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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. 

За наявною інформацією, Київською міською радою прийнято рішення від 

23.03.2017 № 27/2249 «Про надання статусу парку земельній ділянці, 

розташованій на просп. Правди (озеро Синє) у Подільському районі м. Києва» 

(далі – Рішення), що набрало чинності. 

З моменту прийняття рішення минуло більше 3 років, однак парк до цього 

часу не створено, земельна ділянка не взята на баланс Комунальним 

підприємством по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва. 

Озеро також до цього часу залишається без балансоутримувача та не 

утримується належним чином. 

Громада стурбована, що територія парку навколо озера може бути 

захоплена та забудована приватною забудовою та вимагає вжити заходів щодо 

взяття на баланс та благоустрою парку і озера. 

З огляду на вищезазначене, з метою захисту прав та законних інтересів 

громадян, задля сприяння розвитку сучасного українського мистецтва, на 

підставі статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  

ПРОШУ: 

1. Надати робочі матеріали, витяги з бази даних міського земельного 

кадастру, інформацію про законних власників/користувачів, копії документів, 

що підтверджують право власності чи право користування земельною ділянкою 



за адресою: м. Київ, Подільський район, проспект Правди, (озеро Синє) 

(кадастровий номер 8000000000:91:312:0036). 

2. В найкоротші терміни направити працівників Департаменту земельних 

ресурсів для обстеження земельної ділянки за адресою: м. Київ, Подільський 

район, проспект Правди, (озеро Синє) (кадастровий номер 

8000000000:91:312:0036), про що скласти відповідний акт, в якому зазначити, в 

тому числі, вид використання земельної ділянки, наявність/відсутність на ній 

об’єктів нерухомості та з якою метою використовуються ці об’єкти нерухомості.  

3. Залучити мене, як депутата Київської міської ради, до проведення 

обстеження вищевказаної земельної ділянки (контактний номер 097-555-10-57).  

4. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр-т. П.Григоренка, 39-Б, офіс 88 (тел. 098-525-86-

13). 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                                    Ігор Мірошниченко 


