
 
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

10 сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

18  серпня  2022 року                                  № ___-10-VIIІ 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

Про вжиття заходів щодо захисту 

парку – пам’ятки «Зелена брама» 

24 лютого 2022 року в день початку збройної агресії Російської 

Федерації, розпорядженням Бучанської районної державної адміністрації 

Київської області № 24 було виділено ТОВ «АТЛАНТ ГРУП ЮА» (ЄДРПОУ 

43552276) у довгострокове тимчасове користування терміном на 49 років 

лісові ділянки для культурно-оздоровчих, спортивних, освітньо-виховних та 

рекреаційних цілей, загальною площею 1,00 га, які знаходяться в постійному 

користуванні державного підприємства «Київське лісове господарство» 

(Ірпінське лісництво ДП «Київліс» квартал 54, виділи 4,5,7), розташовані в 

межах села Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області. 

16 червня 2022 року між Державним підприємством «Київське лісове 

господарство» та ТОВ «АТЛАНТ ГРУП ЮА» було укладено Договір № 6 про 

довгострокове тимчасове користування лісовою вищезазначеною ділянкою. 

14 липня 2022 року Державним підприємством «Київське лісове 

господарство» було складено Акт огляду місця вчинення правопорушення 

лісового господарства, де вказано, що ТОВ «АТЛАНТ ГРУП ЮА» було 

вчинено порушення лісового законодавства України, а саме незаконно 

знищено біля 40 дерев. 

Виділена в постійне користування територія є частиною Парка-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого значення «Зелена брама», що 

створений рішенням Київської обласної ради від 22 червня 2020 року № 878-

35-VII, загальною площею 30 гектарів. 

Парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва має велику ландшафтну, 

екологічну та естетичну цінність, є ареалом поширення рідкісних рослин, 

амфібій та плазунів, що охороняються Додатком ІІ до Бернської конвенції та 

рішенням Київської обласної ради від 07.02.2012 № 285-15-VII «Про 

затвердження Списку регіонально рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, 

які потребують охорони у Київській області та Положення до нього». 



Враховуючи, що ця територія є пам'яткою природи, віднесено до 

природно-заповідного фонду місцевого значення та охороняється законом, 

щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення i 

використання. Тож тут діє заборона на будь-яку експлуатацію цієї лісової 

ділянки чи її використання під будівництво тощо.  

Не дивлячись на вказані обмеження частина пам’ятки природи площею  

1 га. була передана ТОВ «АТЛАНТ ГРУП ЮА» під комерційне використання 

строком на 49 років. 

Відповідно до ст. 50 Конституції України, кожен має право на безпечне 

для життя і здоров’я довкілля, а відповідно до ст. 66 Конституції України, 

кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи великій соціальний протест щодо господарської діяльності ТОВ 

«АТЛАНТ ГРУП ЮА» на території парка-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення «Зелена брама», який висловлений в 

опитувальних листах біля 2000 мешканців,  сільська рада,-  

ВИРІШИЛА:  

1. Звернутися до прокуратури Київської області з проханням 

звернутись до суду в інтересах держави з позовом про розірвання договору № 

6 від 16 червня 2022 року укладеного між Державним підприємством 

«Київське лісове господарство» та ТОВ «АТЛАНТ ГРУП ЮА» про 

довгострокове тимчасове користування лісовою ділянкою. 

2. Звернутися до Державної екологічної інспекції Столичного 

округу, Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної 

державної (військової) адміністрації, Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового та мисливського господарства з проханням перевірити 

викладені факти, провівши відповідні перевірки та вжити відповідних заходів 

реагування. 

3. Звернутися до Київського обласного та по м. Києву управління 

лісового та мисливського господарства, Державного підприємства «Київське 

лісове господарство» Бучанської районної державної адміністрації Київської 

області з проханням вжити заходів направлених на розірвання вказаного 

договору № 6 від 16 червня 2022 року укладеного між Державним 

підприємством «Київське лісове господарство» та ТОВ «АТЛАНТ ГРУП ЮА» 

про довгострокове тимчасове користування лісовою ділянкою. 

4. Звернутися до Бучанської районної державної адміністрації 

Київської області з проханням ініціювати передачу Парка-пам’ятки садово-

паркового мистецтва місцевого значення «Зелена брама» в 



управління/користування комунальному підприємству Борщагівської 

сільської ради Бучанського району Київської області з метою подальшого 

запобігання його передачі приватним користувачам. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на профільну 

депутатську комісію. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


