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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
щодо продовження будівельних робіт ТОВ «Сканер-Центр» 
на ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:009:0003, 
проект рішення про поновлення договору оренди якої не був 
підтриманий на пленарному засіданні Київради 
 
                              Шановний Віталію Володимировичу! 
 
          До мене як до депутата Київської міської ради звернулися мешканці 
житлового масиву Осокорки Дарницького району міста Києва з проханням 
захистити зелену зону на березі затоки Дніпра, яку мешканці використовують 
для відпочинку, що розташована поблизу проспекту Бажана, навпроти 
супермаркету Новус. 

         В минулому році забудовник ТОВ «Сканер-Центр» загородив ділянку 
берегу затоки, в тому числі територію прибережної захисної смуги, яку 
мешканці використовують для відпочинку. Згідно документів заплановане 
спорудження нібито яхт-клубу та салону продажу катерів, однак мешканці 
ставлять під сумнів спорудження саме таких об’єктів, оскільки затока ближче 
до берегу Дніпра перегороджена дамбою з дорогою і відповідно ні катери, ні 
яхти не можуть ні зайти, ні вийти з цієї затоки, що унеможливлює створення 
тут т-клубу. В той же час забудовник встановив паркан і почав будівельні 
роботи. Як вважають мешканці, забудовником насправді заплановано 
спорудження на ділянці житлового будинку, що є порушенням цільового 
призначення ділянки згідно договору оренди.   

       Варто також зазначити, що частина земельної ділянки входить до переліку 
озеленених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених 
насаджень загального користування відповідно до програми розвитку зеленої  



 

 

зони міста Києва від 19.07.2005 №806/3381(зі змінами). Назва зеленої зони по 
Програмі, -02-11, «Посольське містечко». 

        Нещодавно на пленарному  засіданні Київради розглядався проект 
рішення від 22.11.2018 №08/231-4198 «Про поновлення товариству з 
обмеженою відповідальністю «Сканер Центр» договору оренди земельної 
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування яхт- клубу, салону по 
продажу катерів та човнів на просп. Миколи Бажана, 151 у Дарницькому 
районі м. Києва А-26188»  Проект рішення не набрав потрібної кількості 
голосів і не був прийнятий, відповідно  не було поновлено договір оренди 
ТОВ «Сканер-Центр» ділянки з кадастровим номером 
8000000000:90:009:0003. 

         Однак наразі на ділянці і далі встановлений паркан та продовжуються 
будівельні роботи, що обмежує права мешканців на використання цієї ділянки 
зелених насаджень загального користування 

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 13 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», на виконання моїх повноважень як 
депутата Київської міської ради, – 

 
 
 

ПРОШУ: 
 
 

1. Провести перевірку вищезазначених фактів та вжити заходів щодо 
демонтажу паркану та припинення будівельних робіт на ділянці з 
кадастровим номером 8000000000:90:009:0003 в зв’язку з втратою  ТОВ 
«Сканер-Центр» права оренди цієї ділянки. . 

2. Вжити заходів щодо призупинення дії картки на порушення 
благоустрою та дозвільних документів на проведення будівельних робіт 
на ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:009:0003 в зв’язку з 
втратою  ТОВ «Сканер-Центр» права оренди цієї ділянки.  
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