
 

 

 

 

 
 

ДЕПУТАТ 
_________КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ_________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
″18″ квітня 2021 року                                № 08/279/09/023-154 

 

 

Директору Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного 

контролю Виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) - 

Головному архітектору міста 

Попович О.М. 
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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

в порядку ч. 1 ст. 13 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» 

щодо надання інформації про 

будівництво дитячого дошкільного 

закладу за адресою: м. Київ, 

Дарницький район, проспект Миколи 

Бажана (за вул. Зарічною) 

 

 

Шановна Оксано Миколаївно! 

 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, надійшло звернення від 

ОСН «Квартальний комітет «Південна Брама» щодо сприяння у будівництві 

дитячого садка на території житлового комплексу. 

Заявники зазначають, що будівництво дитячого садка у складі 

житлового комплексу було заплановане ще у 2002 році, втім до цього часу не 

здійснене.  

Відповідно до інформації, розміщеної у Реєстрі будівельної діяльності 

(https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2550836046526940952), замовник 

будівництва – ТОВ «Девелопмент Групп Україна» подало до Департаменту з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю Виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2550836046526940952


 

 

 

 

повідомлення про початок підготовчих робіт з будівництва дитячого 

дошкільного закладу за адресою: м. Київ, Дарницький район, проспект 

Миколи Бажана (за вул. Зарічною) (реєстраційний номер КВ020210413587, 

дата реєстрації 16.04.2021).  

Втім, мешканці вкрай стурбовані тим, щоб на цей території не було 

збудовано чергову багатоповерхівку замість дитячого садка, як це вже 

відбувалося раніше на сусідніх земельних ділянках. Ця обставина викликає 

значний суспільний резонанс. 

З метою інформування мешканців та зняття соціальної напруги, 

керуючись вимогами статей 11, 13 та 15 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» прошу Вас надати офіційну інформацію про основні вихідні 

дані проекту будівництва дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Київ, 

Дарницький район, проспект Миколи Бажана (за вул. Зарічною) (містобудівні 

умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування) та 

здійснювати відповідно до законодавства постійний архітектурно-

будівельний контроль за ходом будівництва.  

Про результати розгляду цього депутатського звернення прошу 

повідомити мене за адресою громадської приймальні (02095, м. Київ, вул. 

Княжий Затон, 16-Д) або за допомогою Системи автоматизованого 

документообігу АСКОД у строки, передбачені п. 2 ст. 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад». 

 

 

З повагою 

                  Володимир ГОНЧАРОВ  
 


