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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Шановний Олексію Григоровичу! 

 
 До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, 
звернулись власники квартир у багатоквартирному будинку по вул. Михайла 
Бойчука, 37 у м. Києві, якими створено Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «КФ-37» (ОСББ КФ-37), з проханням про допомогу 
в отримані інформації щодо цільового призначення земельних ділянок у 
Печерському районі м. Києва згідно Генерального плану міста Києва. 
 За інформацією власників стало відомо, що 12 листопада 2017 року КП 
«Київблагоустрій» було незаконно знесено допоміжні приміщення ОСББ КФ-
37 по вул.Михайла Бойчука, 37-Б. Мешканці стверджують, що події, які 
відбулись, свідчать про незаконні наміри захопити більшу територію та 
створити ширший заїзд для майбутнього будівництва (багатоповерхового 
будинку чи бізнес-центру) поблизу їхнього будинку, що призвело до знищень 
допоміжних приміщень, а саме: котельні, сміттєзбірника та теплопункту. 
 Враховуючи викладене вище, на виконання своїх депутатських 
повноважень, керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» та статтями 10, 20 Регламенту Київради, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, прошу Вас : 

1.надати інформацію щодо цільового призначення земельної ділянки 
(кадастровий номер 8000000000:82:131:0020) розташованій на вул.Звіринецька, 
44-А у Печерському районі м. Києва згідно Генерального плану міста Києва 
 2.надати інформацію щодо цільового призначення земельної ділянки 
(кадастровий номер 8000000000:82:131:0030) розташованій у Печерському 
районі м. Києва згідно Генерального плану міста Києва; 



 3.надати інформацію щодо цільового призначення земельної ділянки 
(кадастровий номер 8000000000:82:131:0022) розташованій у Печерському 
районі м. Києва згідно Генерального плану міста Києва; 
 4. надати інформацію щодо цільового призначення земельної ділянки 
(кадастровий номер 8000000000:82:138:0067) розташованій у Печерському 
районі м. Києва згідно Генерального плану міста Києва; 
 5.надати інформацію щодо цільового призначення земельної ділянки та 
зміни якщо така була з підтверджуючими на те документами, описом ділянки 
(кадастровий номер 8000000000:82:138:0068) яка розташована за адресою вул. 
М.Бойчука,37 (до перейменування вул.Кіквідзе, 37) згідно Генерального плану 
міста Києва; 
 6. надати інформацію щодо цільового призначення земельної ділянки 
(кадастровий номер 8000000000:82:138:0122к) у Печерському районі м. Києва 
згідно Генерального плану міста Києва; 
 7. надати інформацію щодо цільового призначення земельної ділянки 
(кадастровий номер 8000000000:82:138:013п) у Печерському районі м. Києва 
згідно Генерального плану міста Києва. 
 Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, у встановлений 
законодавством України строк. 
 
 
З повагою 
 
Депутат Київської міської ради, 
член депутатської фракції  
«Об’єднання «Самопоміч» 
у Київській міській раді                                                                  Н.В. Манойленко 
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