
 

 

 

 

 

14 червня 2021                № 08/279/09/236-281 вих 

В.о. Директора Департаменту 
з питань державного архітектурно-
будівельного контролю виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)            
          
ПОПОВИЧ 
Оксані Миколаївні 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

06 квітня 2021 року мною було направлено депутатське звернення № 
08/279/9/236-147 вих до Департаменту з питань архітектурно-будівельного 
контролю (далі – Департамент) щодо ймовірного проведення незаконних 
будівельних робіт за адресою вул.Патріарха Мстислава Скрипника 46 (літ.В). 

У листі-відповіді від 13 квітня №073-3123 зазначено, що Департамент 
провів позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері 
містобудівної діяльності на відповідному об'єкті, за результатами якої видано 
обов'язкові до виконання приписи про усунення порушення вимог 
законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів 
і правил від 05.04.2021 та про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 
05.04.2021. 

 Разом з тим, місцеві жителі стверджують, що будівництво 
продовжується не зважаючи на те, що вказані у приписах порушення жодним 
чином усунено не було (Додаток №1). Натомість, власник будівництва 
погрожує мешканцям, якщо останні не припинять скаржитись. 

Жителі акцентують увагу, що така незаконна діяльність суб'єктів 
містобудування безпосередньо загрожує і цілісності будинку, що знаходиться 
поруч, за адресою: вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 44А (Додаток №2). 

 



 Окрім того, у листі Департаменту від 04 червня №073-4812 зазначається, 
що під час виїзду на місце 24.05.2021 на підставі перевірки виконання вимог 
вищевказаних приписів доступу до об'єкту не було, а суб'єкти містобудування 
були відсутні, тому їх запрошено до Департаменту із необхідними для 
проведення перевірки документами. 

Зважаючи на суспільний резонанс даного питання та керуючись ст.13 
Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, 

прошу: 

1. Надати інформацію щодо стану виконання приписів про усунення 
порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів і правил від 05.04.2021 та про зупинення підготовчих та 
будівельних робіт від 05.04.2021 замовником будівництва ТОВ «Н.В.ІНВЕСТ» 
та проєктантом ФОП Струковська С.Б., зокрема, але не виключно: 

- Чи було усунено недоліки, зазначені у вказаних вище приписах, 
даними суб'єктами містобудівної діяльності? Якщо так – надати копії 
підтверджуючих документів. 

- Чи прибули до Департаменту суб'єкти містобудівної діяльності із 
необхідними для проведення перевірки документами і чи вже проводилась 
така перевірка? Якщо так – повідомити про результати перевірки. Якщо ні – 
повідомити мене про час, дату та місце зустрічі з суб'єктами містобудівної 
діяльності не пізніше ніж за 3 дні до її проведення та запросити до участі. 

- Надати копію відповідного повідомлення про необхідність прибуття, 
що було адресовано замовнику будівництва ТОВ «Н.В.ІНВЕСТ» та 
проєктанту ФОП Струковська С.Б. 

2. У разі встановлення факту невиконання або несвоєчасного виконання 
приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної 
діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 05.04.2021 та про 
зупинення підготовчих та будівельних робіт від 05.04.2021., виданих 
замовнику будівництва ТОВ «Н.В.ІНВЕСТ» та проєктанту ФОП Струковська 
С.Б. – вжити заходів для притягнення до юридичної відповідальності згідно з  
вимогами законодавства України та проінформувати мене про їх вжиття. 

Додатки: 

1. Фото будівництва за адресою  вул. Патріарха Мстислава Скрипника 44 
(літ.В) станом на 14.06.2021 

2. Звернення жителя будинку 44 (літ. А) за адресою вул. Патріарха 
Мстислава Скрипника. 
 



Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначені 
законодавством строки шляхом надсилання листа на електронну 
пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua та копію відповіді надіслати 
uis48@yahoo.com 

 

З повагою,  
депутат Київської міської ради                                                Ксенія СЕМЕНОВА 
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