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19.05.2014  № 26  Постійнім комісіям, депутатським 

групам та фракціям Чернігівської 

міської ради 

 

 

Шановні депутати Чернігівської міської ради! 
 

Громадська рада при облдержадміністрації з метою недопущення знищення або 

руйнування в результаті господарської діяльності цінної для заповідання природної 

території лісового парку «Ялівщина» в м. Чернігові та восьми археологічних пам’яток, у 

тому числі пам’ятки національного значення — городища «Ялівщина», керуючись 

статтями 51, 55 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 23 квітня 2014 

року звернулася до Чернігівського міського голови Соколова О.В. з проханням 

оприлюднити наше звернення на сесії Чернігівської міської ради та включити до порядку 

денного сесії питання про запровадження тимчасового мораторію  (до кінця 2014 

року) на передачу у власність, оренду та зміну цільового призначення земель 

лісопарку «Ялівщина».  

Наше звернення не було оголошено головуючим на сесії, а навпаки, було прийнято 

(з голосу) рішення про безоплатну передачу у власність приватним особам земельних 

ділянок на території лісопарку «Ялівщина». Це ганебне рішення викликало велику хвилю 

обурення серед громадськості.    

Прокуратура міста Чернігова провела перевірку законності винесення вищезгаданого 

рішення та надала міському голові Соколову О.В. подання про усунення порушень вимог 

земельного законодавства.  

Громадська рада при облдержадміністрації листом від 12 квітня 2014 року 

звернулися до міського голови Соколова О.В. з клопотанням скликати позачергову 

сесію міської ради для відміни вищезгаданого скандального рішення, а також повторно 

звернулися з пропозицією внести на розгляд депутатів питання щодо запровадження 

тимчасового мораторію (до кінця 2014 року) на передачу у власність, оренду та зміну 

цільового призначення земель лісопарку «Ялівщина».  

Громадська рада при облдержадміністрації дуже стурбована долею 

РЛП «Ялівщина», адже «дерибан» його земель не тільки не зупинився, а  продовжується, 

виходячи за всі допустимі межі. 

Зважаючи на важливість та суспільний резонанс даного питання, Громадська рада 

при Чернігівській облдержадміністрації просить вас, шановні депутати, підтримати наше 

клопотання щодо внесення до порядку денного наступної сесії міськради, яка відбудеться 

27 травня 2014 року  наступних питань: 

1. Питання про відміну Рішення про безоплатну передачу у власність приватним 

особам земельних ділянок на території лісопарку «Ялівщина», яке було прийнято (з 

голосу)  на 40-ій сесії міської ради міськради (у відповідності ст. 59 Регламенту 

Чернігівської міської ради). 

2. Питання щодо запровадження тимчасового мораторію (до кінця 2014 року) на 

передачу у власність, оренду та зміну цільового призначення земель лісопарку 

«Ялівщина». 

 

З повагою 
 

Голова Громадської ради         Н.П. Проскуріна 
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