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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. 
Мені стало відомо про незаконне використання земельних ділянок на 

вул. Васильківська, 1 у Голосіївському районі міста Києва, будівництво на ній 
житлового комплексу ведеться з порушенням вимог земельного, містобудівного 
законодавства, державних будівельних норм та правил. 

За вказаною адресою Товариством з обмеженою відповідальністю «АНЕВА 
ІНДАСТРІ» ведеться будівництво багатоквартирних житлових будинків - 
житлового комплексу «White Lines». На сайті https://whitelines.com.ua/ міститься 
інформація про продаж квартир у зазначеному житловому комплексі.  

Всупереч вимогам земельного та містобудівного законодавства будівництво 
житлового комплексу здійснюється на земельних ділянках з цільовим 
призначенням – для будівництва та обслуговування закладів культурно-
просвітницького обслуговування (кадастрові номери: 8000000000:79:293:0013, 
8000000000:79:293:0014, 8000000000:79:293:0017). 

Крім цього, будівництво житлового комплексу здійснюється довкола 

ДП «Національний центр Олександра Довженка».  

У зв’язку з викладеним, на підставі статей 11, 13, 14, 15 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад»,  

 

https://whitelines.com.ua/


ПРОШУ:  

 

1. Невідкладно в межах своєї компетенції вжити заходів щодо перевірки 

законності виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «АНЕВА 

ІНДАСТРІ» будівельних робіт на вул. Васильківська, 1 у Голосіївському районі 

м. Києва.  

2. Перевірити наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АНЕВА ІНДАСТРІ» усіх необхідних дозвільних документів для виконання 

будівельних робіт на вул. Васильківська, 1 у Голосіївському районі м. Києва.  

3. Перевірити, на яких підставах будівництво житлового комплексу 

здійснюється на земельних ділянках з цільовим призначенням - для будівництва 

та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

4. Залучити мене, як депутата Київської міської ради, до перевірки.  

5. 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 

 


