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киIвськА MlcbKA рмА
lll сесiя vl скпикання

рlшЕння
вiд 22 сiчня 2009 року N 38/1093

Про використання земель водного фонду та
прибережних захисних смуг у м. Киевi

ВiдповИно до статей 8, 85, 86 Водного кодексу Украiни, cTaTTi 59
3емельного кодексу Укра'iни, законiв Украiни "Про мiсцеве самоврядуsання
в Украiнi", "Про благоустрiй населених пунrriв" Киiвська MicbKa

рада вирilлила:

1. Встановити. що функцii водоrосподарськоl спецlалlзованоi органiзацll по

уrриманню водних об'октiв з прибережними захисними смугами, смугами
вiдведення, береговими смугами водних шляхiв та riдротехнiчними
спорудами здiйснюе комунальне пiдприемство "Плесо", яке
пiдпорядковуеться виконавчому органу Киiвськоi мiськоI ради (КиТвськiй
мiськiй держаsнiй адмiнiстрацiI).

2. Головному управлiнню земельних pecypciB виконавчого органу Киiвради
(Киiвсько'i мiськоi дерх(авноТ адмiнiстрацiТ) у встановленому порядку
пiдгоryвати технiчну документацiю стосовно вiдведення земель водного
фонду з прибережними захисними смугами. смугами вiдведення,
береrовими смуtами водних lUляхiв та "гiдротехнiчними спорудами
комунального пiдприемства "Плесо'' та подати зазначенi документи яа
розгляд Киiвськоi MicbKoi ради,

3, Доручити комунальному пiдприемству "Плесо" вiдповiдно до вимог
законодавства виконувати функцii оператора щодо розмiщення на аоднl4х
об'скrах стоянок плавзасобiв та тимчасових споруд рекреацlйного
культурно-оздоровчого, спортивного, ryристичного та iншого призначенБя р
межах прибережних захисних смуг.

4. Комунальному пИприбмству "Плесо" та Головному управлiнню контролю
за блаrоустроем Micтa киева протягом мiсяця провести iнвентаризацiю
стоянок плавзасобiв на водних об'ектах та тимчасових споруд в межах
лрибережних захисних смуг.



5. ОблачJтування стоянок плавзасобiв на водних об'ектах та розмiщевня
тимчасових споруд в межах прибережних захисних смуг цiйсвювати згlдно
з схемамиl затвердженими розпорядженням виконавчого орrану Киiвськоi
Micbкoi ради (Киiвською мiською дерхавною адмiнiстрацiсю).

6. Якщо розмiцення плавзасобiв на водних об'оюrах та тимчасових споруд в
прибережних захисних смугах не суперечить законодавству, то комунальне
лiдприемство "Плесо" мао право до затвердження зазначених вище схем
укладати угоди на ix розмiU.lення TepMiHoM до одного року.

7, Комунальному лiдприемству "Плесо" створити спецiально обладнанi
мiсця (майданчики) для зберiгання примусово перемiщених
уповноваженими органами суден, KaTepiB та iнrчих плавзасобiв, власники
яких порушують встановлений порядок.

8, Контроль за виконанням цього рiшення покласти на постiйну комiсiю
Киiвськоi MicbKoi ради з питань земельilих вiдносин, мiстобудування та
архiтекrури.

киiвсь(ий мiський голова Л. Черновецький


