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УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001   тел. (044) 278-19-85, 235-10-25

Контактний центр міста Києва (044) 15 51  E-mail: architecture@kyivcity.gov.ua  Код ЄДРПОУ 26345558

Ірині
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Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                         
(далі – Департамент) за дорученням заступника керівника апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                   
Є. Ситніченка  від 12.11.2021 № 5848 (з) розглянуто інформаційний запит                    
від 10.11.2021, що надійшов від Міністерства розвитку громад та територій 
України від 12.11.2021 № 7/14.4.1/17242-21, стосовно надання схеми вулично-
дорожньої мережі та законності розміщення приватного КПП зі шлагбаумом на 
перетині вулиць Микільсько-Слобідської та вулиці Андрія Аболмасова.

За результатами розгляду запиту та в межах компетенції інформуємо, що 
відповідно до статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», червоні лінії – це визначені в містобудівній документації щодо 
пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, 
майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення. 
Червоні лінії визначаються містобудівною документацією.

Надаємо довідку (витяг) з містобудівного кадастру (офіційні відомості), 
що містить інформацію про функціональні зони території (з відображенням 
червоних ліній), планувальні обмеження відповідно до Генерального плану 
міста Києва та проект планування його приміської зони, затвердженого 
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рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 (далі – Генеральний 
план міста Києва) відносно району розташування перетину вулиці Микільсько-
Слобідської та вулиці Андрія Аболмасова (в додатку).

Надаємо схему вулиць та доріг Генерального плану міста Києва (в 
додатку).

Інші питання запиту згідно з Положенням про Департамент, затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 27.01.2011 № 90 (із змінами), не належать до 
повноважень Департаменту.

Додатки: 1. Довідка (витяг) з містобудівного кадастру (офіційні відомості),                         
на 2 арк. в 1 прим.

2. Схема вулиць та доріг Генерального плану міста Києва, на 1 арк. в                  
1 прим.

Начальник Служби
містобудівного кадастру                                                            Сергій ЛАХМАТОВ

Марина Зайченко 234 80 04                                                                                               вх. № 5848 (з) від 12.11.2021


