128-ОВ від.14.08.2018

Розпорядник інформації:

Київська міська державна адміністрація
01044, Київ, вул. Хрещатик, 36

Запитувач інформації:

Громадська організація
«Антикорупційний підприємницький фронт»
01001 м. Київ, вул. Прорізна 9 оф. 20-А
Тел. +38 050-240-16-87;
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

У відповідь на інформаційний запит я отримав лист від апарату Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація) від 18.01.2018 р., за № 040-72 (щодо забудови Сінного
ринку).

Листом надавалася інформація о підписанні Меморандуму (від 28.11.2017), з метою
зняття соціальної напруги навколо будівництва комплексу будинків по вул. БульварноКудрявській, 15-А у Шевченківському районі міста Києва, між виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та замовником
будівництва - товариством з обмеженою відповідальністю «ЕспорІум Пропертіз»
Відповідно до пункту 2.1. Меморандуму з метою зняття соціальної напруги навколо
будівництва зафіксованих попереднім пунктом Меморандуму об’єктів Замовник вже
забезпечує коригування проектної документації з метою зниження поверховості: будинку №
1 секція 2 - на 3 поверхи від запроектованого (до 19 поверхів); будинку № 2 секція 4 - на 1
поверх від запроектованого (до 19 поверхів); будинку № 3 секція 1 - на 1 поверх від
запроектованого (до 19 поверхів).
Далі у листі зазначалося, що коригована на виконання умов Меморандуму проектна
документація зазначеного будівництва щодо пониження висотності забудови має бути
розглянута Архітектурно-містобудівною радою при Департаменті містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з метою надання їй експертної оцінки.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від
13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо
надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію( документи):
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1. Копії коригованої проектної документації будівництва торговельно-офісножитлового центру з підземним паркінгом ( на території колишнього «Сінного ринку»)
на земельних ділянках 8000000000:88:174:00438 площею 0,4885 га на вулиці Олеся
Гончара, 38-Б, 8000000000:88:174:0048 площею 1,3264 га на вулиці Олеся Гончара,
48/2, 8000000000:88:174:0015 площею 0,1667 га на вулиці Бульварно- Кудрявській,
15-А
2. Копію протоколу засідання Архітектурно-містобудівної ради при Департаменті

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), на якому розглядалося питання коригованої
проектної документації вищезазначеного будівництва, з наданням їй експертної
оцінки.
Інформацію на запит на виконання умов ч.1 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання запиту ГО «Антикорупційний
підприємницький фронт» на електронну адресу: apf@apf.org.ua

Президент ГО «Антикорупційний підприємницький фронт»

Єгоров І.А
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