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Депутатське звернення 

Щодо законності будівництва в Дарницькому районі м. Києва по  

вул. Санаторна, 4  

 

Шановна Оксано Миколаївно! 

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

кияни щодо перевірки законності будівництва по вул. Санаторна, 4 в 

Дарницькому районі м. Києва. 

 Із «паспорту об’єкту» відомо, що повинна відбуватися  реконструкція 

гуртожитку (1959 року побудови) під житловий будинок 9 поверхів на 

вул. Санаторній, 4 в Дарницькому районі м. Києва на земельній ділянці 

площею 0.1742 га. 

 Генеральним проєктувальником в паспорті вказане ТОВ "Елай 

Архітект". Виконувач функції замовника – ТОВ "КБМ-С" і підрядник –ТОВ 

"Техстрой ЛТД". Оскільки в паспорті об’єкту зазначено, що відбувається 

реконструкція гуртожитку під житловий будинок, то будівельні роботи мали б 

відбуватися зі збереженням елементів несучих конструкцій існуючої будівлі, 

чого не відбувається. 

 Відповідно до «паспорту об’єкту» запроектовано 9 поверхів, проте на 

сайті ЖК «Квітень» (рекламує продаж квартир) заявлено про 11-поверховий 

будинок з технічним поверхом. 

 Проект ЖК «Квітень» (https://lun.ua/ru) заявляє про це будівництво, як 

про сучасний житловий комплекс комфорт-класу з закритою територією і 

внутрішньою інфраструктурою. На першому поверсі передбачені комерційні 

приміщення під кафе, магазини, аптеки, салони краси. На подвір'ї встановлять 



дитячий майданчик для ігор і облагородять місця для відпочинку. 

Припаркувати машину можна буде на стоянці біля будинку – забудовник нібито 

запланував 50 паркомісць. 

 Площа ділянки, на якій будується ЖК «Квітень» 1734 кв.м. Площа 

забудови, відповідно до даних вказаних на сайті ЖК, становить близько 1200 

кв.м.  

Таким чином, прибудинкова територія становить всього 534 кв.м., що 

дорівнює ділянці розмірами 26х20м. ЖК «Квітень» буквально втиснуто 

впритул до вже наявних будівель та не має своєї прибудинкової території.  

Місцеві жителі незадоволені новим будівництвом, адже через таку надто 

щільну забудову воно загрожує надмірним навантаженням на інженерні 

мережі мікрорайону. 

Відповідно до статті 5 Закону України від 16.11.1992 № 2780 «Про 

основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути 

забезпечені: розробка містобудівної документації, проектів конкретних 

об’єктів згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням норм і 

правил; розміщення і будівництво об’єктів відповідно до затверджених у 

встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об’єктів. 

 

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

місцевих рад» прошу в установленому чинним законодавством порядку: 

1. Повідомити, чи видавався підряднику Товариству з обмеженою 

відповідальністю "Техстрой ЛТД"» дозвіл на будівництво 12-

поверхового житлового будинку по вул. Санаторна, 4 в Дарницькому 

районі м. Києва; 

2. У разі наявності в ТОВ "Техстрой ЛТД"» дозволу на спірне будівництво  

- здійснити перевірку класу наслідків (категорії складності) будівництва 

12-поверхового житлового будинку по вул.  Санаторна, 4 в Дарницькому 

районі м. Києва; 

3. У разі відсутності дозволу на виконання будівельних робіт 12-

поверхового житлового будинку по вул. Санаторна, 4 в Дарницькому 

районі м. Києва та/або невідповідності класу наслідків, будівництву що 

відбувається, здійснити всіх необхідних заходів щодо призупинення 

будівельних робіт, як таких що можуть нести небезпеку для здоров’я та 

життя людей. 

4. У разі встановлення в ході перевірок порушень будівельних норм та 

правил, які можуть спричинити нанесення шкоди окремому 

громадянину, громаді або місту звернутися з відповідної заявою для 

правоохоронних органів.    

 

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 

 

mailto:konopelko.mykola@kmr.gov.ua


Додаток: фото рекламного плакату (паспорту об’єкту) та процесу 

будівництва. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

З повагою 

 

депутат Київської міської ради     Конопелько М.В. 


