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Д ЕП У ТА ТСЬК Е ЗВЕРН ЕН Н Я
Шановний Олександре Вікторовичу
Хочу повідомити, що постановою Окружного адміністративного суду
м.Києва від 18.02.2016 року у справі №826/14642/15 визнано незаконним і
нечинним та скасовано повністю рішення Київської міської ради від
08.10.2009 №365/2434 «Про затвердження проекту прибережних захисних
смуг водних об’єктів Дніпровського району м. Києва», (додаток №1)
Резолютивну частину рішення суду у справі № 826/14642/15
опубліковано в газеті “Хрещатик” № 109 (4879) від 11 жовтня 2016, як того
вимагає законодавство України.
Відповідно до позиції Верховного Суду в даному випадку діють норми
Земельного та Водного Кодексів України щодо встановлення меж ПЗС водних
об’єктів.
Щодо статусу водного об’єкту в межах Дніпровського району від мосту
через Русанівську протоку до Русанівських садів, надаю лист
Держводагенства. (Додаток №2).
Виходячи з наведеного вище, прошу:
1. Внести відповідні зміни до містобудівного кадастру в частині земельних
ділянок Дніпровського району м. Києва.
2. На виконання Рішення суду звернутись до Департаменту з питань
державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва та Державної
архітектурно-будівельної інспекції України щодо виконання рішення суду по
встановленню меж прибережної захисної смуги в Дніпровському районі м.

Києва, зупинення будівництва та винесення за межі ПЗС всіх об’єктів, що
потрапляють до 100 м зони прибережної захисної смуги, та не можуть
перебувати в ній відповідно до ч. 2 ст. 61 Земельного Кодексу України
Відповідь про результати розгляду депутатського звернення відповідно до
ст. 13 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” прошу надати мені
у письмовому вигляді на адресу: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик 36, протягом
10 днів.
У відповіді прошу повідомити по кожному пункту окремо: що зроблено,
хто виконавець та відповідальний.
Додаток:
1. Копія постанови Окружного адміністративного суду м.Києва від
18.02.2016 року у справі №826/14642/15.
2. Копія листа Держводагентства України №4522/9/11-16 від (02.09.2016)
З повагою,
депутат Київради

Анатолій Ш аповал

