ЗАТВЕРДЖЕНО
Київський міський голова
_____________ В. В. Кличко
«_____»___________2018 року
План заходів, спрямований на реалізацію порушеного в електронній петиції питання від 09.02.2016 № 713 питання
Вимога з петиції
«Щодо внесення змін
до Генерального
плану міста Києва в
частині обмеження
багатоповерхової
забудови масиву
Осокорки- ПознякиХарківській до вул.
Колекторної,
облаштування
ландшафтного парку
на південь від вулиці
Колекторна до каналу
Бортницької станції
аерації (який включав
би мережу озер:
Небреж, Тягле,
Мартишів, Святаш,
боліт та каналів,
якими ці озера і
болота між собою
сполучаються) та
облаштування

Назва заходу

Відповідальний структурний
підрозділ
Перевірка
використання Департамент земельних ресурсів
земельних ділянок

Строк
реалізації
14 днів з дня
затвердженого
плану заходів

Перевірка
виконання
будівельних/ підготовчих робіт,
дозвільної документації та
вихідних даних для здійснення
зазначених робіт, виданих в
установленому порядку

14 днів з дня
затвердженого
плану заходів

Державна архітектурнобудівельна інспекція України,
Департамент з питань
державного архітектурнобудівельного контролю міста
Києва

Перевірка
дотримання Державна екологічна інспекція
природоохоронного
законодавства

14 днів з дня
затвердженого
плану заходів

Вжити
заходів
щодо Державна екологічна інспекція
забезпечення
природного
середовища

Постійно

Автор Петиції М. Петлицький ______________

Очікуваний результат
Проведеною перевіркою має
бути
встановлено,
чи
дотримується землекористувач
під час здійснення будівельних
робіт законодавства України,
містобудівних умов та обмежень,
умов договору оренди земельної
ділянки
та
обмежень,
що
встановлені для прибережних
захисних смуг. З’ясувати, чи не
виходять будівельні роботи за
межі
відведеної
земельної
ділянки.
За результатами проведеної
перевірки виконавці надають звіт
постійній
комісії
Київської
міської
ради
з
питань
містобудування, архітектури та
землекористування

Заступник голови О. Спасибко____________

орнітологічних
станцій на цій
території»

Перевірка
відповідності Головне управління
категорії земель до їх цільового Держгеокадастру в м. Києві
призначення з урахуванням
інформації
наданої
Держводагенством
і
Департаментом культури

Підготувати концепцію
розвитку території щодо
організації заказника природи
місцевого значення, з
урахуванням чинної
містобудівної документації та
затвердженої проектної
документації, для публічної
презентації у Дарницькій
районній у м. Києві державній
адміністрації та розгляду
відповідними структурними
підрозділами Київської міської
державної адміністрації
На підставі напрацьованих
матеріалів та поданого ГО
«Екопарк Осокорки»
клопотання, згідно з вимогами
ст.51-53 ЗУ «Про природнозаповідний фонд України»
підготувати проект рішення
«Про оголошення
ландшафтного заказника
місцевого значення «Екопарк
Осокорки», та передати його на
розгляд Київській міській раді,
відповідно до регламенту
Автор Петиції М. Петлицький ______________

ГО «Екопарк Осокорки» підготовка концепції,

3 місяці

Публічна
презентація
концепції розвитку території
«Екопарк Осокорки».
За результатами розгляду
концепції, отримати рекомендації
щодо можливості
створення
заказника природи місцевого
значення «Екопарк Осокорки».

3 місяці

Створення
ландшафтного
заказника місцевого значення
«Екопарк Осокорки» на території
між земельними ділянками ТОВ
«Контактбудсервіс»
(оз.
Мартишів), південною частиною
оз. Тягле, земельною ділянкою
Бортницької станції аерації

Управління екології,
Департамент земельних ресурсів,
Департамент містобудування та
архітектури, КО «Інститут
Генерального плану м. Києва» розгляд концепції,
Дарницька районна у м. Києві
державна адміністрація –
забезпечення презентації
концепції
Управління екології,
Департамент містобудування та
архітектури

Заступник голови О. Спасибко____________

Відповідно до статей 16,17
Закону України « Про
регулювання містобудівної
діяльності» та ДБН Б.1.115:2012 « Склад та зміст
генерального плану населеного
пункту « підготувати проект
рішення Київради «Про
розробку проекту зміни до
Генерального плану міста
Києва та проекту планування
його приміської зони на період
до 2020 року»

Департамент містобудування та
архітектури, Департамент
земельних ресурсів

3 місяці

Отримання дозволу на розробку
містобудівної
документації.
Департамент містобудування та
архітектури – замовник, джерело
- бюджет

Тендерна закупівля послуг з
розробки змін до Генерального
плану
Розробка, погодження та
затвердження проекту змін до
Генерального плану

Департамент містобудування та
архітектури

3 місяці

Визначення
розробника
містобудівної документації

Департамент містобудування та
архітектури,

9 місців

Внесення змін до генерального
плану

Автор Петиції М. Петлицький ______________

Заступник голови О. Спасибко____________

