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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Тимуре Фіруддіновичу!
Шановний Андрію Євгеновичу!
До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці
Дарницького району м. Києва з приводу можливого факту захоплення земельної
ділянки під автомобільну стоянку (паркувальний майданчик) поруч з ДНЗ №270
(вул. Драгоманова, 6) у Дарницькому районі м. Києва.
Так, за інформацією небайдужих мешканців в Дарницькому районі йде
захоплення земельної ділянки за вище зазначеною адресою. По периметру
земельної ділянки встановлений паркан. Паспорт об’єкту будівництва чи будь-яка
інша інформація щодо проведення робіт відсутня. Натомість, за даним парканом
паркуються автомобілі (див. фото у додатку до депутатського звернення).
Згідно підпункту 15.3.18 діючих Правил благоустрою міста Києва щодо
влаштування автостоянок, майданчиків тимчасового відстою автотранспорту без
капітальної забудови потрібен наступний пакет документів:
- документ на право землекористування або договір з КП
«Київтранспарксервіс»;
- узгоджена проектна документація.
Згідно відповіді від голови виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація) В. Кличка від 07.07.2021 р. №001-1667

(див. копію у додатку до депутатського звернення), паркувальний майданчик за
вище зазначеною адресою розмішений на земельній ділянці комунальної
власності з кадастровим номером: 800000000:63:245:0200. Київська міська рада
рішення про передачу (надання) зазначеної земельної ділянки у власність
(користування) не ухвалювала. Також Департамент міського благоустрою КМДА
не видавав картку на порушення благоустрою у зв’язку з облаштуванням
паркувального майданчика на вул. Драгоманова, 6, вимоги припису від 14.06.2021
№2119745 власником тимчасової огорожі не були виконані.
Водночас повідомляємо, що Дарницька районна в місті Києві державна
адміністрація зверталася листом до від 10.02.2021 р. №101-977/04 до
Департаменту міського благоустрою КМДА з проханням демонтувати
паркувальний майданчик та паркан довкола нього.
Керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та
статтею 20 Регламенту Київради прошу Вас:
1. Департаменту міського благоустрою КМДА:
- провести всі необхідні дії щодо вжиття заходу по демонтажу
паркувального майданчика та паркану поруч з ДНЗ №270
(вул. Драгоманова, 6) у Дарницькому районі м. Києва (земельна
ділянка з кадастровим номером: 800000000:63:245:0200), а також
додатково поінформувати про дату демонтажу мого помічника
Дядюшко М. (+ 38 (095) 50 25 283);
2. 1. ГУ НП у Києві:
- внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати
розслідування за фактом облаштування паркувального майданчика
поруч з ДНЗ №270 (вул. Драгоманова, 6) у Дарницькому районі
м.
Києва
(земельна
ділянка
з
кадастровим
номером:
800000000:63:245:0200);
- в межах компетенції вжити можливих заходів реагування на
описанні порушення за фактом облаштування паркувального
майданчика та забезпечити здійснення заходів досудового
розслідування щодо встановлення винних осіб.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати мене у
встановлений законодавством України 10-ти денний строк за адресою: 01044,
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, а також на наступну електронну адресу:
malenko@kmr.gov.ua
Додаток на 3 арк. у 2 прим.
З повагою,
депутат Київської міської ради,
голова депутатської фракції
«ГОЛОС»
у Київській міській раді
38 (095) 50 25 283
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