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                                         Голові 
    Київської міської державної 
    адміністрації 
    Кличку В.В.  
   

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
Щодо збереження історичної та архітектурної  
пам’ятки – будинку за адресою вул. Гоголівська,28 та  
щодо можливої забудови території дитячого 
спеціалізованого санаторію «Салют»  на вул. Гоголівська,28 
 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 

До мене як до депутата Київради звернулися мешканці вулиці Гоголівська у 
Шевченківському районі м. Києва, вони занепокоєні долею історичної та архітектурної 
пам’ятки – будинку 19 століття, що розташований за адресою вул. Гоголівська,28 та 
можливою забудовою території Дитячого спеціалізованого санаторію «Салют», 
розташованого за цією ж адресою. Будинок на вул. Гоголівська,28 та територія навколо 
належала відомому художнику та академіку Володимиру Орловському, тут же, у флігелі 
будинку, проживав відомий художник Микола Пимоненко.  На території садиби в 
радянський час було створено Дитячий спеціалізований санаторій «Салют», який діяв ще 
донедавна. 

Однак, згідно рішення Київради від 24.05.2007 №739/1400 «Про надання дозволу 
Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного договору 
з метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебування дітей в дитячому 
санаторії "Салют" та в дитячому санаторії "Ялинка" Київського міського дитячого 
санаторно-курортного об'єднання»  за підписом Черновецького, ТОВ"Фонд розвитку 
будівельних ініціатив" надано можливість отримати права на будівлі та відповідно 
територію санаторію в обмін на реконструкцію санаторію «Ялинка» в Пущі Водиці.  

З огляду на ці обставини громаду цікавить чи є чинним вищезазначене рішення 
Київради, чи виконано ТОВ"Фонд розвитку будівельних ініціатив" умови інвестиційного 
договору, чи передано ТОВ"Фонд розвитку будівельних ініціатив"  будівлю на вул. 
Гоголівська,28, інші будівлі санаторію «Салют» та його територію, чи є затверджена 
містобудівна документація, дозволи на забудову на територію 1,4 га, на якій 
розташовувався санаторій «Салют».  

 
 



 
 
З  огляду на історичну та архітектурну  цінність будівель, екологічну  та рекреаційну 

цінність території санаторію «Салют» на вул. Гоголівська, 28, громада виступає 
категорично проти можливої забудови території санаторію та проти знищення історичних 
будівель . 

 
З огляду на вищезазначене, керуючись статтею 13 Закону України про статус 

депутатів місцевих рад, — 

                                              ПРОШУ: 

1. Надати інформацію щодо чинності та виконання рішення Київради від 24.05.2007 
№739/1400 «Про надання дозволу Головному управлінню охорони здоров'я та медичного 
забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на 
укладання інвестиційного договору з метою збільшення кількості ліжок та покращення 
умов перебування дітей в дитячому санаторії "Салют" та в дитячому санаторії "Ялинка" 
Київського міського дитячого санаторно-курортного об'єднання». 

2. Надати інформацію щодо наявності статусу архітектурної та історичної пам’яток 
будинку, що розташований за адресою вул. Гоголівська,28 та інших будівель Дитячого 
спеціалізованого санаторію «Салют». 

3. Надати інформацію щодо права власності, користування, розробки документів з 
землеустрою земельної ділянки площею 1,4 га, за адресою вул. Гоголівська,28, на якій 
розташовується Дитячий спеціалізований санаторій «Салют». 

4. Надати інформацію щодо права власності та користування будівлі, за адресою вул. 
Гоголівська,28, та інших будівель санаторію «Салют». 

5. Надати інформацію щодо розробки та затвердження містобудівної документації 
для  території площею 1,4 га, за адресою вул. Гоголівська,28, на якій розташовується 
Дитячий спеціалізований санаторій «Салют». 

6. Надати інформацію щодо дозволів на розробку проектної документації забудови 
чи дозволів на початок проведення будівельних робіт на території площею 1,4 га, за 
адресою вул. Гоголівська,28, на якій розташовується Дитячий спеціалізований санаторій 
«Салют». 

7. Надати інформацію щодо видачі карток на порушення благоустрою на проведення 
робіт на території площею 1,4 га, за адресою вул. Гоголівська,28, на якій розташовується 
Дитячий спеціалізований санаторій «Салют». 

 
 
 
 

 


