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ДЕПУТАТ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«31» січня 2022 р.                                                                         №08/279/09/196-48 

 

 

Голові Київської міської 

адміністрації, міському голові  

В. КЛИЧКУ 
01044, м. Київ,  

вул. Хрещатик, буд. 36 

 

 

В порядку ст. 13 ЗУ «Про  

статус депутатів місцевих рад» 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

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

дачного масиву Осокорки міста Києва та повідомили про можливий незаконний 

видобуток піску з річки Дніпро поблизу їх домівок, а також загрозливі наслідки 

такого видобутку для життя та здоров’я киян, довкілля, транспортних та 

інженерних комунікацій. 

        Мешканці повідомили, що на основі дослідження відкритих джерел 

інформації були встановлені наступні факти, що можуть вказувати на реальну 

загрозу виникнення техногенної катастрофи в місті Києві у зв’язку з видобутком 

піску в безпосередній близькості до Південного мосту та інженерних мереж 

(каналізаційної та газотранспортних систем). 

        Так, згідно даних ДНВП "Геоінформ України", 03.07.2019р. ТОВ "Сенд 

контракт" отримало спеціальний дозвіл № 6346 на користування надрами з 

метою видобування корисної копалини (надалі - Спецдозвіл № 6346), площа 

родовища становить 144,10 га. Спецдозвіл видано на період 03.07.2019 року по  

03.07.2039р. для видобування корисних копалин (промислова розробка 

родовищ) на ділянці –«Осокорки» (додаток 1). 

Ділянка «Осокори» знаходиться на схід та південний схід від острова 

Водників в акваторії Канівського водосховища р. Дніпро в Голосіївському та 

Дарницькому районах  м. Києва. Родовище розташоване в руслі р. Дніпро між 
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правим берегом річки та судновим ходом в Голосіївському районі м. Києва. 

(карта 1, 2). 

В той же час, видача спеціального дозволу на користування надрами 

супроводжувалось рядом порушень, а також, з ігноруванням наявності загроз для 

довкілля та населення. При цьому, наявність загрози було встановлено ще на 

етапі погодження надання спеціального дозволу, однак, незважаючи на таке, 

дозвіл на видобуток піску, неподалік Південного мосту, було надано. 

Так, за даними ДНВП "Геоінформ України", стало відомо, що підставою для 

отримання Спецдозволу № 6346, серед іншого, були відповідні погодження 

Міністерства екології та природних ресурсів України (надалі - Мінприроди) – 

лист № 5/4-11/4283-19 від 18.04.2019 року та Управління екології та природних 

ресурсів КМДА (надалі - Управління екології КМДА) лист від № 077-775 від 

15.02.2018. 

Зокрема, обов'язковими умовами погодження надання надр у користування 

Мінприроди було наступне:  

- дотримання вимог природоохоронного та земельного законодавства, у тому 

числі щодо режиму охорони та використання територій та об’єктів природно- 

заповідного фонду і земель, зарезервованих для заповідання, особливо цінних 

земель, водних об’єктів, їх басейнів, водоохоронних зон (включаючи заплави) і 

прибережних захисних смуг;  

- дотримання вимог листа/погодження Управління екології КМДА №077-775 від 

15.02.2018 року; 

Так, під час погодження для отримання спеціального дозволу на 

користування надрами Управлінням екології КМДА за підписом начальника 

Мальованого Андрія було надіслано лист Міністерству екології та природних 

ресурсів України щодо надання інформації про визначення безпечної відстані від 

опор моста та заказника Жуків острів, за якою можливе видобування руслових 

пісків. Це лист № 077-775 від 15.02.2018 року, дотримання вимог якого є 

обов’язковим для надрокористувача (пункт 2 Особливих умов Спеціального 

дозволу на користування надрами № 6346). (Додаток 2)  

У вказаному листі, серед іншого, було зазначено наступне: 

- за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ями, 

які утворюються по дну р. Дніпра, пов'язані, в основному, з забором ґрунту для  

будівельних потреб. Їх переміщення являє собою важкопрогнозований процес, 

що залежить від ряду чинників: інтенсивності повені, швидкості течії, 

співвідношення розрахункових та побутових витрат води, обсягів намивання 

ґрунту, інтенсивності та складу судноплавства та ін. 

- безпечна відстань місця штучного поглиблення дна до опор моста може 

коливатись від 250 до 1900 побутової глибини води. За результатами, 

проведеного в 2017 році, підводного обстеження руслових опор Південного 

мосту через р. Дніпро найбільша глибина в районі опори № 5 становить - 11,8 м. 

Безпечна відстань буде коливатись від - 3,0 до 22,0 км. Результати порівняння 

місцевих розмивів біля опор Південного мосту через р. Дніпро, починаючи з 

2009 року, вказують що в руслі р. Дніпро відбуваються донні розмиви, які були 

стабільними з 1990 р. по 2009 р. 
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- таким чином, при досить густо розташованих київських мостах зосереджений 

забір грунту з акваторії Канівського водосховища може являти загрозу для будь-

якого мосту.  

Відповідно, Управлінням екології КМДА зазначалось про наявність загрози 

в результаті видобутку піску на такій ділянці річки Дніпро. 

Окремо, варто звернути увагу на те, що лист Управління екології КМДА № 

077-775 від 15.02.2018 був адресований Мінприроди, як відповідь на лист № 5/4-

11/535-19 від 15.01.2019 (вимога надати інформацію щодо визначення безпечної 

відстані від опор моста та заказника Жуків острів, за якою можливе видобування 

руслових пісків). 

Проте, у листі/погодження Управління екології КМДА № 077-775 від 

15.02.2018, питання безпечної відстані проведення робіт від заказника Жуків 

острів взагалі проігноровано. 

Також, виникає питання, яким чином та за допомогою яких спеціалістів була 

визначена безпечна відстань від опор мостів для проведення робіт з видобутку 

піску чи штучного поглиблення дна. При цьому, управлінням КМДА не було 

надано чіткої відповіді про безпечну відстань від місць штучного 

днопоглиблення до опор Південного мосту.  

Проте, Мінприроди, не отримавши повної відповіді від Управління екології 

КМДА на всі поставлені питання у частині інформації щодо визначення 

безпечної відстані від заказника Жуків острів, за якою можливе видобування 

руслових пісків, погодило надати надра у користування ТОВ "Сенд контракт", 

нехтуючи при цьому, наявністю реальної загрози виникнення надзвичайної 

техногенної ситуації у разі видобутку піску на такій ділянці річки Дніпро, а 

Держгеонадрами, в свою чергу, було видано відповідний спецдозвіл на 

видобуток піску з родовища «Осокори».  

Крім того, згідно даних Публічної кадастрової карти України, поруч, на 

південь від родовища піску «Осокори», на дні русла р. Дніпро знаходяться 

газотранспортна система високого тиску. (карта 3,4) 

Також, неподалік родовища розташована каналізаційна система 

Київводоканалу, що складається з семи труб діаметром 1,4-1,6 метрів, які 

прокладені на дні русла р. Дніпро та на відстані 2 км вверх за течією від 

найближчого краю родовища. Каналізаційні труби Київводоканалу прокладені у 

1960 роках, що свідчить про велику зношеність останніх. (карта 4,6) 

За таких обставин, в процесі промислового видобутку піску у родовищі, 

з'являється ймовірність вимивання ґрунту та піску з та під каналізаційними 

трубами, що в подальшому може призвести до їх руйнації та настанні екологічної 

шкоди довкіллю. Відповідно, загроза існує й для мережі мостів міста Києва, 

особливо, Південному мосту, відстань до якого від північного краю родовища 

складає трохи більше 3 км. А в свою чергу, можливість заподіяння шкоди існує 

й для відповідної газотранспортної та каналізаційної систем, що проходить 

неподалік родовища на південь.   

Крім того, за даними Містобудівного кадастру, кар’єр піску знаходиться в 

зоні охоронюваного ландшафту. (карта 5) 
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Відповідно до, ч. 1 ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

(надалі - Закон) до об'єктів культурної спадщини відносяться визначні місця 

(зони або ландшафти). 

Відповідно до ч. 2 ст. 2 зазначеного Закону, за видами об’єкти культурної 

спадщини поділяються на: ландшафтні - природні території, які мають історичну 

цінність. 

Частиною 1 статті 32 Закону, передбачено, що з метою захисту традиційного 

характеру середовища окремих пам'яток, їх комплексів (ансамблів), історико- 

культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій навколо 

них мають встановлюватися зони охорони пам'яток: охоронні зони, зони 

регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони 

археологічного культурного шару. 

Межі та режими використання зон охорони пам'яток визначаються 

відповідною науково-проектною документацією і затверджуються відповідним 

органом охорони культурної спадщини. 

Відповідно до ч. 4. ст. 32 Закону, на охоронюваних археологічних територіях, 

у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до 

Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, 

архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, 

земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. 

Відповідно, не зважаючи на можливість виникнення  загрозливих явищ для 

каскаду мостів міста Києва, вік експлуатації частини яких складає більше 40-50 

років, а також, не враховуючи безпосередню близькість кар’єру до 

каналізаційної та газотранспортної мереж Держгеонадрами було видано 

спеціальних дозвіл на користування надрами. 

Фактично, станом на сьогодні, видобуток піску з такої ділянки річки Дніпро 

становить реальну загрозу пошкодження та руйнування мостів та інженерних 

комунікацій, що може призвести до великої кількості людських жертв, 

блокуванню транспортного сполучення через річку Дніпро, заподіянню шкоди 

навколишньому середовищу та інших жахливих наслідків. 

На підставі зазначеного, враховуючи скарги мешканців та з метою 

запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в місті 

Києві та цивільного захисту киян, відповідно до п.1 ч.2 ст. 11 Закону України 

“Про статус депутатів місцевих рад”, п. 27 ч. 4 ст. 10 та ст. 20 Регламенту 

Київської міської ради, затвердженого рішенням сесії Київради від 04.11.2021 

№3135/3176  

  

ПРОШУ: 

 

1. Невідкладно доручити уповноваженим структурним підрозділам 

Київської міської державної адміністрації провести перевірку викладених у 

зверненні фактів та вжити можливих заходів відповідного реагування щодо 

недопущення здійснення робіт з видобутку піску в безпосередній близькості до 

інженерних комунікацій та Південного мосту в місті Києві, а саме: на ділянці – 

Осокори (надрокористувач ТОВ «Сенд Контракт, код ЄДРПОУ -  42409631. 
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2. Про результати розгляду депутатського звернення та вжиті заходи 

повідомити мене у встановлений законодавством 10-денний термін; 

3. Відповідь прошу надіслати мені на АСКОД, на ел. адресу: 

kovalchuk.myhailo@kmr.gov.ua, на поштову адресу: вул. Тростянецька, 8. 

 

Додатки: 

1. Копія спеціального дозволу на користування надрами № 6346 від 

03.07.2019 року-2арк.; 

2. Копія листа/погодження Управління екології КМДА №077-775 від 

15.02.2018 року-2 арк; 

3. Карти:  

-Супутникове зображення родовища «Осокори» на карті Google-maps-1 арк.; 

-Картографічне зображення родовища «Осокори» на карті Google-maps-1арк.; 

-Зображення родовища «Осокори» та газотранспортної системи з офіційного 

веб-ресурсу Публічної кадастрової карти України-1арк.; 

-Зображення родовища «Осокори», газотранспортної системи та інженерної 

мережі з офіційного веб-ресурсу Містобудівний кадастр Києва-1арк.; 

-Зображення родовища «Осокори» та зони охоронюваного ландшафту з 

офіційного веб-ресурсу Містобудівний кадастр Києва-1арк.; 

-Зображення родовища «Осокори» та каналізаційних мереж з Генплану міста 

Києва-1арк.; 

-Умовні позначення до Генплану міста Києва (15 «Каналізація»)-1 арк. 

 

 

 

 

 

 

З повагою, 

Депутат                                                                                        Михайло КОВАЛЬЧУК 

mailto:kovalchuk.myhailo@kmr.gov.ua

