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ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«______»_________________202   р.                                                                                  №_______________________ 

 

 

Голові Голосіївської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

Садовому С.М. 
 

проспект Голосіївський, 42, м. Київ, 03039 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  

щодо демонтажу тимчасових споруд за адресою:  

проспект Голосіївський, 104 
 

 

Шановний Сергію Миколайовичу! 
 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, з численними скаргами 

звертаються мешканці Голосіївського району міста Києва щодо встановлення на 

тротуарі тимчасових споруд для здійснення підприємницької за орієнтовною 

адресою: проспект Голосіївський, 104 Голосіївського району міста Києва. 

Йдеться про кіоски з назвою «Зелень» та «ЧБ» (мал.1).  

Як пояснюють заявники, встановлені МАФи обмежують рух пішоходів (мал. 

1) та сприяють дозволу облаштування місць для паркування транспортних засобів 

на тротуарі (мал. 2). Тротуар - це елемент дороги, призначений для руху 

пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном 

(пункт 1.10 Правил дорожнього руху України). 

 У цьому зв’язку, тимчасові споруди не можуть бути розташовані на 

тротуарі, оскільки заважають вільному руху пішоходів. 

Також містян турбує питання, що тимчасові споруди встановлені на клумбах 

де ростуть дерева (мал. 3). 

У зв’язку з цим, мною було ініційовано депутатське звернення 

№08/279/09/077-52 від 27.01.2021 року до Департаменту міського благоустрою з 

проханням надати інформацію щодо наявності дозвільних документів на 

розміщення тимчасових споруд за адресою: проспект Голосіївський, 104 

Голосіївського району міста Києва. 
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У відповідь 18.02.2021 року було отримано лист від через систему 

електронного документообігу «АСКОД»  з інформацією, що під час обстеження 

території за зазначеною адресою працівником відділу контролю за благоустроєм 

Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації виявлено дві 

тимчасові споруди, власникам яких внесені приписи, з вимогою надати дозвільні 

документи. Вимоги приписів не виконані. 

Також мене проінформовано, що в Департаменті розглядається питання 

щодо демонтажу самовільно розміщених тимчасових споруд за зазначеною 

адресою. 

19.02.2021 року мною було направлено депутатське звернення 

№08/279/09/077-101 до Департаменту міського благоустрою з проханням 

здійснити заходи, що сприятимуть демонтажу самовільно розміщених тимчасових 

споруд за адресою: проспект Голосіївський, 104 Голосіївського району міста 

Києва. 

У відповідь було отримано лист №064-1061 від 02.03.2021 року з 

інформацією, що під час обстеження території за зазначеною адресою 

працівником відділу контролю за благоустроєм Голосіївської районної в місті 

Києві державної адміністрації виявлено дві тимчасові споруди, власникам яких 

внесені приписи від 30.12.2020 №2010002445 та 2010002446 з вимогою надати 

дозвільні документи. Вимоги приписів не виконані. Враховуючи викладене та з 

урахуванням вимог розділу 13 Правил благоустрою міста Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 (зі змінами та 

доповненнями) Департамент надав доручення комунальному підприємству 

«Київблагоустрій» від 24.02.2021 №064-946 здійснити демонтаж самовільно 

розміщених тимчасових споруд за зазначеною адресою. 

01.03.2021 року мною було направлено депутатське звернення 

№08/279/09/077-121 до Департаменту міського благоустрою, яким зверталася 

увага, що 25 лютого 2021 року одну із тимчасових споруд із написом «Зелень» 

було демонтовано, а МАФ з написом «ЧБ» залишився. Однак, у заявників була 

надія про відновлення благоустрою за адресою: просп. Голосіївський, 104, що 

включає вільне пересуванню по тротуару. 

Проте, вже 01 березня 2021 року тимчасову споруду з написом «Зелень» 

було повернуто та встановлено посередині тротуару, поруч з МАФом з назвою 

«ЧБ», який так і залишається встановленим на тротуарі, що заважає вільному 

пересуванню пішоходів.  

Зазначене депутатське звернення було прийнято Департаментом міського 

благоустрою 01.03.2021 13:25:45 №064/3267 (01.03.2021), однак відповідь на 

нього, нажаль, на дату направлення цього депутатського звернення, не була 

отримана. 

05.03.2021 року мною було направлено депутатське звернення 

№№08/279/09/077-127 до КП «Київблагоустрій» з проханням надати інформацію 

щодо строків демонтажу зазначених вище тимчасових споруд. 
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У відповідь було отримано лист №222-1307 від 16.03.2021 року з 

інформацією, що на виконання доручення Департаменту міського благоустрою 

25.02.2021 року проведено демонтаж тимчасової споруди за вказаною адресою. 

За фактом повторного встановлення тимчасової споруди 04.03.2021 року за 

адресою: просп. Голосіївський, 104 відповідальною особою підприємства було 

внесено припис № 2109218 з вимогою надати дозвільну документацію на її 

розміщення, а в разі відсутності демонтувати власними силами. Вимоги припису 

виконані не були.  

Після надання Департаментом міського благоустрою відповідного 

доручення КП «Київблагоустрій» на демонтаж зазначеної тимчасової споруди, КП 

«Київблагоустрій» буде проведено демонтаж тимчасових споруд за адресою: 

просп. Голосіївський 104, виходячи з виробничих можливостей підприємства. 

Звертаю увагу, що КП «Київблагоустрій» 25.02.2021 року демонтував лише 

одну тимчасову споруду з написом «Зелень», а кіоск з написом «ЧБ» залишився. 

А зміст відповіді, надісланої КП «Київблагоустрій» відповідь №222-1307 від 

16.03.2021 року, зводиться до того, що нараз КП «Київблагоустрій» чекає 

додаткового доручення на демонтаж двох тимчасових споруд. 

Більше того, за цей час біля тимчасової споруди з написом «ЧБ» з’явилася 

ще одна конструкція, схожа на термінал самообслуговування (мал. 4). 

 У цьому зв’язку виникає і питання щодо законності підключення наразі 

працюючого МАФу з назвою «ЧБ» до міських електромереж (мал. 5). 

Враховуючи вищезазначене та керуючись статтями 11, 13 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. №93-IV, прошу Вас 

розглянути звернення по суті порушеного питання та  

1. перевірити законність підключення тимчасової споруди з назвою 

«ЧБ» до міських електромереж та у разі виявлення порушення 

негайно відключити суб’єкта господарювання від 

електропостачання; 

2. здійснити заходи, що сприятимуть якнайшвидшому відновленню 

вільного руху пішоходів, шляхом демонтажу самовільно розміщених 

тимчасових споруд за адресою: проспект Голосіївський, 104 

Голосіївського району міста Києва, а саме: 

1) тимчасова споруда з написом «Зелень»; 

2) тимчасова споруда з написом «ЧБ»; 

3) тимчасова споруда (мал. 4). 
 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене через систему електронного документообігу «АСКОД»  або надіславши лист за 

адресою: просп. Голосіївський, 96, каб. 126, м. Київ, 03040 протягом передбаченого 

статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» строку. 
 

Додатки на ____ арк. 
 

З повагою 
 

Депутат Київської міської ради            Д.Ю. Калініченко 


