
 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯчя 

 

     

 

Директору 

                                                                       Департаменту містобудування та 

                                                                       архітектури виконавчого органу                                                                                                                  

                                                                       Київської міської ради (Київської                                                                           

                                                                       міської державної адміністрації) 

                                                                       Свистунову О.В. 

 

Депутатське звернення 

Щодо законності будівництва в Шевченківському районі м. Києва по  

вул. Жамбила Жабаєва, 5  

(земельна ділянка забудови  з кадастровим номером 8000000000:91:055:0048) 

  

Шановний Олександре Вікторовичу! 

 

 До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися стурбовані 

кияни щодо перевірки законності будівництва по вул. Жамбила Жабаєва, 5 в 

Шевченківському районі м. Києва. 

 Із інформації зазначеної в усних зверненнях відомо, що за названою 

адресою відбувається будівництво клубного дев’ятиповерхового житлового 

будинку з нежитловими приміщеннями громадського призначення та 

підземним паркінгом «IDEALIST club residence». 

 Генеральним підрядником будівництва виступає Товариство з 

обмеженою відповідальністю «АЕС-ГРУПП» (код ЕДРПОУ 38202783) з 

розміром уставного капіталу 10000 гривень. 

 Замовником будівництва виступає Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Нью-Йорк Резіденс» (код ЕДРПОУ 43039883). 

 Частина друга та третя статті 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038 визначає, що фізична або 

юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що 

перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати 

містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.  



Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними 

уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі 

містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою 

замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки). 

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 06.11.2017  № 289, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 27.11.2017 року за № 1437/31305 визначено 

перелік  об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та 

обмеження не надаються. 

 Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні 

умови та обмеження не надаються є вичерпним і не містить такого 

об’єкту будівництва, як дев’ятиповерховий житловий будинок з 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та підземним 

паркінгом. 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038 вимоги містобудівної 

документації є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.  

На підставі п.1,3  ч.1 ст. 11 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» прошу:  

1. Повідомити чи надавалися містобудівні умови та обмеження (МУО) 

для будівництва дев’ятиповерхового житлового будинку з 

нежитловими приміщеннями громадського призначення та підземним 

паркінгом «IDEALIST club residence» (підрядник будівництва ТОВ 

«АЕС-ГРУПП» код ЕДРПОУ 38202783, замовник ТОВ «Нью-Йорк 

Резіденс», код ЕДРПОУ 43039883), який будується по вул. Жамбила 

Жабаєва, 5 в Шевченківському районі м. Києва (земельна ділянка з 

кадастровим номером 8000000000:91:055:0048); 

2. У разі виявлення факту самочинного будівництва вжити всіх 

необхідних заходів для усунення порушення вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил.   

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у 

встановлені чинним законодавством строки за адресою депутатської 

приймальні: 02095, м. Київ, вул. Російська, буд. 31, e-mail: 

konopelko.mykola@kmr.gov.ua 

 

Додаток: фото рекламного плакату на 1 арк. в 1 прим. 
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З повагою 

      

депутат Київської міської ради     Конопелько М.В. 


