
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ 

пропозицій та рекомендацій Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва,  

які викликають суспільний резонанс на території міста Києва 

(станом на 13.08.2019 року) 

 
Адреса Вид висновку Зміст висновку Результат 

Голосіївський район    

- вул. Героїв Оборони, 8 (ЖК 

«Виставковий»)  

остаточний  Поінформувати землекористувача – 

Інститут аграрної економіки Української Академії 

Аграрних Наук про прийняття Комісією 

рекомендацій та попередити про невідповідність 

намірів забудови земельної ділянки з кадастровим 

номером 8000000000:79:392:0004 відповідно до 

Договору про реалізацію проекту будівництва 

житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями та паркінгом за 

адресою: вул. Героїв Оборони, 8 у Голосіївському 

районі м. Києва від 21.09.2016 року вимогам 

містобудівної документації на місцевому рівні; 

 Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

проводити щомісячні обстеження земельної 

ділянки з кадастровим номером 

8000000000:79:392:0004 та у разі виявлення 

підготовчих та/або будівельних робіт, відмінних 

від вказаних у декларації про початок виконання 

будівельних робіт від 31.05.2017 року № КВ 

08317153315 - вижити вичерпних заходів для 

припинення використання земельної ділянки з 

кадастровим номером 8000000000:79:392:0004 не 

за цільовим призначенням, стягнення збитків, 

За результатами 

проведених перевірок 

підготовчі роботи до 

будівництва зупинені, 

демонтовано 

тимчасову огорожу. 

Землекористувача 

попереджено про 

необхідність 

дотримання вимог 

законодавства. 



завданих вказаним бюджету міста Києва, 

притягнення осіб, винних у вказаному, до 

відповідальності; 

 Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

відповідно до статті 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» врахувати 

вказану інформацію у разі звернення 

землекористувача (замовника будівництва) про 

видачу містобудівних умов та обмежень; 

 Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

вичерпних заходів для скасування декларації про 

початок виконання будівельних робіт від 

31.05.2017 року № КВ 08317153315 та спільно із 

Департаментом Державної архітектурно-

будівельної інспекції у місті Києві у разі виявлення 

підготовчих та/або будівельних робіт - вжити 

вичерпних заходів щодо усунення порушень 

вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, притягнення осіб, винних у вказаному, 

до відповідальності. 

- вул. Казимира Малевича, 44-46 проміжний 1. Направити проект «Будівництво житлового 

будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями та підземним паркінгом на вулиці 

Казимира Малевича, 44, 46 у Голосіївському 

районі м. Києва» на розгляд архітектурно-

містобудівної ради при Департаменті 

містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

З метою зняття 

соціальної напруги 

рекомендовано 

направити на розгляд 

архітектурно-

містобудівної ради 



державної адміністрації) відповідно до 

домовленостей, досягнутих представниками 

сторін на зустрічі із Київським міським головою В. 

Кличком 22.04.2019 року. 

2. Врахувати, що на час розгляду вказаного 

питання архітектурно-містобудівною радою при 

Департаменті містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

будівельні роботи на об’єкті «Будівництво 

житлового будинку з вбудованими нежитловими 

приміщеннями та підземним паркінгом на вулиці 

Казимира Малевича, 44, 46 у Голосіївському 

районі м. Києва» припиняються, важка техніка 

вилучається із території об’єкту відповідно до 

домовленостей, досягнутих представниками 

сторін на зустрічі із Київським міським головою В. 

Кличком 22.04.2019 року. 

3. Врахувати, що на час розгляду вказаного 

питання архітектурно-містобудівною радою при 

Департаменті містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

припиняється спротив (протест) мешканців на 

об’єкті «Будівництво житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями та 

підземним паркінгом на вулиці Казимира 

Малевича, 44, 46 у Голосіївському районі м. 

Києва» відповідно до домовленостей, досягнутих 

представниками сторін на зустрічі із Київським 

міським головою В. Кличком 22.04.2019 року. 



- вул. Жилянська, 68 (ЖК «38 перлина, 

Київ»)  

остаточний 1. Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації): 

1.1. вжити заходів для виконання Постанови 

Верховного Суду від 27.11.2018 року у справі № 

910/21685/17; 

1.2. звернутися до Слідчого відділу 

Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві із заявою 

про визнання потерпілим у кримінальному 

провадженні № 120171000000000776; 

1.3. звернутися до прокуратури міста Києва 

щодо внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань відомостей про вчинене кримінальне 

правопорушення за ч. 3 ст. 197-1 КК України, 

визнання потерпілим у вказаному кримінальному 

провадженні, пред’явлення цивільного позову. 

2. Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів, передбачених пунктом 20.2 розділу XХ 

Правил благоустрою міста Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 

року № 1051/1051 для демонтажу самовільно 

розміщених об’єктів та/або елементів 

благоустрою. 

За результатами 

проведених перевірок 

ініційовано відкриття 

кримінального 

провадження за ч. 3 ст. 

197-1 КК України. 

    

Дарницький район    

- ж/м «Осокорки» («Патріотика на 

озерах»)  

остаточний  Київській міській раді, структурним 

підрозділами виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Дарницькій районній в місті Києві 

державній адміністрації утриматись від видачі 

(реєстрації) будь-яких вихідних даних, документів 

За результатами 

проведених перевірок 

демонтовано 

незаконно розміщені 

конструкції. 

Київською міською 



дозвільного, повідомного, декларативного 

характеру, укладення будь-яких договорів (угод), 

надання будь-яких висновків товариству з 

обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс» 

та будь-яким іншим фізичним та/або юридичним 

особам в частині освоєння земельних ділянок 

кадастровий номер 8000000000:96:001:0008, 

розташована за адресою: ж/м Осокорки-

Центральні (1, 2, 2а мікрорайони) у Дарницькому 

районі м. Києва; кадастровий номер 

8000000000:96:001:0009, розташована за адресою: 

ж/м Осокорки-Центральні (3 мікрорайон) у 

Дарницькому районі м. Києва; кадастровий номер 

8000000000:96:001:0010 розташована за адресою:                              

ж/м Осокорки-Центральні (4 мікрорайон) у 

Дарницькому районі м. Києва; кадастровий номер 

8000000000:96:001:0011 розташована за адресою:                              

ж/м Осокорки-Центральні Центральні (5 

мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва; 

кадастровий номер 8000000000:96:001:0013, 

розташована за адресою: ж/м Осокорки-

Центральні (6 мікрорайон) у Дарницькому районі 

м. Києва; 

 підприємствам, установам та організаціям 

комунальної форми власності територіальної 

громади міста Києва та акціонерним товариствам, 

у статутному капіталі яких є частка територіальної 

громади міста Києва утриматись від видачі 

(надання, реєстрації) технічних умов, вихідних 

даних, вчинення інших дій у частині освоєння 

земельних ділянок кадастровий номер 

8000000000:96:001:0008, розташована за адресою: 

ж/м Осокорки-Центральні (1, 2, 2а мікрорайони) у 

радою припинено 

право користування 

землею. Судом 

скасовано дозвіл на 

виконання 

будівельних робіт. 



Дарницькому районі м. Києва; кадастровий номер 

8000000000:96:001:0009, розташована за адресою: 

ж/м Осокорки-Центральні (3 мікрорайон) у 

Дарницькому районі м. Києва; кадастровий номер 

8000000000:96:001:0010 розташована за адресою: 

ж/м Осокорки-Центральні (4 мікрорайон) у 

Дарницькому районі м. Києва; кадастровий номер 

8000000000:96:001:0011 розташована за адресою: 

ж/м Осокорки-Центральні Центральні (5 

мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва; 

кадастровий номер 8000000000:96:001:0013, 

розташована за адресою: ж/м Осокорки-

Центральні (6 мікрорайон) у Дарницькому районі 

м. Києва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Контактбудсервіс» та будь-

яким іншим фізичним та/або юридичним особам. 

- вул. Лісна, 78  остаточний 1. Поінформувати товариство з обмеженою 

відповідальністю «АВМ-СОЮЗ» про необхідність 

використання земельної ділянки (кадастровий 

номер 8000000000:90:309:0008) площею 1,4002 га 

на вул. Лісній, 78 у Дарницькому районі м. Києва 

відповідно до її цільового призначення. 

2. Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

запропонувати товариству з обмеженою 

відповідальністю «АВМ-СОЮЗ» зменшити площу 

орендованої земельної ділянки на вул. Лісній, 78 у 

Дарницькому районі м. Києва, яка необхідна для 

експлуатації та обслуговування нежилих будівель 

із подальшим віднесенням частини земельної 

ділянки, яка буде повернута до зеленої зони 

загального користування. 

За результатами 

проведених перевірок 

підготовчі роботи до 

будівництва зупинені, 

демонтовано 

тимчасову огорожу. 



3. Управлінню екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у разі 

підтвердження неправомірності видалення 

зелених насаджень на вул. Лісній, 78 у 

Дарницькому районі м. Києва – вжити заходів для 

стягнення їх відновної вартості та штрафних 

санкцій у судовому порядку. 

    

Дніпровський район    

- вул. Березняківська, 30в остаточний Департаменту земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) направити товариству з 

обмеженою відповідальністю «КАТЕНА» (бульв. 

Лесі Українки, 7б, оф. 155, м. Київ, 01133, код 

ЄДРПОУ 32961804) лист-повідомлення про 

заперечення у поновленні договору оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 

8000000000:90:137:0106 загальною площею 0,4570 

га на вул. Березняківській, 30-в у Дніпровському 

районі м. Києва від 13.04.2006 № 66-6-00348, 

укладеного на підставі рішення Київської міської 

ради від 08 грудня 2005 року № 578/3039 «Про 

передачу товариству з обмеженою 

відповідальністю «КАТЕНА» земельної ділянки 

для будівництва житлового будинку з 

приміщеннями соціально-громадського 

призначення та підземним паркінгом на вул. 

Березняківській, 30-в у Дніпровському районі м. 

Києва» (із урахуванням додаткової угоди, визнаної 

укладеною Постановою Вищого господарського 

суду України від 19.05.2014 року у справі № 5011-

62/3230-2012) та підготувати проект рішення 

За результатами 

проведених перевірок 

повідомлено про 

відмову у продовженні 

договору оренди 

земельної ділянки, 

направлено звернення 

щодо перевірки 

дозвільної 

документації до ДАБІ 

України. 



Київської міської ради про відмову в поновленні 

договору оренди земельної ділянки кадастровий 

номер 8000000000:90:137:0106 загальною площею 

0,4570 га на вул. Березняківській, 30-в у 

Дніпровському районі м. Києва від 13.04.2006 № 

66-6-00348. 

Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів щодо анулювання контрольної картки на 

тимчасове порушення благоустрою № 17040062 

від 01.06.2017 року, утриматись від оформлення 

нової контрольної картки на тимчасове порушення 

благоустрою по вул. Березняківській, 30-в у 

Дніпровському районі м. Києва. 

Звернутися до Департаменту Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України у місті 

Києві щодо скасування містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної ділянки від 

26.06.2015 року № 398/15/12-009-15 на підставі 

пункту 3 частини четвертої статті 29 Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», а саме через невідповідність намірів 

забудови вимогам містобудівної документації на 

місцевому рівні; скасування дозволу на виконання 

будівельних робіт від 20.10.2016 року № ІУ 

115162941809 на підставі пунктів 3 та 4 частини 

шостої статті 37 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 

- вул. Русанівська набережна, 3 остаточний  звернутися до прокуратури міста Києва в 

частині активізації захисту інтересів 

територіальної громади міста Києва під час 

здійснення досудового розслідування у вказаних 

За результатами 

проведених перевірок 

ініційовано відкриття 

кримінального 



кримінальних провадженнях, у тому числі і 

шляхом залучення у якості потерпілого Київської 

міської ради (виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)) в порядку, передбаченому ст. 55 

КПК України; 

 Київській міській раді, структурним 

підрозділами виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Дарницькій районній в місті Києві 

державній адміністрації утриматись від видачі 

(реєстрації) будь-яких вихідних даних, документів 

дозвільного, повідомного, декларативного 

характеру, укладення будь-яких договорів (угод), 

надання будь-яких висновків товариству з 

обмеженою відповідальністю «Грейндж», 

товариству з обмеженою відповідальністю 

«Лінден Девелопмент» та будь-яким іншим 

фізичним та/або юридичним особам в частині 

освоєння земельної ділянки (обліковий код 

63:012:0011) площею 634,14 кв.м., по 

Русанівський набережній, 3, літ. А у 

Дніпровському районі міста Києва; 

 підприємствам, установам та організаціям 

комунальної форми власності територіальної 

громади міста Києва та акціонерним товариствам, 

у статутному капіталі яких є частка територіальної 

громади міста Києва утриматись від видачі 

(надання, реєстрації) технічних умов, вихідних 

даних, вчинення інших дій у частині освоєння 

освоєння земельної ділянки (обліковий код 

63:012:0011) площею 634,14 кв.м., по 

Русанівський набережній, 3, літ. А у 

провадження за ч. 4 ст. 

197-1, ч. 1  ст. 298 КК 

України та об’єднання 

із існуючими 

кримінальними 

провадженнями 



Дніпровському районі міста Києва товариству з 

обмеженою відповідальністю «Грейндж», 

товариству з обмеженою відповідальністю 

«Лінден Девелопмент» та будь-яким іншим 

фізичним та/або юридичним особам: 

 Департаменту з питань благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

провести перевірку на предмет наявності підстав, 

передбачених підпунктами 15.3.2 та 15.3.3 пункту 

15.3 розділу XV Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 

25.12.2008 року № 1051/1051 для призупинення 

або анулювання контрольної картки на тимчасове 

порушення благоустрою № 18040083-Дн, у разі 

виявлення порушень – демонтувати тимчасову 

огорожу земельної ділянки (обліковий код 

63:012:0011) площею 634,14 кв.м., по 

Русанівський набережній, 3, літ. А у 

Дніпровському районі міста Києва. 

- вул. Малишка, 6 остаточний Передати інформацію щодо виявлених 

порушень під час здійснення містобудівних 

перетворень за адресою: вул. А. Малишка, 6 у 

Дніпровському районі м. Києва на розгляд 

постійно діючої робочої групи щодо розгляду 

питань демонтажу самовільно розміщених 

(встановлених) малих архітектурних форм, 

тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, об'єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

елементів благоустрою на території м. Києва, а 

також демонтажу (переміщення) засобів 

За результатами 

проведених перевірок 

демонтовано споруду. 



пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

Департаменту міського благоустрою виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо прийняття у 

встановленому порядку рішення про демонтаж 

розміщених (встановлених) з порушенням Правил 

благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року                                

№ 1051/1051 малих архітектурних форм, 

тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, об'єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

елементів благоустрою на території м. Києва, а 

також демонтажу (переміщення) засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. 

    

Печерський район    

- вул. Лабораторна, 9б попередній 1. Направити заяву Заступнику Голови 

Національної поліції України - начальнику 

Головного управління Національної поліції у м. 

Києві, генералу поліції 3-го рангу Крищенку А.Є. 

про внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань обставин можливого вчинення 

кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 14, ч. 2 

ст. 298 КК України, а саме готування до умисного 

незаконного знищення, руйнування або 

пошкодження об'єкту культурної спадщини 

місцевого значення «Особняк кін. ХІХ ст.» по вул. 

Лабораторна, 9-б у Печерському районі м. Києва. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони 

культурної спадщини виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

За результатами 

проведених перевірок 

ініційовано відкриття 

кримінальне 

провадження ч. 1 ст. 

14, ч. 2 ст. 298 КК 

України. 



державної адміністрації) вжити заходів щодо 

касаційного оскарження рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 09.01.2019 

року (справа № 826/16077/18) та постанови 

Шостого апеляційного адміністративного суду від 

31.07.2019 року. 

3. Департаменту охорони культурної 

спадщини виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

опрацювати питання викупу об'єкту культурної 

спадщини місцевого значення «Особняк кін. ХІХ 

ст.» по вул. Лабораторна, 9-б у Печерському 

районі м. Києва. 

 

- провул. Землянський, 4-6 остаточний  Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
вижити вичерпних заходів для припинення 

самовільного використання земельної ділянки з 

кадастровим номером 8000000000:82:104:0021, 

стягнення збитків, завданих вказаним бюджету 

міста Києва, притягнення осіб, винних у 

вказаному, до відповідальності; 

 Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відповідно до статті 29 Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» врахувати вказану інформацію у разі 

звернення землекористувача (замовника 

будівництва) про видачу містобудівних умов та 

обмежень; 

За результатами 

проведених перевірок 

демонтовано 

тимчасову огорожу. 



 Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
вжити вичерпних заходів щодо усунення 

порушень вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, притягнення осіб, 

винних у вказаному, до відповідальності. 

 Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

вжити заходів, передбачених пунктом 20.2 розділу 

XХ Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 

25.12.2008 року № 1051/1051 для демонтажу 

самовільно розміщених об’єктів та/або елементів 

благоустрою. 

- вул. Мечникова, 7б-11а проміжний 1. Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

опрацювати питання викупу для суспільних 

потреб земельної ділянки (кадастровий код 

82:026:0009). 

2. Здійснити оголошення ПрАТ «Магазин 

«Киянка» (код ЄДРПОУ 01564466) через засоби 

масової інформації. 

3. Взяти до відома, що у разі викупу для 

суспільних потреб земельної ділянки (кадастровий 

код 82:026:0009), представники товариство з 

обмеженою відповідальністю «Будінформ» та 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Експлуатаційна компанія «Сервіс» готові взяти 

Рекомендовано 

викупити земельну 

ділянку ПрАТ 

«Магазин «Киянка» 

для суспільних потреб 

з метою повного 

укріплення схилу. 



на себе фінансування укріплення схилу без 

додаткової забудови. 

    

Подільський район    

- вул. Нижньоюрківська, 8б (ЖК 

«Марсель») 

остаточний  Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
вижити вичерпних заходів для припинення 

використання земельної ділянки з кадастровим 

номером 8000000000:85:311:002 не за цільовим 

призначенням, стягнення збитків, завданих 

вказаним бюджету міста Києва, притягнення осіб, 

винних у вказаному, до відповідальності; 

 Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відповідно до статті 29 Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» врахувати вказану інформацію у разі 

звернення землекористувача (замовника 

будівництва) про видачу містобудівних умов та 

обмежень; 

 Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
відповідно до статті 34 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» врахувати 

вказану інформацію у разі звернення 

землекористувача (замовника будівництва) про 

видачу дозволу на проведення будівельних робіт; 

 Департаменту охорони культурної 

спадщини виконавчого органу Київської 

За результатами 

проведених перевірок 

підготовчі роботи до 

будівництва зупинені, 

демонтовано 

тимчасову огорожу, 

ініційовано відкриття 

кримінального 

провадження за ч. 4 ст. 

197-1, ч. 1 ст. 298 КК 

України. 

 



міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) вижити вичерпних заходів для 

припинення порушення вимог Закону України 

«Про охорону культурної спадщини», стягнення 

збитків, завданих вказаним бюджету міста Києва, 

притягнення осіб, винних у вказаному, до 

відповідальності; 

 Направити до прокуратури міста Києва 

звернення про внесення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 

4 ст. 197-1 КК України. 

- вул. Петропавлівська, 22-24 попередній 1. Рекомендувати Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

попередити товариство з обмеженою 

відповідальністю «СТРІВЕР ІНВЕСТ» (код 

ЄДРПОУ 42563051) про необхідність зміни виду 

використання землі в межах її цільового 

призначення земельної ділянки із кадастровим 

номером 8000000000:85:269:0067 площею 0,4087 

га по вул. Петропавлівська, 22-24 літера «В», 22-24 

літера «А», 22-24, 22-24 літера «Б», 22 літера «А». 

2. Рекомендувати звернутися до Департаменту 

державної архітектурно-будівельної інспекції у 

місті Києві з метою перевірки містобудівних умов 

та обмежень для проектування об’єкту 

будівництва, наданих наказом Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 17.05.2019 року                                                       

№ 586 для будівництва житлового комплексу з 

паркінгом на предмет невідповідності 

Землекористувача 

попереджено про 

необхідність 

дотримання вимог 

законодавства. 



містобудівних умов та обмежень містобудівному 

законодавству, містобудівній документації на 

місцевому рівні, будівельним нормам, стандартам 

і правилам. 

3. Рекомендувати Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю 

міста Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

провести перевірку дотримання вимог 

містобудівної документації, містобудівних умов та 

обмежень, невідповідності об’єкта будівництва 

проектній документації на будівництво такого 

об’єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і 

правил, порушень містобудівного законодавства. 

4. Рекомендувати Департаменту охорони 

культурної спадщини виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) вжити заходів щодо 

проведення перевіркам дотримання вимог частини 

першої статті 37, частини першої статті 35 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини», у 

разі виявлення порушень – вжити заходи щодо їх 

припинення та притягнення винних осіб до 

відповідальності. 

5. Направити інформацію в частині 

протиправного позбавлення права приватної 

власності громадян України до прокуратури міста 

Києва для вжиття заходів реагування відповідно 

до компетенції. 

6. Направити вказані пропозиції та 

рекомендації Київському міському голові Кличку 

В.В., відповідним структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради 



(Київської міської державної адміністрації), 

землекористувачу, замовнику будівництва, а 

також суб’єкту звернення. 

- вул. Вознесенський узвіз, 28-30 (ЖК 

«Поділ Гранд Вінтаж») 

попередній Департаменту охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів щодо проведення перевіркам дотримання 

вимог частини першої статті 37, частини першої 

статті 35 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», у разі виявлення порушень – вжити 

заходи щодо їх припинення та притягнення винних 

осіб до відповідальності. 

За результатами 

проведених перевірок 

внесені приписи, 

будівельні роботи 

зупинено. 

- перетин вул. Верхній вал та вул. 

Вознесенський узвіз 

попередній 1. Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів щодо проведення перевіркам дотримання 

вимог законодавства, будівельних стандартів, 

правил та норм, у разі виявлення порушень – 

вжити заходи щодо їх припинення та притягнення 

винних осіб до відповідальності; 

2. Департаменту охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів щодо проведення перевіркам дотримання 

вимог частини першої статті 37, частини першої 

статті 35 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», у разі виявлення порушень – вжити 

заходи щодо їх припинення та притягнення винних 

осіб до відповідальності; 

3. Управлінню екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

За результатами 

проведених перевірок 

підготовчі роботи до 

будівництва зупинені, 

демонтовано 

тимчасову огорожу. 



заходів щодо проведення перевіркам дотримання 

вимог Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 

серпня 2006 № 1045, у разі виявлення порушень – 

вжити заходи щодо їх припинення та притягнення 

винних осіб до відповідальності; 

4. Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів, передбачених пунктом 20.2 розділу XХ 

Правил благоустрою міста Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 

року № 1051/1051 для демонтажу самовільно 

розміщених об’єктів та/або елементів 

благоустрою. 

    

Святошинський район    

- провул. Приладний, 10 (ЖК «Академ-

Квартал»)  

остаточний 1) Рекомендувати Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

вжити заходів щодо припинення договору оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 

8000000000:75:041:0001 площею 4,2647 га у пров. 

Приладному, 10 у Святошинському районі м. 

Києва шляхом розірвання договору оренди 

земельної ділянки від 24.01.2005 року № 75-6-

00164 у судовому порядку на підставі пункту «а» 

частини першої статті 143 Земельного кодексу 

України, абзацу 1 частини першої статті 24 Закону 

України «Про оренду землі». 

2) Рекомендувати Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю 

За результатами 

проведених перевірок 

ініційовано відкриття 

кримінального 

провадження за ст. 

197-1 КК України 



міста Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

вжити заходів щодо скасування реєстрації 

повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт від 26.12.2017 року за № КВ 061173603180 

«Реконструкція існуючих виробничих приміщень 

літ. А» за адресою: пров. Приладний, 10, 

Святошинський район, місто Київ» за класом 

наслідків (відповідальності) будівель і споруд – 

СС1. 

3) Рекомендувати Департаменту міського 

благоустрою виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) вжити заходів щодо вжити заходів, 

передбачених пунктом 20.2 розділу XХ Правил 

благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради від 25.12.2008 року № 

1051/1051 для демонтажу самовільно розміщених 

об’єктів та/або елементів благоустрою. 

4) Рекомендувати Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

спільно із Департаментом з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів для звернення до Окружного 

адміністративного суду міста Києва із позовом 

щодо вимоги про знесення самочинно збудованого 

нерухомого майна на земельній ділянці 

кадастровий номер 8000000000:75:041:0001 

площею 4,2647 га у пров. Приладному, 10 у 

Святошинському районі м. Києва. 



5) Направити матеріали щодо виявлених 

порушень до прокуратури міста Києва для вжиття 

відповідних заходів реагування. 

6) Направити вказані пропозиції та 

рекомендації Київському міському голові Кличку 

В.В., відповідним структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

землекористувачу, замовнику будівництва, а 

також суб’єкту звернення. 

- вул. Верховинна, 82б остаточний 1. Департаменту з питань архітектурно-

будівельного контролю міста Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) вжити заходів щодо 

перевірки можливого внесення завідомо 

недостовірних даних до повідомлення про зміну 

даних у декларації про початок виконання 

будівельних робіт «Друга черга реконструкції з 

розширенням будівлі університету під сімейний 

гуртожиток квартирного типу; м. Київ, 

Святошинський, вул. Верховинна, 80-б» № КВ 

101191122107 та, у випадку підтвердження 

вказаного, вжити заходів для скасування 

реєстрації вказаного повідомлення на підставі 

пункту 3 частини сьомої статті 36 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» - 

встановлення під час перевірки порушень вимог 

містобудівної документації, містобудівних умов та 

обмежень, невідповідності об’єкта будівництва 

проектній документації на будівництво такого 

об’єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і 

правил, порушень містобудівного законодавства у 

разі невиконання вимог приписів посадових осіб 

За результатами 

проведених перевірок 

підготовчі роботи до 

будівництва зупинені, 

скасовано право 

виконання 

будівельних робіт. 



органів державного архітектурно-будівельного 

контролю. 

2. Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

відповідно до вимог пункту 5 частини другої статті 

10, частини третьої статті 40 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» звернутися до 

Департаменту міського благоустрою виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) провести перевірку на 

предмет наявності підстав, передбачених 

підпунктами 15.3.2 та 15.3.3 пункту 15.3 розділу 

XV Правил благоустрою міста Києва, 

затверджених рішенням Київської міської ради від 

25.12.2008 року № 1051/1051 для призупинення 

або анулювання контрольної картки на тимчасове 

порушення благоустрою, а також вжити заходів, 

передбачених пунктом 20.2 розділу XХ Правил 

благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради від 25.12.2008 року № 

1051/1051 для демонтажу самовільно розміщених 

об’єктів та/або елементів благоустрою. 

- просп. Перемоги, 138  попередній 1) Рекомендувати Департаменту з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю 

міста Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

забезпечити належний рівень представництва у 

адміністративній справі № 640/4999/19. 

2) У разі вступу в силу рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва від 15.05.2019 

року у справі № 640/4999/19 – рекомендувати 

Управлінню екології та природних ресурсів 

Землекористувача 

попереджено про 

необхідність 

дотримання вимог 

законодавства. 



виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

здійснити контроль за діяльністю КП УЗН 

Святошинського району міста Києва у частині 

використання коштів, внесених товариством з 

обмеженою відповідальністю «Промінь» за 

договором із КП УЗН Святошинського району м. 

Києва (500 000 грн.) на благоустрій скверу між 

вул. Семашка та просп. Академіка Палладіна у 

Святошинському районі м. Києва. 

3) Рекомендувати Київській міській раді в 

установленому порядку вирішити питання 

відведення земельної ділянки Київському 

комунальному об'єднанню зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста 

«Київзеленбуд» між вул. Семашка та просп. 

Академіка Палладіна у Святошинському районі м. 

Києва для експлуатації скверу. 

4) Направити вказані пропозиції та 

рекомендації Київському міському голові Кличку 

В.В., Київській міській раді, відповідним 

структурним підрозділам виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), землекористувачу, 

замовнику будівництва, а також суб’єкту 

звернення. 

    

Солом’янський район     

- вул. Протасів яр (ЖК «Турбійон») проміжний 1) Рекомендувати звернутися до Департаменту 

державної архітектурно-будівельної інспекції у м. 

Києві з метою вжиття заходів щодо проведення 

перевірки відповідності містобудівних умов та 

обмежень від 20.04.2018 за № 5162/0/7-1-18, 

З метою зняття 

соціальної напруги 

рекомендовано 

направити на розгляд 

архітектурно-



затверджених наказом Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 05.05.2018 № 369, 

містобудівному законодавству, містобудівній 

документації на місцевому рівні, будівельним 

нормам, стандартам і правилам, проте, 

враховуючи правову природу їх надання – із 

врахуванням рішення Окружного 

адміністративного суду міста Києва                               

від 18 січня 2018 року у адміністративній справі № 

826/12131/17, залишеним без змін постановою 

Київського апеляційного адміністративного суду 

від 22 березня 2018 року (частина восьма статті 29, 

частина друга статті 41, стаття 41-1 Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»). 

2) Рекомендувати звернутися до Департаменту 

державної архітектурно-будівельної інспекції у м. 

Києві з метою вжиття заходів щодо проведення 

перевірки повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт товариства з обмеженою 

відповідальністю «Дайтона Груп» за № ІУ 

010182431794 на предмет наявності порушень 

вимог містобудівної документації, містобудівних 

умов та обмежень, невідповідності об’єкта 

будівництва проектній документації на 

будівництво такого об’єкта та вимогам 

будівельних норм, стандартів і правил, порушень 

містобудівного законодавства у разі невиконання 

вимог приписів посадових осіб органів 

державного архітектурно-будівельного контролю 

містобудівної ради, 

направлено звернення 

щодо перевірки 

дозвільної 

документації до ДАБІ 

України. 



(пункт 3 частини дев’ятої статті 35 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності»). 

3) Рекомендувати Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

виконати вимоги абзацу 1 частини першої статті 

31, статті 34 Закону України «Про оренду землі» у 

частині повернення Київській міській раді 

земельних ділянок кадастровий номер 

8000000000:72:213:0145, 8000000000:72:213:0146 

(в межах червоних ліній) площею 0,0492 га та 

0,3906 га відповідно. 

4) Звернутися до товариства з обмеженою 

відповідальністю «Дайтона Груп», товариства з 

обмеженою відповідальністю «Бора» із 

рекомендацією надати проект «Будівництво 

житлово-офісно-торговельного комплексу з 

готелем та паркінгом по вул. Миколи Амосова у 

Солом'янському районі м. Києва» на розгляд 

Архітектурно-містобудівної ради при 

Департаменті містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

5) Звернутися до Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 

управління правового забезпечення діяльності 

Київської міської ради секретаріату Київської 

міської ради щодо надання до 01.08.2019 року 

правової позиції щодо укладення договору оренди 

земельної ділянки з кадастровим номером 

8000000000:72:2013:0038 площею 27873 кв.м від 

17.01.2012 року, який зареєстровано приватним 



нотаріусом Київського міського нотаріального 

округу Дем’яненко Т.М. 17.01.2012 за № 24 та 

перевірити твердження ініціативної групи щодо 

можливого порушення вимог статей 93, 134 

Земельного кодексу України (у редакції станом на 

01.01.2017 року), статей 16, 19, 33 Закону України 

«Про оренду землі» (у редакції станом на 

19.10.2016 року). 

6) Звернутися до державного підприємства 

«Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій» Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України щодо 

вивчення питання можливості відновлення схилу 

між вулицями Амосова та Протасів яр у 

Солом’янському районі м. Києва. 

Направити вказані пропозиції та рекомендації 

Київському міському голові Кличку В.В., 

секретаріату Київської міської ради, відповідним 

структурним підрозділам виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), землекористувачу, 

замовнику будівництва, а також суб’єкту 

звернення. 

- провул. Платонівський, 6 проміжний 1. Рекомендувати замовнику будівництва 

– комунальному підприємству виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Київське 

інвестиційне агентство»: 

1.1. вжити заходів для пониження рівня 

будівельної огорожі навпроти території 

спеціалізованої школи № 7 ім. М.Т. Рильського до 

рівня h=3м (глухий), іншу частину будівельної 

З метою зняття 

соціальної напруги 

рекомендовано 

направити на розгляд 

архітектурно-

містобудівної ради, 

надано ряд пропозицій 

та рекомендацій, які 

виконані. 



огорожі (надбудову) рівня h=3м виконати із 

прозорого матеріалу з метою одночасно 

забезпечення зниження рівня шуму та 

унеможливлення потрапляння пилу та одночасно 

забезпечення рівня інсоляції; 

1.2. тимчасову будівельну огорожу навпроти 

корпусу спеціалізованої школи № 7 ім. М.Т. 

Рильського привести у відповідність до меж 

земельної ділянки із врахуванням розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 

05.04.2017 року № 398 «Про тимчасове обмеження 

руху транспортних засобів із зайняттям тротуару 

та проїзної частини провулку Платонівського на 

час виконання робіт з будівництва житлового 

будинку з об’єктами соціально-культурного 

призначення та підземним паркінгом (з 

виділенням частки квартир для потерпілих від 

діяльності ГІБК «Еліта-центр») у Солом’янському 

районі»; 

1.3. з метою дотримання вимог безпеки вжити 

заходів із укріплення огорожі між будівельним 

майданчиком та територією дошкільного 

навчального закладу № 223 шляхом виготовлення 

її із профільованого листа на рівні h=3м із 

нанесенням дитячих малюнків (замість дерев’яної 

огорожі аварійного стану); 

1.4. на виконання розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 

05.04.2017 року № 398 «Про тимчасове обмеження 

руху транспортних засобів із зайняттям тротуару 

та проїзної частини провулку Платонівського на 



час виконання робіт з будівництва житлового 

будинку з об’єктами соціально-культурного 

призначення та підземним паркінгом (з 

виділенням частки квартир для потерпілих від 

діяльності ГІБК «Еліта-центр») у Солом’янському 

районі» та з метою забезпечення зниження рівня 

шуму, унеможливлення потрапляння пилу, 

забезпечення безпеки дітей забезпечити 

відокремлення території спеціалізованої школи № 

7 ім. М.Т. Рильського та дошкільного навчального 

закладу № 223 від проїжджої частини провулку 

Платонівського шляхом влаштування тимчасової 

огорожі рівня h=3м із прозорого матеріалу, або із 

нанесенням дитячих малюнків; 

1.5. на виконання розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 

05.04.2017 року № 398 «Про тимчасове обмеження 

руху транспортних засобів із зайняттям тротуару 

та проїзної частини провулку Платонівського на 

час виконання робіт з будівництва житлового 

будинку з об’єктами соціально-культурного 

призначення та підземним паркінгом (з 

виділенням частки квартир для потерпілих від 

діяльності ГІБК «Еліта-центр») у Солом’янському 

районі» з метою забезпечення безпеки дітей 

забезпечити перекриття провулку Платонівського 

від перетину із вулицею Патріарха Мстислава 

Скрипника, влаштування окремих тимчасових 

заходів та проїздів на територію спеціалізованої 

школи № 7 ім. М.Т. Рильського та дошкільного 

навчального закладу № 223 із вулиці Патріарха 

Мстислава Скрипника; 



1.6. обмежити поворот стріли баштового 

крану № 1 Potain MC 175B відповідно до проекту 

виконання будівельно-монтажних робіт (із 

врахуванням висновку експертизи державного 

підприємства «Київський експертно-технічний 

центр Держпраці» від 10.04.2019 року № 80.2-02-

06-1453.19) таким чином, аби стріла баштового 

крану не перебувала над корпусом спеціалізованої 

школи № 7 ім. М.Т. Рильського до завершення 

денного навчального процесу (орієнтовно 15 год 

05 хв); 

1.7. провести батьківські збори 

спеціалізованої школи № 7 ім. М.Т. Рильського та 

дошкільного навчального закладу № 223 з метою 

донесення до батьків повної коректної інформації 

щодо будівництва по пров. Платонівському, 6 із 

наданням копій підтверджуючих документів (у т.ч. 

щодо безпеки праці); 

1.8. внести зміни до графіку виконання робіт 

із будівництва по пров. Платонівському, 6 в 

частині виконання шумних робіт після завершення 

денного навчального процесу (орієнтовно 15 год 

05 хв) спеціалізованої школи № 7 ім. М.Т. 

Рильського; 

1.9. унеможливити заїзд будь-якої 

будівельної техніки на територію спеціалізованої 

школи № 7 ім. М.Т. Рильського та дошкільного 

навчального закладу № 223 (крім техніки, 

необхідної для виконання робіт на територіях 

вказаних закладів);  

1.10. вжити заходів для постійного 

моніторингу стану будівель спеціалізованої школи 

№ 7 ім. М.Т. Рильського та дошкільного 



навчального закладу № 223 на предмет 

деформаційних процесів у конструкціях; 

2. Звернутися до УПП у м. Києві з метою 

унеможливлення вчинення на перетині пров. 

Платонівського та вул. Патріарха Мстислава 

Скрипника адміністративних правопорушень, 

передбачених статтями 124, 125, 127 КУпАП, а 

також блокування невідомими особами доступу 

технічного транспорту на територію 

спеціалізованої школи № 7 ім. М.Т. Рильського 

та дошкільного навчального закладу № 223; 

3. Звернутися до Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації), Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації, адміністрацій 

спеціалізованої школи № 7 ім. М.Т. Рильського 

та дошкільного навчального закладу № 223 

щодо виконання наступних рекомендацій: 

3.1. унеможливлення перебування дітей поза 

відведеними для навчання та проведення дозвілля 

спеціально обладнаними місцями (особливо у 

близькості до огорожі будівельного майданчика) 

під час здійснення навчально-виховного процесу; 

3.2. забезпечення дотримання вимог 

обмеження доступу на територію закладів освіти 

осіб, які не беруть безпосередньої участі в 

освітньому процесі (лист Міністерства освіти і 

науки України від 22.05.2018 року № 1/9-331); 

3.3. забезпечення дотримання вимог 

обмеження доступу на територію закладів освіти 

сторонніх осіб після завершення навчального 

процесу; 



3.4. надати роз’яснення стосовно перебування 

у аварійному стані та закриття другого виходу зі 

старого корпусу спеціалізованої школи № 7                             

ім. М.Т. Рильського (в частині використання його 

як евакуаційного виходу). 

4. Звернутися до виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з пропозицією 

забезпечити проведення ремонту будівель 

спеціалізованої школи № 7                                                       

ім. М.Т. Рильського та дошкільного 

навчального закладу № 223 (у т.ч. термосанації) 

та благоустрою їх території. 

- вул. Августина Волошина, 32а остаточний  звернутися до прокуратури міста Києва в 

частині активізації захисту інтересів 

територіальної громади міста Києва під час 

здійснення досудового розслідування у вказаних 

кримінальних провадженнях, у тому числі і 

шляхом залучення у якості потерпілого Київської 

міської ради (виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)) в порядку, передбаченому ст. 55 

КПК України; 

 Київській міській раді, структурним 

підрозділами виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Дарницькій районній в місті Києві 

державній адміністрації утриматись від видачі 

(реєстрації) будь-яких вихідних даних, документів 

дозвільного, повідомного, декларативного 

характеру, укладення будь-яких договорів (угод), 

надання будь-яких висновків Спаському Віктору 

Юрійовичу, обслуговуючому кооперативу 

За результатами 

проведених перевірок 

демонтовано 

тимчасову огорожу, 

ініційовано відкриття 

кримінального 

провадження за ч. 1 ст. 

382 КК України та 

забезпечення 

виконання ухвал 

слідчого судді про 

накладення арешту на 

земельну ділянку у 

частині зупинення 

виконання 

будівельних робіт 



«ІНСТОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та будь-яким іншим 

фізичним та/або юридичним особам в частині 

освоєння земельної ділянки (кадастровий номер 

800000000069:154:0014) по вул. Августина 

Волошина, 32-а у Солом’янському районі міста 

Києва; 

 підприємствам, установам та організаціям 

комунальної форми власності територіальної 

громади міста Києва та акціонерним товариствам, 

у статутному капіталі яких є частка територіальної 

громади міста Києва утриматись від видачі 

(надання, реєстрації) технічних умов, вихідних 

даних, вчинення інших дій у частині освоєння 

освоєння земельної ділянки (кадастровий номер 

800000000069:154:0014) по вул. Августина 

Волошина, 32-а у Солом’янському районі міста 

Києва Спаському Віктору Юрійовичу, 

обслуговуючому кооперативу «ІНСТОЙ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» та будь-яким іншим фізичним 

та/або юридичним особам: 

 Департаменту з питань благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів, передбачених пунктом 20.2 розділу XХ 

Правил благоустрою міста Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 

року № 1051/1051 для демонтажу самовільно 

розміщених об’єктів та/або елементів 

благоустрою. 

- вул. Практична, 2 (ЖК «ПаркЛенд») остаточний  Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

вижити вичерпних заходів для припинення 

За результатами 

проведених перевірок 

скасовано право на 



використання земельних ділянок з кадастровими 

номерами 8000000000:72:316:0006, 

8000000000:72:316:0007, 8000000000:72:316:0012 

не за цільовим призначенням, стягнення збитків, 

завданих вказаним бюджету міста Києва, 

притягнення осіб, винних у вказаному, до 

відповідальності; 

 Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відповідно до статті 29 Закону 

України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» врахувати вказану інформацію у разі 

звернення землекористувача (замовника 

будівництва) про видачу містобудівних умов та 

обмежень; 

 Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
вжити вичерпних заходів для скасування 

декларацій: 

про початок виконання будівельних робіт 

«Будівництво житлових будинків по вул. 

Практичній, 2, 4, 6, 8, вул. Журавлиній, 10, 23, вул. 

Онуфрія Трутенка, 28, 28а (мікрорайон «Жуляни») 

у Солом’янському районі м. Києва (І черга – 

будинок № 1)» від 15.05.2017 року за № КВ 

083171351404 та про готовність до експлуатації 

об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності 

від 02.06.2017 року за № КВ 143171532918,  

про початок виконання будівельних робіт 

«Будівництво житлових будинків по вул. 

виконання 

будівельних робіт. 



Практичній, 2, 4, 6, 8, вул. Журавлиній, 10, 23, вул. 

Онуфрія Трутенка, 28, 28а (мікрорайон «Жуляни») 

у Солом’янському районі м. Києва (ІІ черга – 

будинок № 2)» від 15.05.2017 року за № КВ 

0831713517432 та про готовність до експлуатації 

об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності 

від 02.06.2017 року за № КВ 143171533205,  

про початок виконання будівельних робіт 

«Будівництво житлових будинків по вул. 

Практичній, 2, 4, 6, 8, вул. Журавлиній, 10, 23, вул. 

Онуфрія Трутенка, 28, 28а (мікрорайон «Жуляни») 

у Солом’янському районі м. Києва (ІІІ черга – 

будинок № 3)» від 15.05.2017 року за № КВ 

083171351420 та про готовність до експлуатації 

об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності 

від 02.06.2017 року № КВ 1431715312833,  

про початок виконання будівельних робіт 

«Будівництво житлових будинків по вул. 

Практичній, 2, 4, 6, 8, вул. Журавлиній, 10, 23, вул. 

Онуфрія Трутенка, 28, 28а (мікрорайон «Жуляни») 

у Солом’янському районі м. Києва (ІV черга – 

будинок № 4)» від 12.05.2017 року за № КВ 

083171351381 та про готовність до експлуатації 

об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності 

від 02.06.2017 року за № КВ 143171533083,  

про початок виконання будівельних робіт 

«Будівництво паркінгу з нежитловими 

приміщеннями по вул. Онуфрія Трутенка, 28, 28а 

(мікрорайон «Жуляни») у Солом’янському районі 

м. Києва» від 15.02.2017 року за № КВ 

083170461135 та про готовність до експлуатації 

об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності 

від 08.06.2017 року за № КВ 143171591079 



та спільно із Департаментом Державної 

архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві 

вжити вичерпних заходів щодо усунення 

порушень вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, притягнення осіб, 

винних у вказаному, до відповідальності. 

 Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю міста 

Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) з залученням Департаменту 

Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

місті Києві провести перевірку інших земельних 

ділянок, на яких проводиться будівництво 

житлового комплексу «Парк Ленд», » зокрема по 

вул. Березовій, 38-50, вул. Малиновій, 37-45, вул. 

Колоса Сергія, 2е у Солом’янському районі міста 

Києва, та винести вказане питання на наступне 

засідання Комісії. 

    

Шевченківський район     

- вул. Мирна, 2/1 попередній 1) Рекомендувати Департаменту земельних 

ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

попередити гр. Білозір О.В. про необхідність 

зміни виду використання землі в межах її 

цільового призначення земельної ділянки із 

кадастровим номером 8000000000:91:111:0030 

площею 0,0785 га на вул. Мирній, 2/1 у 

Шевченківському районі м. Києва у разі, якщо 

Землекористувача 

попереджено про 

необхідність 

дотримання вимог 

законодавства. 



об’єкт будівництва на ній буде 

перепрофільований у інший, відмінний від виду 

використання земельної ділянки. 

2) Рекомендувати Департаменту з питань 

архітектурно-будівельного контролю міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) вжити 

заходів для завершення перевірки об’єкту 

«Будівництво житлового будинку за адресою: вул. 

Мирна, 2/1 у Шевченківському районі» із 

урахуванням фактичних обставин, вказаних у цих 

рекомендаціях. 

3) Рекомендувати Департаменту 

містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) попередити гр. Білозір 

О.В. про необхідність реєстрації проектної 

документації «Будівництво житлового будинку за 

адресою: вул. Мирна, 2/1 у Шевченківському 

районі» у МІАС ЗМД «Містобудівний кадастр 

Києва». 

Направити вказані пропозиції та рекомендації 

Київському міському голові Кличку В.В., 

відповідним структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 

землекористувачу, замовнику будівництва, а 

також суб’єкту звернення. 

- вул. Шолуденка, 26-28/4 остаточний Департаменту земельних ресурсів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) провести обстеження 

земельної ділянки кадастровий номер 88:121:0047 

площею 0,5469 га по вул. Шолуденка, 26 у 

За результатами 

проведених перевірок  

надано доручення на 

демонтаж споруд з 

метою звільнення 



Шевченківському районі м. Києва, скласти акт 

обстеження та вжити заходів щодо припинення 

самовільного використання земельної ділянки, 

стягнення заборгованості із плати за землю; 

Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

провести перевірку дотримання Правил 

благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради від 25.12.2008 року № 

1051/1051, у разі виявлення порушень – вжити 

заходів, передбачених пунктом 20.2 розділу XХ 

Правил благоустрою міста Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 

року № 1051/1051 для демонтажу самовільно 

розміщених об’єктів та/або елементів благоустрою 

(у т.ч. у межах вулиць і доріг); 

Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

провести виїзну перевірку дотримання вимог 

містобудівного законодавства, будівельних норм і 

правил на об’єкті по вул. Шолуденка, 26 у 

Шевченківському районі м. Києва, у разі 

виявлення порушень – вжити заходів реагування; 

Шевченківській районній в місті Києві 

державній адміністрації вжити заходів щодо 

впорядкування розміщених металевих боксів 

(гаражів) по вул. Кравченка, 23 у 

Шевченківському районі м. Києва. 

території стадіону 

«Старт». 



- вул. Андрія Іллєнка, 36/1 остаточний  Передати інформацію щодо виявлених 

порушень під час здійснення містобудівних 

перетворень за адресою: вул. Ю. Іллєнка, 36/1 у 

Шевченківському районі м. Києва на розгляд 

постійно діючої робочої групи щодо розгляду 

питань демонтажу самовільно розміщених 

(встановлених) малих архітектурних форм, 

тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, об'єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

елементів благоустрою на території м. Києва, а 

також демонтажу (переміщення) засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

Департаменту міського благоустрою виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) щодо прийняття у 

встановленому порядку рішення про демонтаж 

розміщених (встановлених) з порушенням Правил 

благоустрою міста Києва, затверджених рішенням 

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 

1051/1051 малих архітектурних форм, тимчасових 

споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, об'єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

елементів благоустрою на території м. Києва, а 

також демонтажу (переміщення) засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі; 

 Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відповідно до статті 29 Закону 

За результатами 

проведених перевірок 

споруду демонтовано. 



України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» врахувати вказану інформацію у разі 

звернення землекористувача (замовника 

будівництва) про видачу містобудівних умов та 

обмежень; 

 Департаменту з питань державного 

архітектурно-будівельного контролю м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
відповідно до статей 34-36 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» врахувати 

вказану інформацію у разі звернення 

землекористувача (замовника будівництва) щодо 

набуття ним права на виконання будівельних 

та/або підготовчих робіт. 

- вул. Січових Стрільців, 59 проміжний 1. Департаменту земельних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) із 

залученням депутата Київської міської ради 

Кутняка С.В. (за згодою) опрацювати питання 

припинення права користування землею по вул. 

Січових Стрільців, 59 у Шевченківському районі 

м. Києва. 

2. Департаменту охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

уточнити інформацію щодо об’єкту по вул. 

Січових Стрільців, 59 у Шевченківському районі 

м. Києва. 

3. Департаменту комунальної власності м. 

Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

провести службову перевірку щодо підстав та 

За результатами 

проведених перевірок 

Міністерством юстиції 

України задоволено 

скарги 



обставин реєстрації об’єкту незавершеного 

будівництва по вул. Січових Стрільців, 59 у 

Шевченківському районі м. Києва. 

4. Направити Міністерству оборони України 

запит щодо надання письмової позиції. 

5. Рекомендувати Комісії з перевірки 

інформації щодо об’єктів будівництва, які 

викликають суспільний резонанс на території 

міста Києва підтримати скарги мешканців на 

адресу Міністерства юстиції України щодо підстав 

та обставин реєстрації об’єкту незавершеного 

будівництва по вул. Січових Стрільців, 59 у 

Шевченківському районі м. Києва. 

6. Рекомендувати Комісії з перевірки 

інформації щодо об’єктів будівництва, які 

викликають суспільний резонанс на території 

міста Києва підтримати скарги мешканців на 

адресу Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України щодо містобудівних умов та 

обмежень для проектування об’єкту будівництва 

по вул. Січових Стрільців, 59 у Шевченківському 

районі м. Києва. 

 


