
     Київському міському голові 

     Кличку В.В.  

 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

На виконання Вашого доручення від 10.07.2018 № 25619 до листа 

заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 09.07.2018 

№ 225-КР-2544 щодо реалізації підтриманих петиції відповідно до Положення 

про порядок подання та розгляду електронних петицій, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006 (зі змінами) 

інформую. 

У квітні 2017 року достатню кількість голосів громадян набрала петиція 

№ 5280  «Про винесення заводу «Фанери та Плити» за межі м. Києва».  

Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було 

підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Про утворення тимчасової 

міжвідомчої робочої групи з питань формування плану заходів з вирішення 

проблемних питань функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити». 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Про утворення міжвідомчої робочої групи з 

підготовки пропозицій щодо врегулювання проблемних питань, пов’язаних з 

функціонуванням заводу ПрАТ «Фанери та плити»» затверджено  

від 06.04.2018 № 570 (далі – Розпорядження). 

Відповідно пункту 1 Розпорядження утворено тимчасову міжвідомчу 

робочу групу з питань формування плану заходів з вирішення проблемних 

питань функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити». 

Керуючись Положенням про тимчасову міжвідомчу робочу групу з 

питань формування плану заходів з вирішення проблемних питань 

функціонування заводу ПрАТ «Фанери та плити», затвердженого 

Розпорядженням, робоча група забезпечує координацію та взаємодію дій 

територіальних органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, проводить аналіз проблемних питань співіснування 

ПрАТ «Фанери та плити» та мешканців житлового комплексу «Комфорт Таун»,  

сприяє реалізації виконаних заходів щодо мінімізації шкідливого впливу 

виробничої діяльності підприємства ПрАТ «Фанери та плити», проводить 

постійний та скликає засідання. Наступне засідання тимчасової міжвідомчої 

робочої групи заплановано на 27.07.2018.  

Згідно пункту 3 Розпорядження, робоча група подає Київському міському 

голові пропозиції щодо плану заходів з вирішення питань функціонування 

заводу ПрАТ «Фанери та плити» в термін до 01 вересня 2018 року. 

В установленому порядку звіт щодо реалізації електронної петиції  

№ 2079 «Назавжди заборонити законом: вирубку лісів, парків, знищення 

скверів та унеможливити зменшення зелених зон в м. Києві. Щорічно в нашому 

місті кількість зелених насаджень зменшується порядку 8 %!» надано постійній 

комісії Київської міської ради з питань екологічної політики 31.01.2018. Наразі 



за дорученням постійної комісії комунальними підприємствами лісопарковими 

господарствами м. Києва здійснюється інвентаризація лісових земельних 

ділянок, а КО «Київзеленбуд» розпочато процедуру публічних закупівель щодо 

розробки оновленої програми розвитку зеленої зони м. Києва на 2019-2024. 

Київською міською радою прийнято низку рішень щодо заборони проведення 

суцільних рубок на територій міських лісів. 

Відповідно до доручення Київського міського голови від 06.04.2017           

№ 08/3766/7  відповідальним виконавцем за розгляд електронної петиції № 713 

«Ландшафтний природний парк замість забудови південних Осокорків» 

визначено заступника голови Київської міської державної адміністрації 

Спасибка О.В. 

Петиція № 376 «Визнати долину русла річки Либідь зоною екологічного 

лиха та розпочати вжиння невідкладних заходів із відновлення екосистем річки 

Либідь та навколишньої території!». 

На виконання окремого доручення Київського міського голови В. Кличка 

від 01.03.2017 № 3766 та розділу VI Положення про порядок подання та 

розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 09.02.2017 № 817/1821 (далі - Положення), фахівцями Управління екології 

та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження 

природного середовища здійснено підготовку пропозицій до плану заходів, 

спрямованих на реалізацію питання, порушених в електронній петиції від 

05.11.2016 № 376 «Про визнання долини русла річки Либідь зоною 

екологічного лиха та вжиття невідкладних заходів щодо відновлення її 

екосистеми та прилеглої території».  

З листом Департаменту міського благоустрою та збереження природного 

середовища від 29.03.2017 № 064-3425 зазначені пропозиції направлено 

заступнику голови Київської міської державної адміністрації  

Пантелеєву П. О. для підпису та подальшої передачі на затвердження 

Київському міському голові. 

Відповідно до пункту 6.3 Положення копія затвердженого плану заходів 

не пізніше наступного дня направляється до постійних комісій Київської 

міської ради, які за дорученням Київського міського голови здійснюватимуть 

контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань, а також до 

секретаріату Київської міської ради 

Керуючись зазначеним, Департамент міського благоустрою та 

збереження природного середовища з листом від 21.06.2017 № 064-6639 

звернувся до Київської міської ради з проханням надати інформацію стосовно 

затвердження зазначеного плану заходів та наявність відповідних доручень 

Київського міського голови стосовно його виконання. 

Відповідно до доручення заступника Київського міського голови – 

секретаря Київської міської ради В. Прокопіва від 03.07.2017 № 3766/22 

зазначений лист Департаменту направлено для подальшого опрацювання до 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища. 

Разом з тим інформація щодо затвердження плану заходів, спрямованих 

на вирішення питання, порушеного в електронній петиції від 05.11.2016 № 376, 

а також відповідні доручення щодо подальших дій до Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного середовища та Управління екології та 



природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) не надходили, що унеможливлює реалізацію 

плану та звітування про вжиті заходи. 

 

   

З повагою 

 

Заступник голови                    П. Пантелеєв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальований  
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