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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Вячеславе Владиславовичу! 

 До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулись представники 
територіальної громади міста Києва з проханням про підтримку ініціативи про 
створення на земельній ділянці орієнтовною площею 1 га об'єкту благоустрою 
зеленого господарства вздовж р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва на 
вузькій прибережній смузі між парком «Прибережний» (Берковщина) та 
Дарницьким залізнично-автомобільним мостом (дивиться у додатку фрагмент 
карти з межами ділянки).

Вже кілька років небайдужі громадяни спільно піклуються про цю 
прибережну зону, проводячи толоки, неодноразово перемагаючи в «Громадський 
бюджет - Київ», а сама ділянка, яка отримала неофіційну назву «Грецька 
набережна» - стала улюбленим місцем прогулянок і відпочинку багатьох киян.

Треба зазначити, що вище зазначена ділянка не має кадастрового номеру та 
прилягає до земельної ділянки (кадастровий номер:8000000000:90:176:0036, тип 
власності: Комунальна власність. Цільове призначення: 12.04 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства для будівництва та експлуатації залізнично-автомобільного 
мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) (автомобільні 
підходи з Дніпровської набережної). 

Згідно відповіді КО «Київзеленбуд» від 24.12.2021 р. (дивиться у додатку до 
депутатського звернення), вище зазначена земельна ділянка відноситься до 
прибережно-захисної смуги річки Дніпро та до земель водного фонду. 

Враховуючи вказане вище та керуючись статтею 13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», статтею 20 Регламенту Київради, прошу Вас: 



1. Надати висновок щодо можливості створення зеленої зони на вище 
зазначеній земельній ділянці.

2. У разі позитивного висновку, підтримати ініціативу про створення на 
земельній ділянці орієнтовною площею 1 га об'єкту благоустрою зеленого 
господарства вздовж р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва на вузькій 
прибережній смузі між парком «Прибережний» (Берковщина) та 
Дарницьким залізнично-автомобільним мостом. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 
мене у встановлений законодавством України 10-денний строк через систему 
електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 
malenko@kmr.gov.ua.

Додатки:
 детальне розташування земельної ділянки на карті на 2 арк. у 2 прим.;  
 відповідь Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
щодо підтримки ініціативи на 2 арк. у 1 прим.; 

 робочі матеріали – витяг з бази даних Міського земельного кадастру 
на 2 арк. у 2 прим.;

 фото земельної ділянки на 1 арк. у 1прим. 
 Лист КО «Київзеленбуд» від 24.12.2021 р. на 1 арк. у 1 прим.

З повагою,
депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції 
«ГОЛОС»
у Київській міській раді        Григорій МАЛЕНКО

Черкашин Денис Євгенійович (044) 337-10-14 
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