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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Олеже Олександровичу!
Шановний Андрію Євгеновичу!
До мене як до депутата Київської міської ради звернулися журналісти ІА
«Центр Конфліктології і Права» з приводу законності видобутку корисних
копалин на Бортницькому родовищі піску (кар’єр піску №7, координати 50°21'30"N 30°41'48"E • 90 м) у Дарницькому районі м. Києва (див. копію
звернення у додатку до депутатського звернення).
Так, позивачі поскаржилися, що до Інформаційного агентства «Центр
Конфліктології і Права» почали надходити звернення мешканців мікрорайону
Бортничі щодо проблеми незаконного видобутку корисних копалин (піску) у
Дарницькому районі міста Києва та вивезення його за межі мікрорайону, з
подальшою його реалізацією за готівкові кошти. На думку жителів мікрорайону,
вище зазначений видобуток піску призводить до зміни структури оточуючих озер,
обвалу берегів, забруднення води, загибелі флори і фауни, обвалу зборів біля
будинків на території прибережної зони і руйнування прилеглих доріг
перевантаженими автомобілями з піском.
Крім того, журналіст ІА «Центр Конфліктології і Права» Я. Терженель
поскаржився на дії працівників поліції (детальний опис дивиться у додатку до
депутатського звернення), які, зі слів вище зазначеного громадянина, «виїжджали
за викликами на місце вчинення кримінального правопорушення, відсутність

реагування на подані заяви про злочини та фактичне сприяння продовженню явно
протиправної діяльності АТ «Гідромеханізація» та пов’язаних з ним осіб і
підприємств, зокрема щодо можливої наявності у службових осіб Дарницького
управління поліції ГУ НП у м. Києві протиправної зацікавленості у покриванні
незаконного видобутку і реалізації піску з Бортницького родовища та ознак
вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364
КК України».
Також Я. Терженель подав заяву «про вчинення кримінального
правопорушення до ДБР 18 лютого 2021 року щодо фактів покривання
незаконного видобутку і реалізації піску з Бортницького родовища заступником
начальника відділу превенції Луценка Віктора Григоровича, іншими
невстановленими працівниками Дарницького управління поліції ГУ НП у
м. Києві. Однак, кримінальне провадження на цей час до сих пір не відкрито».
28 грудня 2006 року Київрада рішенням №572/629 передав на 15 років в
оренду ВАТ «Гідромеханізація» дві земельні ділянки в Бортничах загальною
площею 84,30 га (81,32 га і 2,98 га відповідно) для розробки кар'єру піску № 7 і
виконання інженерної підготовки території житлових масивів в мікрорайоні
«Бортничі». 6 липня 2007 р. між Київською міськрадою і ВАТ «Гідромеханізація»
були укладені Відповідні договори оренди.
11 березня 2013 року Державна служба геології та надр України своїм
наказом №5738 видала ВАТ «Гідромеханізація» дозвіл на видобуток піску,
«придатного для дорожнього будівництва, для використання в якості в'яжучого
компонента щільних силікатних бетонів, а також для рекультивації, благоустрою
та планування Бортницького родовища». Таким чином, компанії дозволили
видобувати пісок на 82,7 га орендованої у Київради землі.
Розслідування кримінальної виробництва №42016100000001146, яке було
відкрито головним слідчим управлінням СБУ 21 січня 2016 року. З тих пір
правоохоронці намагаються довести, що пісок на двох земельних ділянках в
Бортничах (кадастрові номери 800000000: 90: 283: 0031 та 800 мільйонів: 90: 283:
0033) видобувається АТ «Гідромеханізація» незаконно.
Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження зазначено, що ВАТ
«Гідромеханізація» мало отримати ряд інших погоджень, зокрема - акт про
надання гірничого відводу від Державної служби гірничого нагляду та
промислової безпеки України. Однак, компанія, мовляв, не зробила цього, і
приблизно з 2014 року почала видобуток піску в Бортничах.
30 липня 2020 року правоохоронці отримали результати інженерноекологічної експертизи, яку проводив Київський науково-дослідний інститут
судових експертиз (КНДІСЕ). Згідно зі звітом експерта, сума збитків, завданих
державі в результаті самовільного видобутку і реалізації зазначеної компанією
піску з Бортницького родовища в 2017-2018 роках, становить 626,3 млн гривень.
Як зазначено в матеріалах справи, 23 листопада 2020 року перший
заступник Генпрокурора Роман Говда повідомив голові правління АТ
«Гідромеханізація» про зміну раніше повідомленого підозри, де він офіційно
підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених:

ч.2 ст. 240 КК України - порушення правил охорони або використання надр,
якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля, а також
незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
ч.2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової
форми, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до статті 65 Кодексу України про надра порушення законодавства
про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і
кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні
у:
- Самовільному користуванні надрами;
- Порушенні норм, правил і вимог щодо проведення робіт по геологічному
вивченню надр;
- Вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ, що призводить до
наднормативних втрат запасів корисних копалин;
- Наднормативних втратах і погіршенні якості корисних копалин при їх
видобуванні;
- Пошкодженнях родовищ корисних копалин, які виключають повністю або
суттєво обмежують можливість їх подальшої експлуатації;
- Порушенні встановленого порядку забудови площ залягання корисних
копалин;
- Невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і
навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт,
пов'язаних з користуванням надрами тощо.
Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати
збитки, завдані ними внаслідок порушень законодавства про надра, в розмірах і
порядку, встановлених законодавством України. Самовільне користування
надрами та забудова площ залягання корисних копалин з порушенням
установленого порядку припиняються без відшкодування понесених витрат.
Відповідно до статті 240 Кримінального кодексу України порушення
встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя,
здоров'я людей чи довкілля, - карається штрафом від трьохсот до шестисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило
небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування
корисних копалин загальнодержавного значення - караються штрафом від
чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.
На підставі зазначеного, з метою захисту інтересів та конституційних прав
жителів мікрорайону «Бортничі», керуючись ст. 13 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас:
1. Київській міській прокуратурі:

- забезпечити здійснення належного процесуального керівництва та взяти
під контроль хід досудового розслідування (№42016100000001146) за
фактом видобутку корисних копалин на Бортницькому родовищі піску
(кар’єр піску №7, координати - 50°21'30"N 30°41'48"E • 90 м) у
Дарницькому районі м. Києва;
- здійснення представництва в суді з метою скасування дозволу на
видобуток корисних копалин на Бортницькому родовищі піску (кар’єр
піску №7, координати - 50°21'30"N 30°41'48"E • 90 м) у Дарницькому
районі м. Києва.
2. ГУ НП у Києві:
- в межах компетенції вжити можливих заходів жорсткого реагування на
описанні порушення АТ «Гідромеханізація» під час видобутку корисних
копалин на Бортницькому родовищі піску (кар’єр піску №7, координати 50°21'30"N 30°41'48"E • 90 м) у Дарницькому районі м. Києва;
- надати інформацію та оцінку дій працівників відділу превенції Дарницького
управління поліції ГУ НП у м. Києві, які детально описані у зверненні
журналіста ІА «Центр Конфліктології і Права» Я. Терженеля.
- надати інформацію щодо перспектив передачі кримінальної виробництва
№42016100000001146 до суду.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати мене у
встановлений законодавством України 10-ти денний строк за адресою: 01044,
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, а також на наступну електронну адресу:
malenko@kmr.gov.ua
Додатки на 6 арк. у 6 прим.

З повагою,
депутат Київської міської ради,
голова депутатської фракції
«ГОЛОС»
у Київській міській раді

(044) 337-10-14

Григорій МАЛЕНКО

