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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 

мікрорайону «Позняки-4» з приводу очищення озера «Вулик» (назва неофіційна) 

біля Слов’янської гімназії (вул. М. Драгоманова, 10-В) у Дарницькому районі      

м. Києва. 

Так, за наданою інформацією, озеро «Вулик» не перебуває на балансі КП 

«Плесо», що призвело до його засмічення та неналежного санітарного стану. 

Мешканці скаржаться щодо неможливості проведення відпочинку та дозвілля 

біля зазначеної водойми, оскільки озеро знаходиться у дуже занедбаному стані 

(див. фото у додатку до депутатського звернення). Особливо це помітно в період 

цвітіння води у водоймі ціанобактерій (синьо-зелені водорості). Синьо-зеленими 

їх називають тому, що часто на поверхні звичайних прісних або солоних вод вони 

формують синьо-зелену слизову плівку. Таке явище має назву «цвітіння води», і 

воно представляє особливу небезпеку для здоров’я людини через 

високотоксичний вплив під час контакту. 

Перевищення критичної маси водоростей активізує процес саморозкладу. Це 

призводить до вилучення з води кисню, і натомість виділення метану, 

сірководню, аміаку, інших токсичних речовин. 

У результаті цього гинуть не тільки риби. Ті синьо-зелені водорості, які не 

розпадаються у воді, осідають на дно і стають причиною його замулювання. На 

час зимування водорості утворюють спори, які осідають на дно та знову 

пробуджуються, коли температура води піднімається до десяти градусів. 



 

 

Деякі види ціанобактерій виробляють токсини, які впливають на здоров’я 

людей, коли вони вживають забруднену воду, рибу та молюски з такої води, 

купаються в ній. 

За впливом на організм людини токсини ціанобактерій поділяють на 

гепатотоксини (впливають на печінку) та нейротоксини (впливають на нервову 

систему). Ціанобактерії виду Cylindroapermopsis raciborski можуть виробляти 

токсичні алкалоїди, що спричиняють у людей гастроентерологічні симптоми або 

хвороби нирок. 

Раніше¸ в 2016 р. рішенням Київської міської ради «Про надання статусу 

скверу земельній ділянці, розташованій на вул. Драгоманова, 10-В у Дарницькому 

районі міста Києва» надано статус скверу земельній ділянці навколо озера 

«Вулик» та передано земельну ділянку у постійне користування Комунальному 

підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького району міста Києва.  

      У квітні 2021 року, за моєї ініціативи, під час корегування міського бюджету, 

були закладені кошти на розробку проекту скверу. В серпні 2021 р. КО 

«Київзеленбуд» визначалися з переможцем на проектування майбутнього скверу 

навколо водойми. Але проект скверу буде стосуватися виключно прибережної 

території озера «Вулик».  

Відповідно до пункту 5.3. Водної стратегії міста Києва на 2018-2025 роки, 

озеро «Вулик» знаходиться у переліку водойм навколо яких планується створення 

нових місць публічного простору. 

В той же час, в користуванні КП «ПЛЕСО» знаходяться багатофункціональні 

машини класу амфібій «Mobitrac» і «Truxor», які здатні пересуватися землею та 

водою. Завдяки унікальній конструкції гусеничної стрічки і низького тиску на 

ґрунт, машини можуть виконувати роботи на ділянках у природоохоронній зоні, 

не завдаючи шкоди поверхні. Згідно повідомлень на сайте КП «ПЛЕСО», 

протягом літньо-осіннього періоду 2021 року очисна техніка буде задіяна і на 

інших столичних локаціях.  

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

громадяни, підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених 

пунктів зобов’язані утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх 

частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену 

правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів 

територію. 

Враховуючи вказане вище та керуючись статтею 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», статтею 20 Регламенту Київради, прошу Вас:   

1. Посприяти щодо очищенню озера «Вулик» (назва неофіційна) біля 

Слов’янської гімназії (вул. М. Драгоманова, 10-В) у Дарницькому 

районі м. Києва;  

2. У разі позитивного вирішення вище зазначеного питання прошу 

повідомити моїх помічників за телефоном громадської приймальні 

(+38 (044) 337-10-14) про дату початку робіт з очищення озера 

«Вулик» у Дарницькому районі м. Києва. 



 

 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене у встановлений законодавством України строк через систему електронного 

документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 

malenko@kmr.gov.ua. 

Додаток на 5 арк. у 1 прим.   

 

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                     Григорій МАЛЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (044) 337-10-14 

mailto:malenko@kmr.gov.ua

