
 
ДЕПУТАТ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 
 

«20» квітня 2018 року                                                            № 08/279/08/051-564 
 

Начальнику Управління екології та 
природних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністраії) 
Мальованому А.М. 
адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 
буд. 28 
 
Начальнику Державної екологічної інспекції 
у м. Києві 
Павленку В.В. 
адреса: 02000, м. Київ, вул. Кам’янська, 
буд. 133 
 
Генеральному директору 
КО «Київзеленбуд» 
Наконечному М.В. 
адреса: 04053, м. Київ вул. Кудрявська, 
буд. 23 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
Шановний Андрію Миколайовичу! 
Шановний Вікторе Вікторовичу! 
Шановний Михайле Васильовичу! 

 
До мене як депутата Київської міської ради звернулись мешканці житлових 

будинків № № 45, 54 по вул. Жилянській Голосіївського району міста Києва, 
занепокоєні можливістю незаконної забудови земельної ділянки (кадастровий 
номер 8000000000:72:197:0003) площею 0,2397 га, яка розташовується за 
адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та 
Жилянської. На вказаній земельній ділянці 12 квітня 2018 року близько 
16:00 години частково були видалені зелені насадження, тому громадяни 
просять перевірити законність вирубки зеленої зони.   



Відповідно до п. 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, необхідну для  
здійснення депутатських повноважень. 

Тому, враховуючи інтереси мешканців Голосіївського району міста Києва, 
з метою належного виконання депутатських повноважень, керуючись ст. 19 
Конституції України, ст. 13 та п. 2 ст. 14 Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», а також ст. 20 Регламенту Київської міської, 

ПРОШУ ВАС: 
1. У межах своїх повноважень надати інформацію щодо підстав 

обстеження зелених насаджень на земельній ділянці кадастровий номер 
8000000000:72:197:0003) площею 0,2397 га, яка розташовується за адресою: 
м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської.  

2. У межах своїх повноважень надати копію акта обстеження зелених 
насаджень, які підлягають видаленню на земельній ділянці кадастровий номер 
8000000000:72:197:0003) площею 0,2397 га, яка розташовується за адресою: 
м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської.  

3. У межах своїх повноважень надати копію ордера на видалення зелених 
насаджень на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:72:197:0003) 
площею 0,2397 га, яка розташовується за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, 
перетин вулиць Іллі Еренбурга та Жилянської.  

4. У межах своїх повноважень надати копію висновку з оцінки впливу на 
довкілля в результаті провадження діяльності на земельній ділянці кадастровий 
номер 8000000000:72:197:0003) площею 0,2397 га, яка розташовується за 
адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, перетин вулиць Іллі Еренбурга та 
Жилянської.  

Про результати розгляду піднятих питань прошу інформувати мене у 
встановлений законодавством України строк за адресою: 01044, м. Київ, 
вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на e-
mail: zhanna.kovalenko.21@gmail.com.  
 
 

З повагою, 
 
депутат Київради,                                                                  
член депутатської фракції 
«Об’єднання «Самопоміч» 
у Київській міській раді                                                        О.О. Пинзеник 
 
 
Вик.: Жанна Коваленко 
тел.: (093)948-11-40 

mailto:zhanna.kovalenko.21@gmail.com
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