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Ірині

Шановна пані Ірино!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка 
від 12.11.2021 № 5848 (з) у Департаменті міського благоустрою виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - 
Департамент) опрацьовано в частині, що стосується запит на інформацію від 
10.11.2021 щодо надання інформації стосовно КПП зі шлагбаумом на перетині 
вулиць Микільсько-Слобідська та вулиці Андрія Аболмасова у Дніпровському 
районі міста Києва.

За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до рішення 
Київської міської ради від 22.09.2011 № 35/6251 «Про внесення змін і доповнень 
до деяких рішень Київської міської ради» скасовано дозвіл (ордер) на порушення 
благоустрою - додаток № 6 до Правил благоустрою міста Києва, затверджених 
рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, та затверджено 
новий документ - контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою 
згідно з формою.

Департамент видав ПрАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і 
конструкцій» контрольну картку № 17040031-Дн на тимчасове порушення 
благоустрою та його відновлення в зв’язку з встановленням тимчасової огорожі 
на період будівництва житлових будинків з об’єктами соціально-культурного 
призначення та підземними паркінгами.

Станом на сьогодні багатоквартирні будинки за вказаною адресою не 
введені в експлуатацію, проводяться будівельні роботи, територія є будівельним 
майданчиком, тому з метою дотримання правил техніки безпеки, упередження 
нещасних випадків – територія огороджена для унеможливлення потрапляння 
сторонніх осіб та їх травмування.

Інні питання зазначені в запиті не належать до повноважень Департаменту.
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