
 

 
ДЕПУТАТ 

 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 
                

  
″27″   квітня    2020 р.                                                                       №   08/279/08/042/395___ 

 

Голові постійної комісії Київської 

міської ради з питань містобудування, 

архітектури та землекористування 

Міщенку О.Г. 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

 

 

Депутату Київської міської ради VIII 

скликання, члену постійної комісії 

Київської міської ради з питань 

містобудування, архітектури та 

землекористування 

Назаренку В.Е. 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Як депутат Київської міської ради я є представником інтересів 

територіальної громади м. Києва, зобов’язаний виражати і захищати інтереси 

територіальної громади та своїх виборців, виконувати їх доручення в межах 

своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні 

місцевого самоврядування.  

До мене звернулися мешканці м. Києва зі скаргами на незаконні дії 

забудовника, що має намір забудувати земельну ділянку (кадастрові номери 

8000000000:82:096:0011, 8000000000:82:096:0012) на вул. Курганівській, 7 у 

Печерському районі м. Києва.  

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.09.2019 

№ 0570202/1-17891 земельна ділянка площею 0,1 га (кадастровий номер 

8000000000:82:096:0011) на вул. Курганівській, 7 у Печерському районі м. Києва 

на підставі договорів купівлі-продажу часток земельної ділянки від 17.10.2017 

№ 1875 та від 12.06.2018 № 1330 належить товариству з обмеженою 

відповідальністю «Дружба Народів СНД». Цільове призначення земельної 

ділянки - Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва Для 

обслуговування жилого будинку і господарських будівель.  

Земельна ділянка площею 0,03 га (кадастровий номер 

8000000000:82:096:0012) за вказаною адресою на підставі розпорядження 



Київської міської державної адміністрації від 06.02.1998 № 221 надана у постійне 

користування гр.гр. Стричевській А.М., Чернухіну І.В., Чернухіну С.Д., 

Чернухіній А.К. для обслуговування жилого будинку і господарських будівель. 

Цільове призначення земельної ділянки так само - Для індивідуального 

житлового, гаражного і дачного будівництва Для обслуговування жилого 

будинку і господарських будівель.  

Під час перевірки інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 

(далі – Реєстр) щодо об’єкта нерухомого майна встановлено, що приватним 

нотаріусом Київського міського нотаріального округу Косенко Оксаною 

Олександрівною 17.10.2017 внесено запис за № 22862217 «Кадастровий номер: 

8000000000:82:096:0011, цільове призначення: для індивідуального житлового, 

гаражного і дачного будівництва, площа: 0,1 га». В подальшому, 12.06.2018 

внесено запис за № 26590410 та вказано цільове призначення земельної ділянки 

- для будівництва та обслуговування будівлі готелю.  

Проте, рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок за 

кадастровими номерами 8000000000:82:096:0011, 8000000000:82:096:0012 

Київською міською радою не приймались. Відтак, інформація, внесена 

приватним нотаріусом Косенко О.О. до Реєстру щодо цільового призначення 

земельної ділянки на вул. Курганівській, 7 у Печерському районі м. Києва є 

недостовірною. 

В той же час, відповідно до листа Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 24.09.2019 № 055-11264 замовнику будівництва 

ТОВ «Дружба Народів СНД» надано містобудівні умови та обмеження для 

проектування об’єкта будівництва апартамент-готелю на вул. Курганівській, 7 у 

Печерському районі м. Києва. 

Згідно з п. 5 Містобудівних умов та обмежень на замовника будівництва 

покладається обов’язок до проектування привести земельну ділянку, а саме її 

цільове призначення у відповідності до намірів забудови (будівництво готелю). 

Цільове призначення вказаних земельних ділянок до цього часу не змінено, 

тому є всі підстави вважати, що об’єкт містобудування, що будується за адресою: 

м. Київ, Печерський район, вул Курганівській, 7 є самочинним будівництвом, 

адже 20-поверховий апартамент-готель будується на земельній ділянці, що не 

була відведена для цієї мети. Це також свідчить про порушення власниками 

земельних ділянок положень ч. 1 ст. 91 Земельного кодексу України в частині 

забезпечення використання їх за цільовим призначенням. 

Звертаю увагу, що мною надсилались депутатські звернення до 

Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного м. Києва від 

10.09.2019 № 08/279/08/042/458 та від 30.10.2019 № 08/279/08/042/549 з 

проханням провести перевірку дотримання вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт за вказаною вище 

адресою та у разі виявлення порушень вжити заходів відповідно до вимог 

чинного законодавства України.  

Відповідь Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю м. Києва від 07.11.2019 № 073-9911 є формальною відпискою, і до 



цього часу Департаментом не вжито заходів належного реагування з метою 

припинення порушень вимог чинного законодавства забудовником.  

Крім того, встановлено, що поряд з будівництвом на вул. Курганівській, 7, 

на вузькій смузі земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності 

територіальної громади м. Києва, забудовник незаконно встановив будівельний 

кран, противага якого зависає прямо над проїжджою частиною, де що-хвилини 

проїздить багато автомобілів, наслідок чого створюється загроза аварійної 

ситуації на дорогах. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 11, 13-15 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», частини 1, 2, 9 статті 9, статей 14-

16 Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9 (зі змінами та 

доповненнями), на виконання моїх повноважень, як депутата Київської міської 

ради, – 

ПРОШУ: 

1. Включити в порядок денний та невідкладно розглянути на засіданні 

постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, що відбудеться 28 квітня 2020 року, питання щодо 

створення робочої групи з метою перевірки можливого нецільового 

використання земельної ділянки та незаконного будівництва на 

вул. Курганівській, 7 в Печерському районі м. Києва. 

2. Залучити мене, як депутата Київської міської ради, до роботи робочої 

групи на підставі ч. 3 ст. 14 Положення про постійні комісії Київської міської 

ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9 (зі 

змінами та доповненнями). 

3. Проінформувати мене про результати розгляду даного звернення у 

встановлений законодавством України строк на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com та за адресою: 02140, м. Київ, пр-т. П.Григоренка, 

39-Б, офіс 88 (тел. 098-525-86-13). 

 

 

Додатки на 12 арк. 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                                     Ігор Мірошниченко 


