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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, 

виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси 

відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого  

округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих  

законом, брати активну участь у здійсненні місцевого  

самоврядування. 

Як депутат Київської міської ради, представник громади міста Києва я 

переймаюсь питанням створення комфортних умов для проживання 

мешканців та гостей столиці. 

Мені стало відомо, що компанія-забудовник KBD розмістила рекламні 

холдери щодо продажу квартир в житловому комплексі «St. Residence»                      

(м. Київ, вул. Болсуновска, 8) на стовпах на бульварі Дружби народів (від 

станції метро «Дружби народів» до мосту «Патона»). 

Зауважую, що забудовник немає дозвільних документів на будівництво 

багатоквартирного будинку за вказаною адресою, оскільки відповідно до 

виданих забудовнику містобудівних умов та обмежень вони видані для 

проектування об’єкта реконструкції складської будівлі (нежитлового 

будинку) з пристосуванням під житловий будинок на вул. Болсуновській 



(колишня вул. Струтинського), 8 у Печерському районі м. Києва, та 

передбачають реконструкцію в межах фундаментів будівлі, без розширення 

капітальної забудови.  

Проте, під виглядом реконструкції на земельній ділянці на вул. 

Болсуновська, 8 ведеться нове будівництво багатоквартирного житлового 

комплексу «Struetinsky residence». 

Крім цього, земельна ділянка, на якій будується житло, потрапляє в 

межі зони забруднення Цезіем-137. Отже, подальше проживання громадян в 

цьому будинку загрожує їх життю та здоров’ю.  

Таким чином, рекламування преміального житла в комплексі 

«Struetinsky residence» є нічим іншим, як введенням людей в оману з метою 

заволодіння їхніми коштами.  

 

З метою недопущення порушення прав та законних інтересів громадян, 

на підставі ст.ст. 13-15 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

прошу вжити заходів щодо демонтажу рекламних холдерів щодо продажу 

квартир в житловому комплексі «St. Residence» (м. Київ, вул. Болсуновска, 

8) на стовпах на бульварі Дружби народів (від станції метро «Дружби народів» 

до мосту «Патона»). 

Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com та за адресою: 02140, м. Київ, пр. П.Григоренка, 

39-Б, офіс 88. 

 

 

Депутат Київської міської ради                                       Ігор Мірошниченко 


