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число місяць рік години число місяць рік години

Особи, які беруть участь у заході:

Посадові особи (найменування органу контролю):
Ст. держінспектор з ОНПС м. Києва Берадзе Л.Л., ст. держінспектор з ОНПС м. Києва
Павленко С.Л., держінспектор з ОНПС м. Києва Науменко В.О.___________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи органу, треті особи, які приймали участь у перевірці: 
Заступник начальника відділу контролю за благоустроєм Дарницької районної в 

місті Києві державної адміністрації Безотосний В.М.
Начальник КП УЗН Дарницького району м. Києва Філінська ЛД.
Перший заступник директора КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дарницького району» Волкотруб П.П.



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

1. Нормативно-правові документи, відповідно до яких Дарницька районна в 
м. Києві державна адміністрація здійснює повноваження з питань дотримання 
вимог природоохоронного законодавства на території Дарницького району.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація здійснює окремі 
повноваження відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті 
Києві державними адміністраціями окремих повноважень» .

Перелік повноважень

У галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку 
(додаток 1)
1) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної 
території району, ефективного використання природних, трудових і фінансових 
ресурсів;
2) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад районів в місті Києві або переданих до 
сфери управління відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій, 
внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
3) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на 
відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку 
підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до 
відповідних органів влади пропозицій з цих питань;

У галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (додаток 4)
4) контроль за належною організацією та здійсненням збирання та транспортування 
побутових відходів на території відповідного району;
5) організація благоустрою території відповідного району, залучення на договірних 
засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, 
установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення 
контролю за станом благоустрою, у т. ч. виробничих територій, організації озеленення, 
охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
16) вирішення питань щодо розміщення малих архітектурних форм на території району 
та прийняття рішень про їх демонтаж відповідно до розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
17) контроль за забудовниками щодо збереження зелених насаджень, які залишаються 
на ділянках забудови на території відповідного району;
19) впровадження схем санітарного очищення території відповідних районів та 
впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;
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з
20) виконання функцій замовника та розпорядника коштів за програмами, 
пов'язаними з житлово-комунальним господарством на відповідній території ("Твій 
дім, твоє подвір'я" та інші) відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації);
27) погодження проектів благоустрою та озеленення районних територій, паспортів на 
опорядження та колористичне вирішення фасадів, зовнішнє архітектурне освітлення 
об'єктів та територій;
28) складання адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою міста 
Києва відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації);

У галузі будівництва (додаток 5)
1) внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм 
будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;
2) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо 
наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, 
визначеному Регламентом, щодо місцевих містобудівних програм, містобудівної 
документації (крім генерального плану міста Києва) в частині території району;
3) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії та культури, 

архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, 
природних заповідників, переданих в управління відповідним районним в місті Києві 
державним адміністраціям;
9) моніторинг території районів з метою виявлення фактів самовільного будівництва;
10) погодження комплексних схем розташування тимчасових споруд в частині 
території відповідного району міста Києва, місць розташування та функціонального 
призначення тимчасових споруд на території району, формування списків та графіків 
на демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та подання їх на комісію з 
питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в 
місті Києві для прийняття відповідних рішень.

У галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища (додаток 7)

1) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій 
щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, 
визначеному Регламентом, щодо регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища на території відповідного району;

2) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій 
щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку,



визначеному Регламентом, щодо проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді 
її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), щодо проектів 
місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і 
регіональних програм охорони довкілля.
3) погодження на території відповідного району розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу 
на видалення зелених насаджень.

У галузі щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 
законних інтересів громадян (додаток 11)
2) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності 
посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення Київської міської 
ради, її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень.
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2. Дотримання порядку використання та розпорядження землями рекреаційного, 
історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного 
значення, лісового фонду та особливо цінних земель.

На території району обліковується одна територія та один об'єкт природно- 
заповідного фонду.

Всього територій та об'єктів природно-заповідного фонду (далі -  ПЗФ) 
загальнодержавного значення -  немає.

Всього територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення -  1 (один), з них: 
- регіональні ландшафтні парки -  Парк партизанської слави;

1 Партизанської слави 112,0 га вул. Тростя не цька Рішення Київської міської
Ради від 17.02.94 № 14

Охоронне зобов’язання від 20.12.2002 року № 3-2-3
- заказники лісові -  відсутні;
- заказники іхтіологічні -  відсутні;
- заказники ландшафтні -  відсутні;
- заказники загально-зоологічні -  відсутні;
- дендропарки -  відсутні;
- пам'ятки природи ботанічні -  відсутні;
- пам'ятки природи гідрологічні -  відсутні;
- пам'ятки природи комплексні -  відсутні;
- парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення -  відсутні;
- об'єкт природно-заповідного фонду -  Вікове дерево-дуба

1. Вікове дерево дуба - Харківське шосе, вул. 
Вербицького

Рішення Київської міської 
Ради від 30.01.2001 

№ 189/1166

Охоронне зобов’язання від 19.03.2001 року № 85
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Інформація щодо самовільного зайняття вказаних територій, порушень 
природоохоронного законодавства на даних територіях (засмічення земель, 
знищення зелених насаджень тощо), вжиття заходів щодо усунення порушень.

За інформацією Київської місцевої прокуратури за фактом самовільного зайняття 
земельної ділянки за адресою вул. Славгородська, 55 парк "Партизанської Слави", що у 
Дарницькому районі м. Києва порушено кримінальну справу, якою передбачано і 
відновлення збитків за самовільне знесення зелених насадженнь та зеленої зони.

Відповідно до статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 24 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Положення про 
Проект організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення 
та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів, затвердженого 
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 
липня 2005 року № 245, з метою встановлення територіально диференційованого 
режиму охорони, відтворення та використання природних комплексів та інших 
об’єктів регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави» з урахуванням їх 
природоохоронних, оздоровчих, наукових, рекреаційних та історико-культурних 
цінностей і інших особливостей, розроблено Проект організації території 
регіонального ландшафтного парку «Партизанської слави», охорони, відтворення та 
рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів. Станом на 25 
квітня 2017 року Проект проходить громадські обговорення та відповідні погодження.

Лісопаркові підприємства, які здійснюють діяльність на території району -  
КП «Дарницьке ЛПГ».

[Землі лісового фонду на території районугЛісовий фонд -додаток № 1; Лісовий фонд в 
розрізі категорій земель-, Лісовідновлення за 2016 рік- додаток №2].

Випадки незаконного використання земель лісового фонду, виявлені 
суб’єкти господарювання, об’єкти яких розташовані на території земельних 
ділянок Дарницького лісопаркового господарства, яким не оформлене у 
встановленому порядку право землекористування, що призвело до розміщення 
суб’єктами господарювання об’єктів будівництва на самовільно зайнятих ними 
земельних ділянках.
№ картки об'єкта: 264
Назва об’єкту будівництва: Житловий комплекс Східна Брама
Район: Дарницький
Вулиця: Світла
№ будинку: З
Адреса: вул. Світла, 3-Д
Забудовник: не відомо
Статус: Самочинне будівництво
Права землекористування:
- Вид права: Договір оренди земельної ділянки
- Номер документу:63-6-00227
- Дата документу: 18.03.2005
- Цільове призначення земельної ділянки: на вимогу прокуратури від 15.10.2012 №05/-2124-12 знято з 
реєстрації договір оренди зем. діл. від 18.03.2005 №63-6-00227, 90:173:004, для будівництва, 
експлуатації та обслуговування комплексу по технічному обслуговуванню автомобілів, 1,1935 га



Містобудівні умови та обмеження не реструвались
- Вид дозвільного документу: Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
- Номер документу:КВ01311110318
- Дата документу: 21.12.2011 
Відповідність проектним рішенням:
- порушення містобудівних вимог:
Введено в експлуатацію:
- Вид документу : Сертифікат
- Номер документу:КВ 165132880121
- Дата документу: 15.10.2013 
Вжито заходів:
31.07.2015:ОВС проводиться до судове розслідування

Причина самовільного зайняття земельних ділянок лісового фонду полягає 
перш за все в тому, що у КП «Дарницьке ЛПГ» відсутній акт на право постійного 
користування земельними ділянкам. З цього питання КП «Дарницьке ЛПГ» 
вживає відповідні заходи щодо отримання акту, але його вирішення до 
теперішнього часу перебуває на розгляді КМДА.

3. Землі водного фонду (водоохоронні зони та прибережні захисні смуги)

Водні об’єкти розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 04.02.2009 № 111 «Про передачу на 
баланс та закріплення за КП «Плесо» водних об’єктів та оформлення земель водного 
фонду м. Києва» передані на баланс ДКП «Плесо».

Відповідно до п. 7 вищезазначеного розпорядження підприємство зобов’язане: 
проводити заходи з благоустрою та облаштування водних об’єктів і визначати 
можливість їх використання як зон відпочинку, забезпечивши планове обстеження, 
підводну розчистку, лабораторний контроль за якістю води поверхневих водойм, 
ґрунту, піску.

КП «Плесо» розпорядженням КМДА від 04.02.2009 № 111 «Про передачу на 
баланс та закріплення за КП «Плесо» водних об'єктів та оформлення земель водного 
фонду м. Києва» було доручено подати до Київської міської ради клопотання про 
передачу в користування земельних ділянок, на яких розташовані внутрішні водні 
об'єкти, гідротехнічні споруди та провести заходи з благоустрою та облаштування 
водних об'єктів і визначити можливість їх використання, взяти на баланс внутрішні 
водні об'єкти та гідротехнічні споруди, розробити проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та встановити межі земельних ділянок в натурі (на 
місцевості). Разом з тим, кошти на зазначені заходи Департаменту земельних ресурсів 
та КП «Плесо» були передбачені розпорядженнями КМДА від 06.05.2011 № 685, від 
23.03.2012 № 461 та від 07.03.2013 № 295. Розпорядженнями КМДА від 29.12.2002 р. 
№ 2355, від 12.09.2006 р. № 1355, від 15.08.2006 № 1208 та іншими КП «Плесо» 
доручалось розробити проектно-кошторисну документацію та проекти з благоустрою 
водоймищ міста в тому числі і таких, що знаходяться у зоні примагістральних 
територій. Відповідно до регламенту всі проекти рішень Київської міської ради або



розпоряджень КМДА щодо водойм та земель водного фонду проходять 
обов’язкову процедуру погодження з КП «Плесо» як балансоутримовачем цих 
територій.

Статутом КП «Плесо» визначено, що підприємство підпорядковується 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища 
виконавчого органу Київсько ї міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
Тому, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація не має інформації про 
стан виконання згаданих рішень Київської міської ради та розпоряджень і доручень 
КМДА.

За інформацією наданою КП «Плесо» з 67 водних об’єктів, розташованих на 
території Дарницького району тільки 16 віднесено підприємством до балансових 
територій. Не зважаючи на це, навіть на зарахованих, КП «Плесо», до балансових 
водойм, водоохоронних зон та прибережних територій, належним чином не 
забезпечується планове обстеження, підводна розчистка, лабораторний контроль за 
якістю води. Здійснені КП «Плесо» заходи з благоустрою та облаштування водних 
об’єктів у 2008-2016 роках є недостатніми та не створили можливість використання 
водойм у рекреаційних цілях. Станом на квітень 2017 року, відсутні розпорядчі, 
інформаційні або технічні документи якими визначено можливості цільового 
використання водойм.

Колегією Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 23 березня 
2017 року було прийняте рішення :

1. Запланувати засідання Колегії Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації, на якому заслухати звіт керівництва КП «Плесо» про виконання 
Статутних обов’язків з підтримання у належному стані внутрішніх водойм та земель 
водного фонду Дарницького району м.Києва;

2. Підготувати аналіз використання коштів спрямованих у 2008-2016 роках на 
покращення стану водойм в тому числі і коштів міського природоохоронного фонду 
для передачі його до КМДА та висвітленні у засобах масової інформації;

3. Передати до КМДА проект рішення Київської міської ради «Про Порядок 
обстеження, проведення експертної оцінки та прийняття на баланс нерухомого майна 
(гідротехнічних споруд та водних об’єктів) міста Києва та Порядок передачі їх в 
оренду та забезпечення страхування» (проект розроблено Дарницькою РДА).

Території, на яких не встановлені межі водоохоронних зон та прибережних 
захисних смуг. Інформація щодо паспортів водних об’єктів (наявність, 
відсутність)

По жодному з водних об’єктів Дарницького району не оформлено документацію 
на право користування землями водного фонду. Відсутня інформація про наявність 
проектів землеустрою, документів на право користування земельними ділянками, 
встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та іншого. Не винесені 
на місцевість прибережні захисні смуги водних об’єктів та не встановлені 
водоохоронні знаки на межах прибережних захисних смуг. Відсутній перелік (кадастр) 
існуючих суб’єктів господарювання в межах встановлених водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг для подальшого визначення суб’єктів, господарська 
діяльність яких не відповідає вимогам ст. 89 Водного Кодексу України та ст. 61
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земельного кодексу України. Не проводилась паспортизація водойм з
метою висвітлення екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на 
оздоровлення водойм та їх використання з рекреаційною метою (відповідно до пункту 
3.4.15. статуту комунального підприємства «Плесо»).

Вжиті заходи щодо надання пропозицій з розробки проекту землеустрою 
стосовно встановлення меж прибережних захисних смуг, а також недопущення 
практики зменшення розмірів прибережних захисних смуг та протизаконного 
розміщення тимчасових споруд на зазначених територіях:

- розроблено проект рішення Київської міської ради про Порядок обстеження, 
проведення експертної оцінки та прийняття на баланс нерухомого майна 
(гідротехнічних споруд та водних об’єктів) міста Києва та Порядок передачі їх в 
оренду та забезпечення страхування, (проект розроблено Дарницькою РДА);

- проект Екологічної політики м. Києва до 2025 року 
http://dam.kievcity.gov.Ua/news/l 1252.html який передбачає конкретні заходи по 
збереженню водойм в тому числі і спрямованих на винесення в натуру ПЗС;

- розроблено інтерактивний посібник водні об'єкти Дарницького району м. Києва 
http://darn.kievcity.gov.Ua/news/l 1298.html який має загальну інформацію про кожний 
водний об’єкт (рішення КМР, розпорядження КМДА, геодезичну та картографічну 
прив’язку кожного об’єкту, стан води, схеми затверджених меж ПЗС, видобуток надр, 
скиди в водойми Дарницького району та інше.);

- розроблено інтерактивний посібник Характеристика стану земель водного фонду 
http://dam.kievcitv.gov.Ua/news/l 1299.html який містить інформацію про стан р. Дніпро 
та пов’язаних з ним природних комплексів, екологічний стан водойм, гідрохімічний 
режим деяких водойм, тваринний світ водойм, іхтіофауну деяких внутрішніх водойм, 
рослинний світ водоймищ та прибережних територій, аналіз виконання 
природоохоронних заходів, висновки та пропозиції;

- та інше http://darn.kievcity.gov.ua/news/?c=33.

Інформація щодо самовільного зайняття вказаних територій, порушень 
природоохоронного законодавства на даних територіях, вжиття заходів щодо 
усунення порушень.

Нецільове використання земель водного фонду на Дніпровській набережній в 
районі затоки Берковщина;

Забудова озера Срібний кіл;
На території озера Сонячне парк не створено, КП “Плесо” не оформило 

землевідвід, протягом 10 років рішення КМР та розпорядження КМДА не 
виконуються;

Порушення ТОВ «Єврореконструкція» технологічного процесу використання 
золовідвалу оз. Гарячка;

Підтоплення території Лозняки 4 та 4А;

Виявлено 4 земельні ділянки біля озера Заплавне у Дарницькому районі 
огороджені парканом і знаходиться в межах прибережної захисної смуги озера. В 
зазначених діях вбачаються ознаки порушення дотримання вимог земельного
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законодавства, а саме самовільне зайняття земельної ділянки (пункт б) ст. 211 
Земельного кодексу. Комісією у складі представників Департаменту земельних 
ресурсів, КП «Плесо», Департаменту міського благоустрою та охорони навколишнього 
природного середовища та Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації 
складено акти обстеження земельних ділянок № 1025/02, 1026/02, 1027/02 1028/02 від 
19.11.2015, які направлено до правоохоронних органів для вжиття заходів згідно 
чинного законодавства.

Виявлено, 4 земельні ділянки на вул. 105,106 і 108 Садова у Дарницькому районі 
огороджені парканом і знаходиться в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро. В 
зазначених діях вбачаються ознаки порушення дотримання вимог земельного 
законодавства, а саме самовільне зайняття земельної ділянки (пункт б) ст. 211 
Земельного кодексу. Комісією у складі представників Департаменту земельних 
ресурсів, КП «Плесо», Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та СТ 
«Чайка 2» складено акти обстеження земельних ділянок № 16-1433-02 від 25.08.2016, 
№ 16-1299-02, 16-1300-02, 16-1301-02 від 27.07.2016, які направлено до
правоохоронних органів для вжиття заходів згідно чинного законодавства.

- відповідно до детального плану розвитку міста Києва передбачено благоустрій 
території, прилеглої до озера «Небреж». Комунальне підприємство «Плесо», як 
балансоутримувач зазначеного водного об’єкту, надало письмову згоду на виконання 
природоохоронних заходів на ньому. В зв’язку з тим, що роботи ТОВ «Будеволюція» 
розпочато без надання дозвільної документації до Дарницької РДА та без проведення 
екологічної експертизи, Дарницька РДА звернулась до прокуратури Дарницького 
району міста Києва (лист від 18.08.2015 № 101-8215/2) та Дарницького управління 
Поліції ГУ Національної поліції у м.Києві щодо здійснення перевірки законності 
виконання робіт в прибережній захисній смузі озера «Небреж». За інформацією 
Дарницького управління Поліції ТУ Національної поліції у м.Києві з цього приводу за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України, 
зазначені вище дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
№ 12015100020000071 від 18.05.2015.

- спеціалістами відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього 
природного середовища Дарницької РДА в квітні 2015 року виявлено видобування, 
намив та вивезення піску на березі озера «Тягле». В подальшому Дарницькою 
районною в місті Києві державною адміністрацією листом від 23.04.2015 № 101- 
3795/01 направлено зібрані матеріали прокурору Дарницького району та начальнику 
Дарницького районного управління ГУ МВС України в м. Києві для здійснення 
перевірки із зазначеного вище питання та прийняття рішення відповідно до вимог 
чинного законодавства України. За інформацією прокуратури Дарницького району 
міста Києва відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України 
відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань №42015100020000071, а матеріали даного провадження направлено до 
Дарницького РУ ТУ МВС України в м. Києві. 05.07.2016 Дарницьким УП ГУ НП у 
м.Києві порушено кримінальне провадження № 12016100020007410 за ознаками 
вчиненого кримінального правопорушення з видобутку піску на озері «Тягле».
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- фахівцями Дарницької РДА було перевірено землі водного фонду водойми 
«Срібний Кіл», яка знаходиться по проспекту П. Григоренка, було виявлено вирубку дерев 
та підготовчі будівельні роботи, які проводить ТОВ «Сумак». Фахівцями також було 
встановлено, що відповідно до державного акту на земельну ділянку (акт ЯЖ № 015924, 
виданий Головним управлінням земельних ресурсів), право власності належить 
ДП«Енеїда», ж е уклало Договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Сумак», відновна 
вартість в сумі -  15 664,42 грн. відповідно до акту обстежень зелених насаджень № 51 від 
10.05.2007 року сплачена до міського бюджету. Поряд з цим, замовник будівництва не 
надавав до Дарницької райдержадміністрації зареєстровану декларацію про початок 
виконання підготовчих чи будівельних робіт відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією були направлені 
листи про проведення перевірки законності отримання Державного акту на право 
власності на земельну ділянку разом з водоймою, гідротехнічною спорудою та 
прибережно-захисною смугою, а також, надання відповідних доручень структурним 
підрозділам Київської міської державної адміністрації, які погоджували, готували та 
сприяли прийняттю цього рішення: першому заступнику ВО КМР (КМДА) І. Ніконову 
від 02.07.2015 № 101-6421/02, голові КМДА В. Кличку від 21.12.2015 № 101- 12522/01; 
Національній поліції України, Державній екологічній інспекції у м. Києві, 
Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, Державній 
інспекції сільського господарства в м. Києві від 21.12.2015 № 101-12523/01; постійній 
комісії Київської міської ради з питань екологічної політики від 21.12.2015 № 101- 
12521/01; Київській місцевій прокуратурі в м. Києві від 21.12.2015 № 101-12528/01; ДП 
«Енеїда», ТОВ «Сумак» від 21.12.2015 № 101-12524/01.

За інформацією Дарницького управління Поліції ГУ Національної поліції у 
м.Києві з цього приводу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 356 КК України, зазначені вище дані внесені до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань № 12015100020011486 від 21.12.2015.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 04.02.2009 № 111 «Про передачу на баланс та 
закріплення за КП «Плесо» водних об’єктів та оформлення земель водного фонду 
м. Києва» не виконується.

5. Інформація щодо стану виконання вимог законодавства про охорону і 
раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів.

Стан водойм та їх прибережних територій свідчить про кризову екологічну 
ситуацію водного басейну, що загрожує втратою значного рекреаційного потенціалу і 
погіршує санітарно-гігієнічний стан територій району.

Головними причинами зміни природного стану водойм, водотоків та 
прибережних територій є «некерована» урбанізованість їх водозбірних басейнів та 
надходження у водойми забруднених вод поверхневого стоку. Перша причина може 
бути змінена містобудівними пріоритетами. Друга корегується, шляхом впровадження 
локальних очисних споруд для зливових вод, регламентації господарчої діяльності в
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межах прибережних захисних смуг, організації належного контролю за 
діяльністю балансоутримувачів та користувачів прибережних захисних смуг.

У висновку інвентаризації водойм Дарницького району, яку проводила 
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація у 2015-2016 роках, 
відмічається незадовільна діяльність КП «Плесо», яке відповідно до розпорядження 
КМДА від 19.01.2009 р. № 39 є відповідальним за впровадження Правил приймання 
поверхового стоку у київську міську дощову каналізацію.

Підземні води також зазнають значного забруднення, а якість їх у більшості 
випадків потребує значного покращення. Неглибоке залягання ґрунтових підземних 
вод несе загрозу їх забруднення та є однією з передумов зниження якості джерельних 
вод.

На екологічний та санітарно-гігієнічний стан впливає і підтоплення Дарницького 
району, до таких зон віднесено території Старої Дарниці, ДВРЗ, мкр. Осокорки, 
проспекту Бажана та с. Бортничі. Основними причинами, що може викликати 
підтоплення в цих зонах, визначено:

- природний підйом ґрунтових вод;
- незадовільний технічний стан та експлуатація гідротехнічних споруд та 

осушувальних каналів (балансоутримувач КП «Плесо»).
Водойми Дарницького району м. Києва характеризуються, невеликими площами 

та об'ємами, постійно знаходяться під значним антропогенним (рекреаційним та 
техногенним) навантаженням і перебувають в стані нестійкої біологічної рівноваги 
(нерівновагі).

Характеристика стану земель водного фонду та водних об’єктів
Всі водойми району, за деякими винятками (озера Нижній Тельбін та Горячка), є 

евтрофними (з великим вмістом поживних речовин, в якій створюються сприятливі 
умови для розвитку рослинності) та відрізняються високою біологічною 
продуктивністю.

Загальна характеристика водних ресурсів
На території Дарницького району розташовано водойми різного типу, що становить 
15,5% до всіх (417) водойм міста Києва. Це озера, системи ставків, каналів, струмків, а 
також ділянка русла Дніпра. Для кожної водойми характерні свої гідрологічні 
характеристики та антропогенне навантаження різного ступеня інтенсивності.

Водний басейн району представлено площею 556,09 га, в т.ч.:
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33 озера - 156,69 га
12 штучних водойм - 345,1 га
8 ставків - 7,8 га
З затоки - 46,5 га
З струмки - 10,8 км
8 каналів - 14,4 км

(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 4 лютого 2009 р. № 111)

Водойми і водотоки Дарницького району перетворені у водні об’єкти переважно 
дощового живлення, тому якість їх води залежить від якісного складу поверхневого



стоку. Погіршення якісного складу поверхневих вод може призвести до 
непередбачених санітарно-епідемічних наслідків.
Водокористувачі здійснюють скидання зворотних вод безпосередньо в р. Дніпро та 
водні об’єкти міста або скидають забруднені стоки до міської каналізації (як з 
попередньою очисткою, так і без неї), після чого вони поступають на міські очисні 
споруди Бортницької станції аерації, проектною потужністю 1,8 млн. м3/добу, 657 млн. 
м3/рік.

Відповідно до Водного кодексу України Київська міська рада прийняла рішення 
від 03.07.1995 № 204 «Про створення Державного Комунального підприємства 
«Плесо»». На створене підприємство було покладено функції з охорони, утримання та 
експлуатації внутрішніх водойм м. Києва. Предметом діяльності КП «Плесо» 
відповідно до пунктів його Статуту серед іншого передбачено здійснення моніторингу 
стану вод внутрішніх водойм, виконання комплексу заходів по запобіганню, 
обмеженню і ліквідації наслідків забруднення і виснаження внутрішніх водойм міста, 
забезпечення санітарної чистоти та екологічної безпеки на землях водного фонду, 
висвітлення екологічної ситуації та інше.

Передачу основних фондів комунальної власності до КП «Плесо» та закріплення 
їх на праві повного господарського відання було здійснено наказом Головного 
управління житлового господарства та майна Київської міської державної адміністрації 
від 04.04.1997 № 30 «Про передачу основних фондів комунальної власності м. Києва».

Розпорядженнями Київської міської державної адміністрації (далі-КМДА) від 
08.02.2002 № 200, від 17.05.2002 № 978 та від 12.08.2003 № 1473 було забезпечено 
взяття на баланс КП «Плесо» та закріплення на праві повного господарського відання 
гідротехнічних споруд міста. [Скиди в водойми Дарницького району-додаток № 3].

Інформація щодо зворотних дощових вод, що відводяться з території району, де 
очищуються, та щодо наявності та розташування очисних споруд на 
водовипусках дощових вод.

З метою поліпшення стану міської дощової каналізації, упорядкування 
відведення поверхневого стоку із земель загального користування на території м. 
Києва з дотриманням водоохоронного законодавства, акумулювання коштів за послуги 
по прийманню, транспортуванню та очистці поверхневого стоку з подальшим цільовим 
використання їх на утримання мереж дощової каналізації у належному технічному 
стані, розширення даної мережі, будівництво нових очисних споруд поверхневого 
стоку та реконструкцію існуючих, Київська міська рада прийняла рішення від 
24.01.2008 № 67/4539 «Про затвердження Правил приймання поверхневого стоку у 
київську міську дощову каналізацію».

Контроль за виконанням цього рішення покладено на постійну комісію Київради 
з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

На виконання згаданого рішення Київської міської ради було видано 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.01.2009 № 39 «Про 
запровадження Правил приймання поверхового стоку у київську міську дощову 
каналізацію», п. 1 якого відповідальним за впровадження Правил визначає комунальне 
підприємство «Плесо», за яким на праві господарського відання, закріплено необхідне
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для здійснення зазначеної діяльності майно (п.6.). Контроль за виконанням 
цього розпорядження залишено за головою Київської міської державної адміністрації.

В Дарницькому районі м. Києва розташовано 22 бюветні комплекси.
В плані проведення держсанепіднагляду за якістю питної води згідно річного 

плану держсанепідслужбою району щоквартально контролюється якість води 
бюветних комплексів за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками на 
відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4171-10. В разі виявлення відхилень в пробах води 
від вимог нормативу надається інформація балансоутримувачу для оперативного 
реагування.

Відомчий лабораторний контроль (періодичний контроль безпечності та якості 
питної води) відповідно до вимог ДСанПІН 2.2.4-171-10 повинна забезпечувати 
балансоутримуюча організація, якою визначено в м. Києві СП КП «Київводфонд» 
згідно розпорядження КМДА від 07.09.11 р. № 1630.

Інформування населення про якість води бюветних комплексів відноситься до 
компетенції їх власника.[Бювети, які експлуатуються на території району-додаток №4.]

Дарницьке лабораторне відділення здійснювало щоквартально контроль якості 
питної води 5-ти тупікових ділянок міськводопроводу : вул. Світла /ШЕД/, вул. 
Бориспільська,34 /аптека/, вул. Ремонтна, 8-а /промплощадка/, вул. Зрошувальна, 6 
/Рапід/, вул. Тепловозна, 18 /ГБК «Буревісник»/. Щомісячно проводився контроль проб 
води 5-ти визначених точок міськводопроводу за адресами: вул. Вишняківська, 12, вул. 
Княжий затон, 13, вул. Драгоманова, 1-е, вул. Севастопольська, 1/1, пр. Бажана, 1-е. За 
2015 рік в пробах питної води з тупікових ділянок та точок постійного спостереження 
міськводопроводу відхилень від вимог нормативу ДСанПІН 2.2.4-171-10 не виявлено.

За 2015 рік:
- загальна кількість досліджених проб води по бюветам становить: за 

санітарно-хімічними показниками — 78 проб, з них 9 проб з відхиленням (бювети: вул. 
Леніна, 29 по вмісту заліза, аміаку та мутності, вул.Вербицького, 12 по мутності, 
вул.Здолбунівська, 7-а по мутності, вул.Декабристів, 10-а по залізу та мутності, 
вул.Вишняківська, 7-а по мутності) ; за бактеріологічними показниками — 77 проб, з 
них 6 проб з відхиленням (бювети: вул.Ахматової, 16-в, вул.Ахматової, 6, вул.Ілліча, 
4/6, вул.Княжий затон, 17-6);

- загальна кількість досліджених проб по локальним водопроводам становить: за
санітарно-хімічними показниками — 446 проб, за бактеріологічними показниками -
369 проб. Балансоутримувачі локальних водопроводів — 22 промислових
підприємства.

- загальна кількість досліджених проб по комунальному водопроводу становить: 
за санітарно-хімічними показниками — 666 проб, з них 40 проб з відхиленням; за 
бактеріологічними показниками — 685 проб, з них 27 проб з відхиленням. Відхилення 
в пробах питної води комунального водопроводу були пов’язані з забрудненням 
водопроводу Верхніх Бортнич фекаліями.

При виявлених відхиленнях в пробах питної води вживались відповідні заходи 
для нормалізування показників у відповідність вимогам нормативу ДСанПІН 2.2.4-171- 
10 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» з 
послідуючим проведенням контрольного відбору проб води на лабораторні
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дослідження.

[Перелік підприємств які отримали дозвіл на спец водокористування по Дарницькому 
районі-додаток № 5.]

6. Щодо стану виконання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря. 

Підприємства - найбільші забруднювачі повітря у Дарницькому районі 

Перелік екологічно небезпечних об’єктів

№
з/п

Назва екологічно небезпечного 
об’єкту

Вид економічної 
діяльності

Відомча
належність (форма 

власності)
Примітка

5 Філія "Завод "Енергія" ПАТ 
’’Київенерго”

Термічне 
знешкодження 
твердих побутових та 
промислових 
відходів

ПАТ "Київенерго" 
(колективна) -

6 ПрАТ "Еврореконструкція"

Виробництво 
теплової та 
електричної енергії 
для потреб м.Києва

колектива
власність -

Стан забруднення атмосферного повітря у Дарницькому районі з 2014 по 2016
роки.

На території Дарницького району проводиться вибірковий контроль за станом 
атмосферного повітря району в зоні впливу промпідприємств та автотранспорту на 
територію житлової забудови.

Всього за 2015 рік було проведено 522 лабораторних дослідження атмосферного 
повітря на центральних автомагістралях Дарницького району: вул. Привокзальна,8; 
вул. Княжий затон,2\30; вул. Вишняківська 13; вул.Ревуцького-Тростянецька, 19\1; вул. 
Ревуцького-Декабристів, 12\3 7;
Харківському шосе,150\10; вул.Тростянецька, з них 24 відхилення за показниками 
концентрації азоту диоксиду ( по вул. Привокзальна,8) та вуглецю диоксиду ( по 
Харківському шосе,150\10).

Протягом 2015 року проводився контроль за станом атмосферного повітря на 
кордоні санітарно-захисних зон промислових підприємств Дарницького району (243 
дослідження) за адресами: ФФ «Дарниця» по вул. Бориспільська,26-а; з-д «Буревісник» 
вул.ЗдолбунівськаД; з-д «Енергія» - 3 точки відбору вул.Вишняківська,6-а, вул 
.Ревуцького,44, вул. ДекабрстівД2, пр-т Бажана,5; БСА - 2 точки відбору- пр-т 
Бажана,5; вул. Ревуцького,44; з них визначалося відхилення за показником 
концентрації аміаку по вул.Ревуцького,44.

[Перелік підприємств які отримали дозволи на викиди в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами та які належать до 2-3 групи по Дарницькому району-додаток № 6].

Моніторинг довкілля здійснюється:



- засоби вимірювання забруднення атмосферного повітря Центральної 
геофізичної обсерваторії Укргідромету - стаціонарні пости спостереження (16 постів);

- засоби санепідслужб міста, що здійснюють підфакельні вимірювання 
забруднення атмосферного повітря;

- засоби держсаннагляду за станом водних об'єктів;
- засоби підприємств, організацій, що проводять інвентаризацію джерел 

забруднення навколишнього середовища з метою обґрунтування нормативів викидів та 
скидів речовин, що забруднюють довкілля.[Лабораторний контроль атмосферного повітря 
в місцях впливу промпідприємств і автотранспорту на житлову забудову-додаток № 7].

7. Щодо стану виконання вимог законодавства про використання та охорону 
земель та поводження з відходами.

Перелік суб'єктів господарювання, розташованих на території району, які 
здійснюють збирання та заготівлю відходів як вторинної сировини.

1. КП «Київкомунсервіс»;
2. ДП «Фірма Альтфатер Київ»;
3. КП «Автотранспортне підприємство Шевченківського району»;
4. ТОВ «Фірма «Володар-Роз»;
5. ТОВ «Крамар Рісайклінг»;
6. ТОВ «Селтік»;
7. ТОВ «Спецкомунтехніка»;
8. ПрАТ «Київспецтранс»;
9. ВАТ «Грінко Київ».

В межах наданих повноважень Дарницька районна в місті Києві державна 
адміністрація постійно вживає заходи спрямовані на здійснення контролю за організацією 
збирання та транспортування побутових відходів на території району та впровадження 
систем роздільного збирання побутових відходів.

Ведення обліку безхазяйних відходів та вжиття заходів щодо ліквідації 
несанкціонованих сміттєзвалищ.

Київською міською державною адміністрацією з метою забезпечення та 
зменшення обсягів утворення відходів, вдосконалення механізму їх обліку та 
відповідно до ст. 12 Закону «Про відходи» та на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.08.1998 № 1217 видано розпорядження «Про створення 
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами» від 25.12.2007 
№ 1723.

Відповідно до п. 2.1., 2.2 Положення про постійно діючу комісію з питань 
поводження з безхазяйними відходами підставами для здійснення процедур визначення 
відходів та наступного їх обліку можуть бути заяви (повідомлення) громадян, 
звернення підприємств, установ та інших до Київської міської державної адміністрації. 
Надалі постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами 
проводить процедуру управління безхазяйними відходами та приймає відповідні 
рішення щодо поводження з ними.
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Враховуючи, що відповідні повноваження щодо поводження з 

безхазяйними відходами районним в місті Києві державним адміністраціям не 
делеговані, з метою недопущення створення та ліквідації вже створених, у попередні роки, 
стихійних сміттєзвалищ адміністрацією було складено карти місць знаходження 
безхазяйних відходів (28 місць станом на лютий 2015 року та 3 місця станом на квітень 
2017 року), систематично проводяться комісійні рейдові перевірки, за наслідками роботи 
яких, в тому числі, порушуються кримінальні справи за ст.239 Кримінального Кодексу 
України (ЄРДР 12015100020002681 частина 1 ст.239), спеціалістами відділу контролю за 
благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища складаються 
адміністративні протоколи відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та інші.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 03.08.1998 № 1217 та 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.12.2007 № 1723 «Про 
створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами» 
надаються відповідні матеріали для розгляду на комісії.

Практично всі місця знаходження безхазяйних відходів припадають на землі не 
надані у власність чи користування, землі незавершеного будівництва або землі, які 
довгий час не використовуються власником (користувачем) за призначенням. В той же 
час, відповідно до п.' 2.4.2 та п. 9.2.4. Правил благоустрою міста Києва, затверджених 
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, благоустрій на землях 
запасу міста та забезпечення збереження на них зелених насаджень і належний догляд за 
ними здійснюється Департаментом міського благоустрою та збереження природного 
середовища.

Відомості про суб’єктів господарської діяльності, які утворюють будівельні, 
харчові, промислові, медичні, великогабаритні відходи, відходи зеленого 
господарства, небезпечні та інші види відходів, про кількісний та якісний склад 
відходів (розподіл за класами), перелік місць, визначених дозвільним органом для 
утилізації згаданих відходів, в районній адміністрації відсутні.

На даний час Київською міською радою не визначені місця утилізації відходів 
зеленого господарства, виробничі дільниці з утилізації листя та інших рослинних 
відходів, компостні ями або альтернативні місця утилізації.

Вжиття заходів:
- по факту вивозу будівельного та іншого сміття невстановленими особами на 

вул. Канальна, 4-8 спеціалістами відділу контролю за благоустроєм проведено декілька 
спільних нарад з представниками Департаменту благоустрою КМДА, поліції 
Дарницького району, Департаменту земельних ресурсів та іншими СП Дарницької 
РДА. За результатами нарад Департаментом земельних ресурсів складений акт 
обстеження земельної ділянки за вищевказаною адресою. За вищевказаним фактом 
Управлінням поліції Дарницького району відкрито кримінальне провадження № 
12017100020001359 від 14.02.2017 за ст. 356 КК України.

- 29 лютого 2016 року з невідомого автомобіля були викинуті на пустир по вул. 
Колекторній більше 1000 люмінесцентних ламп, які містять ртуть, ванадій та натрій, і 
створюють загрозу забруднення навколишнього природного середовища. На місце



події були направлені представники національної поліції України в місті Києві 
для виявлення власників зазначеного небезпечного вантажу. Службами Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації спільно з підрозділом комунальної 
аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» проведено обстеження 
місця події та встановлено огородження для заборони доступу мешканців, у 
подальшому ними проведено утилізацію виявлених ламп. За інформацією 
Дарницького управління Поліції ГУ Національної поліції у м.Києві з цього приводу за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, 
зазначені вище дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
№ 12016100020002369 від 04.03.2016.

- земельна ділянка на вул. Тепловозній (обліковий код 63:246:00:20) де було 
утворено стихійне сміттєзвалище обліковується у міському земельному кадастрі за 
ПАТ «Київський радіозавод» на підставі технічного звіту по встановленню меж 
землекористування. Департаментом земельних ресурсів проведено нормативно 
грошову оцінку земель населених пунктів, станом на 2017 рік нормативна грошова 
оцінка зазначеної земельної ділянки орієнтовною площею 2788,95 кв.м складає 
4643477,99 грн. Акти грошової оцінки, інші матеріали та нарахування збитків 
обраховані Державною екологічною інспекцією у місті Києві направлено до 
Дарницького управління Поліції ТУ Національної поліції у м.Києві яка порушила 
кримінальну справу.

Земельна ділянка на перетині вулиць Ревуцького та Колекторної (озеро Тягле) 
захаращена побутовим та будівельним сміттям. Землі запасу міста. Комісією у складі 
представників Департаменту земельних ресурсів, КП «Плесо», Департаменту міського 
благоустрою та охорони навколишнього природного середовища та Дарницької 
районної в м. Києві державної адміністрації складено акт обстеження земельної 
ділянки № 16-1338-02 від 04.08.2016 з передачею його до правоохоронних органів.

З метою виконання своїх функцій відділом розроблено:
- Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 

04.12.2014 № 669 «Про благоустрій району та закріплення території для 
санітарного прибирання»;

- Окрему Схему розподілу території району для відповідного благоустрою та 
обслуговування керівниками ЖЕК, спеціалістами відділу та контролюючими 
органами;

- Паспорти всіх визначених окремих територій району 
http://darn.kievcity.gov.ua/news/12870.html;

- карти місць знаходження безхазяйних відходів;
- Аналіз екологічного стану Дарницького району

http://dam.kievcitv.gov.ua/news/13037.html;
- Екологічний паспорт Дарницького району міста Києва 
http://darn.kievcitv.gov.ua/news/13902.html;
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8. Щодо стану виконання вимог законодавства про охорону, утримання 
і використання зелених насаджень.

Відповідно до п. 9.2. Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 
№ 1051/1051 «Про правила благоустрою» відповідальними за збереження зелених 
насаджень і належний догляд за ними в межах м. Києва є:

- На об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - 
балансоутримувачі цих об'єктів.

- На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - 
установи, організації, підприємства.

- На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - 
забудовники чи власники цих територій.

- На землях запасу міста - Київське комунальне об'єднання зеленого 
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" та його 
підрозділи.

- У приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.
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Зелені зони загального користування
Дарницький район

П арки культ ури і відпочинку

1 Партизанської‘слави 111,97 у т. ч. база "Київзеленбуду" та 
спорткомплекс

Разом: 111,97

П арки відпочинку

2 їм. Воїнів-інтернаціоналістів 7,65 у т. ч. культова споруда

3 "Привокзальний" 4,75 3 ділянки

4 "Таращанець" 3,72

5 Біля будинку культури залізничників 4,1 у т. ч. 0,54 га - будинок культури

6 По вул. Драгоманова 9,39 у т. ч. 2,1 та - акваторія

7 На ж. м. Позняки-Східні 20 у т. ч. 9,0 га - акваторія

8 Біля озера Вирлиця 36,4 без урахування акваторії

9 Біля озера Сонячне 22 у т. ч. 13,32 га - акваторія

10 "Прибережний" 46,4

11 Посольське містечко 19,3 у т. ч. 7,63 га - акваторія

12 По вул. Здолбунівській 19,3 у т. ч. 11,8 га - акваторія

Разом: 193,01

| Сквери

13 По вул. Кошиця 0,97
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14 Біля залізничного вокзалу 0.67

15 Біля АЗС 0.5

16 "Привокзальний" 2,13 '

17 "Шевченка" 0,65

18 По Харківському шосе 0,39

19 По вул. Руднєва 0,3

20 їм. Крупської 0,67

21 Біля РВК 1.45

22 По вул. Бориспільській 1,68

23 Трудової Слави 1,16

24 По вул. Сормовській 0,23

25 Біля Дарницького шляхопроводу 1,18

26 По вул. Вірменській 0.13

27 По вул. Бориспільській. 30-а 1,35 нова ділянка

28 По Харківському шосе, 36-а 0,48 м

29 Вул. Малоземельна 2,46

По вул. Привокзальній. 10-а 0,32

Разом: 16,4

Бульвари

зо Проспект М. Бажана 20,44

31 Харківське шосе 2,33

Разом: 22,77

ВСЬО ГО : 344,15 у т. ч. 43.85 га - акваторія

КП «УЗН», КО «Київзеленбуд», «ОСББ», «ОСН» здійснюють діяльність з 
охорони, утримання і використання зелених насаджень, у тому числі на прибудинкових 
територіях. Проведена ними інвентаризація зелених насаджень, ведеться реєстр 
зелених насаджень. КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Дарницького району» на даний час проводить інвентаризацію зелених насаджень на 
прибудинкових територіях.

Всупереч Рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 «Про 
правила благоустрою», зелені насадження земель запасу не перебувають на 
балансі КП УЗН Дарницького району, у зв’язку з чим не проведена їх 
інвентаризація.

Зібране з балансових територій листя та рослинні рештки КП УЗН утилізує на 
території виробничої бази по вул. Тростянецька, 58-А на площадці для компостування 
та вздовж вул. Чернігівської на площадці відведеній під забудову (за домовленістю з



\

власником земельної ділянки). Утворений компост в подальшому використовується 
для приготування грунтосумішей у виробничих потребах.
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ВИСНОВКИ:
1. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 04.02.2009 № 111 «Про передачу на баланс та 
закріплення за КП «Плесо» водних об’єктів та оформлення земель водного фонду 
м. Києва» не виконується.

2. Не в повному обсязі вжито заходів щодо забезпечення роздільного 
збирання побутових відходів на прибудинкових територіях.

3. Зелені насадження земель запасу міста, розташованих в межах району, не 
перебувають на балансі КП УЗН Дарницького району, у зв’язку з чим не 
проведена їх інвентаризація.

4. Заходи щодо запобігання влаштування невідомими особами сміттєзвалищ 
на території району та їх ліквідація здійснюються не ефективно: власними 
силами та силами комунальних підприємств району. Розпорядження Київської 
міської державної адміністрації від 25.12.2007 № 1723 «Про створення постійно 
діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами» не виконується, 
чим нанесені збитки державі внаслідок засмічення земельних ділянок та 
заподіяна шкода зеленим насадженням міста, (шкода, завдана природним ресурсам 
у додатках 1,2, 3, 4)

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Перевірку провели:

Ст. держінспектор з 
ОНЛС
м. Києва__________

(посада)

Ст. держінспектор з ОНПС 
м. Києва Павленко С.Л.
(посада) (прізвище, ім’я, по батькові)



Держінспектор з ОНПС 
м. Києва_____________
(посада) (підпис)

Науменко В.О. 
(прізвище, ім’я, по батькові)

При здійсненні перевірки були присутні:

Заступник начальника відділу контролю за благоустроєм ДщзнщДДої-^ршйонної в 
місті Києві державної адміністрації Безотосний В.М. .

Начальник КП УЗН Дарницького району м. Києва Філійська Л.Д._

Перший заступник директора КП «Керуюча компанДяр^ ЫДугуговурання житлового 
фонду Дарницького району» Волкотруб П.П.

/

Примірник цього Акта перевірки отримав:
■ ' ■■■■‘ч Є о З  .

•^їтбсаіа керівний місцевого 
органу виконавчої влади )

(прізвище, ім’я, по батькові)


