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Департамент містобудування та 
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Щодо об’єкта будівництва 
по вул. Мечникова, 11-А у Печерському районі міста Києва

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
(в порядку статті 16 Закону України 

«Про статус народного депутата України»)

Мені, як народному депутату України з інформації розміщеної на 
загальнодоступних інформаційних порталах стало відомо, що Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України видано замовнику – Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія «Сервіс» сертифікат, 
яким підтверджено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта 
з будівництва офісно-житлового центру на вул. Мечникова, 11-А у Печерському 
районі міста Києва.

Статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України» 
закріплено, що народний депутат має право на депутатське звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та 
підпорядкування, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з депутатською 
діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань. Депутатське 
звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, 
звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об'єднань 



громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з 
питань, віднесених до їх компетенції.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові 
особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким 
адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його 
одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду 
звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це 
офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк 
розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може 
перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

Враховуючи викладене, та керуючись ст. 16 Закону України «Про статус 
народного депутата України», прошу надати копію містобудівних умов та 
обмежень для проектування об’єкта з будівництва офісно-житлового центру на 
вул. Мечникова, 11-А у Печерському районі міста Києва.

Відповідь на депутатське звернення прошу надіслати у строк визначений 
Законом України «Про статус народного депутата України».
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