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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.
Мені, як депутату Київської міської ради, стало відомо про зловживання
посадовими особами Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі
– Департамент) під час видачі містобудівних умов та обмежень забудови
земельних ділянок.
Згідно з Генеральним планом міста Києва земельні ділянки за адресами:
- вул. Велика Васильківська, 143/2;
- пров. Приладний,10;
- вул. Лабораторна, 12;
- вул. Військовій проїзд, 8;
- вул. Набережно-Хрещатицька, 21;

- вул. Військовій проїзд, 6;
- бульв. Дружби Народів, 13-А;
- Залізничне шосе, 47;
- пров. Лабораторний, 7-А;
- бульв. Лесі Українки, 7-9;
- вул. Старонаводницька, 2-20;
- пров. Телеграфний, 1,3,5,5-А ;
- Печерський узвіз,14, 14-А,14-Б, 14-В;
- вул. Велика Васильківська, 107-109,
на які видані «Містобудівні умови та обмеження», знаходяться в межах
центральної планувальної зони.
Функціонально-планувальна організація Генерального плану міста Києва
визначає,
що
перспективи
функціонально-планувальної
організації
передбачають відтворення архітектурно-художнього колориту Києва,
збереження історико-культурної спадщини та історичного ландшафту
центральної планувальної зони з обмеженням висоти будівель, що
споруджуються згідно спеціальних обґрунтувань, але не вище 27 метрів від
поверхні землі. На всі об’єкти видані містобудівні умови вище 27 метрів,
переважна висота 73 м та/або 100 м.
Керівництво Департаменту видає «Містобудівні умови та обмеження»
забудови земельних ділянок, які завідомо порушують містобудівне
законодавство, тому при перевірках контролюючими органами видані
документи скасовуються, для прикладу,
- «Містобудівні умови та обмеження» від 09.07.2019 №822 Військовій
проїзд, 8;
- «Містобудівні умови та обмеження» від 27.09.2018 №978 вул. НабережноХрещатицька, 21.
Згідно з Законом України, а саме частиною. 4 ст. 41-1 ЗУ «Про
регулювання містобудівної діяльності», особа, яка видала «Містобудівні умови
та обмеження» з порушенням має бути притягнута до відповідальності згідно
закону. Дані порушення мають систематичній характер.
У зв’язку з викладеним, на підставі статей 11, 13, 14, 15 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад»,
ПРОШУ:
1. Провести перевірку законності дій керівництва Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) під час видачі містобудівних умов та
обмежень забудови земельних ділянок, які завідомо порушують містобудівне
законодавство, а саме:
- МУО від 15.01.2020 №60 вул. Велика васильківська, 143/2;
- МУО від 15.0.2020 №567 пров. Приладний,10;
- МУО від 11.12.2017 № 782 вул. Лабораторна, 12;

- МУО від від 09.07.2019 №822 вул. Військовій проїзд, 8;
- МУО від 27.09.2018 №978 вул. Набережно-Хрещатицька, 21;
- МУО від 21.12.2018 №1369 вул. Військовій проїзд, 6;
- МУО від 31.07.2017 №447 бульв. Дружби Народів, 13-А;
- МУО від 14.12.2018 №1338 Залізничне шосе, 47;
- МУО від 03.08.2018 №740 пров. Лабораторний, 7-А;
- МУО від 22.08.2018 № 812 бульв. Лесі Українки, 7-9;
- МУО від 16.08.2018 №788 вул. Старонаводницька, 2-20;
- МУО від 28.12.2018 №1398 пров. Телеграфний, 1,3,5,5-А Печерський
узвіз,14, 14-А,14-Б, 14-В;
- МУО від 13.06.2018 №490 вул. Велика Васильківська, 107-109.
2. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у
встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com
та за адресою: 02140, м. Київ, пр-т. Петра Григоренка, 39-Б, офіс 88.
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