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Щепартаменту земельних ресурсirз
виконавчого органу КиiвськоТ
MicbKoT ради (КМДА)
Полiщуку О. Г.
вул. Хреu,уаmuк, 32-rtr
лt. Кuiв, 01б0l

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНВННЯ
Пр о наd ання плану прuбу duHKo Bol' mерumорii'
по вул. М.Шепmuцькоzо, 14.

Шановнuй Олексiю Грuzоровuчу !
мене, як до депутата КиТвськоI MicbKoT ради звернулась Мiлiцька Л.В,,
представником мешканцiв будинку }lb 14, по вул. Митрополитil

,.Що

яка е

Шептицького,

з

приводу надання плану прибулинковоi територiТ вищ]

будинку.
Як повiдомляе заявниця, будинок введено в експлуатацiю з 2004 року Til
на даниЙ час мешканцям невiдома прибулинкова територiя бул. 14, по вул.
М.Шептицького. Неоднор€lзово зверталися до кП <<Житло-Сервiс>>, щ()
обслуговус даний будинок,
приводу надання iнформацiТ про те, я](
вираховуеться плата за користування прибудинковою територiею i яка площil
цiеТ територiТ, але вiдповiдь не отрим€tпи.
I{астиною 2 cTaTTi 14 Закону Украiни <<Про статус депутатiв мiсцеви:<
рад>, встановлено, що посадовi особи мiсцевих органiв виконавчоi влади,
органiв мiсцевого самоврядування, керiвники пiдприемств, установ Til
органiзацiЙ, незаlrежно вiд форми власностi, розташованих на територii
вiдповiдноi ради, на звернення депутата мiсцевоТ ради надають йому довiдковi
з€Lзначеного

з

матерiали

Та iншу iнформацiю, необхiднi для здiйснення

повноважень.

депутатськи)(

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 11,13 Закону УкраiЪи <Пllо

статус депутатiв мiсцевих

рад)>,

прошу:

1. Надати копiю акту на право власностi чи користування земельною
дiлянкою яка призначена для обслуговування багатоквартирного будинlсу
по вул. Митрополи,га IТТептицького, 14.

Вiдповiдь за результатами розгляду цього депутатського звернен]{я
надiслати у встановлений чинним законодавством строк на адресу: 01044,
м. Киiв, вул" Хрещатик, Зб на iм'я депутата КиТвськоi мiськоi ради
Петровця О. Ф.

Вiдповiдно до пункту 2 cTaTTi 13 Закону Украiни <<Про статус депутатiв
мiсцевих рад), керiвники пiдприсмств, установ та органiзацiй, незаJIежно вiд
форми власностi, розташованих на територii вiдповiдноТ ради, до якl4х
звернувся депутат, зобов'язанi у десятиденний строк розглянути порушене HIIM
питання та надати вiдповiдь, а в разi необхiдностi додаткового вивчення I{и
перевiрки дати йому вiдповiдь не пiзнiше як у мiсячний строк.
KpiM того, варто зауважити, що чинним законодавством УкраТllи
передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть за невиконання законних вимог
депутата мiсцевоI ради, створення штучних перешкод у його роботi, а так()Ж
надання йому завiдомо неправдивоi iнформацii (частина 1 статгi 3 51
Кримiнального кодексу УкраiЪи).

З поваzою,

депутат Киiвськоi мiськоi ради

о.Ф.пвтроввI]:ь

