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Київському міському голові
КЛИЧКУ В.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

відповідно до статті 40 Конституції України та статті 16 Закону України 
«Про статус народного депутата України»

Шановний Віталіє Володимировичу !

Мені, як Народному депутату України з численних звернень громадян 
та відкритих інформаційних джерел стало відомо про провадження 
незаконного будівництва за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 50 - А.

Повідомляється про початок будівельних робіт за адресою: вул. 
Перемоги, 50 – А, повністю у незаконний спосіб адже забудовник не має 
жодних дозвільних документів на проведення будівельних робіт: ані дозволу 
Департаменту архітектури та містобудування Київської міської державної 
адміністрації - містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 
будівництва багатофункціонального комплексу з благоустроєм і озелененням 
скверу на проспекті Перемоги, 50-а в Шевченківському районі міста Києва, ані 
заключення від Державної архітектурно-будівельної інспекції (нині – 
Державної інспекції з архітектури та містобудування). 

Також у зверненні повідомляється, що згадані будівлі розташовані на 
ґрунтових схилах, що потенційно при початку будівництва та забитті сваїв 
може призвести до аварійної ситуації, а також під ділянкою для потенційної 
забудови пролягає Святошинсько-Броварська лінія Київського метрополітену 



та станція метро «Шулявська» що за твердженнями представників КП 
«Київський метрополітен» може призвести до непередбачуваних аварійних 
наслідків техногенного характеру.

З огляду на вищевикладене прошу Вас надати наступну інформацію:

1. Оскільки згадана адреса за інформацією з Публічної кадастрової 
карти України (кадастровий номер 8000000000:88:093:0026) тип власності не 
є визначеним, повідомити чи не належить ця земельна ділянка до комунальної 
власності міста Києва.

2. Інформаційний лист на замовника містобудівної діяльності, якщо 
такий є в наявності.

3. Надати протоколи (звіти, тощо) надані Виконавчому органу 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) по 
проведених громадських слуханнях на вимогу статті 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 2011, № 34, ст.343).

Відповідь на звернення прошу Вас надати у найближчі можливі та 
розумні строки з огляду на те, що будівельні роботи майже розпочалися, 
притому, що ймовірно, у незаконний спосіб.

З повагою,

народний депутат України                                           Людмила Буймістер
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