
 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

 «______»_________________ 2021 р.                                                                                 №______________________  

 

Міністру культури та інформаційної 

політики України 

Олександру ТКАЧЕНКУ  

вулиця Івана Франка, 19,  

м. Київ, 01601 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Олександре Владиславовичу!  

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулись мешканці міста 

Києва, з приводу здійснення будівельних робіт на земельній ділянкці 

(кадастровий номер: 8000000000:91:168:0032), яка знаходиться за адресою:         

м. Київ, вул. Обсерваторна, 6 у Шевченківському районі м. Києва. 

Будівля, розташована на території пам’ятки археології місцевого значення 

«Культурний шар Копирева кінця», а вказана вище земельна ділянка входять до 

Центрального історичного ареалу міста Києва, який занесений до Списку 

історичних населених місць, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.07.2001р. № 878. 

Згідно інформації ЗМІ, особняк Барбана – одноповерхова будівля 19-го 

сторіччя. Роком побудови вважається 1891 р. Є зразком житла середнього класу 

із цегляним декором. У 2015 році Науково-дослідний інститут 

пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до переліку 

щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. 

Власниками садиби до 1917 року були: титулярний радник Олександр 

Барбан, потім дворянин Іван Гореславський, за ним – провізор В'ячеслав 

Геращеневський. У радянські часи будівлю націоналізували. У 1944-1945 pоках 

тут мешкав голова Комітету в справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академік-

драматург Олександр Корнійчук. 

Потім особняк Барбана віддали дитячій соматичній лікарні. Починаючи з 

1970-х pоків у будівлі містилися різні установи, зокрема редакція газети 

«Культура і життя». З 2020 року власником будівлі є ТОВ «Інформаційна група 

«Агентство столичних повідомлень». 

Відповідно до ч.4 ст. 32 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини», на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони 

пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку 
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історичних населених місць України, забороняються містобудівні, 

архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, 

шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони 

культурної спадщини. 

Пунктами 14 та 17 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» передбачено, що до повноважень Міністерства культури та 

інформаційної політики України, як центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної 

спадщини, належить: 

- погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та 

ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на 

пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних 

заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, 

на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених 

місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах 

культурної спадщини; 

- надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках національного 

значення, об’єктах всесвітньої спадщини, їх територіях, в зонах охорони, 

буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних 

ареалах населених місць. 

Враховуючи зазначене вище та керуючись ст. 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», прошу Вас: 

1. Надати інформацію чи надавались погодження проектів містобудівних, 

архітектурних та ландшафтних перетворень, земляних робіт на 

земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:91:168:0032, 

розташованій по вул. Обсерваторна, 6 (з надання копій відповідних 

погоджень). 

2. Надати інформацію чи надавався дозвіл на проведення будівельних 

робіт на земельній ділянці з кадастровим номером 

8000000000:91:168:0032, розташованій по вул. Обсерваторна, 6 (з 

надання копії відповідного дозволу). 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати 

мене у встановлений законодавством України строк за адресою: 02096, м. Київ, 

вул. Ю. Пасхаліна, 12 (громадська приймальня депутата Київради Г. Маленка), а 

також на наступну електронну адресу: malenko@kmr.gov.ua 

 

 

З повагою, 

депутат Київської міської ради, 

Голова депутатської фракції  

«ГОЛОС» 

у Київській міській раді                Григорій МАЛЕНКО 

 
 

Дядюшко Микита Олександрович 095 50 25 283 
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