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Клопотання про надання інформації та роз’яснення. 

Відповідно до Статуту Громадської організації «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ» (пункт 2.1.) 
основною метою діяльності є створення та забезпечення функціонування ландшафтного 
природного парку "ЕКОПАРК ОСОКОРКИ" на південь від вул. Колекторна в Дарницькому 
районі м. Києва; захист прав мешканців міста Києва на безпечну екологію; сприяння захисту 
водно-болотних угідь міста Києва та Київської області; участь в органах влади з питань 
контролю за екологією та безпекою довкілля; участь у створенні органів контролю за 
діяльністю органів влади; участь в громадських радах при органах державної влади та 
місцевого самоврядування. 

На початку жовтня 2017 року на березі оз. Небреж розпочалося будівництво ПС 110/10. 
За інформацією, наданою забудовником (ТОВ «Контактбудсервіс») дане будівництво 
здійснюється на підставі листа Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області від 
07.06.2017 р. за № 01-12/479  

За змістом вказаного листа, начальник Київводресурсів М.Урупа посилаючись на п.4 
ст. 89 Водного кодексу України дозволив будівництво ПС 110/10 вважаючи його лінійною 
спорудою в прибережній захисній смузі озера Небреж. 

Відповідно до даних вказаних на інформаційному стенді площа забудови об’єкта (ПС 
110/10 складає 990 метрів квадратних, а поверховість 3 поверхи, включно з -1 поверхом (фото 
інформаційного стенду додається). 

Відповідно до ст. 86 Водного кодексу України на землях водного фонду можуть 
проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних 
споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, 
гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна 
водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та 
геологорозвідувальні роботи. 

Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів, що 
погоджуються з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 
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навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих 
морями), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
геологічного вивчення та раціонального використання надр. 

Відповідно до ст. 88 Водного кодексу України, з метою охорони поверхневих водних 
об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо 
озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки 
під прибережні захисні смуги. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж 
урізу води (у меженний період) шириною: 

для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів; 

для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів; 

для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. 

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної 
смуги подвоюється. 

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель, 
крім земель морського транспорту. 

Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній та комунальній власності та 
можуть надаватися в користування лише для цілей, визначених цим Кодексом. 

У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з 
урахуванням містобудівної документації. 

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. 

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з 
установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законом. 

Відповідно до ст. 89 Водного кодексу України прибережні захисні смуги є 
природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. 

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах 
забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного 
призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та 
стоянок автомобілів (п.4 ст. 89 ). 

 

Згідно з ст. 11 Водного кодексу України, громадяни та їх об'єднання, інші громадські 
формування у встановленому порядку мають право одержувати у встановленому порядку 
інформацію про стан водних об'єктів, джерела забруднення та використання вод, про плани і 
заходи щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (п.6 ст. 11); брати 
участь у проведенні центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
перевірок виконання водокористувачами водоохоронних правил і заходів та вносити 
пропозиції з цих питань (п.3 ст. 11). 

За змістом з п/п. 2 та 3 ч. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» для здійснення 
своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право: звертатися у порядку, визначеному 
законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), 
заявами (клопотаннями), скаргами; одержувати у порядку, визначеному законом, публічну 



інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації. 

Відповідно до п.2.1. Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, 
розпорядником якої є центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів 
України, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 
11.11.2011 р. № 444, запитувач має право звернутися до центрального органу із запитом на 
отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто 
чи ні, без пояснення причин подання запиту. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Водного кодексу України, п/п. 2 та 3 ч. 1 
Закону України «Про громадські об’єднання» просимо Вас надати наступну інформацію: 

1. Яка прибережна захисна смуга озера Небреж та озера Тягле, які розташовані в 
Дарницькому районі м. Києва?  

2. Чи затверджувався Держводагентством проект землеустрою щодо встановлення 
прибережних захисних смуг навколо озера Небреж та озера Тягле? 

3. Чи передавалося озеро Небреж та озеро Тягле як водні об’єкти  в оренду? Якщо так, 
то коли і кому? 

4. Надати паспорт озера Небреж та озера Тягле. 
5. Чи належать землі безпосередньо під озерами Небреж та Тягле до земель водного 

фонду? Якщо да, то з якого моменту і на підставі якого документа?  
6. Чи можуть передаватись в оренду земельні ділянки не в комплексі водним об’єктом, 

як це передбачено статтею 51 Водного кодексу України? 
7. Чи є будівництво замовником якого є ТОВ «Контактбудсервіс» ПС 110/10 

будівництвом лінійної споруди в розумінні п. 4 ст.89 Водного кодексу України? 
8. Чи погоджувався з Держводагентством Проект на проведення робіт на землях 

водного фонду, що містить розділ про оцінку впливу на навколишнє природне 
середовище? 

9. Чи є лист Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області від 07.06.2017 
р. за № 01-12/479 підписаний М. Урупа належним та допустимим дозволом чи 
погодженням проекту на будівництво такої величезної будівлі, що вказана на 
інформаційному стенді будівництва ПС 110/10 кВ. 
 
 

 

Додаток:  
1. Копія листа Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області від 

07.06.2017 р. за № 01-12/479. 
2. Копія фото інформаційного стенду будівництва ПС 110/10 кВ. 
3. Копія статуту ГО «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ» 

 

Відповідь просимо надіслати на адресу: 

02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 24 кв. 239 

 

З повагою, 

Голова ГО «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ»      Пилипенко О. 


