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ЗАЯВА 

щодо бездіяльності слідчих Національної поліції України 
 

Шановний Андрію Євгеновичу! 
 

До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, звернувся 

мешканець будинку № 35/34 по вул. Ямська, голова ОСББ «Комфортний дім», 

громадський діяч Собірайський С.В. с заявою наступного змісту: 

«Ухвалою господарського суду міста Києва від 09.11.2018 у справі № 

910/688/13 заборонено ТОВ «ЮНІКАРГО Україна», а також будь-яким іншим 

фізичним чи юридичним особам проводити будь-які будівельні роботи (в тому 

числі підготовчі будівельні роботи) за місцем розташування складських 

приміщень (літ. А, літ. Б) за адресою: м. Київ, вул. Боженка (Казимира 

Малевича), 44. 

Судом для належного виконання вказаної ухвали надіслано її засвідчені 

примірники товариству з обмеженою відповідальністю "ЮНІКАРГО 

УКРАЇНА", товариству з обмеженою відповідальністю "Регіональний 

будівельний союз", Департаменту міського благоустрою Київської міської 

державної адміністрації (вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03680), 

Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 

Києва Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 

01001), Державній архітектурно-будівельній інспекції України (бульвар Лесі 

Українки, 26, м. Київ, 01133) та Голосіївському управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції України у м. Києві (вул. Голосіївська, 15, м. 

Київ, 03039).  

Втім вказана ухвала не виконується.  



Так, кожний день, у тому числі в суботу, на будівельному майданчику по 

вул. Казимира Малевича, 44, 46 здійснюються будівельні роботи, знищення 

нерухомого майна. 

Працівники Національної поліції у Голосіївському районі м. Києва лише 

нібито зареєстрували кримінальне провадження за фактом невиконання рішення 

суду (номер провадження закінчується на 10624, заява 80496, слідчий Митич 

Сергій Павлович). 

Кримінальне порушення (ст. 382 КК України) має очевидний характер, 

особи, його вчинюють відкрито, не приховуючись, кожен день. 

При цьому, працівники Національної поліції України викликаються 

щоденно, але, прибуваючи на місце вчинення правопорушення, працівники 

патрульної поліції нічого не роблять, крім того як опитують заявника.  

Слідчі органи проявляють повну бездіяльність: свідки не опитані, підозри 

не пред’явлені, незаконне будівництво триває, а місцева прокуратура 

самоусунулася від процесуального керівництва. 

У зв’язку з цим, прошу вжити дієвих заходів реагування, спрямованих на: 

1. Припинення незаконних дій, а саме будівництва, яке здійснюється у 

порушення вимог судового рішення; 

2. Встановлення усіх винних осіб та їх притягнення до кримінальної 

відповідальності за ст. 382 КК України». 

 

Як депутат Київської міської ради VIII скликання, який керується 

положеннями Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та виконує 

свої обов’язки щодо захисту прав та законних інтересів виборців свого 

виборчого округу, прошу розглянути дану заяву та вжити дієвих заходів в межах 

Ваших повноважень щодо питань, які зазначені вище. 

Про результати розгляду заяви прошу поінформувати мене у спосіб та 

строки, визначені чинним законодавством за адресою: 01044, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 36. А також додатково дублювати відповідь на e-mail: 

vavovk1@gmail.com. 

 

Додаток: рішення суду № 910/688/13 від 09.11.2018 на 5 арк. 

 

З повагою –  депутат                                                          Олеся ПИНЗЕНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віктор Вовк, тел.: (095)-861-96-12 


