
 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIІІ СКЛИКАННЯ 

 
 
«17» вересня 2019 року                                                         № 08/279/08/051-923 
 

 

 
Перший заступник голови КМДА 
Поворозник Микола Юрійович 
 
 
 

 
Депутатське звернення 

Шановний Микола Юрійовичу! 
 

До мене, як до депутата Київради VIII скликання, звернулися мешканці 

будинку за адресою вул. Ямська, 32/34 з приводу подання департаментом 

містобудування та архітектури КМДА (далі – Департамент) позовної заяви до 

Державної архітектурної інспекції у м.Києві по справі № 640/11925/19 щодо 

скасування рішення головного інспектора будівельного нагляду відділу 

нагляду за діяльністю уповноваженого органу з питань архітектури та 

містобудування Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції 

у місті Києві Подимайло Є.В. від 25.04.2019 про скасування містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом 

на вул. Казимира Малевича, 44 , 46 в Голосіївському районі м. Києва від 

26.01.2017 № 89/17/012/009-17. 

 



Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для 

будівництва житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями 

та підземним паркінгом на вул. Казимира Малевича, 44 , 46 в Голосіївському 

районі м. Києва від 26.01.2017 № 89/17/012/009-17 насправді передбачали 

будівництво скандального об'єкта нерухомості з порушенням чинного 

законодавства України. Силами об'єднання громадян та депутата Київради 

Пинзеник О.О., дані містобудівні умови та обмеження було скасовано, чим 

було припинено будівництво об'єкта. Проте, як виявилося, Департамент 

вважає припинення протиправного будівництва неправомірним рішенням з 

боку ДАБІ та подав позов до окружного адміністративного суду міста Києва. 

Зважаючи на суть справи, намагання відновити містобудівні умови, 

скасовані рішенням ДАБІ з боку Департаменту виглядає як боротьба місцевої 

влади проти  громади. На засіданні Комісії перевірки резонансних забудов 

Київської міської ради, що відбулося 06 вересня 2019 року мною та головою 

ОСББ «Комфортний дім» було піднято питання з приводу  подання позовної 

заяви  Департаментом. Комісія висловила своє обурення даною ситуацією та 

виступила проти таких дій з боку Департаменту. Виходячи з ситуації, що 

склалася, вважаю за неприпустиме боротьбу київської влади з громадою та 

позовну заяву такою, що підлягає відкликанню. 

Враховуючи значущість порушеного у зверненні питання та керуючись 

ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу розглянути 

дане звернення в межах Ваших повноважень та посприяти у відкликанні 

позовної заяви по справі № 640/11925/19 в порядку, передбаченому ст.189 

Кодексу адміністративного судочинства задля унеможливлення відновлення 

скандального будівництва в серці столиці. 

Відповідь прошу надати у спосіб та строки, визначені чинним 

законодавством за адресою: 01044, м.Київ, вул. Хрещатик, 36. Також 



додатково дублювати відповідь на електронну адресу: 

alexslobodyanyuk98@gmail.com. 

 

З повагою, 

Депутат Київської міської ради                                                    Пинзеник О.О. 

 

 

 

 

 


