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Прем’єр-міністрові України
Денису ШМИГАЛЮ
Про передачу до державної власності
ставків, що розташовуються на території
постійного користування національного
природного парку «Голосіївський»
Вельмишановний Денисе Анатолійовичу!
З метою збереження, відтворення та раціонального використання особливо
цінних природних комплексів та об’єктів Київського Полісся, а також для
поліпшення екологічного стану міста Києва, відповідно до Указу Президента
України від 27.08.2007 № 794/2007 «Про створення національного природного
парку «Голосіївський» на території міста Києва створено національний
природний парк «Голосіївський» з підпорядкуванням його Міністерству
охорони навколишнього природного середовища України.
На виконання рішення Київської міської ради від 26.01.2012 № 69/7406
«Про надання земельних ділянок Національному природному парку
«Голосіївський» для експлуатації та обслуговування Національного природного
парку «Голосіївський» у Голосіївському районі м. Києва» та згідно з наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.04.2012 № 218
«Про приймання-передачу території лісового фонду під охорону НПП
«Голосіївський» комунальним підприємством «Лісопаркове господарство
«Конча-Заспа»
було
передано
національному
природному
парку
«Голосіївський» під охорону та управління території лісового фонду частини
Голосіївського та Конча-Заспівського лісництва загальною площею 1861,9 га та
копії матеріалів лісовпорядкування 2010 року, які зазначеним вище рішенням
було переведено із земель лісового фонду до земель природоохоронного,
.
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наукового, історико-культурного призначення та надано національному
природному парку «Голосіївський» у постійне користування.
Під час приймання-передачі було також передано під охорону та
управління національному природному парку «Голосіївський» лісові землі,
зокрема й чотири ставки та дамби.
Водночас зазначені ставки (як основні засоби ‒ об'єкти зовнішнього
благоустрою ‒ інженерні споруди ‒ дамби, переливні колодязі, підпірні стінки
тощо) й надалі продовжували обліковуватися на балансі комунального
підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» (ставки №№ 1, 2, 3, 4
за інв. №№ 1002, 1003, 1004, 1005).
Керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», Порядком подання та розгляду пропозицій щодо
передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи
комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, рішенням
Київської міської ради від 22.05.2013 № 364/9421 «Про безоплатну передачу
основних засобів (об'єктів зовнішнього благоустрою), які належать до
комунальної власності територіальної громади міста Києва, у державну
власність» надано згоду на передачу зазначених основних засобів ‒ об'єктів
зовнішнього благоустрою з комунальної власності територіальної громади
міста Києва до державної власності, до сфери управління Міністерства екології
та природних ресурсів України.
На сьогодні (в цілому минуло вже 8 років) зазначені основні засоби, які
розташовуються на території постійного користування національного
природного парку «Голосіївський», каскад Дідоровських ставків, як об'єкти
зовнішнього благоустрою, не прийняті приймаючою стороною ‒ Міністерством
захисту довкілля та природних ресурсів України (правонаступником
Міністерства екології та природних ресурсів України).
Слід зазначити, що національний природний парк «Голосіївський» з
2012 року розвинув інтенсивну рекреаційну інфраструктуру навколо двох
ставків (№№ 1, 2), а саме: впритул та в межах 25 метрів від дзеркала води
розміщено 28 альтанок для відпочинку, 2 пункти громадського харчування
(кафе), пункт прокату лижного інвентарю (ставок № 1) та 14 дерев'яних
альтанок для відпочинку, будиночок охорони, туалет, шлагбаум, 8 відмосток на
воду для риболовлі (ставок № 2).
Водночас на зазначених об’єктах виникають аварійні ситуації:
у 2019 році (на початку липня) відбувся прорив (причини прориву
невідомі) стінки переливного колодязя на ставку № 1 (Дідоровський);
у вересні 2020 році аналогічна аварійна ситуація виникала на
гідротехнічній споруді ставка № 3;
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у січні 2021 року аналогічна аварійна ситуація виникала на гідротехнічній
споруді ставка № 3 повторно з підтопленням приватного сектору на
вул. Весняній та вул. Квітки-Основ’яненка.
Подальша неналежна експлуатація каскаду ставків, інженерних споруд
(дамби, переливні колодязі, підпірні стінки) може привести до
непередбачуваних наслідків, порушення екологічного балансу та зростання
соціального напруження серед мешканців міста Києва.
Усіх необхідних заходів щодо передачі ставків Київською міською радою,
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) та його структурними підрозділами вжито.
На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності», Порядком подання та
розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну
власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну
власність, просимо Вас, вельмишановний Денисе Анатолійовичу, надати
Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України доручення
здійснити заходи щодо підготовки відповідного проєкту розпорядження
Кабінету Міністрів України щодо прийняття до державної власності ставків як
основних засобів ‒ об'єктів зовнішнього благоустрою, що розташовуються на
території постійного користування національного природного парку
«Голосіївський».
Додаток: перелік основних засобів ‒ об'єктів зовнішнього благоустрою, що
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та
розташовані на території постійного користування національного природного
парку «Голосіївський», на 1 арк. в 1 прим.
З повагою
Голова

Віталій КЛИЧКО

Андрій Гудзь
Ігор Голуб 202 61 05
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