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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

У мене, як депутата Київської міської ради, на розгляді перебуває 

звернення мешканців Солом'янського району м. Києва щодо незаконного 

будівництва на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Польова, 73 

(кадастровий номер: 8000000000:69:159:0002).  

Як було встановлено 15 липня 2004 року Київською міською радою було 

прийнято рішення № 419-5/1829 "Про надання і вилучення земельних ділянок та 

припинення права користування землею".  

Пунктом 2 вказаного рішення передбачено, зокрема: "затвердити проект 

відведення земельної ділянки об'єднанню громадян "БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧНОЇ І ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ 

АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" для будівництва, 

експлуатації та обслуговування протезної майстерні, адміністративних 

приміщень, гаражів та 10-12 кімнат відпочинку для замовників на вул. Польовій, 

73 у Солом’янському районі м. Києва.  

Передати об'єднанню громадян "БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ ЦЕНТР 

СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧНОЇ І ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ 

АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", за умови 

виконання п. 2.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 15 років земельну 

ділянку 0,70 га для будівництва, експлуатації та обслуговування протезної 

майстерні, адміністративних приміщень, гаражів та 10-12 кімнат відпочинку 

для замовників на вул. Польовій, 73 у Солом'янському районі м. Києва за рахунок 

земель міської забудови…".  

На виконання вищевказаного рішення, 02 грудня 2004 року між Київською 

міською радою (як Орендодавцем) та об'єднанням громадян 

"БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧНОЇ І ТРУДОВОЇ 



РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА" (надалі - Об'єднання громадян, Орендар) було укладено Договір 

оренди земельної ділянки, посвідчений державним нотаріусом Першої київської 

державної нотаріальної контори Лазарєвою Л.І. та зареєстровано в реєстрі за № 

2-2870 (надалі - Договір оренди).  

Як вбачається з п. 2.1 Договору оренди, об'єктом оренди відповідно до 

цього Договору є Земельна ділянка з наступними характеристиками, зокрема, 

цільове призначення - для будівництва, експлуатації та обслуговування 

протезної майстерні, адміністративних приміщень, гаражів та 10-12 кімнат 

відпочинку для замовників. 

Отже, як видно з вищевказаного Рішення Київської міської ради та 

Договору оренди, земельна ділянка за адресою: вул. Польова, 73 у 

Солом'янському районі м. Києва була передана Об'єднанню громадян "для 

будівництва, експлуатації та обслуговування протезної майстерні, 

адміністративних приміщень, гаражів та 10-12 кімнат відпочинку для 

замовників". 

Натомість, на сьогоднішній день на вказаній земельній ділянці зводиться 

не протезна майстерня, а величезний житловий комплекс, що має назву ЖК 

"КАРАВАЄВІ ДАЧІ".  

На офіційному інтернет сайті ЖК «КАРАВАЄВІ ДАЧІ» вказано, що на 

земельній ділянці будується 26-ти поверховий 4-ох секційний житловий 

комплекс на 736 квартир з торговими і офісними приміщеннями. Крім того, на 

вказаному сайті містяться "дозвільні" документи на будівництво, зокрема: 

- Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (№ 

17201/0/12-32/009-13 від 25.09.2013р., видані Департаментом містобудування та 

архітектури виконавчого органу КМР (КМДА); 

- Дозвіл на виконання будівельних робіт (№ ІУ 115170520296 від 

21.02.2017р., виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією 

України). 

При цьому, найменування об'єкту будівництва у вищевказаних документах 

зазначається як "Будівництво протезної майстерні, адміністративних приміщень, 

гаражів та кімнат відпочинку У СКЛАДІ ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ".  

Отже, очевидно, що особами, які здійснюють будівництво ЖК 

"КАРАВАЄВІ ДАЧІ" - Об'єднанням громадян, грубо порушені умови 

Договору оренди земельної ділянки, що виражається у використанні ними 

вказаної земельної ділянки не за цільовим призначенням.   

Вже 3 роки я звертаюсь з депутатськими звернення до контролюючих 

органів, однак до цього часу не вжито заходів реагування по даному факту.  

 Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 13 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», прошу:  

1. Вжити усіх можливих заходів з метою припинення порушень 

законності з боку забудовника та приведення земельної ділянки на вул. 

Польова, 73 (кадастровий номер: 8000000000:69:159:0002) в попередній 

стан. 



2. Про результати розгляду цього звернення прошу повідомити мене у 

встановлений законом строк на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com та за адресою: 02140, м. Київ, пр. 

П. Григоренка, 39-Б, офіс 88.  

 

 

 

Депутат Київської міської ради                                            І.М. Мірошниченко 
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