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КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 

«24» квітня 2020 року                                                         № 08/279/08/040-1490 

 

Начальнику КО «Інститут генерального 

плану м.Києва» 

Броневицькому С.П. 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32. 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ! 

Шановний Сергію Петровичу! 

  Як відомо, Департамент містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі 

– Департамент) на офіційному веб-сайті Департаменту розмістив посилання на 

Генеральний план розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року 

(проект) (далі – ГП 2025). Також «Матеріали проєкту нового Генплану 

розміщено для ознайомлення на сайті розробника – КО «Київгенплан» за 

посиланням: http://kyivgenplan.grad.gov.ua/», про що йдеться на сторінці КО 

«Київгенплан» в Facebook. 

  У зв’язку з чим, я як депутат Київської міської ради VIII скликання, 

отримала численні зауваження та пропозиції до ГП 2025 від жителів буд. №№ 

6/8, 9, 10 по вул. Тверський тупик, №№ 32-В, 32-Г, 36-В по вул. Є.Коновальця, 

буд. №7 по вул. Іоанна Павла ІІ та від інших небайдужих киян, занепокоєних 

майбутнім їхніх родин, будинків, оточуючого довкілля та пам’яток 

архітектурної, культурної та історичної спадщини. (Додаток 11). 

  Жителі стверджують, що реалізація проектних пропозицій ГП 2025, а саме 

додаткове будівництво в межах кварталу багатоповерхових житлових комплексів 

та відсутність повноцінних рекреаційних територій призведе до погіршення 

екологічного стану та збільшить антропологічне навантаження на 

прилеглих територіях, посилить вже існуючий високий рівень соціальної 

напруги, призведе до транспортного колапсу біля їхніх будинків і на 

прилеглих територіях, які вподовж останніх років інтенсивно 

забудовуються, неприпустимо збільшить щільність населення мікрорайону 

та призведе до часткової чи навіть повної руйнації будинків існуючого 

житлового фонду. 

http://kievgenplan.grad.gov.ua/generalnyj-plan/
http://kievgenplan.grad.gov.ua/generalnyj-plan/
http://kyivgenplan.grad.gov.ua/
https://www.facebook.com/genplankyiv/photos/a.197484207027966/2553224928120537/?type=3&theater
https://www.facebook.com/genplankyiv/photos/a.197484207027966/2553224928120537/?type=3&theater


  Окрім цього, реалізація проектних пропозицій ГП 2025 призведе не тільки 

до пошкодження, а й до знищення частини унікальної пам’ятки містобудування 

та архітектури національного значення Вали і рови Васильківського укріплення 

Київської фортеці, оскільки нове будівництво заплановано на частині (сухі рови) 

та впритул до валів унікальної пам’ятки. 

  В межах своїх депутатських повноважень стверджую, що розроблений 

проект ГП 2025 суперечить інтересам територіальної громади міста Києва 

діючим законам України та нормам, виходячи з наступного. 

 

  Предметом розгляду є територія у Печерському районі біля 

історичного валу пам’ятки містобудування та архітектури національного 

значення «Вали та рови Васильківського укріплення Київської фортеці 

1832-1839 рр., охоронний № 260070 Н. Згідно діючому ГП 2020 м. Києва, 

ділянка розташована в межах центрального історичного ареалу (п. 2.8 

«історичний ареал населеного місця – частина населеного місця, що зберегла 

об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму 

забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних 

культур або періодів розвитку» ДБН Б.2.2-3:2012). 

 Ще у 2002 р. (часу прийняття діючого ГП 2020) території 

Васильківських укріплень Київської фортеці було визнано, як цінні 

території: "цінні території − схили правого берега Дніпра, … 

Наводницький парк, пагорб із Звіринецьким кладовищем, військовий ліцей, 

Цитадель Київської фортеці, Васильківські укріплення...". 

  1. На файлах «10-Основне-креслення» та «14-Розміщення-нового-

житлового-будівництва» за адресою вул. Брановицького, 7А (колишня 

Перспективна) на частині пам’ятки «Вали та рови Васильківського 

укріплення Київської фортеці», а саме – на сухому рові Васильківського 

укріплення, впритул до історичного валу пропонується перспективна зона 

житлової (житлово-громадської) забудови.  

 Я та мешканці вважаємо, що ця пропозиція нікчемна, оскільки:  

  а) на цій ділянці Науково-методичною радою з питань охорони 

культурної спадщини при Міністерстві культури України затверджена 

реалізація проекту реставрації: «Відновлення історичного контуру частини 

оборонного валу Васильківського укріплення в межах вул. Перспективної, 

укріплення схилів та виконання благоустрою території» (Протокол №129, 

питання 3, Додаток №1), розробленого інститутом «УкрНДІпроектреставрація» 

(Додаток №2). Після реалізації проекту реставрації будь-яке нове будівництво 

на ділянці неможливе. 

б) ділянка хоч і довга, але вузька – 25м, по центру – 35м. Таких 

розмірів замало не тільки для розгортання будівництва, а й для новобудов. 

http://mincult.kmu.gov.ua/document/245406801/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20129.rar
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%9D%D0%94%D0%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%C2%BB


Незважаючи на те, що в ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального 

плану населеного пункту» у п. 4.2. зазначено: «При розробленні 

генерального плану враховують: е) інвестиційні наміри юридичних і 

фізичних осіб щодо забудови…», розробники ГП 2025 повинні звертати 

увагу не тільки на забаганки інвесторів, а й на діючі ДБН, виконання яких 

унеможливлює запропоноване перетворення на ділянці . Тому виникає 

питання: яке обґрунтування (та розрахункові показники) пропозицій ГП-

2025 відносно забудови ділянки (відповідно п. 5.3.4.1 ДБН Б.1.1-15:2012)? 
 

    2. Файли 10, 14 ГП 2025 не корелюються із файлами із ІАОП (розділу 

ГП2025) – 6 «Пропозиції до коригування меж… та зон охорони 

пам’яток…» та – 2 «Містобудування та архітектура». На них ділянки 

нового будівництва розташовані: 

– на території пам’ятки – 1.02 Київська фортеця; 

– впритул до історичного валу на місці сухого рову – частини пам’ятки 

(територія пам’ятки); 

– на гласисі (територія пам’ятки) – біля буд. №9; 

– впритул до гласису (на якому стоїть будинок №6/8 по вул. Тверський 

тупик – територія пам’ятки) і позначені як перспективні зони житлово-

громадської забудови та ділянки нового житлового будівництва на етап 20 

років. 

 Нагадаємо: «територія пам'ятки культурної спадщини − земельна 

ділянка пам'ятки в її історичних та природних межах» (2.17, Склад та зміст 

історико-архітектурного опорного плану населеного пункту ДБН Б.2.2 -

3:2012), а землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини 

належать до земель історико-культурного призначення (гл. 10 ст. 53 

«Земельний кодекс України»; п.2.3 ДБН Б.2.2-3:2012. «Склад та зміст 

історико-архітектурного опорного плану населеного пункту») та 

підлягають особливому режиму використання (ст. 162 Земельний кодекс 

України). 

 Тому на цих ділянках неприпустимо розгортати житлове 

багатоповерхове будівництво, тому що воно руйнівним чином вплине не 

тільки на використання землі історико-культурного призначення (ст.53 

Земельний кодекс України), а й на пам’ятку, а також тому що «навколо 

пам'яток культурної спадщини, їх комплексів (ансамблів)… 

встановлюються зони охорони пам'яток із забороною діяльності, що 

шкідливо впливає або може вплинути на додержання режиму використання 

таких земель» (ст.54 Земельний кодекс України). 

 Нагадаємо, що порушення правового режиму земель історико-

культурного призначення у разі знищення, руйнування або пошкодження 

об'єктів культурної спадщини тягне за собою також кримінальну 

відповідальність (ст. 298 Кримінальний кодекс України).  



  Тому необхідно на файлах 10, 14 врахувати нормативні відступи від 

пам’ятки та прибрати «перспективну зону житлово-громадської 

забудови/ділянку нового житлового будівництва на етап 20 років» на території 

та уздовж пам’ятки (Додаток №3, Позначені сірим кольором ділянки вилучити 

із зони житлово-громадської забудови та ділянки нового житлового 

будівництва на етап 20 років). Це унеможливить «ручне» регулювання 

режимів використання території пам’ятки та біля неї, тобто, розміщення в зоні 

охорони нового будівництва під виглядом реконструкції, тощо. 

 

  3. На кресленні «02-містобудування-та-архітектура» Історико-

архітектурного опорного плану з однієї сторони території пам’ятки 

позначені «межі та території… архітектурних охоронних зон охоронних зон 

пам’яток», а з протилежної сторони і зліва – не позначені.   

  Вважаємо за необхідне встановити/нанести охоронну зону 

пам’ятки з усіх сторін пам’ятки, території пам’ятки. (Додаток №4) 

 

   4. Розробникам ГП2025 у проектних пропозиціях треба дотримуватись 

чинних законів, стандартів, норм і правил, діючих в Україні, наприклад:  

– ч. 1 ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини», де 

вказано, що пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно 

забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на 

інші місця»., ст. 2 Закону України «Про основи містобудування», яка вказує, 

що одним із головних напрямів містобудівної діяльності є збереження 

об’єктів культурної спадщини та ст. 5 цього ж Закону, яка вказує, що при 

здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені охорона 

культурної спадщини та урахування державних та громадських інтересів 

при плануванні та забудові територій», тощо.  

– п. 4.2. ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту» – «При розробленні генерального плану враховують: ж) 

спеціалізовані схеми, проекти і програми… збереження об'єктів культурної 

спадщини». 

– п. 4.3. «Генеральний план визначає основні принципи і напрямки… 

охорони та збереження культурної спадщини…». 

– діючий ДБН Б.2.-2-12:.2019 «Планування та забудова територій».  

  У зв’язку з тим, що згідно паспорту об’єкта культурної спадщини, у 

пам’ятки національного значення Вали та рови Васильківського укріплення 

Київської фортеці 1832-1839 рр., до цього часу не визначені зони охорони, досі 

немає охоронної зони (Додаток №5), то згідно п. 13.1.4 ДБН Б.2.-2-12:.2019: 

«Навколо будинків і споруд – пам'яток культурної спадщини (архітектури та 

містобудування) – у разі відсутності розроблених та затверджених в 

установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній 

висоті цих пам'яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м, при проектуванні 



нових будівель і споруд або надбудові (реконструкції) існуючих … відстань від 

кожної новобудови до пам'ятки повинна бути не меншою ніж збільшений удвічі 

максимум з висот самої пам'ятки та даної новобудови». 

 

  5. На кресленні 6 «Пропозиції до коригування меж… та зон охорони 

пам’яток…» ІАОП з однієї сторони території пам’ятки містобудування та 

архітектури Васильківського укріплення Київської фортеці і з права 

запропонована різного розміру комплексна охоронна зона, а з протилежної 

сторони і зліва – зона регулювання забудови суворого режиму.  

 На підставі яких даних запропонована саме така пропозиція для однієї 

і тієї ж пам’ятки? У зв’язку з цим доцільно комплексну охоронну зону 

поширити на частину території біля гласисів та центрального равеліну 

Васильківського укріплення (Додаток №6). 

 

  6. На частині ділянки по вул. І. Брановицького №7-А (колишня 

Перспективна) до І. Брановицького №8 (файли «10-Основне-креслення» та 

«14-Розміщення-нового-житлового-будівництва»), яка зараз являється 

проїздом (із вул. І.Брановицького на прибудинкову територію житлового 

буд. № 6/8 по вул. Тверський тупик) і газоном (шириною -2м), прилеглим до 

проїзду, розробниками ГП2025 запропоновано розміщення нового 

житлового будівництва. (Додаток №7). 

 Яким чином ця пропозиція/рішення потрапила до проекту ГП2025, і 

хто персонально несе відповідальність за включення проїзду у двір до «зони 

житлової (житлово-громадської) забудови», адже згідно ДБН Б.1.1-15:2012 

«Склад та зміст генерального плану населеного пункту» п. 4.2 «При 

розробленні генерального плану враховують: д) інформацію 

містобудівного, земельного та інших кадастрів».  

 Схоже, що потенціальному забудовнику дуже потрібна ця ділянка, бо 

місця для нового будівництва замало.  

  7. За яких обставин і що стало підґрунтям/обґрунтуванням зміни на 

ділянці вул. І.Брановицького 7-А зони «мало- та середньо поверхової 

забудови» та «громадських будівель та споруд» в ГП-2020 (існуючі) на 

«зону житлово-громадської забудови» («змішаної середньо- та 

багатоповерхової», перспективної) в проекті ГП2025 (Додаток №8). Адже 

згідно ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 

пункту» п. 4.2 «При розробленні генерального плану враховують: … г) 

чинну містобудівну документацію на місцевому рівні…»,  тобто, ГП-2020. 

  8. У зв’язку з тим, що у мікрорайоні відсутні рекреаційні території, 

постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики, 

підтримала ініціативу – створення скверу на земельній ділянці (комунальна 



власність) по вул. І.Брановицького 7-А (Протокол № 1/97, 22.01.2020, 

Додаток №9).  

  Щоб влаштувати більш повноцінну рекреаційну територію 

пропонуємо об’єднати цю ділянку із частиною прилеглої території валу 

Васильківського укріплення, позначеної на перспективу на файлі «8-

Озеленені ланд-рекр», як «ландшафтні та рекреаційні…» та із невеликими 

ділянками, перш за все, вже затвердженими Київської міською радою під 

сквер (біля валу, вул. Тверський тупик №9 та №10). Нажаль, на інших 

частинах валу по довжині зверху встановлено з/б паркан. Було б логічно на 

перспективу приєднати до рекреаційної зони ділянку 79:046 по вул. 

Тверський тупик 10-А (Додаток №10). 

 Також пропонуємо на перспективу розглянути можливість влаштувати 

рекреаційну зону по вул. І.Брановицького №6, №9 де знаходиться 

центральний равелін Васильківського укріплення (територія пам’ятки). 

Зараз там колишній тубдиспансер та гаражний кооператив.  

  9. У разі невиправлення вище зазначених нормативних 

непорозумінь/неточностей та реалізації на ділянці пропозицій ГП2025 – 

«нове будівництво», буде знищено частину пам’ятки національного 

значення, буде посилено вже існуючий транспортний колапс біля 

прилеглих територій, які вподовж останніх років інтенсивно 

забудовується, буде створено додаткові навантаження на існуючі 

інженерні мережі, виникнуть додаткові незручності мешканцям 

прилеглих будинків та загроза руйнування (від вібрації, руху важкого 

транспорту) існуючих будинків застарілого житлового фонду  (будинки 

№6/8 вул. Тверський тупик, № 7 по вул. Іоанна Павла ІІ у непридатному для 

нормального проживання стані), збільшить щільність населення 

мікрорайону. Наміри проекту ГП2025 суперечать ДБН Б.1.1-15:2012 

«Склад та зміст генерального плану населеного пункту»  п. 4.3 

«Генеральний план визначає основні принципи і напрямки… інженерної 

підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від 

небезпечних природних і техногенних процесів…». 

  10. З метою збереження унікальної споруди – пам’ятки 

містобудування та архітектури національного значення Вали та рови 

Васильківського укріплення розробниками ГП2025 необхідно виправити 

допущені неточності і помилки, відкоригувати та більш зважено і точно 

визначитися із межами запланованої нової забудови, територією унікальної 

пам’ятки національного значення, щоб вже у недалекому майбутньому не 

допустити її знищення чи пошкодження внаслідок виконання будь-яких 

робіт, а також появі на території дисгармонійних будівель та споруд, що 

спричинить негативний вплив на унікальний, найбільший у Європі, 

архітектурно-містобудівний історичний фортифікаційний комплекс . 

https://kmr.gov.ua/uk/file/131784/download?token=YfmmC8uRkruba7LYFYhgOOiwInfRo3flsW35yyQTDxE


  

 Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення інтересів 

мешканців, керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», статтями 10, 20 Регламенту Київради, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, прошу Вас:  

  - забезпечити реєстрацію та врахувати зазначені вище рекомендації та 

пропозиції до проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його 

приміської зони до 2025 р. 

  Про результати розгляду депутатського звернення прошу 

проінформувати мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, у 

встановлений законодавством України строк.  
 

 

 

  Додатків 11 на 20 аркушах. 
 

 

 

 

 

 

 

  З повагою –  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції  

«Об’єднання «Самопоміч» 

у Київській міській раді                                                     Наталія МАНОЙЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик.: помічник-консультант депутата 

Катерина ЛИЗОГУБ, тел.: (097) 881 – 47 – 83 
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 к.1005/1                              тел.:(044)202-70-76, тел./факс:(044)202-72-31  

Протокол № 1/97 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики  

від 22.01.2020 

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, десятий 

поверх, каб. 1017, початок проведення засідання о 14:00. 

Склад комісії: 8 депутатів Київської міської ради. 
 

Присутні: 5 депутатів Київської міської ради – членів постійної комісії: 

Яловий К.В. – голова постійної комісії, головуючий; 

Сандалова Г.О. – заступник голови постійної комісії; 

Новіков О.О. – секретар постійної комісії; 

Мірошниченко І.М. – член постійної комісії; 

Пинзеник О.О. – член постійної комісії. 

 



Відсутні 3 депутати Київської міської ради: Антонова О.Ю., Пилипенко С.О., 

Москаль Д.Д. 

 

Запрошені: 

 

……………………………………………………. 

 

Порядок денний: 

……………………………………………………. 

 

4. Про розгляд ініціативи депутата Київської міської ради  

Манойленко Н.В. (вх. від 16.12.2019 № 08/30147) стосовно створення скверу на 

земельній ділянці, яка розташована на вул. І. Брановицького, 7А (колишня  

вул. Перспективна) у Печерському районі м. Києва. 

СЛУХАЛИ:  

Манойленко Н.В. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Підтримати ініціативу депутата Київської міської ради  

Манойленко Н.В. стосовно створення скверу на земельній ділянці, яка 

розташована на вул. І. Брановицького, 7А (колишня вул. Перспективна) 

у Печерському районі м. Києва. 

2. Звернутись до КО «Київзеленбуд» з проханням подати клопотання про 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для створення скверу в установленому порядку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.  

Рішення прийнято. 

…………………………………………………….. 

 

Голова комісії       Костянтин ЯЛОВИЙ 

 

Секретар комісії       Олексій НОВІКОВ 
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