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Україна, Київ, 25.08.2016, № ПОЖЕЖА / ЛУКОМОРЬЕ / СВЯТОШИН / ДСНС

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
- на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»
- відповідь на запит надається НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ
(задля уникнення будь-якого можливого корупційного втручання/приховування
направляється офіційно, електронкою, оприлюднюється в інтернет, тощо…)

КОМУ: РОЗПОРЯДНИК ІНФОРМАЦІЇ
ЗГІДНО ОФІЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ
Від: ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ: Громадянин України В.М.ХАБІБУЛЛІН
пошта: 03148, Київ-148, а/с №12 | пошта електронна: zapit@khabibullin.kiev.ua
З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАПИТ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ) ДОСТОВІРНУ
ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ-ДОКУМЕНТ:
- про проведення/не проведення у період 2006-2015 років та НЕГАЙНОГО
ПРОВЕДЕННЯ планової/позапланавої ПЕРЕВІРКИ державного нагляду (контроль)
щодо додержання/виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з
питань ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, цивільного захисту і діяльності
аварійно-рятувальних служб, захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобіганню їх виникнення, тощо – ЕКСПЛУАТАЦІЇ З ПОРУШЕННЯМ
ПРАВИЛ ТА НОРМ ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ, що можуть створювати
реальну загрозу життю та здоровю людей з детальним описом виявлених порушень,
які не можуть бути формальними, а можуть стосуватися виключно відсутності
необхідної системи заходів для уникнення виникнення пожежі, її гасіння та швидкого
реагування у разі її виникнення, тощо та ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАХОДІВ
РЕАГУВАННЯ, направлених на попередження настання негативних наслідків,
викликаних можливою наявністю порушень вимог законодавства у сфері
ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, які СТВОРЮЮТЬ ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ ТА
ЗДОРОВЮ ЛЮДЕЙ, а також вирішення питання про ПОВНЕ ЗУПИНЕННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ незаконних/протиправних приміщень, шляхом ВІДКЛЮЧЕННЯ ЇХ
ВІД ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ, НАКЛАДЕННЯ ПЕЧАТОК НА РОЗПОДІЛЬЧІ
ЕЛЕКТРОЩИТИ
ТА
ВХІДНІ
ДВЕРІ
незаконних/протиправних
приміщень
САМОВІЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА
КАФЕ/РЕСТОРАНА
«ЛУКОМОРЬЕ»
(http://www.lukomorye.ho-de.kiev.ua тел:(096)1862838, яке фактично знаходиться
біля/напроти будинку по вул. НАУМОВА, 25 в Києві, Святошинський район) БЕЗ
БУДЬ-ЯКИХ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ на розташування кафе/ресторану, тощо.

НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.
З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ
І ВДЯЧНІСТЮ
ВАМ ТА ВАШИМ
СПІВРОБІТНИКАМ

Вадим ХАБІБУЛЛІН
(044)2280666
(044)2210666
(067)2096660
zapit@khabibullin.kiev.ua

Вадим Хабібуллін ® KHABIBULLIN.kiev.ua | FB.COM/KHABIBULLIN.kiev.ua
ОСВІТА: Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого (юрист), Київський національний економічний університет (магістр
банківської справи), Національна академія внутрішніх справ (магістр права). ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: Державний службовець
10 рангу (1996-1999), адвокат (з 2003), голова «Київської обласної колегії адвокатів» (з 2007). ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: голова
Громадської ради при Державній виконавчій службі України (2011-2014), заступник голови Громадської ради при Міністерстві
юстиції України (2013-2014), заступник голови Громадської ради при ГУ МВС України в м. Києві (2011-2015)…

Високошановні колеги!
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію - це
прохання особи до розпорядника інформації НАДАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, що знаходиться у його
володінні. Запитувач МАЄ ПРАВО звернутися до розпорядника інформації із ЗАПИТОМ НА ІНФОРМАЦІЮ
незалежно, чи стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену в
тому числі, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ». Відповідно до
Роз'яснення Міністерства юстиції України від 13.05.2011 про Закон України "Про доступ до публічної
інформації": інформаційний прорив в Україні - Законом передбачається, що НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНО
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ… Також слід звернути увагу на те, що розпорядник інформації має право
відмовити в задоволенні запиту ЛИШЕ У ВИПАДКАХ коли він не володіє інформацією і не зобов'язаний
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої запит, АЛЕ
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ.
Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) - цей Закон визначає порядок
здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації. Згідно ст. 3 Закону – право на доступ до
публічної інформації гарантується. Згідно ст. 5 Закону – доступ до інформації забезпечується шляхом
надання інформації за запитами на інформацію. Згідно п. 4 ст. 13 Закону - усі розпорядники інформації
незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу
до інформації мають керуватися цим Законом. Згідно ст. 14 Закону - Розпорядники інформації ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
(6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та
об'єктивність наданої інформації. Згідно ст. 19 Закону – (2.) Запитувач має право звернутися до
розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його
особисто чи ні, без пояснення причини. Згідно ст. 20 Закону – (1.) Розпорядник інформації має надати
ВІДПОВІДЬ на запит на інформацію НЕ ПІЗНІШЕ П'ЯТИ ДНІВ з дня отримання запиту. Згідно ст. 21 Закону –
(1.) Інформація на запит надається безкоштовно. (4.) При наданні особі інформації про себе та інформації,
що СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС, плата за копіювання та друк не стягується. Згідно ст. 22 Закону –
(2.) Відповідь розпорядника інформації … не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні
інформації. (3.) Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом
або характером діяльності відомо або має бути відомо, ХТО НЕЮ ВОЛОДІЄ, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НАПРАВИТИ
ЦЕЙ ЗАПИТ НАЛЕЖНОМУ розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Відмова в
задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. Відповідальність за порушення
законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, ВИННІ У ВЧИНЕННІ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ...
та відмова в інформації, надання якої передбачено законом, тягне за собою відповідальність, передбачену,
зокрема, Законом України «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»: - ненадання відповіді на
запит; - ненадання інформації на запит; - безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; - не
оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; - надання або оприлюднення недостовірної,
неточної або неповної інформації; - несвоєчасне надання інформації; - необґрунтоване віднесення
інформації до інформації з обмеженим доступом; - нездійснення реєстрації документів; - навмисне
приховування або знищення інформації чи документів.
Відповідно до Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у
встановлений законом строк (стаття 40); кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб
(частина друга статті 55). Питання практичної реалізації цих прав регулюються чинним законодавством
України, яке забезпечує можливість відстоювати свої права і законні інтереси та поновлювати їх у разі
порушення шляхом викладення в письмовій або усній формі пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг.
Згідно з ч.5 ст. 55 Конституції України кожен має право будь-яким не забороненими законом засобами
захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань. У постанові Пленуму Верховного
Суду України від 26.12.1997 року зазначається, що "звернення до правоохоронних органів про захист своїх
прав від неправомірних дій інших осіб … не може вважатись поширенням неправдивих відомостей". Таке
підтверджується і рішенням від 10.04.2003 №8-рп/2003 Конституційного Суду України у справі за
конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення
положення частини першої ст. 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) “У
відповіді на запит Конституційного Суду України Голова Верховного Суду України підкреслює, що звернення
особи до правоохоронного органу зі скаргою на неправомірні дії, пов'язані із здійсненням владних
повноважень чи виконанням службових обов'язків, є поширенням відомостей про цього працівника. Однак
таке звернення не може бути підставою цивільно-правової відповідальності заявника (навіть якщо такі
відомості не відповідають дійсності). Повідомлення правоохоронному органу про дії, що стосуються
виконання службових обов'язків, але не пов'язані з реалізацією владних повноважень, є повідомленням про
поведінку цього працівника, а тому не є поширенням відомостей незалежно від того, чи правдиві вони. З
огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що звернення до правоохоронного органу, що
містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються чи
повідомляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх
перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення не можуть
вважатися поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди.
ПРОШУ надати, у порядку, визначеному Законом «Про доступ до публічної інформації» ВІДПОВІДЬ:
1. відповідь НАПРАВИТИ на офіційну ПОШТОВУ адресу:
03148, Київ-148, а/с №12, Вадиму Хабібулліну
2. відповідь НАПРАВИТИ на офіційну ЕЛЕКТРОННУ адресу:
zapit@khabibullin.kiev.ua

Вадим Хабібуллін ® KHABIBULLIN.kiev.ua | FB.COM/KHABIBULLIN.kiev.ua
ОСВІТА: Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого (юрист), Київський національний економічний університет (магістр
банківської справи), Національна академія внутрішніх справ (магістр права). ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: Державний службовець
10 рангу (1996-1999), адвокат (з 2003), голова «Київської обласної колегії адвокатів» (з 2007). ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: голова
Громадської ради при Державній виконавчій службі України (2011-2014), заступник голови Громадської ради при Міністерстві
юстиції України (2013-2014), заступник голови Громадської ради при ГУ МВС України в м. Києві (2011-2015)…

З відкритих публічних джерел стало відомо про КРИМІНАЛЬНЕ
ПРОВАДЖЕННЯ №12016100080003889, старшого слідчого СВ
Святошинського УП ГУНП у м.Києві, капітана поліції САХНО М.А.,
погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8
ДОНСЬКОЮ А.Є. про САМОВІЛЬНЕ, всупереч установленому законом
порядку, ЗАЙНЯТТЯ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ Святошинського
лісового
господарства,
ПОРУШЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ТА
ПРИРОДООХОРОННОГО законодавства, виявленні протягом 2006-2015
років як САМОВІЛЬНИЙ ЗАХВАТ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ
площею
0,01
га
шляхом
будівництва
КАФЕ/РЕСТОРАНА
«ЛУКОМОРЬЕ» (http://www.lukomorye.ho-de.kiev.ua тел:(096)1862838),
яке фактично знаходиться біля/напроти будинку по вул. НАУМОВА, 25 в
Києві (Святошинський район) БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОЗВІЛЬНИХ
ДОКУМЕНТІВ на розташування кафе/ресторану, тощо.
Вказані порушення вимог законодавства України ВИЯВЛЕНІ протягом
2006-2015
років,
ХОЧА
НАСПРАВДІ
ВКАЗАНУ
ТЕРИТОРІЮ
САМОВІЛЬНО ЗАХОПЛЕНО З СЕРЕДИНИ 90-Х РОКІВ, про що може
ВБАЧАТИСЯ КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА МАЙЖЕ ВСІХ ДЕРЖАВНИХ,
КОМУНАЛЬНИХ
ОРГАНІВ
ТА
ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО району Києва та міста і
БУДЕ
ПРЕДМЕТОМ
ОКРЕМОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ,
згідно
процесуальної підслідності чи то органам Прокуратури, чи то органам
Національної поліції, чи то органам Національного антикорупційного
бюро України відносно посадових (службових) осіб ДЕРЖАВНИХ,
КОМУНАЛЬНИХ
ОРГАНІВ
ТА
ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО району Києва та міста.
Дана інформація доводиться до відома ЗАДЛЯ ВЗЯТТЯ НА КОНТРОЛЬ
вказаного кримінального провадження щодо ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ
СТРОКІВ слідчим досудового розслідування вказаного кримінального
провадження та надання відповідному прокурору обов’язкових для
виконання
вказівок
щодо
СТРОКІВ
ВЧИНЕННЯ
ПЕВНИХ
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ або прийняття процесуальних рішень при
досудовому розслідуванні вказаного кримінального провадження, в тому
числі, задля ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВТРУЧАННЯ
та прийняття до уваги, що при здійсненні своїх повноважень відповідно
до вимог КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ України,
прокурор (ст. 36 КПК) та слідчий (ст. 40 КПК) є самостійними у своїй
процесуальній діяльності, ВТРУЧАННЯ в яку осіб, що не мають на те
законних повноважень, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, а також вжиття всіх
передбачених законом заходів для встановлення події кримінального
правопорушення та особи (осіб) яка його вчинила, а також ВИЯВЛЕННЯ
(З'ЯСУВАННЯ) ІНШИХ ПРИЧЕТНИХ до кримінального правопорушення
осіб та у разі підтвердження вчинення кримінального правопорушення
та відповідно до норм КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ
України - ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ, у порядку,
передбаченому ст. 276, 277, 278 Кримінального процесуального кодексу
України та у разі виявлення, що вказане кримінальне правопорушення
вчинене ДЕКІЛЬКОМА ОСОБАМИ, то повідомлення про ПІДОЗРУ
ВРУЧИТИ КОЖНІЙ ОКРЕМО.
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На сьогодні, у порядку здійснення громадської
діяльності ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ про:

антикорупційної

1. про проведення СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ відносно
посадових (службових) осіб ДЕРЖАВНИХ, КОМУНАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: Комунального
підприємства «СВЯТОШИНСЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
(Підприємство комунальної власності громади міста Києва, яке
підпорядковане в складі КО Київзеленбуд Київській міській державній
адміністрації), КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД", КП УЗН СВЯТОШИНСЬКОГО
району, Святошинської районної державної адміністрації, Київської
міської державної адміністрації, тощо.
2. про відкриття КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ (службова недбалість,
тощо)
відносно
посадових
(службових)
осіб
ДЕРЖАВНИХ,
КОМУНАЛЬНИХ
ОРГАНІВ
ТА
ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ: Комунального підприємства «Святошинське
лісопаркове господарство» (Підприємство комунальної власності
громади міста Києва, яке підпорядковане в складі КО Київзеленбуд
Київській міській державній адміністрації), КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД", КП УЗН
Святошинського
району,
Святошинської
районної
державної
адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Київської міської
ради, тощо, за відповідними статтями Кримінального кодексу України: стаття 367. СЛУЖБОВА НЕДБАЛІСТЬ (Службова недбалість, тобто
НЕВИКОНАННЯ або НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ службовою особою
своїх службових обов'язків через НЕСУМЛІННЕ СТАВЛЕННЯ до них, що
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та
інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або
інтересам окремих юридичних осіб, - карається…);
2.1
Вказаним
посадовим
(службовим)
осам
ДЕРЖАВНИХ,
КОМУНАЛЬНИХ
ОРГАНІВ
ТА
ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ може інкримінуватися порушення статті 376
Цивільного кодексу України та Постанови №6 Пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
“Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу
України (ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА),
відповідно до яких:
-2. Відповідно до статті 376 ЦК СУДИ РОЗГЛЯДАЮТЬ СПОРИ
щодо САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА, зокрема:
- про ЗНЕСЕННЯ САМОЧИННО ЗБУДОВАНОГО нерухомого
майна; - про СТЯГНЕННЯ ВИТРАТ, пов'язаних із приведенням
земельної ділянки до попереднього стану.
-5. Відповідно до вимог статті 376 ЦК право на звернення до суду з
позовом про ЗНЕСЕННЯ САМОЧИННО ЗБУДОВАНОГО ОБ'ЄКТА
нерухомості мають ЯК ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ТАК І
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
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-17. ПОЗОВ ПРО ЗНЕСЕННЯ САМОЧИННО ЗБУДОВАНОГО
нерухомого майна може бути пред'явлено власником чи користувачем
земельної ділянки або іншою особою, права якої порушено, зокрема,
власником (користувачем) суміжної земельної ділянки з підстав,
передбачених статтями 391, 396 ЦК, статтею 103 ЗК.

-26. ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ до адміністративної чи кримінальної
відповідальності ЗА САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО НЕ ПОЗБАВЛЯЄ
відповідні
ДЕРЖАВНІ
ОРГАНИ,
ОРГАНИ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ або осіб, права яких порушено самочинним
будівництвом нерухомого майна, МОЖЛИВОСТІ ПРЕД'ЯВИТИ
ПОЗОВ ПРО ЗНЕСЕННЯ САМОВІЛЬНО ЗБУДОВАНОГО ОБ'ЄКТА
нерухомості, а також про ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ, пов'язаних із
приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

-29. Враховуючи, що за загальним правилом особа, яка здійснила або
здійснює САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО нерухомого майна, НЕ
НАБУВАЄ ПРАВА ВЛАСНОСТІ на нього, СТРОК ПОЗОВНОЇ
ДАВНОСТІ на вимоги про ЗНЕСЕННЯ САМОЧИННО ЗБУДОВАНОГО
нерухомого майна, НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ПРОПУЩЕНИМ НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ТРИВАЛОСТІ ЧАСУ, який минув після закінчення чи початку
будівництва. До вирішення справи по суті суд з урахуванням підстав
ПОЗОВУ ЗА ЗАЯВОЮ ПОЗИВАЧА відповідно до пункту 2 частини
першої статті 152 ЦПК може вирішити питання про ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОЗОВУ ШЛЯХОМ НАКЛАДЕННЯ ЗАБОРОНИ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ТАКОГО ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ.
3. відносно можливого УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ (проведення
податкової перевірки та відкриття кримінальних проваджень) і зборів,
обовязкових платежів В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ (середній
рахунок в ресторані біля 1тис. гривень та ресторан більше ніж на 200
місць)
представниками
КАФЕ/РЕСТОРАНА
«ЛУКОМОРЬЕ»
(http://www.lukomorye.ho-de.kiev.ua
тел:(096)1862838),
яке
фактично
знаходиться біля/напроти будинку по вул. НАУМОВА, 25 в Києві
(Святошинський
район),
які
з
кінця
90-х
років
здійснюють
незаконну/протиправну
діяльність
як
САМОВІЛЬНЕ,
всупереч
установленому законом порядку, ЗАЙНЯТТЯ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО
ФОНДУ
Святошинського
лісового
господарства,
ПОРУШЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ТА
ПРИРОДООХОРОННОГО
законодавства
як
САМОВІЛЬНИЙ ЗАХВАТ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ площею 0,01 га
шляхом
будівництва
КАФЕ/РЕСТОРАНА
«ЛУКОМОРЬЕ»
(http://www.lukomorye.ho-de.kiev.ua
тел:(096)1862838),
яке
фактично
знаходиться біля/напроти будинку по вул. НАУМОВА, 25 в Києві
(Святошинський район) БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ на
розташування кафе, тощо.
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Враховуючи
наведене,
з
метою
здійснення
ГРОМАДСЬКОЇ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ та на підставі Конституції України,
Закону України «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», Роз'яснення
Міністерства юстиції України вiд 13.05.2011 про Закон України "ПРО
ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ": інформаційний прорив в Україні, а
також беручи до уваги Закон України «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»:

ПРОШУ НАДАТИ (НАДІСЛАТИ)
ДОСТОВІРНУ, ТОЧНУ ТА ПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ:
(Документ (офіційний документ)… – дана відкрита та публічна
інформація необхідна також задля вирішення питання про
наявність/відсутність підстав для звернення до відповідних осіб та
ЗМІ, а також до слідчих органів про наявність/відсутність підстав для
відкриття КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ за відповідними статтями
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ України)
1.

ДОКУМЕНТ (офіційний документ), у разі наявності, про:

- про проведення/не проведення у період 2006-2015 років та
НЕГАЙНОГО ПРОВЕДЕННЯ планової/позапланавої ПЕРЕВІРКИ
державного нагляду (контроль) щодо додержання/виконання вимог
законів та інших нормативно-правових актів з питань ТЕХНОГЕННОЇ
ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, цивільного захисту і діяльності аварійнорятувальних служб, захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобіганню їх виникнення, тощо – ЕКСПЛУАТАЦІЇ З
ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ТА НОРМ ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ
БЕЗПЕКИ, що можуть створювати реальну загрозу життю та здоровю
людей з детальним описом виявлених порушень, які не можуть бути
формальними, а можуть стосуватися виключно відсутності необхідної
системи заходів для уникнення виникнення пожежі, її гасіння та
швидкого реагування у разі її виникнення, тощо та ЗАСТОСУВАННЯ
ВІДПОВІДНИХ
ЗАХОДІВ
РЕАГУВАННЯ,
направлених
на
попередження настання негативних наслідків, викликаних можливою
наявністю порушень вимог законодавства у сфері ТЕХНОГЕННОЇ ТА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, які СТВОРЮЮТЬ ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ ТА
ЗДОРОВЮ ЛЮДЕЙ, а також вирішення питання про ПОВНЕ
ЗУПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ незаконних/протиправних приміщень,
шляхом ВІДКЛЮЧЕННЯ ЇХ ВІД ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ,
НАКЛАДЕННЯ ПЕЧАТОК НА РОЗПОДІЛЬЧІ ЕЛЕКТРОЩИТИ ТА
ВХІДНІ ДВЕРІ незаконних/протиправних приміщень САМОВІЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА
КАФЕ/РЕСТОРАНА
«ЛУКОМОРЬЕ»
(http://www.lukomorye.ho-de.kiev.ua тел:(096)1862838, яке фактично
знаходиться біля/напроти будинку по вул. НАУМОВА, 25 в Києві,
Святошинський район) БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
на розташування кафе/ресторану, тощо.
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-задля вирішення питання про наявність підстав для ВЗЯТТЯ НА КОНТРОЛЬ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ №12016100080003889, старшого слідчого
СВ СВЯТОШИНСЬКОГО УП ГУНП у м.Києві, капітана поліції САХНО М.А.,
погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ДОНСЬКОЮ А.Є.
про САМОВІЛЬНЕ, всупереч установленому законом порядку, ЗАЙНЯТТЯ
ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВОГО ФОНДУ Святошинського лісового господарства,
ПОРУШЕНЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДООХОРОННОГО законодавства,
виявленні протягом 2006-2015 років як САМОВІЛЬНИЙ ЗАХВАТ ТЕРИТОРІЇ
ЛІСОВОГО ФОНДУ площею 0,01 га шляхом будівництва КАФЕ/РЕСТОРАНА
«ЛУКОМОРЬЕ»
(http://www.lukomorye.ho-de.kiev.ua
тел:(096)1862838,
яке
фактично знаходиться біля/напроти будинку по вул. НАУМОВА, 25 в Києві,
Святошинський район) БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ на
розташування кафе/ресторану, тощо.

ПРОШУ ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ, що РОЗПОРЯДНИК
інформації, ЯКИЙ НЕ ВОЛОДІЄ запитуваною інформацією,
але якому за статусом або характером діяльності ВІДОМО
або має бути відомо, хто нею володіє, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ, згідно
Закону України "Про доступ до публічної інформації"
НАПРАВИТИ цей запит НАЛЕЖНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ з
одночасним офіційним повідомленням про це запитувача.
ПРОШУ НАДАТИ, у порядку, визначеному Законом «Про
доступ до публічної інформації» ОФІЦІЙНУ ВІДПОВІДЬ НА
КОЖНЕ ПИТАННЯ:
1. відповідь направити на ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ адресу:
zapit@khabibullin.kiev.ua
2. відповідь направити на ОФІЦІЙНУ ПОШТОВУ адресу:
03148, Київ-148, а/с №12, Вадиму Хабібулліну
НАПЕРЕД ВДЯЧНИЙ.
З ВЕЛИКОЮ ПОВАГОЮ
І ВДЯЧНІСТЮ
ВАМ ТА ВАШИМ
СПІВРОБІТНИКАМ
Вадим ХАБІБУЛЛІН
(044)2280666
(044)2210666
(067)2096660
zapit@khabibullin.kiev.ua
ДОДАТОК:
сканкопія інфо...
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