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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Юріє Віталійовичу! 

До мене як депутата Київської міської ради з колективним зверненням звер-
нулись жителі будинку № 45 по вул. Жилянській Голосіївського району міста 
Києва, занепокоєні можливістю незаконної забудови земельної ділянки (кадаст-
ровий номер 8000000000:72:197:0003) площею  0,2397 га, яка розташовується за 
адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянсь-
кої. Тому громадяни просять з’ясувати інформацію про порядок набуття права 
на зазначену земельну ділянку, а також чи дотримані норми чинного законодав-
ства України під час державно-приватного партнерства.  

Так, слід зазначити, рішенням Київської міської ради від 24.04.2003 року 
№ 402/562 передано Генеральній прокуратурі України в постійне користування 
земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва, експлуатації та обслуго-
вування житлового будинку на перетині вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської у 
Голосіївському районі. 

У зверненні мешканців сказано, що саме на цій земельній ділянці було 
вирублено близько 30 дерев, більшість з яких були віковими. Також у зверненні 
викладена інформація про укладений договір між Генеральною прокуратурою 
України та ТОВ «ЛЕНД ПРОПЕРТІ», яке є виконавцем будівельних робіт на зе-
мельній ділянці. 

У свою чергу, враховуючи те, що в ч. 1 ст. 14 Закону України «Про дер-
жавно-приватне партнерство» вказано, що визначення приватного партнера для 
укладення договору (договорів) у рамках державно-приватного партнерства 



здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених за-
конодавством, то виконавець будівельних робіт ТОВ«ЛЕНД ПРОПЕРТІ» мав 
пройти конкурс відповідно до положень чинного законодавства. 

 
Тому, враховуючи інтереси мешканців Голосіївського району міста 

Києва, керуючись ст. 19 Конституції України, ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 
державно-приватне партнерство», ст. 13 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад» та ст. 20 Регламенту Київської міської ради,  
 

ПРОШУ ВАС: 
 

1. Надати інформацію щодо того, які дії були вчинені на виконання   вимог 
рішення Київської міської ради від 24.04.2003 року №402/562, а також на 
якому етапі знаходиться реалізація відповідного рішення.   

2. Надати інформацію щодо вжитих заходів стосовно державної реєстрації 
права постійного користування на земельну ділянку, яка розташовується за ад-
ресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянсь-
кої.  

3. Надати інформацію щодо початку проведення будівельних робіт, робіт 
з реконструкції  та обслуговування житлового будинку на земельній ділянці, 
яка розташовується за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць 
Іллі Еренбурга та Жилянської.  

4. Надати інформацію чи був укладений договір (договори) в рамках дер-
жавно-приватного партнерства між Генеральною прокуратурою України та 
ТОВ «ЛЕНД ПРОПЕРТІ» щодо вчинення будь яких дій, спрямованих на об-
слуговування території земельної ділянки, будівництва, реконструкції  та об-
слуговування житлового будинку на земельній ділянці, знищення зелених нас-
аджень на земельній ділянці, яка розташовується за адресою: м. Київ, Го-
лосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської. Якщо такий 
договір (договори) були укладені, просимо Вас надати копії документів та ін-
формацію, чи процедура визначення ТОВ «ЛЕНД ПРОПЕРТІ» приватним 
партнером була проведена з дотриманням вимог чинного законодавства 
України. 

5. Надати інформацію чи були укладені договори в рамках державно-при-
ватного партнерства, спрямованих на обслуговування території земельної 
ділянки, будівництва, реконструкції  та обслуговування житлового будинку на 
земельній ділянці, знищення зелених насаджень на земельній ділянці, яка 
розташовується за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі 
Еренбурга та Жилянської. Якщо такі договори є укладеними, просимо вас 



надати копії документів та інформацію, чи процедура визначення приватного 
партнера ( партнерів )  була проведена з дотриманням вимог законодавства 
України. 

6. Надати інформацію щодо підстав вирубки зелених насаджень на земель-
ній ділянці, яка розташовується за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, пере-
тин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської. Також надати інформацію чи було 
таке рішення погоджено з органами місцевого самоврядування. 

 
Про результати розгляду піднятих питань прошу інформувати мене у вста-

новлений законодавством України строк за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хреща-
тик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на e-mail: zhanna.ko-
valenko.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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