
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директору комунального 
підприємства по утриманню 
зелених насаджень Печерського 
району міста Києва 
Білому І.М. 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо виконання рішення Київської міської ради № 413/1417 
від 15.11.2016 року "Про надання статусу скверу земельним 
ділянкам, розташованим біля будинків №№ 6/8, 9, 10 на вул. 
Тверський тупик у Печерському районі місті Києва" 
 

Шановний Ігоре Миколайовичу! 
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської 
міської ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

15 листопада 2016 року Київською міською радою було прийнято 
рішення № 413/1417 "Про надання статусу скверу земельним ділянкам біля 
будинків №№ 6/8, 9, 10 на вул. Тверський тупик в Печерському районі міста 
Києва". 

Відповідно до вищезазначеного рішення Київська міська рада 
вирішила надати статус скверу земельним ділянкам площею 0,1348 га(код 
ділянки: 79:046:002), площею 0,14055 га (код ділянки 82:078:037) та площею 
0,03883 га (код ділянки: 79:045:019) біля будинків №№6/8, 9, 10 на вул. 
Тверський тупик в Печерськом у районі місті Києва. Пунктом 4 цього ж 
рішення визначено, що комунальне підприємство по утриманню зелених 
насаджень  має здійснити організаційно – правові заходи щодо оформлення 
права постійного землекористування земельними ділянками. 

Проте, станом на сьогодні жодних відповідних організаційно – 
правових дій щодо облаштування скверу не вжито. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний Ігоре 
Миколайовичу, надати інформацію щодо причин невиконання рішення 
Київської міської ради №413/1417 від 15.11.2016 року "Про надання статусу 
скверу земельним ділянкам біля будинків №№ 6/8, 9, 10 на вул. Тверський 
тупик в Печерському районі міста Києва", надати інформацію щодо 
остаточних термінів виконання рішення Київської міської ради №413/1417 від 



15.11.2016 року "Про надання статусу скверу земельним ділянкам біля 
будинків №№ 6/8, 9, 10 на вул. Тверський тупик в Печерському районі міста 
Києва". 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 
частиною другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» та частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 
 

З повагою        Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Сиротенко Роман 
+38 063 641 73 98 

 


