
Адміністрація Президента України

Приймальня Президента України

Ш Ш Ш г~  № 22/039169-26 

На № _________________________ Ольга

ґоі+гецие8І-25159-
03bd7a94@dostup.pravda.com.ua

На Ваше звернення від 08.09.2017, що надійшло до Адміністрації Президента 

України, повідомляємо таке.

Відповідно до частини сьомої статті 5 Закону України “Про звернення 

громадян” звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із 

зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, згідно із 

частиною восьмою статті 5 цього Закону повертається заявникові з відповідними 

роз’ясненнями.

Не підписане звернення згідно із частиною першою статті 8 цього Закону 

визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Оскільки звернення не підписане, воно повертається Вам.

Якщо Ви звертатиметеся за допомогою засобів електронного зв’язку, ви 

можете надіслати підписаний документ у сканованій формі.

Додаток на 2 арк.

Заступник Керівника Приймальні К.Кокарєв

>Вик. Рудницька В. М. 

ЕООС-44-315200

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, тел. (044) 255-70-42, факс (044) 255-70-51

mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


Вхід. №1742 від 08.09.2017

From: Ольга [m ailt o :foi+request -25159-03bd7a94@dostup.pravda.com .ua]

Sent : Friday, Septem ber 8, 2017 1:02 PM

To: Головний департам ент забезпечення доступу до публічної інформаці <vidkryt ist@apu.gov.иа> 

Subject : Інформаційний запит - Незаконне будівництво- Київ, вул. Володимирська, 86-а

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13,19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 

року, які надають право звертатись із запитами до розпорядник ів інформ ації щодо надання публічної 

інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні докум енти):

Звертаюся до Вас з клопотанням про припинення будівництва багатоповерхового будинку з 

підземним парк інгом за адресою м. Київ вул. Володимирська 86 (літера А) (далі також  -  Об'єкт).

Об'єк т буде знаходиться на зем ельній д ілянці з кадастровим номером 8000000000:72:147:0023 (далі 

так о ж -Зем ельн а ділянка) та меж ує з будинком  за номером 84 по вул. Володимирськ ій.

Замовником Об'єк та є Товариство з обмеж еною відповідальністю «Юніон Девелопм ент Груп», 

ідентифікаційний код 40097823 (далі -  Замовник).

Замовник  користується Зем ельною  ділянкою на підставі Договору про право користування чуж ою 

земельною ділянкою  для забудови (суперфіцій) від 17.05.2017 р .№ 17/ 05. Реєстраційний номер 

Зем ельної ділянки -122488780000.

Замовник  розпочинає будівництво тринадцяти-поверхової будівлі з п ідзем ним  парк інгом . На 

сьогодні були зрізані багаторічн і дерева та здійснено дем онтаж ні роботи старої двоповерхової 

будівлі, що знаходилася на Земельній ділянці.

Хочу зазначити що до Зем ельної ділянки незрозум ілим  чином потрапила частина прибудинкової 

території будинк ів за номером 84 та 82 по вул. Володимирськ ій.

У відповідності до законодавства України в будівництві для м ож ливості будівництва багатоповерхівок  

необхідно виконати ряд вимог, зокрема:

- провести громадськ і слухання мешканців прилеглої території;

- виконати обстеж ення прилеглих будинк ів;

- провести експертизу проектної докум ентації у відповідності до ДБН 360-92* * ;

- отримати дозвільні документи в ДАБІ.

Наголошую, що Зем ельну д ілянку було надано під забудову без проведення громадських слухань.

На паркані, яким обнесли будівництво міститься інформація про те, що Об'єк т віднесено до III 

категорії складності, та про наявність Дек ларації про початок  будівельних робіт № КВ083171570787 

від 06.06.2017 р. (далі-Дек ларація).

Треба зазначити, що ж итловий будинок  за номером 84 по вул. Володимирськ ій , що є сум іж ним з 

Об'єктом  відноситься до пам 'яток  історії та його занесено до Держ авного реєстру нерухомих 

пам 'яток  України (Наказ М іністерства Культури України від 15.09.2010 р. N0706/ 0/ 16-10, охоронний 

номер 620-Кв) (далі також  -  Пам 'ятка історії).

У відповідності до Постанови КМ У від 27.04.2011 р. № 557 про затвердж ення Порядку про віднесення 

об'єктів будівництва до IV і V категорій складності нове будівництво не мож е бути віднесено до III 

категорії за рядом ознак , серед яких, окрім  інших є втрата об'єк тів к ультурної спадщини місцевого 

значення у випадку аварії або немож ливості подальшої експлуатації об'єк ту нового будівництва.

д Е З И Д К Н Т А  УКРа ї

Тобто, Об'єкту ж одним  чином  не мож е бути присвоєно III категорію складності.

1 З 8ЕР 2017

ши
га України
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Окрім цього, за інформ ацією , що м іститься у м істобудівному кадастрі м. Києва у кадастровому 

кварталі за номером 72:147, у якому знаходиться ж илий будинок 84 по вул. Володимирськ ій, що є 

пам 'яткою історії, та планується будівництво Об'єкту існує планувальне обм еж ення, яке значиться як 

підтоплення території. Підвальні прим іщеннях ж илого будинку 84 по вул. Володимирськ ій час від 

часу підтоплюються. Об'єк т, в свою чергу буде мати підземний парк інг загальною площею 816 кв. м.

Враховуючи вищевикладене, а також  ущільнену забудову і вік прилеглих будинк ів, будівництво 

адм ін істративно-офісної будівлі з підземним парк інгом буде мати негативний вплив на конструкції 

основ фундаментів і на стан будинк ів в цілому, що мож е призвести до їх руйнування та вплинути на 

ж иттєдіяльність їх м ешканців.

Також , порушується інсоляція прилеглих будинк ів по вул. Володимирська 82, 82а, 82в, 84 та будівлі 

школи № 44.

Оск ільки зволікання у реагуванні мож е призвести до невідворотності вищеописаних негативних 

наслідк ів, серед яких зокрем а руйнування Памятки історії просимо Вас негайно:

- втрутитися у вирішення питання щодо припинення будівництва Об'єкта;

- надати м істобудівн і умови та обмеж ення забудови Зем ельної д ілянки;

- виїхати з перевіркою на Зем ельну ділянку та перевірити докум енти на Об'єк т на предмет їх 

відповідності зак онодавству у сфері м істобудування та архітектури, держ авних стандартів, норм і 

правил забудови міста Києва; провести відповідне розслідування;

- анулювати Декларацію , у випадку порушення законодавства у сфері м істобудування та архітектури, 

держ авних стандартів, норм і правил забудови міста Києва та притягнути відповідальних осіб до 

крим інальної та адм ін істративної відповідальності;

- посприяти в охороні та збереж енні Пам 'ятки історії;

- повідомити про результати проведеної перевірки.

З повагою,

Ольга

Прошу надати відповідь у визначений законом терм ін електронною  поштою.

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди" , призначення якого - надання 

мож ливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою  публікацією цих 

запитів та відповідей на них


