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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
 Наразі на розгляді Київської міської ради перебуває проект рішення «Про надання 
ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ ТА 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури на вул. Миколи Василенка, 14 у Солом'янському районі міста Києва 
(201850554)» від 03.12.2021 №4365. 
 Вищевказаний проект рішення підтримано Постійною комісією Київської міської 
ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин (Протокол №25/27 від 
22.12.2021), Постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, 
правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами (Протокол № 12/13 від 22.12.2021) 
та Постійною комісія Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та 
міського благоустрою (Протокол №13/14 від 08.12.2021, підтримано з рекомендаціями 
перенесення існуючих дитячого та спортивного майданчиків при проектуванні житлового 
будинку). 
 

Натомість, до мене, як до депутатки Київської міської ради, звертаються, громадяни 
щодо недопущення ймовірно незаконної забудови по вул. Миколи Василенка, 14 у 
Солом'янському районі міста Києва, наразі на локації наявні спортивний та дитячий 
майданчики, які є єдиними у пішій доступності для мешканців навколишніх будинків.  

Справа в тому, що, згідно з інформацією, розміщеною у інформаційно-аналітичній 
системі «Майно» https://gis.kyivcity.gov.ua/green_zones/, є підстави вважати, що земельна 
ділянка, яка є предметом розгляду вищевказаного проекту рішення частково 
знаходиться в межах зеленої зони та обліковується за комунальним підприємством по 
утриманню зелених насаджень Солом’янського району. 

 
Також, розроблено альтернативний проект рішення Київської міської ради «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Київському комунальному об`єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/493
https://kmr.gov.ua/uk/comisii/493
https://kmr.gov.ua/uk/comisii/495
https://kmr.gov.ua/uk/comisii/495
https://gis.kyivcity.gov.ua/green_zones/


насаджень міста «Київзеленбуд» на просп. Космонавта Комарова, 20-24 у Солом'янському 
районі м. Києва для утримання та експлуатації скверу», К-35175 від 10.10.2018 №08/231-
3449/ПР, в якому йдеться про надання охоронного статусу скверу цій же земельній ділянці. 

Даний проект рішення вже було підтримано Постійною комісією Київської міської 
ради з питань екологічної політики і найближчим часом буде розглянуто Постійною 
комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних 
відносин. 
 

На підтримку ініціативи щодо недопущення забудови земельної ділянки по вул. 
М.Василенка, 14 (код земельної ділянки - 69:091:0162) мешканці будинків, що розташовані 
поруч, зокрема, по вул.М.Василенка, 14-Б і 14-В, а також будинку по просп.Л.Гузара, 24 
підготували колективні звернення, які підписало більше ста п'ятдесяти осіб, детальніше - у 
Додатках №№ 1,2,3. 
 
 Підсумовуючи та беручи до уваги ймовірну приналежність земельної ділянки до 
зеленої зони Києва, а також наявність альтернативного проекту рішення про надання 
охоронного статусу - скверу, вважаю необхідним включити до порядку денного засідання 
та розглянути вищезазначений проект рішення Київської міської ради від 03.12.2021 №4365 
Постійною комісією Київської міської ради з питань екологічної політики, яка, в рамках 
компетенції, визначеної Положенням про постійні комісії Київської міської ради, розглядає 
проекти рішень з питань, реалізація яких впливає на розвиток зелених зон міста Києва. 
 

На виконання моїх повноважень як депутатки Київської міської ради, керуючись 
ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

прошу: 
включити до порядку денного та розглянути на засіданні Постійної комісії Київської 

міської ради з питань екологічної політики проект рішення Київської міської ради «Про 
надання ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ ТА 
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури на вул. Миколи Василенка, 14 у Солом'янському районі міста Києва 
(201850554)» від 03.12.2021 №4365. 
 

Про результати розгляду звернення, а також час та дату проведення відповідного 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики прошу 
повідомити мене у визначений законом термін, шляхом надсилання листа на електронну 
пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 
З повагою, 
депутатка Київської міської ради                                                          Ксенія СЕМЕНОВА 
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