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містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської 
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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Олександре Вікторовичу! 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 
Шевченківського району міста Києва щодо з'ясування правового статусу 
земельної ділянки за адресою: вул. Герцена, 14.  

У ході підготовки до реставрації пам'ятки культурної спадщини, відомої 
як "дача Хрущова" по вул. вул. Герцена, 14, громадськість з'ясувала, що 
земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:093:0018 за вказаною 
адресою отримала свого часу цільове призначення “для будівництва житлового 
будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, наземними і підземними 
паркінгами”. При цьому вона не має жодного відношення до ДУ «Інституту 
педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка А.Н. Лук'янової НАМН 
України» (далі – ПАГ), хоча перебуває в кадастрових межах ПАГу  (ч.4 в 
додатку №2).     

У зв’язку з цим, для зняття соціальної напруги, керуючись ст. 13 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, 
прошу Вас: 

- зазначити, чи видавались містобудівні умови та обмеження забудови  
земельної ділянки за кадастровим номером 8000000000:91:093:0018; 

- зазначити, чи наявний Будгенплан підготовчого періоду будівництва на 
вказаній земельній ділянці; 

- зазначити, чи наявний проект будівництва об’єкту на вказаній 
земельній ділянці;  



- в разі наявності переліченої вище документації, надати їх копії;  
- надати витяг з містобудівного кадастру щодо чинних містобудівних 

регламентів та інших умов провадження містобудівної діяльності, 
містобудівних умов та обмежень щодо певної території, а також наявних вимог 
та обмежень щодо використання земельних ділянок і розташованих на них 
об’єктів нерухомості, в тому числі викопіювання містобудівної документації 
(офіційні відомості) земельної ділянки;  

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати 
мене за адресою 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 423 у встановлений 
законодавством України термін. 

Додатки:  
1. Звернення мешканців Шевченківського району міста Києва на 2 арк. в 1 
прим;  

2. Графічні матеріали на 1 арк. в 1 прим.  

З повагою, 
депутат Київради, 
член депутатської групи  
“Київська команда”  
у Київській  міській раді             С.В. Башлаков  

Вик.: Зоря В.П 
Тел.: (067) 500 95 35 


