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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

 До мене як до депутата Київської міської ради звернулись стурбовані 

мешканців будинку, що мешкають за адресою: м. Київ, пров. Жуковського 8/17 

у Голосіївському районі м. Києва.  

 Так, громадяни повідомили, що «станом на сьогодні їх восьмиквартирний 

будинок переведено рішенням Київської міської ради з підпорядкування 

збанкрутілому відомству «Укрбурвод» до комунальної власності м. Києва. Нині 

невідомим рішенням справу нашого будинку передано до Комунального 

підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій 

«Голосіїво-Будінвест» (з слів вище зазначеного КП).  

 При тому, що двоповерховий будинок планують зносити повністю і 

будувати на його місці споруду на кількадесят поверхів. Договір, який 

пропонують підписати мешканцям, передбачає «реконструкцію» будинку, та 

зобов’язує викупити надані після «реконструкції» квартири громадян за 

ціною, яка буде встановлена лише після завершення будівництва і буде 

«захмарною»». 

 Зі слів мешканців вище зазначеного будинку, жодних гарантій того, що 

тимчасове житло типу «гуртожиток», у яке планують відселити громадян на час 



будівництва будинку, буде оплачуватися забудовником увесь час будівництва, 

а також те, що мешканці отримають свої квартири, немає. 

Враховуючи зазначене вище, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», статтею 20 Регламенту Київської міської ради, прошу 

Вас, надати інформацію: 

1. Чи зареєстроване право комунальної власності на житловий будинок за 

адресою: м. Київ, пров. Жуковського 8/17 у Голосіївському районі м. Києва із 

зазначенням назви об'єктів, на які зареєстроване право власності та підстав 

такої реєстрації; 

2. Якому суб'єкту комунального сектору переданий об'єкт права власності 

(пров. Василя Жуковського, 8/17) на баланс; 

3. Яким чином на сьогоднішній день використовується об'єкт права 

власності (пров. Василя Жуковського, 8/17); 

4. Чи розглядається можливість реконструкції об'єкта права власності 

(пров. Василя Жуковського, 8/17) із зазначенням замовника та джерела 

покриття видатків реконструкції; 

5. Чи розглядається можливість знесення об'єкта права власності (пров. 

Василя Жуковського, 8/17) та будівництва на його місці нового об'єкту із 

зазначенням замовника та джерела покриття видатків реконструкції; 

6. Яким чином планується захистити права фізичних осіб, які проживають 

в об'єкті права власності (пров. Василя Жуковського, 8/17). 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене у встановлений законодавством України строк через систему 

електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 

malenko@kmr.gov.ua  

Додатки на 6 арк. у 6 прим.  

 

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради 

Голова депутатської фракції «ГОЛОС» 

у Київській міській раді                                          Григорій МАЛЕНКО 
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