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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Олександре Івановичу!  

Шановний Тимуре Фіруддіновичу!  

Шановний Олеже Миколайовичу!  

 

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

Дарницького району міста Києва з приводу «цвітіння» та сильного неприємного 

запаху від води частини затоки «Берковщина» між ЖК «RiverStone» та ТРЦ 



 

 

«River Mall», та які можуть бути пов’язаними з викидами забруднюючих речовин 

в акваторію річки Дніпро.  

Так зване «цвітіння» річки Дніпро і інших водойм України в спекотні літні 

місяці є вибухом розмноження сукупності видів синьо-зелених водоростей, або як 

їх прийнято називати зараз ціанобактерій. При значному збільшенні біомаси 

водоростей (до 500 г/м3 і вище) починає проявлятися біологічне забруднення, 

внаслідок чого значно погіршується якість води. Зокрема, змінюється її колір, рН, 

в'язкість, знижується прозорість, змінюється спектральний склад проникаючого у 

водну товщу сонячного світла.  

У воді з'являються токсичні сполуки і велика кількість органічних речовин, 

які створюють живильне середовище для бактерій, в тому числі й патогенних. 

Вода зазвичай набуває затхлого неприємного запаху. Виникає дефіцит розчинного 

кисню, що призводить до загибелі риби і інших мешканців водойм.  

На думку громадян, збільшення ціанобактерій пов’язано з впливом 

антропогенних чинників, зокрема, забруднення затоки «Берковщина» 

промисловими та комунальними стоками.  

Згідно ст. 95 Водного кодексу України, усі води (водні об'єкти) підлягають 

охороні від забруднення, засмічення, вичерпання та інших дій, які можуть 

погіршити умови водопостачання, завдавати шкоди здоров'ю людей, спричинити 

зменшення рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, погіршення умов 

існування диких тварин, зниження родючості земель та інші несприятливі явища 

внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до 

природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму вод. 

Відповідно ст. 110 вищезазначеного кодексу України, порушення водного 

законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову 

або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України, зокрема 

щодо  забрудненні та засмічення вод.  

Статтею 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» передбачено, що порушення законодавства України про охорону  

навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом  

та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і 

кримінальну відповідальність. 

Керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

та статтею 20 Регламенту Київради, прошу Вас: 

1. Управління екології та природних ресурсів КМДА:  

- Надати інформацію стосовно заходів та запланованих мір боротьби з 

розповсюдженням ціанобактерій, а також з викидами забруднюючих 

речовин в акваторію річки Дніпро в межах міста Київ.  

2. Зазначеним структурним підрозділам КМДА та ГУ 

Держпродспоживслужби у м. Києві перевірити вище зазначену 

інформацію та вжити відповідних заходів.  

3. Найближчим часом провести аналіз води з акваторії затоки 

«Берковщина» річки Дніпро між ЖК «RiverStone» та ТРЦ «River Mall» у 

Дарницькому районі м. Києва на наявність забруднюючих речовин згідно 

затверджених нормативів, а також надати копії відповідних висновків з 



 

 

коментарями щодо можливих порушень або перевищень на забруднюючі 

речовини.   

 

Додатки на 5 арк. у 5 прим.  

 

 

 

З повагою, 

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                                                               Григорій МАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкашин Денис Євгенійович  

 (044) 337-10-14  
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