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Постійної комісії Київської
ради з питань підприємництва,
промисловості та міського
благоустрою
ТРУБІЦИНУ В.С.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Щодо демонтажу зруйнованої
будівлі за адресою: вул. Патріотів, 98

Шаповний Владиславе Сергійовичу!
До мене, як до депутата Київської міської ради, звертаються мешканці мого
виборчого округу з проханням посприяти демонтажу залишків будівлі за адресою:
вул. Патріотів, 98.
За
За
вказаною адресою знаходяться залишки капітальної будівлі.
балансі
ПрАТ
на
Солом'янської
перебуває
РДА
будівля
дана
інформацією
з обслуговування
«Укргазбуд». До даної організації КП «Керуюча компанія
від 14.09.2020
Солом'янського
лист
було
направлено
житлового фонду
району»
Ме905-692. Проте за рік, на жаль, ситуація не змінилася, а лише погіршилася. Не

кажучи вже про використання даних руїн в своїх цілях різними маргінальними
групами.
Мешканці зазначають, що кількість трупів, яких знаходять в даній будівлі
регулярно збільшується - із серпня по листопад 2021 року кількість трупів, які
знайшли серед залишків будівлі, зросла із трьох до п'яти.
064-6421
Департаментом міського благоустрою в листі від 11.10.2021
зазначено, що він «вживає заходи щодо демонтажу тимчасових споруд на землях
буде вжито для
комунальної власності». Проте не зазначено ні заходи,
або
«Київблагоустрій»
благоустрою (демонтажу силами КП
відновлення
балансоутримувачем), ні граничні строки виконання таких робіт на землі, яка
відповідно до Кадастрової карти України, відноситься до комунальної власності.
На мій депутатський запит Департаментом міського благоустрою в листі від
17.11.2021 Ме 064-7257 повідомлено, що «земельна ділянка, на якій розташована
зазначена зруйновано будівля, обліковується як міські землі не надині у власність
чи у користування в межах населених пунктів». Також зазначено, що «Департамент
міського благоустрою забезпечує приведення земельних ділянок у придатний для
використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд у процесі
виконання судових рішень про
виконавчого
провадження з примусового
самовільно
зайнятих
міській
земельних ділянок»,
раді
повернення Київській
комісійне
зобов'язанню власника
по
Пропонується надати
доручення
залишків зруйнованої будівлі встановити тимчасову огорожу навколо даної
міського
проблемної ділянки. Також надати комісійне доручення Департаменту
зобов'язання
будівлі
власника
зруйнованої
благоустрою вжити заходи із судового
очистити земельну ділянку комунальної власності.
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На

підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 10-13 Закону України «Про

статус депутатів місцевих рад»,

ПРОШУ:
комісійне
надати
доручення
балансоутримувачу залишків зруйнованої будівлі встановити тимчасову
огорожу навколо зруйнованої будівлі за адресою: вул. Патріотів, 98;
Надати комісійне доручення Департаменту міського благоустрою по вжиттю
заходів із звернення до суду - зобов'язання балансоутримувача очистити
ділянку від залишків зруйнованої будівлі за адресою: вул. Патріотів, 98;
Про результати розгляду звернення повідомити заявника у письмовому
Включити

3.

вигляді
4.

Відповідь

на

во

порядок

денний

його поштову адресу;
надіслати у письмовому

ковішвико.ктг(фетай.сот;

і

вигляді

на

електронну

адресу:

Додаток:

Копія заяви від 23.09.2021 Ме 327;
Копія листа Солом'янської РДА
25.09.2020 Ме 108-12093;
Копія депутатського звернення від 01.10.2021 Ле 08/279/09/44-298;
Копія листа Деп. міського благоустрою від 11.10.2021 Ме 064-6421;
5. Копія депутатського запиту від 19.10.2021 Ме 08/279/09/44-32:
6. Копія листа Деп. міського благоустрою від 17.11.2021 Ме 064-7257;
7. Фотокартки,
1.

від

2.
3.
4.

Ода
!

З

повагою,
депутат

Постоснко Павло
093-199-39-97
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