
.Щепутатовi Киiвськоi MicbKoT ради
в. Бок{rк
вул. Хреtцаmuк,3б, м. KuiB,0l044

Про витрати КП <ГIлесо> на

розчищення озера Корольок

Виконавчий орган КиТвськоi MicbKoi ради (КиIвська MicbKa державна
адмiнiстрацiя) на Ваше деп)латське звернення вiд 30. l0.20l8 Ns 08/279108/014-
785 стосовно надання iнформацii щодо витрат КП <Плесо> на розчищеннJl
озера Корольок, яке використову€ться з комерчiЙною метою приватними
особами повiдомляе.

Озеро <Корольок)) е водоймою штrlного походження. розташоване у
промисловiй зонi за адресою м. КиlЪ, .Щарницький район,, вул. Здолбунiвська.
.Щана водойма була створена з метою приймання дощовоi каналiзацii з
промисловоi територii заводу <Буревiсник>.

Вiдповiдно до статей 8, 85, 86 Водного кодексу УкраТни, статгi 59
Земельного кодексу УкраiЪи, Законiв Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, <Про благоустрiй населених пунктiв> та рiшення Киiвськоi MicbKoi
ради JФЗ8/l093 вiд 22.01.2009 <Про використання земель водного фонду та
прибережних захисних смуг у MicTi Киевi>, згiдно КП <Г[лесо> здiйснюс
функцii водогосподарськоТ спецiа.пiзованоi органiзачii по утриманню водЕих
об'ектiв з прибережними захисними смугами, сIlг}тами вiдведення, береговими
смугами водних шляхiв та гiдротехнiчними спорудами.

12.06.20|7 мiж КП <f[лесо> та фiзичною особою пiдприемцем Чиж I. I.
було укладено договiр Ns 59/201 7 <Про упровадженнJI прогр€ll\{ з попередження,
обмеження та лiквiдацii причин та наслiдкiв забрулнення, засмiчення, та
виснаженнjI внутрiшнiх водойм MicTa Киева з запровадженням заходiв проти
виснаженtlя ix рибних pecypciB>.

Вiдповiдно до п. 2.1 даного договору сторони спiльно розробляють
програму та органiзовують веденЕя робiт з попередження, обмеження та
лiквiдацii причин та наслiдкiв забруднення, засмiчення, та виснаження
внутрiшнiх водойм MicTa Киева з запровадженням заходiв проти виснажеЕня ix
рибних pecypciB.

Шановний Володимире Ярославовичу!



Вiдповiдно до п. 4.1 зазначеного договору ФОП Чиж I. I. приймае пайову

r{асть у заходах з попередження, обмеження та лiквiдацiT причин та наслiдкiв
забруднення, засмiчення, та виснФкення вн;,трiшнiх водойм MicTa Киева з
запроваджеЕням заходiв цроти виснаження ii рибних pecypciB, що становить
двi тисячi гривень на мiсяць,

Пайова )лrасть ФоП Чиж L I. не являе собою плату за наданЕя
комерцiйних посJryг, а спрямована виключно на викончlння спiльних заходiв що
е предметом доювору.

КП <<ГLтесо>> не ма€ жодних договiрних вiдносин з суб'ектами
господарювання щодо надання платних rrослуг з органiзацii риболовлi на озерi
<Корольок>,

Вiдповiдно до ст.47 Водного кодексу УкраiЪи заг€uIьне водокористуваннrI
здiйснюеться громадянами для задоволення ix потреб (купання, плавання на
човнах, любительське i спортивне рибальство, водопiй тварин, забiр води з

водних об'сктiв без застосування споруд або технiчних пристроiЪ та з криниць)
безкоштовно, без закрiпленюI водних об'ектiв за окремими особами та без

надання вiдповiдних дозволiв.
За наявною iнформацiею доступ до озера <Корольою> е вiльним та немае

обмежень до загальIlого водокористуванIrя.
,Щодатково повiдомляемо, що проектом розпорядження виконавчого

оргаЕу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuii)
вiд 02.11.2018 Ns l9З7-пр <<Про внесення змiн до адресного перелiку об'ектiв
для виконання робiт з капiтального ремонту в межах затверджених бюджетних
призЕачень на 2018 piк Управлiнrпо екологii та природних pecypciB
виконавчого оргаlту Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацiТ)> на об'ект <Розчистка та благоустрiй озера Буревiсник -

Корольок (вул. Здолбунiвська) у Дарницькому районi м. Киева (капiтальний

ремонт)> передбачено кошти сумою 2 100,0 тис. грн, в тому числi на проектнi

роботи - 600,0 тис. грн, проект розпорядження вiдповiдно до Регламенту
проходить погодження у структурних пiдроздiлах викоIlавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii).

З повагою

Голова Вiталiй кJIИtко

Андрiй Мальований
Тетяна ДореIъка 425 4| 94


