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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Андрію Вікторовичу!
До мене, як народного депутата України, звернувся голова ГО «Ревізор» Дмитро
Філон, який повідомляє, що Громадська організація «Ревізор» стурбована ситуацією,
яка відбувається в селі Троєщина м. Києва. Зі слів заявника вбачається, що без всякого
контролю та дозвільних документів працівники Товариства з обмеженою
відповідальністю «Собі» намивають сотні мільйонів кубометрів річкового піску,
кардинально змінюючи як русло, так і характер руху деснянських вод. Злочинне
втручання в структуру річки приводить до неконтрольованого підйому ґрунтових вод.
Враховуючи викладене та керуючись ст.16 Закону України «Про статус
народного депутата України», прошу Вас в межах своїх повноважень перевірити
факти, викладені у зверненні, та, у разі їх правдивості, вжити відповідні заходи.
Про результати розгляду звернення та прийняті заходи, прошу повідомити мене
та заявника у встановлений чинним законодавством України термін.
Додатки:
- копія звернення голови ГО «Ревізор» Дмитра Філона на 2 арк. у 1 прим.

З повагою народний
депутат України

Богдан Матківський
(посв. №319)

Народному депутатові України
Матківському Б.М.
Вих.№160317/1 від 16.03.2017р.
Шановний Богдане Мироновичу!

Громадська організація «Ревізор» стурбована ситуацією, яка відбувається в селі Троєщина
м. Києва. Нам стало відомо, що без всякого контролю та дозвільних документів працівники
Товариства з обмеженою відповідальністю «Собі» намивають сотні мільйонів кубометрів
річкового піску, кардинально змінюючи як русло, так і характер руху деснянських вод. Злочинне
втручання в структуру річки приводить до неконтрольованого підйому ґрунтових вод.
Видобуток корисних копалин місцевого значення, зокрема піску, досить прибутковий
бізнес. В свою чергу, забір піщаної сировини наносить значну шкоду довкіллю. Самовільна
розробка створює ситуації щодо небезпечного стану піщаних кар'єрів, викликає потребу у залучені
більш досконалих програм щодо проведення рекультивації використаних піщаних кар'єрів,
потребує вжиття чималих зусиль для того, щоб порушені землі привести до стану, придатного для
їх експлуатації у сільському, лісовому господарствах. Розробка кар'єрів також створює проблему
руйнування навколишніх доріг. До того ж, видобуток корисних копалин проводиться в нічний час
внаслідок чого порушуються вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо
захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і
громадських місцях.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827 до,
корисних копалин місцевого значення віднесено: вапняк, гажа, гіпс, сапропель (сировина для
хімічних меліорантів грунтів); гіпс, вапняк, крейда (сировина для будівельного вапна та гіпсу);
пісок (сировина піщано-гравійна); суглинок, супісок (сировина цегельно-черепична).
Згідно із статтею 23 Кодексу України про надра землевласники і землекористувачі в межах
наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу
видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини
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місцевого значення загальною глибиною розробки до двох метрів та використовувати надра для
господарських і побутових потреб.
Отже, для видобування корисних копалин, за винятком випадків, передбачених статтею 23
вказаного Кодексу, необхідно мати спеціальний дозвіл на користування надрами.
ГО «Ревізор» звертається до Вас з проханням взяти під свій особистий контроль цю
ситуацію, оскільки, за нашими даними, посадові особи контролюючих органів Деснянського
району «кришуюють» вищевказану діяльність підприємства.

