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Відкрите звернення Громади міста, мешканців Дарницького району, 

активістів і прихильників Екопарку Осокорки,  
членів ГО «Екопарк Осокорки» 

 до Голови міста Києва, Голови Київської міської державної адміністрації 
 

Шановний Віталію Володимировичу, 
 

Вам, як очільнику міста, добре відомо, що починаючи ще з кінця 2015-го року громада 
Осокорків крок за кроком планомірно та конструктивно відстоює своє право на безпечне та 
гідне для життя середовище. Ви знаєте, що для нас це вже давно означає не крики і протести 
під вікнами, а серйозна і клопітка робота на високому фаховому рівні. 
 

Важка і тривала робота команди ГО «Екопарк Осокорки» була оцінена експертами 
ЦЕДЕМ і нашу громадську організацію було визнано одним з переможців конкурсу 
“Громадянське суспільство та влада - кращі практики співпраці" проєкту “Ініціатива 
секторальної підтримки громадянського суспільства України” та Міністерства культури та 
інформаційної політики України. 

 
Результатом нашої діяльності за 2020 рік серед великої кількості менших проєктів стали: 
 

• Підготовка наукових обґрунтувань для створення ландшафтних заказників 
«Осокорківські луки – 2» і «Осокорківські луки – 3» на 2, 3, 4 і 5 ділянках, колись 
орендованих «Контактбудсервіс» і на ділянці, яка перебуває у користуванні КП 
«Житлоінвестбуд-УКБ». Ці документи вже подані для підготовки проєктів рішень. 

• Підготовка відео-презентації майбутнього міського парку навколо озера Небреж, 
яка раніше була 1-шою орендованою ділянкою «Контактбудсервіс». (Цю відео-
презентацію ми незабаром опублікуємо у мережі, щоб кожен міг із нею 
ознайомитися). 

• Ми стали співавторами глибокого фахового дослідження водойм Екопарку і 
навколоводного простору, яке проводили науковці Академії Наук України. 
Висновками наукової праці стала висока оцінка стану флори і фауни на 
дослідженій території, а також якості води, яка рекомендована, на відміну від 
більшості київських водойм, для рекреаційних цілей і рибальства. А також 
вченими офіційно було підтверджено необхідність створення на осокорківських 
луках і водоймах ландшафтного заказника. Із змістом та висновками цієї наукової 
праці можна ознайомитися на сайті Екопарку. 

 
Як Ви бачите, проведена нами робота повністю відповідає плану реалізації петиції 713 

і Вашому слову, даному на останній зустрічі. Тоді ж ми також домовилися, що долю ділянки, 
на якій колишній забудовник вже намагався проводити будівельні роботи (на пісках ліворуч 
від озера Небреж зі сторони вул. Григоренка), ще треба обмізкувати. 

Ми знаємо, який неймовірний тиск з усіх боків зараз зазнає київська влада. Ми 
розуміємо, наскільки непростою є ця ситуація. Але, можливо, рішення видаватиметься не 
таким складним, якщо чітко дотримуватися закону, якщо усвідомлювати, що Ви не маєте ні 
морального, ні політичного права створювати прецедент і потрапляти у пастку, яку Вам свого 
часу приготував і у яку намагається Вас втягнути зухвалий забудовник. 
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Здавалось би, ситуація патова. Якщо Ви дасте зелене світло забудові території, Вам 

цього не пробачать нащадки, бо висновки про природну і історичну цінність південних 
Осокорків – це вже задокументований і оприлюднений факт. І знищити важливі для міста 
природні угіддя примітивними бетонними коробками в той час, коли весь цивілізований світ 
видає на-гора одне за одним прогресивні рішення збереження довкілля, коли науковці б’ють 
тривогу про підвищення температур і зневоднення Дніпра – це злочин перед майбутнім не 
тільки Києва, а і всієї України. Ми впевнені, що влада Києва на себе цей гріх ніколи не візьме. 
 

Забудувати дорогим елітним малоповерховим житлом із просторими парками, 
алеями, зонами відпочинку цю територію також не дадуть. Вас звинуватять у тому, що Ви 
обділяєте бідних на користь багатіїв.  
 

Але на нашу думку є варіант, щодо якого ніхто не наважиться подати голос «проти», 
бо ЦЕ ІНВЕСТИЦІЇ У МАЙБУТНЄ, це довгострокова перспектива, яка почне НОВИЙ ВІДЛІК У 
ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НАШОГО МІСТА і це одночасно велика і цікава задача як для архітекторів, 
урбаністів і дизайнерів, так і для екологів. 

 
За об’єктивними даними міжнародних експертів, Київ скотився аж на 100 місце зі 155 

мегаполісів світу по рівню озеленення! Отже, з усіх джерел про столицю України і розповідей 
її гостям необхідно викинути вислів, який, на жаль, став байкою, про Київ як одне з самих 
зелених міст Європи. Для міжнародних експертів і освіченої міжнародної Громади заяви про 
збільшення зелених зон Києва шляхом облаштування у вже існуючих зелених зонах в 
середині міста і особливо НАВКОЛО міста доріжок і лавочок у той час, коли ці існуючі зелені 
зони мають бути НЕДОТОРКАНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОЯСОМ МІСТА – це цинічна маніпуляція. Для 
міжнародної спільноти СПРАВЖНЄ збільшення зелених зон означає ЗВІЛЬНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 
МІСТА ВІД ЗАБУДОВИ І ДОРІГ, де це можливо, і висадження зелених насаджень натомість. 
Як це наразі роблять європейські міста. 

 
Подивіться на карту Києва із супутника! Безвідповідальні мужі міста перетворили його 

від природи неймовірно зелену територію Лівобережжя на суцільне розпечене на сонці 
бетонне плато із мініатюрними вкрапленнями зелені, за які відчайдушно бореться Громада 
міста. 
 

Настав час для кардинальних рішень, які відповідають рівню європейської столиці, 
суголосні розвиткові сучасного європейського суспільства у питаннях збереження довкілля, 
збереженню природних середовищ у цивілізований спосіб на високому фаховому рівні. 

 
Час започаткувати нову еру містобудування в Україні, де нечистоти перетворюються 

на чисту воду, яка живить Дніпро, із брудних дощових стоків – постає чудовий «Дощовий 
парк», будівлі із засобів для існування перетворюються на джерело життя всього живого 
навколо. 
 

 
 
 
 
 
 
ЯК ЦЕ МАЄ ВИГЛЯДАТИ: 



3 
 

 
Південні межі Києва – великий унікальний Екологічний парк, яким може похвалитися дуже  
мало мегаполісів світу! У його доцільності і необхідності нас остаточно переконали вчені 
Академії Наук України. Робота по його створенню наразі у самому розпалі. 
Цінні природні ландшафти від антропогенного впливу захищає чудовий самобутній 
затишний міський парк еко-спрямування навколо озера Небреж. Мешканці Осокорків-
Позняків і всі кияни вже давно використовують цю територію для відпочинку і відновлення 
сил, опікуються цією територією. Тож ми заслужили на якісний оригінальний парк. 
 
А справжнім серцем всього комплексу має постати екологічний центр!  
Сьогодні Громада Осокорків і всього міста очікує, що саме Ви, Віталію Володимировичу, із 
Вашою схильністю до пригод, готовністю приймати справжні виклики, щирим бажанням 
увійти в історію Києва, вашою амбіційністю здатні втілити таку ідею, яка якнайбільше 
відповідає всім Вашим словам, прагненням, висловлюванням і заявам. 
 
Екологічний центр має стати не просто рядовою будівлею, рядовим закладом. Це має бути 
грандіозний проєкт за своїм задумом і зухвалістю рішень! Таких центрів, присвячених саме 
проблематиці збереження довкілля, у Європі практично немає! Ми ретельно вивчили це 
питання і знаємо, що віддалено подібний науковий центр «Коперника» у Варшаві або центр 
«Немо» в Амстердамі просто потускніють у порівнянні із тим, що можемо створити ми у 
нашому місті. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЦЕНТРУ: 
 

1. Це буде унікальна архітектура, яка має стати також естетичною кульмінацією всього 
комплексу Екопарку,  прикладу якої не може назвати сучасна Україна: 
 

• Уособлення всіх новітніх технологій у енергозбереженні і зеленій урбаністиці, 
функціонування за принципом нульового енергоспоживання із можливістю 
«зеленої сертифікації» будівлі за однією із престижних міжнародних систем, 
наприклад Living Building Challenge, як найбільш вимогливої. 

• Будівля центру не тільки не знижуватиме екологічну функцію зеленої зони, і 
навіть не просто підтримуватиме її, а підсилюватиме (зелені насадження на самій 
будівлі, охолодження, очистка повітря тощо) 

• Екоцентр має бути і побудований, і облаштований за надсучасними технологіями. 
Саме таких передових архітектурних знакових ноу-хау бракує наразі Україні. І 
столиця має стати взірцем. Внутрішнє наповнення має підкреслювати знаковість 
самого об’єкту.  

• Окрім того архітектурна унікальність будівлі має підвищити самооцінку киян, 
стати об’єктом нашої гордості, як свідків і сучасників її зведення. Такої нагоди у 
киян не було вже дуже давно.  

• Окрім того будівля Екоцентру має стати справжнім арт-об’єктом Києва. 
 

2. Це буде також унікальний освітньо-розважальний комплекс із Еко-атракціонами на 
теми природи, екології тощо, виконаний за найновітнішими технологіями. 
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Сучасні віртуальні технології, комп’ютерні технології дають можливість для втілення 
самих сміливих ідей. Діти і дорослі у нашому центрі зможуть у цікавий, пізнавальний 
спосіб відкрити для себе «нові світи» у своєму розумінні природи, її цілісності і 
взаємодії з людиною.  
 
Підбором «Еко-атракціонів» у жодному випадку не можуть займатися просто 
тривіальні чиновники або політики. Інакше проєкт вийде надто прагматичним і 
нецікавим. Це мають бути з одного боку люди, які добре знаються на питаннях 
збереження довкілля, щоб робити наголоси саме на тих темах, які конче необхідні 
для суспільства. А з іншого боку це мають бути люди, які не розучилися грати, 
любителі пригод і цікавого, активного, оригінального відпочинку. Тільки таким людям 
доступні справжні сміливі ідеї із «овва!»-ефектом.  
 
Пане Віталію, ми знаємо Ваші мрії щодо парку атракціонів у Києві. Тому запитуємо, а 
що якщо це зробити так само запаморочно, так само амбіційно, так само «скажено», 
так само цікаво і непередбачливо, як і звичайні атракціони, тільки із користю! Це 
задача набагато складніша! Але ми впевнені, що саме Вам – людині, яка ще пам’ятає, 
що означають слова «класно!», «прикольно!», «круто!», яка не розучилася мріяти, і 
навчилася йти до своїх мрій, вона до снаги! І, звісно, громада готова всіма своїми 
силами допомагати у цьому проєкті! 
 
Уявіть собі, що відвідувачі пригодницької зони нашого Екоцентру отримають 
можливість здійснити, наприклад, віртуальну подорож 4-D і наче на вертольоті 
облетіти різні національні парки із різноманітними природніми зонами України. 
 
Або з допомогою ІТ-технологій перетворитися на листочок дерева і взяти участь у 
процесі фотосинтезу і нарешті вперше за все життя зрозуміти, чому листя жовтіє, 
опадає, і чому його не можна спалювати.  
Хіба це не диво?! 
 
Або з допомогою тих же ІТ-технологій побачити світ очами комахи! А можливо 
бджоли, яка має знайти пилок, зібрати його, принести у вулик, уникнувши чимало 
небезпек і переживши на своєму шляху різних пригод. Ідей може бути безліч! Треба 
тільки хотіти дати волю фантазії і знайти можливості їх креативно і цікаво втілити у 
життя. 
 
Така освітньо-розважальна частина Екоцентру має стати туристичною принадою 
Екопарку і всього Києва, його унікальним туристичним об’єктом! 
 

3. Екоцентр має стати місцем базування державних і\або міських природоохоронних 
установ (Міністерство захисту довкілля тощо).  
Так, ми пропонуємо зробити Екоцентр у певній своїй частині місцем розташування 
Міндовкілля, або принаймні місцем для комітетів ВР з захисту довкілля, або 
Екологічної комісії Київради і Управління екології і природних ресурсів КМДА. Або всіх 
їх разом, не на печерських пагорбах, а так, щоб з їх кабінетів було видно станцію 
аерації і дим сміттєспалювального заводу). 
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Що це дасть: 
  

• Розташування державних структур з охорони природи у логічному і гармонійному 
оточенні (на території Екопарку). 

• Демонстрація державних структур з охорони природи здатності охороняти і 
опікуватися унікальними природними територіями, базуючись на сучасних 
наукових принципах збереження довкілля. Що має підсилювати і імідж самого 
міністерства і інших державних природоохоронних структур, і імідж країни.  

• Розвантаження правобережного Києва і перенесення частини відомств і установ 
на лівобережну територію, на чому наполягають всі міжнародні експерти і 
радники у питаннях врегулювання засад розвитку інфраструктури і планування 
міста. 

• Наближення чиновників і науковців до населення, молоді і дітей, оскільки у іншій 
частині цього ж Екоцентру ми плануємо розмістити освітньо-розважальний центр 
для дітей, молоді і дорослих на екологічні теми (на кшталт «Центру Коперника» у 
Варшаві, тільки про природу, екологію, екосистеми тощо). 

 
4. Екоцентр має зменшити фінансове навантаження на місцевий бюджет по 

утриманню всього комплексу Екопарку і природоохоронних територій навколо і 
навіть наповнювати міський бюджет. 

 
Приклади джерел фінансування Екопарку і Екоцентру: 

 

• Державне фінансування міністерства екології і\або інших державних 
природоохоронних структур на території Екопарку 

• Вхідні квитки у освітньо-розважальний центр «Еко-атракціонів» 

• Оренда приміщень для наукових, науково-популярних, виставкових, спортивних і 
освітніх заходів. 

• Міжнародні гранди 

• Податки і збори із бізнесових структур на території Екопарку і Екоцентру (прокат 
каяків, велосипедів, лиж, ковзанів, іншого спортивного спорядження, харчові 
центри, торгівля сувенірною продукцією тощо) 

• Екскурсійна діяльність 

• Меценатство 

• Виставкова діяльність 

• Сувенірна продукція (вироби із природних матеріалів, сувеніри, література на 
природні, природоохоронні, історичні теми) тощо. 

 
5. Еко-центр сприятиме підвищенню престижу міста Києва на національній і 

міжнародній арені у питаннях сучасної урбаністики і екології. 
 

6. На території Екоцентру мають бути розміщені науковий і освітній центр. 
Освітня функція Екоцентру полягатиме у облаштуванні просторів-трансформерів для 
проведення наукових і науково-популярних заходів (наукових конференцій, 
симпозіумів, досліджень тощо). 
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Також передбачаються приміщення для гуртків, курсів, майстер-класів по роботі із 
природніми матеріалами, по питаннях збереження природи, спостереження і 
вивчення природи, облаштування дослідних станцій тощо. 
 

7. Екоцентр повинен мати музейно-виставковий простір і відігравати велику роль у 
самоідентифікації киян лівобережжя. 
Важливою функцією Екоцентру є питання самоідентифікації мешканців 
лівобережного Києва, зокрема Дарницького району, інтеграції їх у культурний, 
історичний і ментальний контекст міста.  
Зони харчування у Екоцентрі мають також базуватися не просто на засадах здорового 
і корисного харчування, але і такого, яке би демонструвало автентичну кухню із 
характерними саме для лівобережного Києва особливостями (страви сіл Осокорки і 
Позняки, інших місцевих харчових традицій – це може стати цікавим пошуковим 
проєктом для молоді або інших зацікавлених структур). 

 
8. Екоцентр у комплексі із Екопарком завдяки їхній науковій складовій мають стати 

магнітом для залучення міжнародних грантів, які наразі дуже активно підтримують 
науково-екологічну діяльність.  
У процесі спілкування із міжнародними організаціями, які займаються 
природоохоронними програмами і їх підтримкою, ми постійно чуємо, що Україна 
втрачає мільярди коштів, тільки тому, що наші науковці не навчені скеровувати і 
обслуговувати гранти, які виділяються потужними європейськими донорами на 
вивчення питань збереження довкілля, розробку відповідних програм, досліджень 
тощо. Тож Екоцентр у комплексі із Екопарком, значною частиною якого є науково-
освітня складова, повинні стати не тільки об’єктом міжнародних природоохоронних 
інвестицій, а і коридором, за  яким правильно залучені інвестиції зможуть 
наповнювати місцевий бюджет у його витратах на екологічні проєкти. Що у свою чергу 
дозволить реалізовувати ці проєкти на високому фаховому і якісному рівні. 
Просто на інфраструктурні проєкти, як Ви знаєте, грошей вже ніхто не виділяє. 

 
9. У Екоцентрі мають бути обов’язково передбачені місця для спортивних секцій для 

дітей і дорослих – всього, що може допомогти тримати тіло киянина у здоровому 
тонусі.  
Таким чином Екоцентр об’єднуватиме у собі філософію здорового духу, тіла і 
розуму. Переконані, що саме за такою філософією майбутнє і вона знайде відгук в 
серцях киян. І саме таку квінтесенцію потребує наше місто, а найбільше його 
лівобережна частина.   
 
Тепер, на наше переконання, це саме місія мера Києва започаткувати центр, який би 

уособлював в собі всі ці три складові для нових киян, які ще мають стати справжніми 
мешканцями столиці, які б ідентифікували себе зі своїм містом. 

Ми впевнені, що цей проєкт може отримати міжнародну підтримку. І ми, як Громада, 
зі свого боку вже підготували для цього потужне підґрунтя.  

Ми дуже сподіваємося, що на відміну від слабохарактерних чиновників, як людина 
іншого масштабу, Ви, Віталій Кличко, готовий відповідати на складні виклики, не 
погоджуючись із висловами деяких високопосадовців і експертів, що місто вже не врятувати, 
і воно пройшло точку неповернення. 
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Як Чорнобиль із зони катастрофи став джерелом відновлення екосистеми України, так 

і Осокорки зі своїми промисловими об’єктами, на подив всім мають стати для Києва 
джерелом відновлення слави зеленого міста. Адже ця територія поєднує у собі всі природні 
ландшафти: водойми, ліс і луки. І саме такого висновку прийшли вчені Академії Наук України. 

І сусідство із Бортницькою станцією аерації у даному випадку можна лише повернути 
на користь і набуття особливого іміджу цього проєкту. Окрім того ці два проєкти можна 
об’єднати концептуально, як це вже зроблено у деяких країнах світу.  

 
Отже, шановний наш Голово, є три важливих запитання: 
1. Хто для Вас є тим ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ АВТОРИТЕТОМ (окрім вже в достатній мірі 

наданих наукових висновків і рекомендацій провідних вчених нашої країни), до думки якого 
Ви прислухаєтеся, якщо він запевнить Вас: 

a. що Екопарк Осокорки необхідний місту (особливо його лівобережній частині), щоб 
воно мало хоч якісь шанси на майбутнє,  

b. міський парк у Екопарку потрібен, щоб забезпечити захисний режим дальній 
природоохоронній території,  

c. Екоцентр у міському парку потрібен, щоб весь комплекс можна було створити і 
утримувати з точки зору адміністрування і фінансування, ще і приносити прибуток у бюджет 
міста? 

2. Яких АРГУМЕНТІВ Вам не вистачає, щоб відкрито підтримати ідею створення 
Екопарку із міським парком і Екоцентром у ньому? 

3. Якщо Ви не відчуваєте у собі сил (а це неймовірно важке завдання і тому ми 
поставимося до цього із розумінням), то ХТО НА ВАШУ ДУМКУ ТА ЛЮДИНА, ЯКА ЩЕ МОЖЕ 
ВРЯТУВАТИ КИЇВ? До кого нам звертатися? 

 
Три чіткі і прямі запитання до очільника нашого міста, на які ми маємо право отримати 

такі ж чіткі і відверті відповіді. 
 
Шановний Віталію Володимировичу, саме Вами має започаткуватися і наповнитися 

новим сенсом розуміння вислову «Місто має розвиватися», не як тупе збільшення площ 
забудови, а як дійсний якісний і мудрий розвиток наукової, урбаністичної думки і 
збереження та примноження природних скарбів міста. Рішення про спорудження Екоцентру 
у комплексі із Екопарком має стати особистою гордістю очільника міста і гордістю всіх киян. 
Таких об’єктів Україна ще не знала за всі 30 років своєї незалежності.  

 
Оприлюднюючи цю ідею, ми виказуємо керівництву міста найбільший прояв довіри, 

який тільки може отримати очільник Влади. Ми пропонуємо Вам очолити те, за що 
наполегливо боролися кілька років, і за що громада Осокорків стоїть ще з 2007-го року, чому 
присвячували всі свої сили, натхнення, енергію, весь свій час, забираючи його у своїх рідних 
і друзів. 
 

 
 
 
Ми ніколи не вимагали у влади і не очікували від Вас робити які би то не було 

виключення для нас, як для громади, жодним чином ми не просили Вас діяти у обхід або 
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навіть з найменшим порушенням закону. Але від першого дня і по сьогодні все, що ми від 
Вас очікуємо і чого вимагаємо – це чіткого дотримання букви закону і дії, спрямовані на 
покращення якості життя киян, які вчергове обрали Вас очільником міста. Ми віримо в 
перемогу здорового глузду, у Вашу здатність мислити і діяти згідно довгострокових 
перспектив. Але так само ми віримо у себе, у нашу силу і здатність стати Вашим гідним і 
надійним партнером в цьому надзвичайно амбітному проєкті. 

 
Ми та частина Громади нашого міста, у якої є, як і у будь-якого мешканця, свої 

проблеми і труднощі: у когось із бізнесом, у когось із житлом, у когось ще якісь особисті 
питання. Та це все особисте. Але є питання відповідальності перед суспільством, перед 
майбутніми поколіннями. І те, яким ми залишимо місто нашим дітям, турбує нас ніяк не 
менше, ніж вирішення особистих проблем. Тому ми і боремося за наш Екопарк вже п’ятий 
рік! 
 
Sind Sie dabei, Herr Klitschko? 
 
З повагою, 
Активісти і члени ГО «Екопарк Осокорки» 


