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Клопотання про проведення перевірки дотримання вимог водоохоронних правил.
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.
В газеті Хрещатик за № 126 (5039) від 01.12.2017 р. розміщено повідомлення – заява
ТОВ ‘Контактбудсервіс’ про наміри комплексної забудови мікрорайонів 1, 2, 2-а житлового
масиву “Осокорки Центральні” в Дарницькому р-ні міста Києва.
На початку жовтня 2017 року в рамках реалізації даної забудови на березі оз. Небреж
розпочалося будівництво ПС 110/10. За інформацією, наданою забудовником 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 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 ).

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. З усіх
можливих нормативів та будівельних норм та правил вказаний на інформаційному стенді
об’єкт не можна вважати «лінійним».
Відповідно до ст. 15-2 Водного кодексу України, до компетенції центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів,
у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних
ресурсів належить:
1) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про
охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;
2) прийняття у встановленому порядку рішення про обмеження, тимчасову заборону
(зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними
вимог водного законодавства;
3) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних
ресурсів.
Відповідно до 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).
Згідно 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.
На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Водного кодексу України, п/п. 2 та 3 ч. 1
Закону України «Про громадські об’єднання» просимо :
1. Провести виїздну перевірку дотримання вимог водного законодавства ТОВ
«Контактбудсервіс» та ТОВ «Будеволюція» при забудові прибережної захисної
смуги озера Небреж.
2. Перевірку провести за участю громадськості та уповноважених представників
Громадської організації «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ».
3. Прийняти рішення про зупинення (заборону) забудови прибережної захисної смуги
озера Небреж.
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»
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