
 

 
ДЕПУТАТ 

 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 
                

  
″15″   квітня    2020 р.                                                                       №   08/279/08/042/357___ 

 

 

 

Директору Департаменту міського благоустрою  

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

Кулебі О.В.  

03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2 

 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
ПОВТОРНО 

щодо демонтажу тимчасової споруди  

на перетині просп. С  Бандери та вул. Йорданської  

в Оболонському р-ні м. Києва 

 

До мене, як депутата Київської міської ради, звернулися занепокоєні 

громадяни щодо незаконного встановлення тимчасової споруди на перетині 

просп. Степана Бандери та вул. Йорданської в Оболонському районі м. Києва. 

Встановлено, що за вказаною адресою, невстановленими особами без 

жодних дозвільних документів та погоджень розміщено тимчасову споруду 

(вагончик з куполом). 

З огляду на зазначене мною було направлено депутатське звернення від 

06.02.2020 за № 08/279/08/042/110 до Департаменту міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з вимогою провести перевірку щодо законності розміщення 

вказаного об’єкта, та в разі виявлення порушень, його демонтувати. 

Як стало відомо з листа Департаменту міського благоустрою від 24.02.2020 

№ 064-950, власнику культової споруди, який, як виявлено, не є законним 

землекористувачем земельної ділянки під нею, вручений припис № 1905903 

(шляхом наклеювання) щодо усунення порушень Правил благоустрою м. Києва 

від 25.12.2008 № 1051/1051, або демонтажу споруди власними силами. 

Водночас, нещодавно проїжджачи по проспекту Степана Бандери, мною 

було виявлено, що вищезазначена культова споруда до цього часу так і не 

демонтована (фотофіксація додається). Це свідчить про самовільне захоплення 

земельної ділянки та порушення чинного законодавства у сфері благоустрою 

населених пунктів. 



Враховуючи вищевикладене, на підставі статей 11, 13-15 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», – 

ПРОШУ: 

1.  Негайно вжити заходів щодо демонтажу незаконної тимчасової 

споруди, що розташована на перетині просп. Степана Бандери та 

вул. Йорданської в Оболонському районі м. Києва. 

2.  Вжити заходів по притягненню до юридичної відповідальності 

власника культової споруди, що розташована на перетині просп. Степана 

Бандери та вул. Йорданської в Оболонському районі м. Києва, в тому числі, за 

статтями 53-1, 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

3. Про результати розгляду депутатського звернення повідомити мене у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр. П. Григоренка, 39-Б, офіс 88.  

 

Додаток: фотофіксація на 2 арк. 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                              Ігор Мірошниченко 

 

mailto:grompryimalnya@gmail.com

