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Управлiвня екологii

реслюiв
киi'всыот мiсьюi
вул. Typbcbrca" 28

Про поперлвi висновки

(044)520-o3_2S

прирqдIrЕ(
оргаву

(кмдА)

Киiв, И080

Ъ рзульт8тами розгля,щ. повiдоrrлення про нову державпу
надаIаIiQю
лисгами Упраэлiнля еr<ологil та прирqдlж pec)ap9lв вцrФнавчоm орпаау I&i'Bcbroi rgicbюi
рад (киiвcbka Micbka державпа адмiяiсцачiя ) щодо пад.tнвя
ot mдtршlки
комунальпому пiдприемстry <€вгmtrrпвсые лiсопарrове
6/п 6/д
(вх. Ле 523-П{l[ вЦ 01.08.2018), щодо надsпня держаэноТ лiдгрим
ю]!fyнilJIьHoMy
пипрЕсrлствУ <dlicoпapKoBe господарстк) <<Конча-3аспо> бlн бtд (вх. ]Ф 524-П!.Щ
вiд 01.08.2018), щодо нqданм державноi пiдтрrадки IФмуЕаJIьному
rДарницьке
лiсопарtове юсподарствоD бltl бtд (вх, $ 526-ГI!,J[ вЦ 0l .08.2018 вiд 18.0920l8
м 077-4132 (вх. JФ 5-0t/11263 вiд 19.09.2018), рзпоряшсенн.шl
)повнов&кеIIою
Антимонопольного loMiTeтy Укрi'ни вЦ l9.1t.20 18 J,{b 03/27l-p
разпяд спр.lви
Шg 50G,2б. 15/55-1 8-.Щ.Щ про дер2кавЕу допомоD/ дl.r проведенвя
дналlзу
допустпмостi державноi допомоги длr rояrуренцii.
Пункгом 9 рздiлу VI Порядlry рзгл{д/ справ пра держадцу
суб'екrам
mсподарювllннл, затвердr(еноm рзпорядrсrrтfiм Антимовопоlьпого
тиу Украlпи
вЦ 12,И.2016 Шэ 8-рп, зФе€ýтровд{Irr4 у MbicTepcTBi юстпцП'
06.05.2016
Jф 686/288lб пердбачено, що юпiТ подапн.r з попердяiмн висповк,амв
витягп з яьою,
якi не мiстrrь iнформачii з обмежеIшм достуtrоI\d, а T,lкoхt визначсноi вiдпо
державцим
iнших осiб, якi
уповвовФкеним iнформшlii, рзголошеtrшя якоI Molxg зr"ддтц llлФдg i
бер5,ь 1"tacTb у справi, або перешtсодrти подiцьшому розDIяJIу спрази) вс
пiж за l0
каJIецддрних дпiв до прийняття рiшсшrи у счравi про державЕу
на,дслfi:lються
сmрнам та TeTiM особаu.
За рзулътrгами розпlяду оправи Шs 500-26.15/55-1 8.ДI про
допомогу
flIцралц€мо
копlю _._ поддння пр
попередш висвовш{
l/.оз.zоls

N
о м
о\

500-26. l 5/55-

lS-!!/

"/l-спр,
Пропоryсмо протяrом l0 робошлх дцЬ з двя отриldапЕя
\о
заув{lrкеннr lи здlеречеЕяя у зв'язку з розглядом справи (за ваявностi).
c.l

(И4)

У разi вптшоlешrя додлIюЕцх Iшrтаць просимо звергатися до
25L-62-25|62-96 або на елеrтроfiIri адrеqr

Jшстq надtrrt
за телефовоrr

та

statcaid@amcu. qоч.ча (коrпвкгrrв особа: Чернешо BiTa;rй).

\омtоква&цквlприrr,
3ас'тудпик Голови Комiтегу
лержавний уповномжений

-

2,

l..

/

:-1,/
/-

н.

о

Аптимонопо.тьний комiтег Украi'ни

ви ]40з.20

l

9

по]IАння
м so'o-zo. t slss-t в -дд/Щr"р

Про попередяi вионовм
розгляду справи М 500-26. 15/55-18-ДД
про державпу допомоry
За результатами розгляду повhомлеяпя про вову державну допомоry, яадiслапого
листами Упрашriнвя екологii та природrих pecypciB виконавчого оргшу КиЪськоi MicbKoi
рали (КиЪська MicbKa держазва qдr{iвiстрацiя) щодо вадашrя державвоi пiлгримlсl
ком}цальвому пiдприемству <Святош,rнське лiсопаркове господsртвоD бl:н бlд
(вх. N 523-П,Щ,Щ вiл 01.08.2018), щодо надаrrЕя дерхqпвоi пiдгрlми ,кQмжqддному
пiдприемству <Лiсопаркове господдрство <Конча-Заспа> б/в б/д (вх. Jф 524-IIДД
вiд01.08.2018), щодо наддlЕя державноi пiлгримхи комунаJIьвому пiдrриемству
к.Щарвицьке лiсопаркове господарствоD бlg 6/д (вх. М 526-ПДД вiл 01.08.2018),
вiд t8.09.2018 Ne 077-4132 (вх. J,fэ 5-0l/l1263 вiд 19.09.2018), розпорялltсеявям державного
уповновФконого Антимовопольпого KoMiTeTy Украiни вiд 19.11.20l8 Nе 03/271,р
розпочато розгляд спрzши Ns 500-26.15/55-18-,Щ,Щ про державну допомоry ди провед$tЕя
поглибленого ана.ltiзу допустимостi державноi допомом дrrя конщревцii.
У ходi розгляду справи Nл 500-26.15/55,18-,Щ.Щ встановлено наступнs;

1.

ПОРЯДОКРОЗГЛЯДУСПРАВИ
та природвих pecypiB виконавчого оргаву КиЬськоi
(киiъська
Micbka дерхсавва адмiпiстрацiя) щодо нцдаlrня державвоi
Micbkoi рми
пiдгримм комувапьному цiдприсмству <Свггошинсше лiсопарков9 д9gцолврgво> б/ч
б/д (вх. Jt[g 523-tIДД вiд 01.0s.2018), цодо в4дашrя державноi пiдгримки комуя{Uьjому
пiлприемству <<JIiсопаркове лосцодаротво (ковча,заýпa> б/н б/д (вх, JФ 524_гIдд
вiд 01.08.2018), щодо надшrвЯ лержазноi пiлгримки комуIIаJъпому пi,шlрисмству
<,Щарниtрке лiсопаркове mсподарство) б/я б/д (вх. }ф 52б-пдД вЦ 01,08,2018),
uiд iв.оя.zоlв Jtg 0r7_4lз2 (вх. Nэ 5_0l/l12бз вц 19.09.2018) вiлповiлно до статгi 9
Закоку Украihи <Про державну допомоry суб'екгам господарюэдiпя> було подано
повiдомлевня про вову державну допомогу (лалi - Повiдомленrrя).

(1) ЛистамИ УправлiвнЯ екологii

(2)

За

результатамИ розгляф/ повИомлевнЯ прО нову дФжавну допомоry,
KoMiTeTy Украihи
розпорядхенвяМ державногО уповновФкевогО АнтпмонопоlьНого
чи ti.tt,zotB ля б3/zzt-р розпочато розгляд справи }l! 500_26,15/55-18,ДД пр
державнУ допомоry лrr, проч"леr* поглибленого аяа.ltiзу допустимостi дерхавяоi
допомоги N|я конкуревцii. Листом Антимоцопольного KoMiTeTy Украiпп
Bй23.11.2018 }{Ь 500-29/03,15684 налравлено копiю розпоря,Фкеш1 I8 1,цресу
виконавчого органу Киiвоькоi MicbKoi раш
Управлiшrя екологii та прrродrих pecypciB
-

(I&iЪська MicbKa д"р,о*rЧ авirlнiстраuiя).

На

офiчiйному

веб-порта,пi

дrrrrп,оrоооо"rого koMiTery Украihи опублiковаво iнформачiю про початок розгляду
справп про дерхавну дооо"огу зi зверненrrяrr до Boix заiнтересованих осiб цодо
подапЕя протягом 30 календарних дriв вмотивоваrrдх запероче$ь та зауваж9р-,щ9до
ЕадашiЯ державвоi допомогИ тв iяшоi iнфорrrачii у зв'лзкУ з рчглядо_IЦ 9ПРlВI4
державну допомоry.

Е1lО

2

(3) Акгимовопо.тьнй комiтег Украiiпи lплсгом вiд 23.1t.2018 }ф 500-29/03-t5684
зверкувся до Управлiвня екологii та природIпD( pcypciB вЕконавчого оргацу
КиiЬськоi MicbKoi радл (КиЪська MicbKa державна алмiнiстраIriя) щодо ц4дачня
необхiдноi iнформацii дlя рзгля,ry справи цро державtry допомоIу.
(4) Управлiнвяrл екологii та природrих ресlрсЬ виконавчого органу Киiвськоi Micbxoi
рали (Киiвська MicbKa державна ад*riвiстрачiя) як надавачем державноi допомоги
листамн вiд 07.12.2018 Ns 077-5805 (вх. JФ 5-0l/15598 вй 22.12.2018) та вИ 06.02.2019
Jф 077-52З надано iнформаlriю лrrя розглядч справи про державну допомоry.

2.

ВЦОМОСТI ВIДНАДАВЛЧА ПЦТРИМКИ

2,1. Надавач

пiлтримкп

прнрдrих pecypciB виконавчого оргшу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиЬська MicbKa державна аш,riвiотраriя) (И080, м. КиiЪ, вул. TypiBcbKa, 28,
iдекшфiкацiйний код юридичlоi особи - 4181943l).

(5) Упрашiння екологii та

2.2. Отримувачi пiдтрпмки
(6) Комунальне пiдприемство <<.Щаряицьке лiсопаркове господарство)) (02092, м. I&iв,
вул. Новорсiйська (Опрпшкiвська), 35, iлештифiкачйний код юриди,цоi особи
033596З5) (да,Ii - КП <.Щарпиrrьке ЛПГ>).
(7) KoMyHa.llbнe пiдприемство кСвятошинське лiсопаркове господарство> (03680, м. КиiЪ,

вул. Свягошинська, 24, rлеятпфiкачiйний код юридишrоi особи 03359687) (лалi
КП <Свягошинське ЛПГ>).

-

(8) Комунальне пiдприемсгво <<.IIiсопаркове господарство <Конча-Заспа> (03028, м. IfuiЪ,
''npo".

Тихвiнський, 1, iлентафiкаuiйний код юридишrоi особч 03359747) (далi

КП <сIIПГ <Ковча-Заспаl).
23. Мета (чiль)

пiлгримкв

(9) Метою (цiшЕо) пiдтимюr

е

.

:

:

-

]

сприянця окремим видам господарськоi дiяльностi.

2.4. Очilсувавий результат

(l0) ЗабезпечеrПrя охороrи та збержевшI зеленю( васадя(евь, що ЕалехФIъ територiа.пьвй
'фомалl
м. Киева" вiлсамовiльнrос рryо*: r:т:Тj_]_Уроб i шкi.шlпtЬ, угрпманвя його
в належному calrrTapпoмy cTaHi згiдно з чпнвим лiсовим та природоохорнним
сферi
.лiЙсвення статлноi господарськоi дiяrьностi
законодавством
лiсоюсподарською виробництва вiдповiдно до вимог чивного заководазства,

'

в

та

2.5. Форма пiлгрпмкrr

(l l) Субсилiя,

п

Бю,щgгвоm
затlrгiв та паспорту бюдхетвоi програми, шl формуlотюr на ocHoBi
пцпр!I€
м
ств.
кодексу Украiни, та н qд<оддгь ва вiдповiлвi казgачейськi рФ(унки

l

3
(

13)

Використаrrня бюджетнюt коштiв отримувачами державноi допомоги здiйснюеться на
пiдставi ГIпану використанitя бюджетнюr кошгЬ, Головrдад розпоря,щиком
бюджsтвих коштiв фiнансування зшначених пiдприемсгв здiйснtосться щомiсячrо яа
пiдставi заявок на фiяансуваrrня, якi надодггь вИ пi,щlриемств.

2.б. Пiдстава для шаддння пiдтршмки
(14)
(

15)

Преrги бюджетною запиry

на 2019 piK.

Постшrова Щептрального KoMiTeTy КII УкраiЬи

Nе 673 вiд 20.06.1956.

i

Раш MiBicгpiB YlсpaiHcbKoi РСР

(16)Рiшешя викон&вчого KolriTeTy Ки'Ьськоi MicbKoi рали лепуrатЬ 1фудящdх Ng 1188
вй 07.08.1956.
2.7.

Тривrлiсгь пiлгрпмкп

(l7)З 01.01.20l9 по 31.12.20l9.
2.8. 3ага.льшцй обслг

(18)

l5l

_ :.i,

]i

пiлгримкll

472,7мс.грu.

3. IНФОРМЩШЩОДОПЦТРИМКИ
( 1

9)

Управлiння екологii та приро.шшос pecypciB вихонавчого оргаяу КиЪськоi rricbKol радt
К}йДА) € розпорядником кошrЬ бюджету м. КиЬ на 2018 piK за бюдttеп{ою
програмою KIIKBK 28 16030 кОргаlriзачiя благоустою ЕасеJIевих пупктiв>.

дш впкоrtанЕя вказаноi бюджешоi програмrr е Бюдr<спllfr кодекс Укрлни
вiд 08,07.2010 Ng 245б-VI, Заков УкраihИ <Про благоустрiй населених пункгiв>
вiд 06.09.2005 Nс 2807-IV, рiшеявя КиiЪськоi MicbKoi раrи вiл 21.12,2017 Ng l043/4050
<Про бюшсеТ MicTa Кпсва ва 20 l 8 piK>, накаЗ MiHicTepcTBa фiнавсiв Украi'lпt
вiд26.08.20l4 Nс 836 <Про деякi пrгаJrвя з{lцрова.щевЕя програь{но-цiльового мето.ry
скпаданЕя та викоIlаш{i мiсцевих бюркегiвD, розпорядкенIu викоrrавчого орга$у
КиЪськоi MicbKoi р,ш вЦ 2t.02.2018 lФ 2б4 <dlpo псред8чу бющешдоr прдrввчеgь
передбачениХ ,I[епЪртаrr.tентоМ мiськогО благоустрою викоIlавчоm оргаЕу Киiвськоi
MicbKoi рали ва 20 t 8 piK у бюлхсгi цigта Krreвs)).

(20) Пiлставами

(2 1 )

прграми r,аiсцевого бюджету на 20 l 8 piK кОрганiзацiя
благоустрою насеJIевш( пункгiв> вi.щIовйальвиlrдл виков:lвцями вк}вачено
лiсопаркове
КП<<,Щарничьке пiсопаркове господарствоD, кп <Свrгошияське

Згiлно з паспоргамr бюдк€тноi

господарgтво)t

Кп

<лiсопаркове господарство кконча-заспа>,

(22)За
Управлiнlrя екологii та прирдо|х рсурЬ виковавчого орг8IIу
' ' iяформачiею
киъсiкоi MiobKoi рали (кмдА), загаJIьяа площа лiсового фош.ry лiсопарковrо<
господарств стаповить:
КП <,ДчрrоЦчке лiсопаркове господдрgгвоD - |6 228 ге в тому шслi _вкритrоr
лiсовоБролипнigгю лiсових зем*" - 14 958 га' цо рзтацrованi в лiвобережнiй
частиrri м. Киева

-

4

-

лiсопаркове господарствоD - 12 510,0 гs" в тому .лrcrri
вкритих лiсовою рослиннiстю лiсовrЁ зсмель 625,0 га" що розташоваrri в
правобереж{iй частинi м. Кисва.
КП <сJШГ Конча*Заспa>) - 2 889,8 га, що рзташованi в правобережнiй чаgгинi м.
Кисва якi вiдrосяься до рекреацiйно-оздоровЕ.х лiсiв, лiсiв зелевоi зони Micтa,

КП кСвrгошинське

ll

(23)До скла.ry лiсопаркових господар€тв вхо,щть:
КЛ <,Щарниlьке лiсопаркове госчодарство)) - 5 лiсЕ{цгв та цех мехаяiчноI
переробки деревцни;
КП кСвятошинське лiсопаркове господарство> - 4 лiсництва та цех мехдriчноi
переробкп деревини;
КП кJIПГ Ковча-Заспа> - 2 лiсництва та цех механiчноi переробки деревияи.

-

хiр&кrЁризуюъOя досшть ыrсршN prBIreM природtоl

(25)Лiси лiсопарковшl
пожежяоi небездоки.

(2б)Щорiчно в лiсаlt Цшгк}вуютъся HoBi та здiйонюсться догляд за iснуючаrи
мiнералiзовшrимн сItdуJsllи загаJIьно ю протяжяiстю l 800 nr. - КП <<.Щарвичьке
лiсопаркове господарфо>, 5 555 р1r. _ КП <<Свg'тошивське лiсопаркове господЕрство),
480 км - ICI кJIПГ Коiча-Звспв>.
(21)ДJя заборони в"в.ry в дiсп транспоргнlоl засфiв, обмеженrrя та заборопи вiлвiлувашя
лlсlв (в перiод встап овJIецвя високоi i дд(е високоi по2ке)rоlоi вебезпеюr)
встапов.lIюються штучFl перепови у виглялi шлагбауrrлiв, наловб яlв. встановrпоються
попередкува.гьнi аншrаги та панЕо ва прирдоохороЕну та протипожежну т€матш(у.
вItявпенвя осереддiв запораяЕя в лlсах t вчIхtовlдtого
Тако:lс з
вежi в двох лiсництвах обдадlаll 1 сиотемами
реаryван
чrслi i за рахувок коштiв пiдtрц€мстм.
вiдеоспостереження, в
(28)

лlсоtrарковllх господдрств вцконуетъся комrшек9 заaодь з
лiсiв ффки догJцду, санiтарво-оздорвd заходл та iH.),
iсЕуюiддх та вJIеIгrувдI ЕI ноDих рекрщiй ниr( пунктlв дц

Щорiчltо ва тЁрgтор
формувавня, озлоро

благоустрою лiсiв,
DiдпочиЕку васелення,

З. НОРМЛТИВIIФ,ПРфОВЕ РЕГУЛЮDЛIЩЯ
3.1. Ознаки дерlкдвrrоI допомогв
1

Вiдповiдво до пунф l чаgгиня першоi сгаттi l Зш<ояу Украiни <Про державну
t 'йо"о.у
сф'еЁам Ь"подчрю"аrо> (дшri - Закон) лержавна допомога.сф'еrmм
*"пооййО fiалi 1лержЬВа допомогФ - пiдФlтмка у будь-якiй формi суб'еrriв
або

(29)

господарюванЕЯ .u puryno* p"aYpiB держави .дr мiсцевих pecypciB, що спотворюе

загро*уЪ спотворенrlям економiчпоi KoнKypeHuii, створюючц пер€ваги ди
виiобнпчтва окремrХ, видЬ ToBapiB tпt црова!дхеIrЕя окремж вцдiв господврськоi
дiяльностi.

5

Огже, державЕа пiлгршrка е дерхаввою допомогою,

(30)

TaKl }'It{oBИ:

-

лщо од{очасво

викоЕуються

пiдтримка надасгься суб'скгу господарювalння;
дерхftвна пцтлп*ка здiйсшоеrься за piD(yцoK pecypiB держави .дл l,дiсцевих
pecypciB;
п
ка створюе
BиJtlB
Nв виробвицтва
провцдженrrя oкpcMlTx видiв гооподарськоi дirJьностi;
пiдгримка спотворю€ або зшрожуе спотворенЕям eKoHoMi.пloi коякуренuii'.

(31)

чи

Вiдповiдяо до ч.лстиви другоi сгатгi l Закону, терlrлiни ксуб'ект господарюваsЕя>,
(ToBapD, <економiчяа конкурвцiя 1конкурнrй)> вживаються
у Законi у значеннi,
наведепому в Законi Уцаihи <Пр за:<ист eKoнoмiтroi конкуреgцiiD.

3.2. Утримrнвя терггорifi прпродоохорошпого прпзпrrrепвя
(32)

Вiлповiлво до gгаттi

l0

Закону Украrrи <Пр благоусцiй населевих пувкгiв> ло
поввов&t(еяь сЬськш(, сеJlиIцдпх i rrлiсьшоr рад у сферi благоусгрою насоJIоних
пунюiв яалежить, зокреris: отворенЕя в разi необхi.щостi органЬ служб л;tя
забезпеченIrrI здiйсневня спЬно з iвtшпrи суб'екгами KoIr{yEaJъBoi вJIдсноотi
благоустрою васелевиt пуякгiв, визвачевЕя повновФкевь цю< оргаtriв (служб).

i

(33)Згiлно зi статтвю l Заiову Украiви <Про благоустрiй населевих цJrвrгiв> благоустрiй
ос}.шенЕя та
васелених
вплекс

екологiчнцх заходь з покращдппя мiкроклiмвту, carriTaprroгo очищенвя, зниженЕя
рiвlrя шуму та iнше, що здiйснюються ва Teprrюpii ЕасеJIеного пувкry з ldсгою iГi
рацiонального використанвя, належного угримsпвJl та охоронп, створеяпя ).мов щодо
захисry I вiдновлешrя сприятJIивого дtя житгедiяльпостi rподlни довкi.llпя.
зазЕачеuого Закону благоустрiй населенях пувкгiв передбачае,

(34)

зокрема розроблення
територiй HaceJIeB}D(
об'сктiв загального

здiйсневrrя ефекшвних
у ншежному cTaHi,

використанЕя
природоохоровного,

,

комплексiв i

(35)

угримання

збереження
дрвродню<

оргаlriзаriю наJtежвого утримдrЕя та рацiональною
будiвель, iяженервих споруд та об'екгiв рекрачiйвого,
вчого, iсmрико-культурного та iЕшого пркtвачешu.

Вiлповiлно до статгi 0 Закону УкраiЪи кПро мiоцеве самоврядувапrrя в YKpaihi> до
селищнrх, Micbмx р4д ваJIежать оргаrriзаriя
вiдашrя вихоназ,шх

(36) Згiдво зi статтею

2l

(частивамя) об'ектiв
снlгозФ(иснl та

'

З мчтою охорони та збержеrпrя зеJIеввх пасадхень у йстах та iцrцю< васеJIеЕю(
'rryn".*
gганi,
(даrri- зелепi дасЬеrшя1 i угрипrшrня ik у здоровому впорядкованому
створеняЯ та формув_аннЯ високодекоратИвншq стiйкпх до несприятJшвtD( умов
вавколицнього природrоrc с€редовиtцд васqдкень, Еаказом Мiнiсгер,гва

(3 7)

булiвничтвъ архiЙrЙтв

та

жцтлово-комуЕаJIьяого господдрства Уlсраrпи вrл

l

:

6

l0.M.2006 х! l05 затв epдKeнi Правила уФимапня зФIепих наслдкень у населеню(
пуtпсФ( Украiни, зареесгроваво в Мiпiсrсрт:вi юсплцii Украltш 2'0.07,2фб ý

Ns 880/12754 (лшi

_

Правшlа).

Вiлловiлпо до пуrrкгу 3.1 Правил до об'екгь благоустрю у сфФi зgленою
юсподдртва Hacelreнlix rryrKTb на.rrежагъ, зоцрема: лiсопарки та MicbKi лiси.

(3 8)

(39)ЗгiднО абзацiв ,щадrЯь четв€рtогО та дэадцrтЬ сюмогО гунrгу 2.1 що< Прашл
},гриIr(aнЁя зсJIеIrю( насадхеЕь у IrасепешD( пункгах Украiни:
- лiсопарк (буфервий парк) - лiсовий маэив з епементаlди царкового благоусrрою ддя

-

}iасовоFо вiдlо,пrш<у

населення;

,

.

мiський лiс - лiсовяй rrадив або лiляrка лiсу, рзташовавi в меж8х яаоФIеЕог0
ПУНlКТУ.
i

Пунюом 7.1. Правил угримавЕя зеJIенID( насадхень у Hac€JIeHID( rrувктах Украiни,
визначеЕо, що oxopoЁj, уцрпмапня та вiдновленrrя зе,I9вщ( наса,джень ва об'€кг&.(
благоустрою, а також видаJIенЕя лерев, якi вирсJш самосЬом, здiйоlпоються за
рахунок державноп, або мiсцевих бющссгЬ залежно вй пiдтlоряд<)ваrrня об'скга
блаmустрою, а на земеJIьпих дirrянках, пер€даIrих у постйпе корисгува.rrвя або в
оренд/ - за р8хувок ii власникiв або ореrцарiв вi.щlовiдно до нормативiв,

(40)

затвердженю( у встаяовленому порядку.
(4 1 )

Статгею l 5 Закону Украiни <Про благоустрiй населеlпоt пунrтЬ> передбачево, що :
органц державноi вJIади та органи мiсцевоrc самовряд/мнЕя можуть уIворюватu
пiлприемзтва дш )лримаппя об'екгiв благоустрою державноi та комувалъвоi

-

-

вл&сностl;
пiдприемство та бадансоугримувач збезпечують валежве уц)имаш{я i своечасgий
оемонт
об'екта блвгочстрою вJисни!{и сцлами або Аiож)r'гъ пе кояýц9нlФ|, зА49д&х
,
l,.
заrггIати дJц I&ого lшш пlJцIриемства, уст tови та оргаяващll
орган державноi Еладп або оргдr мiсцевого самоврд,ryвдшя за I]одаIrцд,
пiлприемства чи бнвнсоугриlryвача щорiчIq, затверщуе зд(оди з угримшня та
ремонту об'скта блвгоустрою державвоi або комуяальноi власноgгi на наступний
piK та пердбачас кtiшти яа виконаrшя цlд< заходiв. Орган державноi вл4ди та оргая
мiсцевого самовряд/ванпя, пiдlрисмство та балаrrсоугримувач несугь
вi.щlовiдальнiсть за Ьиконанrrя затверлжених захолЬ у повному обсязi.

(а2) Згiлно зi статгею 36 Зqкову УкраiЬи <Про благоустрiй населених
що за рахунок коlггiв |iсцеввх бюджетiв фiнапсуються:

-

-

пунtсЬ> визначено,

зa:(одl з виконаrrня мiсцевих прграrч благоустрою населенrrх пylrктЬ, у тому числi
пректЬ благоусцqю терпторiй васелевих пунктЬ;
охороЕа та угримапIrя об'еrоiв блалоусцою к!мунаJIьноi форуи MacHocTi,
переддчrх оргашауд мiсцевого садiоврл.ryваIlвr ча балаяс пiддриеьлотваrд,

ycTaнoBarr,

органiзадiлr;

,,:

)лгриt{ашнfl та рзвЕюк зспешrх ц89аЩ9вь В8,ф'9ý{.ý.яаЦ.YfrнД9
комунальноi формиjвласвосli;
,. , :,.
.': ]:ý1;11:j
- рботи з фореф об'еlсiв рекреацill$ого прдзчачеflця, дrl ншrехать до

-

охорва,

коьдунальноi власностi;

оргаrriзацiя сапiтафноm очищенЕя териJ,о?й,
власtlостl.

якi

на;rежать

до

комуIrальпоi

7

3.3. Класифiкацiялiсiв

чшнного зlкошодlвствt

з частипою
ю статгi 55 Земельяого кодексу Украikи до земФь
лlсогосподарського пр
ченЕя ндлежать землi, вкрlrгi лiсовою рослиннiстю, а також
не вкритi лiсювою
iстю, пелiсовi землi, якi яадаяi та використовукгься дIя
потреб лiсового
рTBIL Частина перша статгi 56 цього Кодексу визвачае, що
землi лiсогосподарськфг0 призначенIш ruожль перебувати державвiй, koldyEaJbвiй
у
та приватнiй шrасноgтi,

(43)Згiдно

l

(44) Вiдповiдно до

лiсогосподарською
мrсцевого само
лержавнrоr або
комуна.пьниrч пiдпр
спецiшriзованi пiдr

(45)

Вiдловiдно до пув
зФшснщ( дiлявок з,
l6.05.2007Ns733 Лiси

на TaKi категорii:

-

лiси природоох
рекреацiйно-оздо
зжисшi лiси;
ексшryатацiйнi лi

першоi статгi 57 3емельвого кодексу Украiни зеlrельнi дi.пяrпш
ачевIIя за рlшешшм органв впконазчоi влqди або органiв
ваддоться
постiйяе користувевця специJIIзоваIIим
Jхсогоýподарськпlta ПrДIIРвемствФi, iотrrqv держ8аЕ!м

в

,

, ycтaвoвalt( та оргавЬщiя^i, у
дrя ведення лiсовою посподарсгва

2 Порядку

якI!( створно

лiсь на

категорiI та вrцйепня особливо
Постановою Кабiнеry MiпicTpb УкраiЬи вiл
о вц основвж виконумпих Hgltm фуsкцiй подiляотьсr

го

подi.lту

ного., наукового, iсторпко-культурвого признsчеЕIIя;

чl лlси;

(46)

Вiдповiдпо до пун
захиснlD( дiлянок лi
ознакаIlt вiднесення
визя&ченому
лiсокористуваяrrя.

(47)

Пунrгом б вказаноrп Поряшсу,чо рцеачiйво-оздоровtlих лiсiв вiдцосяься лiсовi
дiлянюr, що
ркрацiЙну, санiтарно-гiгiснiчrrу та оцоровчу фунщiю,
викорисmвуртьсf
туризIt у, заfttяггя спорюм, сдrаюрЕо-куроргцого Лlц/ванЕя та

3 Порялку подiлу лiсiв на кагеюрii та

вlлдiлецrrя особливо

що зростшогЬ на о.щЙ Tcprrropii i вiддовiдшoгь yMoBarrr i
рiзвих категорiй, вiдrоскгься до Tiel з ! нж,. дrr rKoI у

вiдпочrпку насоlенвя розташованi, зокрема у межах MrcT, сеJIищ та rнших наоепенж

пркгiв.
(48)

Пунrгом 5 Порялку

чеtlо, що до лlсiв природоохороItЕого, наукового, lсторико-

культурного призп чення вцносятъся лlсовt дJиаки, що виковують
.шу функчiю, е об'ектаIr{и вауково-лослiлню< робiт на
природоохоронну,
п
довгочаспу
ву, спрпяють забезпеченвю охорони унiка:lьних та iHlmo<
особливо цiнних

- розташовапi в
- розтаlпованi в
комплексiв, мiсць,
пам'яток icTopii,

мистецтва.

3.4. Охорошr

й

l зашrст

(49) Вiдповi.шо ло

_
-

комплексiв тв iсторико-куштурвих об'ектiв, зокрелrа:
територiй та об'еrrЬ природrо-заповi цяого фоgry;
Ir{ежФ( iсюрико-куьryрнж заrrовiлвякiв, меморiа.lьвшt
ов'язаню( з важIшвцltди iсторп.пимп подiлrси, охорннж зон
мiсюбуryваяЕrl та архiтеrryри, моца(евтальпого

статгi

l

Лiсового кодексу Украiяи посгiйвi лiсокорисrуваd мають:

право самостiйво господарювам в лlсФ(;
викJIючяе право а загOпвJIю д9ревЕни;
право власностi н зЕlготовлецу виIlди про.щкцiю та лоходл вiд

iT

реалЬацii;

8

збrгкiв у випадФ(, передбаIIеЕЕ( законодавстк)м;
BilцtoBiл"o до закоЕодавстм будiвпичтво лорiг, спорушсевня
та iнцшх булЬель i спорул, необхiдllо< дц ведонЕя

право на
право злiй

жилих будивкiв,
лlсового

ди jx охорви,

сту та ыдгвореuая;

дiсiв;

вести первинвий

дотимратися

законоддаствоlй рехиллу викорциаявя зý}tеш;

типошlх та унiкашншс прирдцж хоlдщlексЬ.i рб'екгЬ,
рцкlсню( r аки що пербувають uiд загрозою знцкненяя, BlцiB тваринвоý i
росJшннах уФуповань, сприяпr формуваlпlю екологi,пrоi
рослиЕного cBr
мережl вцповцн до прирдоохоропноm зlконодавства;
сршкодtd доступ до об'еrгiв е.rrекгромереж, lвшю(
забезпечувати б
1нжеЕерню( спору жi прохолгь верв лi9ову лi.llллсу, дlя ix фоrтуговувдtня,
забезпечувати

(51)ВiлповЦно до статгi 8 Дсового кодексу Украihи органiзадiя охорня i заtисгу лiсiв
комплексу заходiв, спрямовшlих на збережеЕня лlсlв вц
передбачае злiйсне
пожеж, незаконню< рУбоц пошкодкепЕя, ослабленrrя та iнцlого шкiдливого впJшву,
захист вrд шкrдlикrв l

йнi лiсокористувачi зобов'язаяi розрбляги та прводити в
пропlпожехних та lп шпх заходв, спрямованих на
установлений строк
збережевня, охороцу та зФист лiсiв. Перелiк протипожежяих та шцшх за.{одв,
п.гввЬ цю< зжодЬ визцачаrоться центраJьним оргаIrом
вимоги щодо
виконавчоi шадд, цо заб езпечус формуваrrЕя державЕоi полiтrпg{ у сферi лiсового

(52) Власви ки

(53)

лlсlв l

господарства, о

мiсцевого са,моврядувавця вi.щlовiдно до ih цавцолацець.

Згiлпо зi сгатгею 89
Украihи здiйснюlgгь:
держазна лiсова
що решц]уе

сового кодексу Украirни охорону

-

,i

влади Ьmяом

-

територii

на, п<а дiе у сшrалi цеrtтаJъного оргаву виконавчоi влали,
полiтику У сферi лiсового гооподдрствs' оргаrrу виковавчоi

з

пrrгаgь лiсового господарства та
i оргаrriзацй, що ЕаJIежать до сфери rx ррашriння;

Республirи Криr*

пiдприсмсгв, уот ов
постiйних лiсокористувачiв i власвикiв лiсiв.
лlсова охорона lH

зл рЕtrультАтАми розгляду

4

висновки

(54)

Згiлllо статугу

вiд

i захист лiсiв ва

17.12.200l Ns

господартво

)

депуrатв труддщш
м. Киева прв
cTpyKT;rpB, urTaTb,

I

повцомлЕнЕя

го

рзпоряддевrlпц Ки'rвськоi rrlicbKoi аш,.riвiстрачii
2715 комуваJIьне дiлприецство <Дарницьке лlсопаркове
g вiлпqgiлlrо до рiшенrrя викоЕкому Киiвськоi MicbKoi рашI
07.0Е.1956 r{д

ll88

<Про угворенвя уцраDJIяшrя зеленоi зошr

киiiвскоi йськоi paдl депугатiв тудпщх та затвердленвrI
qдових окrrадiв i статугу управлiвrrя>, с правонаступником
'..'l.',

9

пi.щrриеrrства,Щарвrпркого лiсопаркового посподарс,гвs,

державвого

в.lисвосгi TepиTopiarbBoi грrrqдд

засновllно на

пцпоряд(овусгься

(55)Згiляо статугу
вiд 17.12.200l

мiськiй алrлiнiстрачii.

15

м,

IfueBa i

рзпорядхешrяlt, Киiвськоi MicbKoi адriнiстрацii

комуна.гrьне пiдrриемсгво <Святошинське лiсопаркове
господарство D
вИповiдно до рiшення виконкому Ки'вськоi Micbкoi рqщ
07.08.1956 Nя ll88 кПр уIворенЕя управляIrЕя зеlrедоi зоrш
деп}татlв тудящих
КиЬськоi MicbKoi р4ди депуrатiв тудялцх та затвердхенЕя
м. Киева при вцко
окладiв i стац"ry управ.тtiндя>, е правоЕ8сцднихоll
стуктурп, штатlв,
держ8вною комунlлJьцого пiлприемства Смюшинського лiсопаркового посподарства,
засновано на
альнiй шlасностi територiальtrоi громади м. Киева i
r,dcbKiй ашrriвiсграчii.
пiдпорядковусться
}ф

(56)ЗгИно статугу
вiд 17.12.200l ffе 27l
3аспа> створено

тудящrх вц l 0

.'

l

комунаJIьвого

комунальвй
м iськiй ашuiнiсграчii'.

рзпорядкенняt( Киiэськоi йськоi адriвiсграчii

комунальне пiдприемство кЛiсопаркове господарство Кончаiдно до рiшепlrя виконкому КиЬськоi MicbKoi радrr д9пугвтiв
зелевноi зони м. Киева
5 7 Лs 2 l 9 (Про вl]вод у
лiсопаркового господарстъа <tКонча-Заспа>, засЕов{шо на
тtриторiаrьноi тромдпrr rд, Кдева i пiдrоря.щовуеrься Киьськй

(57) Вiдповiдtо до здiна
вище статугiв, лiсопарковi господарства сгвореrrо з метою
веденшl лrсогоспода
дiяльностi ва заlgiпленiй за Пiдприемствами терrюрii',
самовЬвих
вiд
охорни 1 захисту
рубок, пожеж, хвороб i шкiдrикiэ, угримдrЕя
сгаяi згiдяо з tшЕним лiсовим та природоохоронним
його в належному
з ако нодавством у Kpal
(5 8)

Основшим преддетом

-

-

-

-

угриманюI лlсо
згцпо впмог чин
ведепня облiку

згцно дючих
фовдl, з

лiсопарковlоt господарств е:
закрiпленiй за лiсовш,lц господарствами територii
на
фн;ч
лiсовоm та прирдоохоронного заководавgлм;
фонлу, лiсового кадасцу та лiсопарковоi статистики
та реестрачii Bcix змiн, що вiдбраються в складi лiсового
ik до п:rшrово-кдргогрфiчrою MaT€P]:,Ig

ri .*чцр1

описiв;
оргаяiзачiл
проведеgЕя
виконalввя
лiсопорупечь, вирirпешlя питаrrь по прптягнOвяю до
охорона лlсу
перед8 ча справ до судовЕх оргаяш п о
вiдповЦально cтl за лiсопорушев вя
про вiлшкодувшlня майвов их зб иткlв, стягвеншr чпрафiв
належн ост та п
у краt'ни
пеяr згцао закоЁ
коIlтрJБ за lx здйсвекgл.l ваглядом за
КОрllст)rвд{ь,
оформлення побi
вимог нормативЕID( документrв про побi чне корlсгуваIrня;
дотимавЕям
порядку лr соBol прлryщii, одержаноi в рез уль тат1
реалiзачiя в
проведенвя
догляд/ за JucoIlД, санlтарв их рФ ок та нших видlв
якi не суперчать заководавству Украtьи;
лlсокор
оргаrriзацiя цехiв о перербчi деревияи та пiдсобвrя го9подарств, впготоыIевм
споживавпя;
ToBaplB
лiсовiдв овлевsя на шIоц8Jq проfuених с
вико нання
та
саrriтарrrями
рубrахи згiлво з вимогаI{ц дючю( у Jцсоюtду

з

господдрстъi

rIl

док}адеrrпв;

l0
контоJъ за станом лiсовж пасаджень на пiдковтрольвй йому терrrгорii з
оформлення i видачею вiдповiдвюс приlплсiв;

обстеження зелених Еасаджепь

на дi.lинках, якi пiдIягaють збуловi

зi

скпадаItЕям аrгiв обстежевrrя стану зепеню( Еасадкень i визцаченцпд розМрЬ
вiдrпкодваrвя втрат дiсогосподдрьког0 вирбвшггкl та збиткЬ, зап_одi|щш(
вилучеrш-пr або.щмчасовилa зайв-г.9r зосельпrос дiлшоr;
i'
рацiональне вrrкористашrя бюддетIоD( коIггiв за првначсЕIrлi;- '
порушеши клопотдIЕя перед районними державЕими адrлiнiстрачiяrlи та
правоохоронними оргаЕами про прдтяпIевпя до вiдIовiдаJьцостi юрlлдичrш< i
фiзишrrх осiб, якi скоiлп са.It{овiльне за>(оIшеЕця земеJIь}tIr( дiл.шок, рубку
лiсових насаджень, будiвництво ва них будь-яких спорул, iншi лiсопорушення.
При необхiдностi Пiдlриемство звертаетъся до MicbKoi державноi а.шrлiнiсгршrii .и
прокуратури.

(59)За iнформачiсю надавою Надавачем у ход розгляду справи Nэ 500-2б.15155-18-Д[
листом вiд 07.12.2018 Ns 077-5805 (вх. Jtэ 5-0l/15598 вlд 22,12.2018) BvгarroBrreвo
н8ступне.

(бO)На териmрii що перебувае Еа балаЕсi лiсопарковID( rcсподарства, жодев суб'екг
господЕ)ювання не здiйснюе госполарьку лiяrьнiсть.
,

: .. l,&.1j:.l
.'!,t}'|.fiý.З

(6l)Послуги, що вадаютъсr у зовах масож)го вiдпочпнку, та яri перебуваlотъ ва,бшаrrсi
лiсовж господдрств наддогься безкоlцювно, зокреlдл
- ва тсриmрii ко!дуваJьного посподдрсгва <<l[аряrлрке лiсопаркове IроподарствоD
створево 15 зов масового вiлвоlпlвху наоепевм та бiшше 100 ркреачйню<
пупкгЬ з лiсовиl,.tи мфля,дп i викорlrqrоруюгьсr дIя вi,щошllсу та вiдвi,ryвшвл
,.;..:".",
, | ",]: :l :1
безкошmввоl
- ва терrпорii комуваJьноп) господарства кСвятоцrинськоm лiсопаркове
господарствоD створено 1б зон масового вiлпо,шнку паселеЕIu, якi обладtаяяi
лiсовями меблями i використовуrогься NIя вiдпочипку та вiдвiдваlrця
,

-

безкошговно;

на Teprrюpii коlаунальвого господарства <Лiсопаркове господарство <КопчаЪспа> сгворено 8 зов масового вiлповлпку пасепення, лti облащшrвi лiсовиl,дl
меблями i викорисювуються л.пя вiлпо,пrнку та вiдвi.ryвшпя безкоIдювно.

(62)Проryщiя вироблена цехаiiи Mcxaцi.croi перрбки деревшrи лiсопарковю<
господарстВ викорgстовустЮi бвпосердвъо з метою блалоустрю територii
лiсопарковшt господдрgгв.

(63)Micbki лiси kolryяaltbHoi влаопостi rдiста Клева' якi передшi в управлiшпя
лiсопаркових 19gлiд8рсtв вiддовiддо до Лiсовою кодеrсу Ущ"iчи та ПорядкУ подiлу

лiсiв Hi катсгорii та видiленпя особливо захисншl дirrянок затвсрлкевого пост8новою
КабiветУ MiHicцiB Украrни вiд lб.05.2007 Jt733, а також згiдло подirrу лiсiв ца
*ч..горii визначевий в тrрIкгi З.1.1. Проектiв оргвяiзаrчi та розвитку лiсового
господарства комуяаJIьвок) пiдприелсства <Лiсопаркове господарство <d(оrтча,Заспа>,
комунального пiлприемства <свягошинське лiсопаркове господарgгво),
комунального пiдприемства <<Дарницьке лiсопаркове господдрgгвоD КяiЬського
ком).нального об'еднаrrrц зеJlевою будiвшпггва та експrryатацii зепевш{ нара,ддень
MicTa кКиiЪзеленбул> КиiЬськоi MicbKoi aдrtiHicTpatlii лiсовi васадrr<ення, що
зваходяться на балансi з&значенtлх лiсових господДрсrв ваJIеж]ать до реIФеачiйво,
оздорвчиr( лiсiв у межаХ населенЕХ rrFrKTiB та лiоiв природоохорошIого, Еа)rковогоt
iсторико-кульryрнок) призначепЕя.

ll
првпалеrкriсгь Micbrm< лiсiв вказшlок пi.щриемств до
паведених вище категорiй лiсЬ не персдбачас та ве да€ мох;rивостi комуваJъяuм
пiдприемствам <dliсопаркове господарство <Ковча-Заспаr>, кСвягоtшлнське
лiсопаркове господарство), <<.Щарвlщькс лiсопарков€ господарстsо; викордстовуваш
лiс ди зqдоволення псrгреб начiоrrашноi еконоуiки у д9ревчнi.

(64) Отя<е, враr(овуюtlи заtЕачене,

(65)

Тахим rnцroм, лiсовi господ9рсгвs ве здiйсЕрIогь господарську дiлrьвiсть з
виробвицтв{l пр.ryкцii лса пов'язана з бiологi,дrшrц процесдди ii вирrryваlшя,
призпачевоi ди споживання в сирму i перероблевоrrу виглядi та дш вдкористаsцr
:,

на нсхарчовi цЫ.

,. :,:G-,t,Tl:.,t,

(66)Вiлповiлво до сгатгi 1 Закону, одriеIо з ознак державноi допомогF е 9потворенвя бо
загроза спотворецвям eKoHoMi*toi KoHrcypeHuii допомогою, rKa ццддетъся суб'екговi
господарюв{lпllя.

(б7)Пiл госполарською дiяьнiстю у стаггi 3 Господдрькою кодексу Украirш рзумiсься
дiяльвigгь суб'ектiв к,сподарювдtЕя у сферi суспЬпого вирбвшIтва, спрямовдtа на
виIотоыIенЕя та реалiзачiю продкцii, викоrrавЕя робiт чи нqддцrя посJIул вартiсного
харакгеру, що IrlaroTb цirrову визначеrriсть.
(68)ТакиМ lшном, дИ того, щоб мати вtшив на eKoHoMiqTy конкуренцiю (спотворювати
або загрожувати спотЕорешrям копкуренчii), допомога суб'еrювi господарюванн,I
повипЕа стос)ватися дirльпостi таrсого суб'екга щодо виробвишrва товару (виковапня
робiт, вдддrЙ понrуг), "r..t чаý,,вFрtiý_вцД ;ФаrтЁр i щсову жчоsiýть ч бек
,, , -,.,.* ,: . ,J.r-.. ф:-t*.:,
rиgгь у господдрсшqrrу форqгi вд pцBlcy. :
(б9)

Послуги з збезпечешrя охороrrи та збереженrrя зФlеttих насадкень, що налеlмь
терmорiаrьнiй громадi м. Киев4 шдддються нiсеJtецню безкоштовпо, не
рйЛrуrmч." ва ринку у рзуrdвнi Закову Укр_аihи . кПр захист ековофqlрi
:
ковкурнцii> та ве беруь участi у г!оподарькомУ офрОтi.
l;i:. l ij _ . ., :_,,,

(70)Як насrriлок, пiлгрlплка

у

форй субсилй н8 вцковавЕя ст8тугцrоr

завддвь

комунаJIьню( пirшрие.мств <<!арншrьке лi9опаркове юсцодарс'гво), <<Свrтошивське
лiсопаркове г!сподарство)) та <dliсопаркове господарство <Конча-Заспо з метою
о*орrrr та збержеввя зепенш( нsсqдхевь, що ндrехЕть Еапежать до рекреачйвооздоровчих лiсiв у межах васеJIеню( пyтrкгiв тв лiсiв прирлоохороввого, яаукового,
iсгорико-культурЕого призЕаченrп терrпорiальноi громадu мiсга _ Киева, що
видiЬсгюя на-пiдставi бюмегЕого злI'.ry Еа 2019 piK У cyrrri l51 472,7 твс. rра, ае
спотворюе не може спотворювати екоцой,шу rонкуревцilо, ,а вiдтаs, , це е
ykpaiHlt кIIр лержавву допохоIу
держrвною допомогою вiдrовiдrо до 3ахону

i

суб':тч,ryсцоддрювшfiш).

.,,,...,,

.,, l, ""

(7l)Разом з тиrrl слЦ зазпа.дrпл, що:
' '_ держаВне
<Дарвпцьке лiсопаркове
фiншrсУваrвя хомУвФIьвш( пi,щриемств
.о.оолчр".rЬо, nb""rornn"ri. лiсопарково господарстъо) та -<JIiсопаркове
,оaоодчрaоо <Ковча-3аспв> повшrЕо спрямовуватвýt JIцшо па покриттr витатr_gi
пов'язйi iз здiйсцеrввr заходв, передб8чешо( Прграмою,,та в жоддомУ РВЗi Ь9,,
_
повинво покривати влтратп ва здйсневвя кохерчiйвоi дiяльвосri;
<фарвичьке
пi.щrршсмств
ком)aнашних
пiдгриrшсr
ч""орп"r*Й кошгiв лфжавНоi
та
господ&-рсrвоr>
лiоопаркове
лiсопаркове господарствоl>t <святоцrивське
комерчiйвоi
дiяльностi
кковча_заспа> ва здiйсненця
клiсопаркове
ознаки
допомоги.
мiсти,гн
держ8вноi
може

,

-

-".rоддь

l

l

|2
(72)

Bi.mloBi.ulo до часlинII дес*юТ статгi 11 Закову Украiни <dlpo державну допомогу
сф'ектам юсподарювавЕя> АЕтимоЕопоJIьЕий комiтег УIФаiни може вi,щлдкам
прийняте вим рiшення, якщо воЕо прийягго ва пiдqгавi ведостовiрноi iнформацii, що
пркlвело до прийнгггя нюб4рунmвавого рiшенrrя, та прrfrвяrrr вове рiшевня у
поряд(у, встаповленому цiею gгагтею.

Вра<овуючи викпадецс, керуюIиоь сIаттями 7 i lб 3акоlrу Украiш <II9о
Аrгшмонополышй комiтyг YKpaitrml, Фаггяrdи 8 i 10 Закову Украiiви <Лр лермвну
оформленяя цовiдолдлеrrь пр Еову держsвЕу допомогу та пр вЕосеяЕя змrц до },мов
,пrнноi державвоi допоrrоги, затверркеrrопо Iюзпорядкеш м А}гIимонопоJьвого колriтсгу
Украihи вiд И.О3.2017 ]Ф 2-рп, зарсестровавого у MiBicгepcTBi lосгицii Украпти 04.м.20lб
за ]ф 501/28631, на пiдставi iвфорrачii, нqдаIrоi упраsлiнsлд екологii те uprrpo.щtп(
ресурсь виконавчого органу Киiъськоi rricbkoi рали (krriBcbkoi Micbkoi держаэпоi
шч,riнiстраrii),щепвртамевт rrовiторингу i ковтрrпо державвоi допомогд

ПРоПоЕУ€:
Визвати,щопiДФилл(аУфорйсУбсrцiйЕ8викоЕапяястатУгшD(з.lвдань

<<flарrшцьке лiсопаркове госцодарство)), <Свяюшинське
лiсопаркове господiрство> та <dliсопаркове господарство <<Копча,Заспаr> з метою охорови
та збеiеженнЯ зелевЕх пас4джеЕь, що HaJIeжaTb до рекрадiftrо-оздорвчих лiсЬ у межах

комунаБню( шiдприсьдств

nu""n6** пдкгiв та лiсiв природоохорнного, ваукового, iсгорико,rульryрного

прIвваченsя територiаlьноi громади rдiсга киева, що видiля€ться ва пцgгавi бюдхqгво.г_о
.йr"у ou 2019 рirу cуlri l5l 472J тлс. Фц ве сцOrворю€ i ве,хоц9 9дqро.р]9ЕотЦ
*оr*Ьiцй, а вiдгаЬ це е держsвЕоЮ допомогOЮ вiлцо_в_i.шg до ЗакоЕу

"*o"oii*y
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Заступвик Голови Комiтчгу
державний уповноважеrrий
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