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Про надання інформації щодо 

кількості довгобудів 

 

Катерині Шпачук 

 

Шановна пані Катерино! 

 

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Є. Ситніченка від 08.07.2021 № 3392 (з) Голосіївською районною в місті 

Києві державною адміністрацією опрацьовано Ваш запит щодо надання 

інформації про кількість довгобудів та за результатами розгляду 

повідомляємо про наступне. 

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Відповідно до чинного законодавства, районні в місті Києві державні 

адміністрації жодним чином не залучені до питань відведення у власність або 

користування земельних ділянок юридичним, фізичним особам у місті Києві 

та не наділені повноваженнями щодо участі у наданні дозволів на проведення 

будівельних робіт, розгляді та затверджені проєктної документації, здійснені 

контролю за будівельними роботами та прийнятті в експлуатацію 

завершених будівництвом об’єктів, за винятком об’єктів, замовниками яких 

визначено районі в місті Києві державні адміністрації. 

Переважна кількість об’єктів, які споруджуються у місті Києві, 

будуються за власні кошти забудовників або із залученням інвестиційних 

коштів. 
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При цьому, інформація щодо введених в експлуатацію об’єктів, 

будівництво яких триває або з тих чи інших причин призупинено, до 

районних в місті Києві державних адміністрацій, які не є органами місцевого 

самоврядування, не надходить. 

Одночасно надаємо наявну у Голосіївської районної в місті Києві 

державної адміністрації інформацію щодо переліку довгобудів в межах 

Голосіївського району, а саме: 

1. ЖК «Панорамне містечко», вул. Ракетна, 24; 

2. ЖК «Олімпійське містечко», вул. Ракетна, 24; 

3. ЖК «Мозаїка», Стратегічне шосе, 53; 

4. Житловий будинок «Тихорецький», вул. Тихорецька, 30/7; 

5. ЖК «Симфонія», просп. Науки, 66-70; 

6. ЖК «Еврика», просп. Академіка Глушкова, 6. 

 

З повагою 
 

Заступник голови        Олег КАЛУГІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергій Шостацький 

Альона Мамедова 

Ярослава Лемська 259 82 19 

 

 

 

 


