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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Олександре Вікторовичу!  

 

До мене як депутата Київської міської ради звернувся Вербицький Я.В., 

представник ОСББ «Акон-140», що знаходиться на вул. Антоновича, 140 у 

Голосіївському районі м. Києва, з проханням допомогти отримати містобудівні 

умови та обмеження забудови земельної ділянки за адресою: м. Київ, 

вул. Антоновича, 136-138.   

Так, за інформацією представника ОСББ «Акон-140» 26 квітня 2007 року 

Київською міською радою було прийнято рішення № 497/1158 «Про передачу 

товариству з обмеженою відповідальністю «ПІРІТ» земельної ділянки для 

будівництва, експлуатації та обслуговування офісного центру з підземним 

паркінгом, дитячим і спортивним майданчиками на вул. Антоновича, 136-138 у 

Голосіївському районі м. Києва», яким було передано ТОВ «ПІРІТ» у 

довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку площею 0,34 га для 

будівництва офісного центру за рахунок міських земель, не наданих у власність 

чи користування. Однак, жителі прилеглих будинків і, зокрема, будинку № 140 

по вул. Антоновича категорично проти цього будівництва і вважають його 

незаконним.  

У свою чергу, згідно із ч. 2 ст. 14 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, на 



 

 

звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та іншу 

інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень. 

Резюмуючи вищевикладене, керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 13, 

ч. 2 ст. 14 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та ст. 20 

Регламенту Київської міської ради, прошу Вас: 

 

1. Надати витяг з МІАС ЗМД «Містобудівного кадастру міста Києва» щодо 

земельної ділянки, яка розташовується за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 

136-138.   

2. Надати інформацію стосовно містобудівних умов та обмежень, а також   

технічних   умов   щодо   об’єкту   будівництва  за адресою: м. Київ, 

вул. Антоновича, 136-138.   

3. Надати копії всієї проектної документації щодо об’єкту будівництва за 

адресою м. Київ, вул. Антоновича, 136-138, що знаходиться в Департаменті 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати мене 

у встановлений законодавством України строк за адресою: 01044, м. Київ, 

вул. Хрещатик, буд. 36. А також дублювати відповідь на e-mail: 

zh_kovalenko@ukr.net. 

 

  

 

З повагою, 

 

депутат Київської міської ради      О.О. Пинзеник                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Жанна Коваленко 093 948 11 40 
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