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УКРАЇНА 
 

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115   тел. (044) 424 30 06, (044) 424 34 16, 

Е-mail: doс.srda@kmda.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37395418 

 

        Катерині Шпачук  
        e-mail: foi+request-89109-  

                                                                           978f18eb@dostup.pravda.com.ua  

 

Про надання інформації на  
інформаційний запит 

 

Пані Катерино! 
 

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 
відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
за дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 
08.07.2021 № 3392 (з), у межах повноважень, розглянуто Ваш інформаційний 
запит від 08.07.2021 щодо надання кількості довгобудів у місті Києві станом 
на 2021 рік та повідомляємо. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України 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 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про 
реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих 
повноважень» Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація не 
наділена повноваженнями щодо регулювання питань у галузі земельних та 
будівельних відносин.  

Переважна кількість об’єктів, які споруджуються у Святошинському 
районі міста Києва, будуються за власні кошти забудовника або із залученням 
інвестиційних коштів. При цьому, інформація щодо введених в експлуатацію 
об’єктів, будівництво яких триває або з тих чи інших причин призупинено, як 
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правило, не надається до районних в місті Києві державних адміністрацій, які 
не є органами місцевого самоврядування. 

За результатами розгляду, надаємо наявну інформацію про довгобуди-

об’єкти незавершеного житлового будівництва на території Святошинського 
району міста Києва в додатку. 

Також зазначаємо, що відповідно до частини першої та третьої статті 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи 
бездіяльності розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюються відповідно до 
Кодексу адміністративного судочинства України. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 
 

 

З повагою 

 

Заступник голови                                                          Олексій МОШКОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андрій Кучерявий 

Леся Паламарчук: 424-12-69 
 

 

 

 

 

 

 


