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УКРАЇНА

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                 
просп. Повітрофлотський, 41, м. Київ, 03020   тел. (044) 226 20 88, 

E-mail: xxxxx@xxxxx.xxx.xx   Код ЄДРПОУ 37378937

Пану Тарасу

foi+reguest-95715-

0cb9d8c1@dostup.pravda.com.ua 

Управління інформаційного 

забезпечення та доступу до 

публічної інформації виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 
адміністрації)

Шановний пане Тарасе!

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка                      

від 15.11.2021 № 5873(з) у Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації розглянуто Ваш запит на публічну інформацію щодо надання 

інформації про створення об’єкту благоустрою зеленого господарства 

загального користування на вул. Промениста, встановлення та проведення 

траси відеоспостереження та отримання дозволу на розроблення проектної 
документації стосовно надання території, де розміщено алея та дитячий 

майданчик статусу скверу.
За результатом розгляду повідомляємо наступне.
Відповідно до інформації комунального об’єднання (далі – КО) 

«Київзеленбуд», на виконання протоколу від 22.05.2019 № 7/81  засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики про 

розгляд ініціативи депутата Київської міської ради Костюшка О. П. стосовно 

створення зеленої зони на земельній ділянці в межах вулиць Янтарної і Березової 
у Солом’янському районі м. Києва, здійснено організаційно-правові заходи та 
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подано до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
орієнтовною площею 0,044га, номер справи К-39125 від 11.06.2019 року.

Також повідомляємо, що Київською міською радою прийнято рішення               

від 12.03.2020 року №280/8450 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянок 

Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації 
зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на вул. Сосновій, 28, вул. 
Помаранчевій, 34, вул. Малиновій, 30, вул. Березовій, 36, вул. Янтарній, 38, вул. 
Променистій, 22 у Солом’янському районі міста Києва для утримання та 

експлуатації скверу».
У зв’язку з тим, що бюджетний запит було задоволено не в повному обсязі, 

зазначений об’єкт благоустрою не було включено до переліку на розробку 

документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок 

об’єктів благоустрою зеленого господарства на 2021 рік.
При виділенні доведеного фінансування на 2022 рік, КО «Київзеленбуд» 

розгляне можливість включити зазначений об’єкт благоустрою до переліку на 

розробку документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) 
земельних ділянок об’єктів благоустрою зеленого господарства на 2022 рік. До 

Адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2021 

рік зазначений об’єкт благоустрою не включено.
Проведення зборів мешканців для оформлення замовлення на 

встановлення та проведення траси відеоспостереження з підключенням  до 

центрального пункту охорони  для цілодобового контролю за правопорядком 

відноситься до повноважень голови ОСН «Комітет мікрорайону «Щастя».

З повагою 

Перший заступник голови                                                          Олександр СМИК 

Руслан Маленко 

Надія Діденко 207 09 66


