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Дарницька районна в місті Києві 
державна адміністрація
вул. О. Кошиця, 11 м. Київ, 02068

Щодо звернення стосовно приведення до належного санітарного стану 
озера Підбірна між вулицями Садова 76 та Садова 83.

Характеристика водних об’єктів, розташованих на території Дарницького 
району м. Києва, наведена в «Проекті прибережних захисних смуг водних 
об’єктів м. Києва. Дарницький район» (далі Проект), розробленому 
ДП «Інститут Київгенплан» ВАТ «Київпроект» на замовлення управління 
навколишнього природного середовища КМДА та затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 26.02.2010 року №33/3471.

При розробці даного Проекту враховані рішення Генерального 
плану розвитку міста Києва на період до 2020 року, матеріали проектів 
детального плану територій, інші планувальні роботи. Межі територій і 
сучасний стан їх використання скориговано відповідно до нової редакції 
Водного кодексу України, за матеріалами чергових кадастрових планів 
Державного земельного кадастру (на 01.05.2007 року) та за натурними 
обстеженнями.

В КП «ПЛЕСО» відсутні відомості щодо подальшого внесення змін до 
Проекту та коригування прибережних захисних смуг з моменту їх затвердження 
відповідним рішеннями Київради, а також щодб координат поворотних точок 
(кутів) меж прибережної захисної смуги вказаного водного об’єкту.

У господарському віданні КП «ПЛЕСО» перебуває озеро Підбірна на 
території садівницьких товариств Осокорків у Дарницькому районі м. Києва.

За даними Проекту водний об’єкт, що вказаний у зверненні, - канал,
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Осокорки, від вул.Підбірна до вул. 84-та Садова. Канал штучного походження, 
дренує територію садово-дачних ділянок. Прибережна територія освоєна під 
садово-дічні ділянки. Землекористування не відповідає вимогам 
водоохоронного законодавства (ст.87,89 Водного кодексу, ст.59, 61 земельного 
кодексу): територія частково освоєна до урізу води, господарчо-побутова 
каналізація відсутня. Землевласники та землекористувачі земельних ділянок, 
які розташовані на прибережній смузі, зобов’язані додержуватись режиму 
господарювання, встановленому ст. 89 Водного кодексу. Контроль за 
дотриманням режиму господарювання має бути покладено на місцеві органи 
влади.
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