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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Щодо  невідповідності ДПТ 
району Осокорки, 1 мікрорайон 
 Осокорки-Центральні 
будівництва електропідстанції  
110 КВт на березі озера Небреж 
та будівництва і знищення зелених насаджень 
у прибережній смузі озера Небреж 
 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 

До мене як до депутата Київради звернулися  мешканці мікрорайону 
Осокорки Дарницького району з чисельними скаргами на розпочате ТОВ 
«Контактбудсервіс» будівництво електропідстанції 110 КВт  в 1-му 
мікрорайоні Осокорки-Центральні на березі озера Небреж. 

Згідно ДПТ району Осокорки, в 1-му  мікрорайоні Осокорки на березі 
озера Небреж на місці, де ТОВ «Контактбудсервіс» розпочало будівництво 
електропідстанції 110 КВт, передбачено будівництво зовсім іншого об’єкту, а 
саме підприємства непродовольчої торгівлі ( умовна позначка 2, сторінка 12 
ДПТ району Осокорки «Фрагмент ескізу забудови району Осокорки. Ж-р 
Осокорки–Центральні»). Однак ТОВ «Контактбудсервіс» розпочало 
будівництво електропідстанції, встановило будівельний паркан, одна з частин 
якого знаходиться в 25-30 метрах від берегу озера Небреж, тобто порушує 
прибережну захисну смугу у 50 метрів, що суперечить Водному кодексу та 
домовленостям досягнутими між забудовником та громадськістю в результаті 
розгляду петиції про створення Екопарку Осокорки. Нагадаю, що за 
результатами розгляду петиції забудовник зобов’язувався максимально 
зберегти та розширити прибережну захисну смугу та зелені зони навколо озер. 
Натомість будівництво розпочато в прибережній смузі, під час підготовки  

 



 
майданчику та навколо нього спиляно у прибережній смузі десятки 

дорослих дерев – осокорів та сріблястих тополь, кілька з яких в діаметрі 
більше 50 см. 

Ознаками того, що на ділянці планується саме будівництво 
електропідстанції 110 КВт, є встановлений поруч паспорт будівництва, на 
якому зазначена саме ця підстанція. 

Такі дії забудовника та невиконання ним  умов розгляду петиції про 
створення Екопарку Осокорки викликають обурення мешканців прилеглих 
будинків, що в результаті може призвести до конфліктів з забудовником та 
інших негативних наслідків. 

Також хочу нагадати про невідповідність ДПТ району Осокорки 
Генеральному плану міста Києва до 2020 року, згідно якого в мікрорайоні 
Осокорки-Центральні та Південні не передбачено житлового будівництва, а 
передбачена громадська забудова та зелені території загального користування. 

З огляду на вищезазначене, керуючись статтею 13 Закону України про 
статус депутатів місцевих рад, — 

                                              ПРОШУ: 

1) Зобов’язати ТОВ «Контактбудсервіс» припинити будівництво 
електропідстанції 110 КВт  в 1-му мікрорайоні Осокорки-Центральні на березі 
озера Небреж, оскільки будівництво цього об’єкта не відповідає ДПТ району 
Осокорки; 

2) Демонтувати будівельний паркан, який порушує межу прибережних 
смуг озера Небреж , яка повинна становити 50 метрів; 

3) Надати інформацію з позначенням на карті точного місця  розміщення 
електропідстанції 110 КВт згідно ДПТ району Осокорки, мікрорайон 
Осокорки –Центральні; 

4) Надати інформацію з позначенням на карті  точного місця 
будівництва підстанції 110 КВт  згідно наданих забудовнику дозвільних 
документів на початок будівництва; 

5) Надати пояснення щодо невиконання досягнутих з забудовником 
домовленостей досягнутих  в результаті розгляду петиції про створення 
Екопарку Осокорки, а саме зобов’язань максимально зберегти та розширити 
прибережну захисну смугу та зелені зони навколо озер; 

 6) Надати пояснення невідповідності ДПТ району Осокорки 
Генеральному плану міста Києва до 2020 року, згідно якого в мікрорайоні 
Осокорки-Центральні та Південні не передбачено житлового будівництва. 

 


