
                                      
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ 

Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки 
законності розташування існуючих будинків, будівель, споруд, інженерних 

мереж та комунікацій, малих архітектурних форм, а також перевірки 
порядку передачі/надання земельних ділянок, що знаходяться на території 
Труханового острова, у власність/користування на відповідність вимогам 

чинного законодавства 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кімн. №422, тел. (044) 202 72 38 

27 березня 2018 року                                            № 08/350/019-101 

 
Директору Департаменту земельних 
ресурсів КМДА 
Поліщуку О.Г. 
адреса: 01601, м. Київ, вул. 
Хрещатик, 32-а 
тел.: (044) 288-07-57 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Шановний Олексію Григоровичу ! 

 
   Інформуємо Вас, що 9 лютого 2017 року було створено Тимчасову 

контрольну комісію Київської міської ради з питань перевірки законності 
розташування існуючих будинків, будівель, споруд, інженерних мереж та 
комунікацій, малих архітектурних форм, а також перевірки порядку 
передачі/надання земельних ділянок, що знаходяться на території Труханового 
острова, власність / користування на відповідність вимогам чинного законодавства 
(далі - «ТКК»), що має на меті перевірку законності розташування існуючих 
будинків, будівель, споруд, інженерних мереж та комунікацій, малих 
архітектурних форм на території Труханового острова та перевірку законності 
передачі/надання земельних ділянок за рахунок території Труханового острова на 
відповідність нормам чинного законодавства України. 



Як стало відомо ТКК, на території Труханового острова зараз розташовується 
пункт відділу поліції в річковому порті Київ. У ТКК відсутня будь-яка інформація 
щодо відведення земельної ділянки для розміщення відділу поліції в річковому 
порті Київ та діяльності, яка там проводиться. 

 
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» і ст. 20 Регламенту Київської міської ради, 

 
ПРОШУ ВАС: 

 
1.Надати інформацію та копії документів, які знаходиться в розпорядженні 

Департаменту земельних ресурсів щодо правових підстав розміщення пункту 
відділу поліції в річковому порті Київ на території Труханового острова. 

 
Про результати розгляду цього депутатського звернення прошу інформувати 

мене у встановлений законодавством України строк.  

 
 
З повагою,  
 
Депутат Київської міської ради,                        
Голова Тимчасової контрольної 
комісії Київради з питань 
перевірки законності розташування 
існуючих будинків, будівель, споруд 
інженерних мереж та комунікацій, 
малих архітектурних форм, а також 
перевірки порядку передачі/надання 
земельних ділянок, що знаходяться 
на території Труханового острова, у 
власність/користування на 
відповідність вимогам 
чинного законодавства                                                                          
 
вик. Пак Ярослав 
050-681-51-48 


