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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Щодо неправомірних та екологічно небезпечних дій надрокористувача  

АТ «Гідромеханізація» (код ЄДРПОУ – 04628646) 

 

 



 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради звернувся голова 

Громадської організації «Геть Віп-Зло» Терженель Я.Є. щодо неправомірних та 

екологічно небезпечних дій надрокористувача АТ «Гідромеханізація» (код 

ЄДРПОУ – 04628646), яким вже протягом тривалих років здійснюється намив 

піску в мікрорайоні Бортничі. 

Як стало відомо з відкритих реєстрів та сайту КМДА, Рішенням Київської 

міської ради від 28.12.2006 року №572/629 передбачено низку заходів, у тому числі 

- передачу відкритому акціонерному товариству «Гідромеханізація» (нині - АТ 

«Гідромеханізація, код ЄДРПОУ – 04628646) у довгострокову оренду на 15 років 

земельної ділянки загальною площею 84,30 га для розробки кар'єру піску № 7 для 

виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні 

Бортничі у Дарницькому районі м. Києва. Земельні ділянки кадастровий номер 

8000000000:90:283:0033 площею 81.3223 га та 8000000000:90:283:0031 площею 

2.9791 га відповідно. 

06.07.2007 року між ВАТ «Гідромеханізація» та Київською міською радою 

був укладений Договір оренди таких земельних ділянок. Згідно з п. 2.1 зазначеного 

договору, ВАТ «Гідромеханізація» отримало в оренду земельні ділянки з цільовим 

призначенням «для розробки кар'єру піску № 7 для виконання інженерної 

підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому 

районі м. Києва».  

Проте, заявником, як представником громадськості неодноразово було 

виявлено, що передані земельні ділянки використовуються не за вказаним цільовим 

призначенням, а пісок з таких ділянок за допомогою сотень вантажівок вивозиться 

у невідомому напряму з такого місця видобутку та складування піску. Відповідно 

до цільового призначення, такі земельні ділянки мають використовуватись для 

розробки кар’єру піску для виконання інженерної підготовки території 

житлових масивів.  

Для таких цілей Держгеонадрами «Гідромеханізації» було надано 

спеціальний дозвіл на користування надрами № 5738 від 11.03.2013 року та 

укладено угоду про умови користування надрами з метою видобування корисних 

копалин № 5738 від 11.03.2013 року. Спеціальним дозволом на користування 

надрами було встановлено також ряд особливих умов. 

Проте, заявник повідомляє, що ані розроблено кар’єру, ані житлових масивів 

так і немає. Натомість  роботи по намиву та вивезенню піску спричиняють величезні 

екологічні проблеми. 

По-перше, неконтрольований намив піску земснарядами спричиняє 

зміщення та обвал берегів. В прибережних домогосподарствах обвалюються 

огорожі, в будинках утворюються тріщини, що зумовлює аварійну ситуацію та 

загрозу безпечному проживанню (насамперед, по вулиці Лермонтова).  

При цьому, видобуток піску зумовлює затоплення берегів та фактичне 

перенесення берегової лінії впритул до прилеглих домогосподарств. В деяких 

місцях вода наближається до пагорбу, що оточує озеро та будівлі, що може 

становити загрозу виникнення обвалів та зсуву землі. 



 

 

 В свою чергу, в будинках, що прилягають до місця видобутку піску 

виникають проблеми з питною подою в колодязях (зникнення води, погіршення 

якості); 

По-друге, масове вивезення піску перевантаженими автомобілями 

спричиняє руйнування прилеглих доріг, утворюються величезні ями. Вантажівки, 

рухаючись від кар’єру постійно здіймають в повітря велику кількість пилу та бруду, 

які також переносяться та осідають на території прилеглих домогосподарств. 

По-третє, в результаті такого видобутку піску руйнуються та зникають пляжі 

на прилеглих озерах. На території кар’єру викорчувані та покинуті в такому стані 

дерева і кущі. Видобуток піску у великих кількостях зумовлює також знищення 

місць гніздування птахів на озерах. 

По-четверте, роботи по намиву, навантаженню та вивезенню піску 

проводяться як вдень, так і вночі. Шум від земснаряду та вантажівок порушує 

спокій мешканців, які проживають неподалік родовища. 

При цьому, заявник звертає увагу, що за отриманою інформацією, АТ 

«Гідромеханізація» не було затверджено та розроблено у встановленому 

порядку ані висновку державної екологічної експертизи, ані висновку з оцінки 

впливу на довкілля. Відповідно, не було проведено й жодних громадських слухань 

з оцінки впливу на довкілля. Фактично, місцеві мешканці були позбавлені 

висловити свою думку щодо такої діяльності поблизу їх домівок.  

В свою чергу, з офіційного порталу https://inspections.gov.ua/, «Інспекційний 

портал», вбачається, що контролюючими органами влади в ході перевірок були 

виявлені порушення законодавства. Зокрема, як вбачається з Припису Державної 

екологічної інспекції України Столичного округу від 23.10.2020 року, з метою 

усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства було приписано 

АТ «Гідромеханізація» не допускати намив території на землях водного фонду без 

висновку з оцінки впливу на довкілля.  

Варто зазначити, що описана діяльність АТ «Гідромеханізація» також 

стала предметом розслідування у кримінальних провадженнях. Так, на 

сьогодні відомо, що за фактами вчинення посадовим особами ПАТ 

«Гідромеханізація» кримінальних правопорушень було відкрито ряд 

кримінальних проваджень - № 42016100000001146 від 21.11.2016 року, 

№ 42018000000001921 від 07.08.2018 року.  

Конституція України гарантує, що земля, її надра, атмосферне повітря, 

водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 

природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної 

зони є об'єктами права власності Українського народу. А також, що кожен має 

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди. 

Саме Український народ є власником надр, а тому будь-яка діяльність, що 

здійснюється на шкоду громадянам повинна бути припиненою. Власне вказане є й 

однією з цілей анонсованого Президентом України ухвалення рішення про 

https://inspections.gov.ua/


 

 

проведення в Україні аудиту всіх без винятку дозволів на користування надрами з 

1994 року. 

За приписами ст. 4 Кодексу України про надра, надра є виключною 

власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, 

які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу 

на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через 

Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві 

ради. 

У відповідності до частини 2 статті 24 Кодексу України про надра  користувачі 

надр зобов`язані: 1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було 

надано; 2) забезпечувати повноту геологічного вивчення, раціональне, комплексне 

використання та охорону надр; 3) забезпечувати безпеку людей, майна та 

навколишнього природного середовища; 4) приводити земельні ділянки, порушені 

при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у 

суспільному виробництві; 4-1) надавати та оприлюднювати інформацію про 

загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також про виробничу 

(господарську) діяльність, необхідну для забезпечення прозорості у видобувних 

галузях, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; 5) 

виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством 

України та угодою про розподіл продукції 

З урахуванням наведеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», прошу:  

прийняти до розгляду це звернення та перевірити викладені факти; 

 - Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) забезпечити 

дотримання законодавства при розробці кар'єру піску № 7 для виконання 

інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у 

Дарницькому районі м. Києва надрокористувачем АТ «Гідромеханізація» (код 

ЄДРПОУ – 04628646), який володіє  Спеціальним дозволом на користування 

надрами № 5738 від 11.03.2013 року для видобування піску в Бортницькому 

родовищі (кар’єр № 7, мікрорайон Бортничі, Дарницького району міста Києва) у 

сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил 

забудови міста Києва, затвердженої містобудівної документації, здійснення 

контролю за їх реалізацією; 

 - Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київська міська державна адміністрація) провести перевірку дотримання 

(виконання) умов договору оренди земельних ділянок АТ «Гідромеханізація» (код 

ЄДРПОУ – 04628646), укладено 06.07.2007 року між ВАТ «Гідромеханізація» (код 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_113/ed_2018_03_13/pravo1/Z013200.html?pravo=1#113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039-2015-%D0%BF#n9


 

 

ЄДРПОУ – 04628646) та Київською міською радою (довгострокова оренду на 15 

років земельної ділянки загальною площею 84,30 га для розробки кар'єру піску № 

7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні 

Бортничі у Дарницькому районі м. Києва. Земельні ділянки кадастровий номер 

8000000000:90:283:0033 площею 81.3223 га та 8000000000:90:283:0031 площею 

2.9791). 

 - Державній службі геології та надр України невідкладно вжити всіх 

законодавчо можливих заходів реагування на численні порушення законодавства 

та вимог дозвільних документів орендарем земельних ділянок комунальної 

власності та надрокористувачем АТ «Гідромеханізація» (код ЄДРПОУ – 

04628646), який володіє  Спеціальним дозволом на користування надрами № 5738 

від 11.03.2013 року для видобування піску в Бортницькому родовищі (кар’єр № 7, 

мікрорайон Бортничі, Дарницького району міста Києва), в тому числі й на 

порушення прав людини працівниками правоохоронних органів; 

 - Державній екологічній інспекції України в межах компетенції, ініціювати 

проведення системної перевірки  орендаря земельних ділянок комунальної 

власності та надрокористувача АТ «Гідромеханізація» (код ЄДРПОУ – 04628646), 

який володіє Спеціальним дозволом на користування надрами № 5738 від 

11.03.2013 року для видобування піску в Бортницькому родовищі (кар’єр № 7, 

мікрорайон Бортничі, Дарницького району міста Києва) та вжиття заходів 

реагування на порушення законодавства та вимог дозвільних документів; 

 - Постійній комісії Київської міської ради з питань екологічної політики в 

межах компетенції надати висновки щодо додержання природоохоронного 

законодавства, використання і охорони земель, природних ресурсів 

надрокористувачем АТ «Гідромеханізація» (код ЄДРПОУ – 04628646), який 

володіє Спеціальним дозволом на користування надрами № 5738 від 11.03.2013 

року для видобування піску в Бортницькому родовищі (кар’єр № 7, мікрорайон 

Бортничі, Дарницького району міста Києва). 

 Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлені 

чинним законодавством строки за адресою депутатської приймальні: 02095, 

м. Київ, вул. Ю. Литвинського, буд. 31, e-mail:konopelko.mykola@kmr.gov.ua. 

 

З повагою 

      

депутат Київської міської ради     М. Конопелько 
 

 

Вікторія Мундірова 

093-242-95-67 
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