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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

До мене як депутата Київської міської ради звернулись жителі будинків 
№№ 45, 54 по вул. Жилянській Голосіївського району міста Києва, 
занепокоєні  можливістю незаконної забудови земельної ділянки (кадастровий 
номер 8000000000:72:197:0003) площею  0,2397 га, яка розташовується за 
адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та 
Жилянської. Тому громадяни просять з’ясувати інформацію щодо можливого 
виконання підготовчих/бдівельних робіт на відповідній земельній ділянці.  

Відповідно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» посадові особи місцевих органів виконавчої влади,  органів 
місцевого   самоврядування,   керівники  підприємств,  установ  та організацій  
незалежно  від  форми  власності,   розташованих   на території  відповідної  
ради,  на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали 
та іншу інформацію, необхідну для здійснення депутатських повноважень. 

У свою чергу, згідно із Положенням про Департамент містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), що затверджено рішенням Київської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 90, основними завданнями Департаменту є: аналіз 
стану містобудування на території міста, організація і розроблення, 
експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку 
містобудівних програм, генерального плану міста Києва, іншої містобудівної 
документації. Також, здійснення моніторингу забудови та іншого 
використання територій.  

Тому, враховуючи інтереси мешканців Голосіївського району міста 
Києва, з метою належного виконання депутатських повноважень, керуючись 



 

ст. 19 Конституції України, ст. 13 та п. 2 ст. 14 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», Положенням про Департамент містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), що затверджено рішенням Київської міської ради 
від 27 січня 2011 року № 90, а також ст. 20 Регламенту Київської міської, 
 

ПРОШУ ВАС: 
 

1. Надати витяг з МІАС ЗМД «Містобудівного кадастру міста Києва» 
щодо земельної ділянки, яка розташовується за адресою: м. Київ, 
Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської, із 
зазначенням функціонального призначення, а також експлікацію чинного 
генерального плану щодо вищевказаної земельної ділянки. 

2. Надати інформацію стосовно містобудівних умов та обмежень, а 
також   технічних   умов   щодо   об’єкту   будівництва  за   адресою: м. Київ, 
Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської. 

3. Надати копії всієї проектної документації щодо об’єкту будівництва 
за   адресою м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та 
Жилянської, що знаходиться в Департаменті містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації). 

 
Про результати розгляду порушених питань прошу інформувати мене у 

встановлений законодавством України строк за адресою: 01044, м. Київ, 
вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на e-mail: 
zhanna.kovalenko.21@gmail.com.  

 
 
З повагою, 
 
депутат Київради, 
член депутатської фракції  
«Об’єднання «Самопоміч» 
у Київській міській раді                    О.О. Пинзеник      
                                                    

 
 
 
 

 
 
 
 
вик.: Жанна Коваленко 
тел.: (093) 948-11-40 
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