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Про виконання завдань визначених  

пунктом 3 розпорядження Кабінету  

Міністрів України  

від 16.09.2020 № 1203-р 

 

 

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською 

державною адміністрацією) (далі – Виконавчий орган) розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання  реалізації Указу Президента України  

від 18 серпня 2020 року № 329» від 16 вересня 2020 року № 1203-р (далі – 

Розпорядження) розглянуто та в межах повноважень повідомляється. 

Пунктом 3 Розпорядження Виконавчому органу разом з Міністерством 

культури та інформаційної політики у місячний строк визначити місце 

розташування Будинку музики та у шестимісячний строк вжити заходів до 

розроблення документації із землеустрою для реалізації проєкту «Будинок 

музики» шляхом нового будівництва. 

Виконавчий орган пропонував Міністерству культури та інформаційної 

політики розглянути можливість будівництва «Будинку Музики» на земельній 

ділянці площею 0,3018 га (кадастровий номер 8000000000:79:351:0016) на  

вул. Теслярській, 2 у Голосіївському районі м. Києва, яка на підставі рішення 

Київської міської ради від 18 березня 2004 року № 123/1333 надана в постійне 

користування Комунальному об’єднанню «КИЇВКІНО» для експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд виробничої бази (державний акт на право 

постійного користування від 26 липня 2005 року № 07-9-00031). 
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Проте зазначена пропозиція не здобула зустрічної підтримки у  артистів 

Національного будинку органної та камерної музики України, оскільки на їх 

переконання не відповідає  критеріям для реалізації проекту «Будинок музики», 

а саме відсутні:  

- естетична привабливість місця та оточуючого ландшафту; 

- достатня площа та відкритий простір навколо; 

- зручні транспортні комунікації.  

Разом з цим вільні земельні ділянки, які б відповідали вказаним критеріям 

в центральній частині міста відсутні.  

Водночас Департамент містобудування та архітектури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі 

- Департамент містобудування та архітектури) листом від 22.10.2020  

№ 055-11664 зазначив, що для якісного опрацювання питання визначення 

земельної ділянки для реалізації проекту будівництва сучасного 

багатофункціонального мистецького комплексу «Будинок музики», необхідна 

інформація про параметри майбутнього комплексу: об’єми майбутнього 

комплексу, приблизна максимальна кількість відвідувачів, кількість залів, 

тощо. Отже, Департамент містобудування та архітектури готовий опрацювати 

дане питання після отримання більш детальної інформації. 

Крім того звертаємо увагу, що порядок отримання зацікавленою особою 

земельної ділянки із земель державної або комунальної власності визначено 

статтею 123 Земельного кодексу України, відповідно до якої особа має 

звернутися з клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки до відповідного органу 

виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. 

У разі надходження відповідного клопотання Національного будинку 

органної та камерної музики України про надання дозволу на розроблення 

проекту відведення земельної ділянки для будівництва сучасного 

багатофункціонального концертного залу «Будинок музики», виконавчим 

органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) буде розглянуто його в установленому законодавством 

порядку. 

Разом з цим, пропозиція щодо розміщення «Будинку Музики» в будівлях 

державної або комунальної власності, що не використовуються, залишається 

актуальною. 

 

 

Заступник голови                                                     Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ 
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