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Директору 

Департаменту містобудування та архітектури 

Виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

СВИСТУНОВУ Олександру Вікторовичу 

                  

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Шановний Олександре Вікторовичу! 
 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися мешканці 

Оболонського району, які проживають у житловому будинку 18-А по 

проспекту Оболонському, зі скаргою на порушення будівельних норм при 

проектуванні багатофункціонального комплексу житлового та громадського 

призначення, як реконструкції нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, 

проспект Оболонський, 18. 

Згідно Наказу Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

24.12.2019 року № 1646 були затверджені містобудівні умови та обмеження 

для проектування об'єктів будівництва - реконструкцію нежитлової будівлі в 

межах існуючих фундаментів під "багатофункціональний комплекс 

житлового та громадського призначення" за адресою: м. Київ, проспект 

Оболонський, буд.18.  

 В даній будівлі, яка розташована на ділянці громадського призначення, 

розміщуються: страхова компанія, автошкола, магазин органічних продуктів 

та косметики, сервісний центр з ремонту та налаштування комп'ютерної та 

цифрової техніки, курси англійської мови, ательє одягу, крамниця прикрас, 

пункт з надання побутових послуг та ремонту дрібних   металовиробів,  

кілька   юридичних   компаній,   кабінети приватних нотаріусів, перукарський 

салон, кілька косметичних, манікюрних салонів та студій краси, а також 

офіси приватних підприємств. 

  Будівля, розміри якої становлять 14х80 метрів, розташована вздовж 

проїжджої частини Оболонського проспекту паралельно 

шістнадцятиповерховому будинку №18-А  із західного боку на відстані  38 

метрів від будинку та 15 метрів від його прибудинкової території. 



 Вказана ділянка площею 0,363 га відповідно до Генерального плану 

міста Києва є територією громадського призначення, а саме: "цільове 

призначення ділянки - 03.09 для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ", згідно витягу з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку №НВ - 8000966312019 від 27.06.2019, 

кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:78:093:0012. 

 Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію власності від 18.06.2019р. індексний номер витягу 170791579, 

реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 663169080000, номер запису 

про право власності 32037437. 

 Замовник - товариство з обмеженою відповідальністю "Малстріт" 

(ЄДПРПОУ:42709197; адреса реєстрації: вул. Болсуновська, 2, м. Київ, 

01014). 

 На даній ділянці пропонується реконструкція вказаної будівлі в межах 

існуючих фундаментів під "багатофункціональний комплекс житлового та 

громадського призначення", фактично пропонується будівництво житлового 

будинку каскадного типу "висотою 73,5≥h≥26,5 м." з вбудованими 

приміщеннями на нижньому поверсі, а не "комплекс громадського 

призначення". За існуючими правовими актами зміна функціонального 

призначення території в умовах існуючої щільної забудови неможлива без 

корегування Генерального плану м. Києва, тому розміщення висотної 

житлової будівлі на даній ділянці є протиправним. 

 Згідно діючих нормативно-правових документів ця ділянка занадто 

мала для розміщення вказаної вище будівлі, таким чином, ігноруються 

законні інтереси та вимоги власників ділянок, приміщень та будівель, що 

оточують місце будівництва, згідно ст. 5 Закону України "Про основи 

містобудування".  

 Розміщення висотної споруди на вказаній ділянці призведе до 

жахливих наслідків як для мешканців існуючої житлової забудови, так і для 

мешканців висотної будівлі, спорудження якої незаконно пропонується на 

вказаній громадській території, а саме: 

1. Запропонована висотна житлова споруда порушить інсоляцію 

існуючої житлової забудови, абсолютно перекриває інсоляцію будинку № 18-

а, де саме з цієї,  західної сторони розташовані 32 двокімнатні та 2 

однокімнатні  квартири  з односторонньою орієнтацією в бік будинку, що 

проектується. Це є порушення СанПІН №2605-82, "Санітарні норми і правила 

забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і територій 

житлової забудови; а також ДБН № В.2.2-15:2019"житлові будинки, основні 

положення".  

2. Будівництво житлової висотної споруди, що пропонується, зробить 

неможливим розміщення автостоянок в нормативний кількості не тільки для 

цієї висотної будівлі, а і для існуючих житлових будинків, оскільки освоєння 



підземного простору для автостоянок в умовах підземних водотоків та 

високих ґрунтових вод є проблемним. Крім того, розмістити стоянки в 

нормативній кількості в межах пішохідної доступності неможливо через 

відсутність  вільних ділянок в існуючій забудові. Це також є порушенням 

вимог ДБН Б.2.2. - 12:2019 "Планування та забудова територій". 

3. Нове будівництво призведе до порушення - багаторазового 

збільшення щільності забудови у порівнянні з нормативними показниками, 

згідно табл. 6.6.ДБН Б.2.2 - 12:2019 "Планування та забудова територій". 

4. Нове будівництво в межах зазначеної ділянки площею 0,363 га 

виключає можливість організації прибудинкових територій згідно вимог ДБН 

Б.2.2. - 12:2019 "Планування та забудова територій". 

5. Круговий пожежний об’їзд для висотної житлової будівлі, що 

пропонується, може бути організованим лише за рахунок прибудинкових 

територій оточуючої забудови. На цих територіях знаходяться невелика 

прибудинкова автостоянка та озеленення.  З  західної     сторони   вказаної   

висотної будівлі нічого не буде можливо розмістити крім частини пожежного 

об'їзду зважаючи на мініатюрні розміри ділянки. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», прошу Вас переглянути правомірність 

рішення розміщення висотної будівлі довжиною 80 метрів на вказаній 

ділянці, а в разі необхідності реконструкції пропонувати громадську споруду, 

яка б відповідала існуючим будівельним нормам. 

Відповідь на звернення прошу направити через систему електронного 

документообігу «АСКОД», а також за адресою: м. Київ, проспект Георгія 

Гонгадзе, 32-Б та на електронну адресу didovets.yuriy@kmr.gov.ua у 

десятиденний термін, що передбачено ч. 2 ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад». 

 

Додатки: 

1. Схема розташування в плані району на 1 арк. 

2. Підписи мешканців житлового будинку №18-А по проспекту 

Оболонському в кількості 66 підписів на 4 арк. 

З повагою – депутат Київради    Юрій Дідовець 
 

 


