста Чернігова.
Виняткова важливість лісопарку «Ялівщина» для міста Чернігова
визначена у клопотанні Чернігівського міського голови О. Соколова від
13.06.2013 №3-20/784 до Міністерства екології та природних ресурсів
України щодо створення регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» з
поданням пакету необхідних документів згідно статті 51 Закону України
«Про природно-заповідний фонд України», у яких і була визначена площа у
168,7 га земель запасу комунальної власності, які міська рада передавала для
створення майбутнього регіонального ландшафтного парку «Ялівщина».
На жаль, в Чернігові за останні роки відбувається не тільки суттєве
скорочення унікальних в історичному та природоохоронному відношенні
територій, що належать всій територіальній громаді міста, але й існуючі
паркові зони знаходяться у незадовільному стані.
Всупереч принципам місцевого самоврядування, Закону України «Про
доступ до публічної інформації», місцеві громадські організації, громадські
активісти, як і сама територіальна громада міста фактично усунуті від
можливості розгляду питань щодо майбутнього «Ялівщини», як об’єкту
природно-заповідного фонду.
Незважаючи на це, Громадська рада при ОДА спільно з
18 екологічними громадськими організаціями, громадськими активістами,
науковцями, екологами протягом багатьох років проводила та продовжує
проводити значну роботу по збереженню та охороні історичної і природної

2

спадщини м. Чернігова, у тому числі і природного середовища на території
лісопарку «Ялівщина».
Громадська рада при ОДА вважає, що депутати Чернігівської міської
ради 7-го скликання при прийняті рішення № 28/VII-10 від 28 лютого
2018 року (згідно якого частину 5.7 розділу 5 Програми розроблення
(оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 р.р.
було доповнено окремим пунктом 5.7.3., а саме: «Доопрацювання проекту
«Детальний план території. Функціонально-планувальна організація
території лісопарку «Ялівщина») порушили п.п. 2, 11 ст. 59, п. 1 ст. 64
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також ст. 4
Закону України «Про місцеве самоврядування» щодо принципів (правил)
здійснення місцевого самоврядування таких як народовладдя, законність,
гласність, поєднання місцевих і державних інтересів.
На нашу думку, реалізація цього проекту щодо території «Ялівщини»
повністю призведе до виведення десятків гектарів функціональних
природних територій, а також дозволить забудувати до третини унікальної
лісопаркової зони, як правило, з наступною приватизацією.
Реалізація проекту поставить під загрозу збереження органічно
поєднаних природних та історичних складових міста, як національного
надбання поколінь, та призведе до посилення техногенного навантаження
на мешканців Чернігова.
Депутати міської ради 7-го скликання не взяли до уваги свої попередні
рішення щодо об’єктів комунальної власності – землі, природних ресурсів
лісопарку «Ялівщина». Чернігівська міська рада 6-го скликання вже
прийняла рішення, які у відповідності до ст. 59, ст. 73 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» є чинними, а саме:
1. Рішення від 31 серпня 2012 року (24 сесія 6-го скликання) «Про
надання статусу регіонального ландшафтного парку лісопарку в урочищі
«Ялівщина».
2. Рішення від 30 вересня 2013 року (33 сесія 6-го скликання) «Про
погодження включення земель комунальної власності до регіонального
ландшафтного парку «Ялівщина».
3. Рішення від 27 червня 2014 року (41 сесія 6-го скликання) «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, введення тимчасових обмежень на використання земель»,
згідно яких Чернігівська міська рада надала дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною орієнтовною
площею 168,7 га за рахунок земель запасу комунальної власності міської
ради для функціонування регіонального ландшафтного парку «Ялівщина».
При прийнятті свого рішення № 28/VII-10 від 28 лютого 2018 року
депутати Чернігівської міської ради 7-го скликання також не взяли до уваги
рішення інших органів місцевого самоврядування:
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1. Рішення від 28 вересня 2012 року Чернігівської обласної ради
(10 сесія 6-го скликання) «Про розгляд клопотання Чернігівської міської ради
про надання статусу регіонального ландшафтного парку лісопарку в урочищі
«Ялівщина».
2. Рішення від 28 березня 2014 року (19 сесія 6-го скликання)
Чернігівської обласної ради «Про створення регіонального ландшафтного
парку «Ялівщина», згідно з яким з метою розширення мережі об’єктів і
територій природно-заповідного фонду області, збереження та відтворення
цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу
створений регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» площею 168,7 га за
рахунок земель запасу комунальної власності Чернігівської міської ради без
їх вилучення.
Звертаємо увагу депутатів міської ради, керівництва міста на
порядок зміни меж, категорії та скасування статусу територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, який здійснюється відповідно до статей 51-53
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» за обов’язковим
погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього природного середовища при наявності відповідного
експертного висновку.
На підставі вищезазначеного, Громадська рада при ОДА пропонує
депутатам Чернігівської міської ради розглянути можливість:
 включення до порядку денного наступної сесії Чернігівської міської
ради питання щодо скасування пункту 5.7.3. частини 5.7. розділу 5
Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації доповнення,
який був внесений рішенням сесії міської ради № 28/VII-10 від 28 лютого
2018 року всупереч вже прийнятих міською радою рішень стосовно
лісопарку «Ялівщина»;
 прийняття рішення у відповідності до ст.ст. 19, 47, 48 Закону України
«Про землеустрій», ст. 186 Земельного кодексу про затвердження «Проекту
землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природнозаповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Ялівщина»” (код
КВЦПЗ 04.11) площею 168,7054 га, розташованого в м. Чернігові в
адміністративних межах Чернігівської міської ради», розробленого на
виконання рішення Чернігівської міської ради від 27 червня 2014 року
(41 сесія 6-го скликання) та поданого проектувальною організацією на
замовлення дирекції РЛП «Ялівщина» до Чернігівської міської ради у травні
2016 року.
Голова
Громадської ради

І. МОСКАЛЕНКО

