ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

201 Э_ р.

№ п /р

Голові Київської міської
державної адміністрації
Кличку В. В.
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
щодо незаконного будівництва

Шановний Віталію Володимировичу!
Дозвольте засвідчити Вам свою повагу та проінформувати Вас про
наступне.
До мене як до депутата Київської міської ради звернулися мешканці
Голосіївського району які повідомили що в Голосіївському районі міста Києва
ведеться незаконне будівництво ЖК «Успішний Квартал» за адресами: вул.
Творча, 57, вул. Успішна, 14, 28, вул. Московська, 37, 58 (коди ділянок:
79:364:0208, 79:364:0215, 79:364:0252, 79:364:0239, 72:520:0050, 72:520:0052,
72:520:0053, 72:520:0054, 79:364:0259, графічне зображення місця розташування
додається). Генеральним підрядником будівництва виступає ТОВ «ДЕВІЖН
КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 36147794).
За словами мешканців на земельних ділянках, які призначені для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд
(присадибні
ділянки)
проводяться
роботи
з
будівництва
шестиповерхових багатоквартирних житлових будинків. Забудовник свідомо
занижує клас наслідків об’єкта реєструючи декларації на окремі будинки, а не на
комплекс, що також є порушенням законодавства. Жодних об’єктів соціальнопобутової інфраструктури забудовник будувати не збирається, що безсумнівно
збільшить завантаженість на існуючу інфраструктуру і спричинить додаткові
незручності для мешканців району.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 13 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад», на виконання моїх повноважень як
депутата Київської міської ради, —

ПРОШУ:
1. Надати растри аерофотозйомки, графічні робочі матеріали, інформацію
про майнові права власників зазначених земельних ділянок.
2. Провести контроль: виконання вимог щодо використання земель за
цільовим призначенням; за додержанням земельного законодавства,
встановленого режиму використання земельних ділянок за вказаними
адресами.
3. Надати копію документу з результатами здійсненого контролю відносно
вищезазначених земельних ділянок.
4. Надати копії правовстановлюючих документів на вищезазначені земельні
ділянки.
5. Надати витяг щодо чинних містобудівних регламентів та інших умов
провадження містобудівної діяльності, містобудівних умов та обмежень
щодо певної території, а також наявних умов та обмежень щодо
використання земельних ділянок і розташованих на них об’єктів
нерухомості, в т. ч. викопіювання із містобудівної документації (офіційні
відомості) щодо зазначених земельних ділянок.
6. Надати копію містобудівних умов та обмежень для будівництва на
вказаних земельних ділянках.
7. Надати витяг з містобудівного кадастру м. Києва за зазначеними адресами.
8. Надати копію дозвільних документів на будівництво на зазначених
земельних ділянках.
9. Оперативно провести державний архітектурно-будівельний контроль
дотримання відповідності проектної, дозвільної документації, виконання
будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності
на зазначених земельних ділянках відповідно до додатку та ознайомити
мене з його результатами.
10. В разі виявлення порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності
- вжити заходів відповідного реагування.
11.Здійснити виїзну перевірку (обстеження) стану благоустрою вищевказаних
земельних ділянок.
12. Надати копію контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та
його відновлення видану для зазначеного будівництва.
13. Проінформувати мене про результати розгляду даного звернення у
встановлений законодавством України десятиденний строк за адресою:
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (каб. 419).
Додаток на 1 стор.
З повагою
Депутат Київської міської ради

Володимир Назаренко

