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Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної
політики; з питань архітектури, містобудування та земельних
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рішення Київська міська рада

Висновок та
рекомендації

Зауваження

Опис акта

Київській міській раді пропонується оголосити комплексною пам’яткою природи
місцевого значення “Синє озеро” частину природної території в Подільському районі
м. Києва загальною площею 15,9 га, комунальному підприємству “ПЛЕСО”
забезпечити охорону зазначеного об’єкта, а також внести відповідні зміни до Програми



розвитку зеленої території міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених
насаджень в центральній частині міста.

Зауваження

Пунктом 1 проєкта рішення пропонується оголосити комплексною пам’яткою
природи місцевого значення “Синє озеро” частину природної території в
Подільському районі м. Києва загальною площею 15,9 га.

Відповідний проєкт рішення подано депутатом Київської міської ради
Михайловою Аліною Артурівною.

Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 52 Закону України “Про
природно-заповідний фонд України”, клопотання про необхідність створення чи
оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду попередньо
розглядається у місячний строк: щодо територій та об’єктів місцевого значення -
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а
на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

З матеріалів проєкта рішення вбачається, що відповідне клопотання було подано
ініціатором проєкта та розглянуто Управлінням екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради депутату Київської міської ради, яке листом
від 12.11.2021 №077-549 повідомило, що Управління вважає за доцільне створення
комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Синє озеро”, що знаходиться на
території Подільського району міста Києва після завершення капітального ремонту
парку “Синьоозерний” та розчистки озери “Синє” задля унеможливлення порушення
природоохоронного законодавства.

Відповідно до частини 2 статті 52 Закону України “Про природно-заповідний
фонд України”, у разі схвалення клопотань центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - органом
виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища проводиться їх погодження з власниками та первинними
користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для
заповідання.

З матеріалів проєкта вбачається, що Комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва “ПЛЕСО” листом від
06.06.2018 №2294 повідомляло директора Київського еколого-культурного центру та
Управління екології та природних ресурсів КМДА, що не заперечує щодо створення
комплексної пам’ятки природи місцевого значення. Отже, зазначене погодження
здійснено в рамках іншої процедури, яка здійснювалась в попередні періоди щодо
створення пам’ятки, а не розгляд клопотання ініціатора проєкта.

Відповідно до частини 4 статті 52 Закону України “Про природно-заповідний
фонд України”, розробка проектів створення регіональних ландшафтних парків,
заповідних урочищ, а також заказників, пам’яток природи та парків-пам’яток
садово-паркового мистецтва місцевого значення забезпечується обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а на території
Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим
з питань охорони навколишнього природного середовища.



В матеріалах проєкта рішення відсутня інформація щодо розроблення
Київською міською державною адміністрацією проєкта створення пам’ятки природи.

Разом з тим, відповідно до розділу ІІ Методичних рекомендації щодо
розроблення проектів створення природних територій та об'єктів природно-заповідного
фонду України, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України вію 21.08.2018 № 306, які не є нормативно-правовим актом, не встановлюють
нових правових норм та відтворюють позицію Мінприроди як уповноваженого органу
державного управління в галузі організації, охорони та використання
природно-заповідного фонду, проект створення природних територій та об'єктів
природно-заповідного фонду (далі - Проект створення) - документ, на підставі якого
готуються рішення про створення чи оголошення території або об'єкта
природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ), визначаються його межі, розробляється
Положення про цю територію або об'єкт та Проект організації його території
(якщо його розроблення передбачено Законом України "Про природно-заповідний фонд
України" (далі - Закон). Відповідно до пункту 4.1 розділу ІV зазначених методичних
рекомендацій, основні розділи Проекту створення: клопотання про створення чи
оголошення території або об'єкта ПЗФ; наукове обґрунтування необхідності
створення чи оголошення території або об'єкта ПЗФ; матеріали погодження
створення чи оголошення території або об'єкта ПЗФ власниками та первинними
користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для
заповідання, іншими організаціями, визначеними законодавством; картографічні
матеріали.

Таким чином, проєкт створення пам’ятки природи є документом, з урахуванням
якого мають бути визначені завдання, особливості природоохоронного режиму,
науковий профіль, характер функціонування і режим територій та об’єктів.

Відповідно до частини 7 статті 52 Закону України “Про природно-заповідний
фонд України”, проекти створення територій та об’єктів природно-заповідного
фонду передаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а
на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у
встановленому порядку уповноваженим приймати рішення про створення чи
оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Станом на 18.01.2022 в матеріалах проєкта рішення відсутній проєкт створення
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, на підставі якого має бути прийнято
рішення про оголошення природної пам'ятки.

Таким чином, з матеріалів проєкту вбачається, що порядок оголошення
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, визначений статтями 51-53 Закону
України “Про природно-заповідний фонд України” не дотримано.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати проєкт рішення та
забезпечити передачу Київській міській раді проекта створення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду Київською міською державною адміністрацією.

Висновок: проєкт рішення може бути прийнятий з урахуванням зауважень,
оскільки в його змісті не виявлено корупціогенних факторів.


