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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців 

свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної 

територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, 

виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати 

активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Як депутат Київської міської ради, представник громади міста Києва я 

переймаюсь питанням створення комфортних умов для проживання мешканців та 

гостей столиці. 

Відповідно до наказу Головного управління охорони культурної спадщини 

від 25.06.2011 № 10/38-11 житловий будинок кін. XIX ст., розташований по вул. 

Верхній Вал, 48/28 є об’єктом культурної спадщини.  

Відповідно до статті 24 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини» власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані 

утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати 

від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та 

охоронного договору. 

Використання пам’ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів 

використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, 



що потребує якнайменших змін і доповнень пам’ятки та забезпечує збереження її 

матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів 

обладнання, упорядження, оздоби тощо. 

На житловому будинку, що розташований по вул. Верхній Вал, 48/28, 

власниками декількох квартир зведено балкони (фото додається), які абсолютно 

не вписуються в архітектурний ансамбль будинку і псують зовнішній вигляд  

об’єкту культурної спадщини.  

У зв’язку з цим, на підставі статей 13-15 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», прошу: 

1. Повідомити, у кого на балансі перебуває житловий будинок, що 

розташований по вул. Верхній Вал, 48/28 у Подільському районі                      

м. Києва. 

2. Повідомити, чи укладено охоронний договір з власником житлового 

будинку, що розташований по вул. Верхній Вал, 48/28 у Подільському 

районі м. Києва. Якщо так, надати копію цього договору.  

3. Вжити заходів щодо демонтажу балконів, самовільно встановлених на 

житловому будинку, що розташований по вул. Верхній Вал, 48/28  у 

Подільському районі м. Києва та привести об’єкт культурної спадщини в 

належний стан.  

4. Проінформувати мене про результати розгляду даного звернення у 

встановлений законодавством України десятиденний строк за адресою: 

02140, м. Київ, пр-т П. Григоренка, 39-б, офіс 88 та на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com. 

 

Додатки: фото на 2 арк.  

 

 

Депутат Київської міської ради                                             Ігор Мірошниченко 

 

mailto:grompryimalnya@gmail.com

