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КИЕВО-СВЯТОІцИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  звернення  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  до  
Державної  архітектурно-будівельної  інспекції  України  

Відповідно  до  статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  самоврядування  в  
цкраїні», Закону  цкраїни  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад», враховуючи  
звернення  депутата  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області, районна  
рада  

вирішила: 

1. Звернутися  до  Голови  Державної  архітектурно -будівельної  інспекції  цкраїни  
про  вжиття  заходів  держаного  архітектурно -будівельного  нагляду  щодо  надання  
дозволу  на  забудову  у  м. Вишневе, Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «СВРО  
2000». 

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  районної  
ради  з  питань  регламенту, депутатської  етики, організації  діяльності  ради  та  взаемодії  
з  органами  місцевого  самоврядування  та  з  питань  земельних  відносин, 
містобудування , капітального  будівництва, агропромислового  комплексу, охорони  
навколишнього  середовища  та  екології. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
24 липня  2018 року  
N4 464-28-VII 



Голові  Державної  архітектурно- 
будівельної  інспекції  цкраїни  
Кудрявцеву  о.В. 

Звернення  
Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  до  Державної  

архітектурно -будівельної  інспекції  цкраїни  

Відділом  містобудування  та  архітектури  Киево  - Святошинської  районної  
державної  адміністрації  01.09.2015 видано  ТОВ  «ЕВРО  2000» містобудівні  умови  та  
обмеження  забудови  земельної  ділянки  від  01.09.2015 Ns 14615, якими  передбачено  
будівництво  багатоквартирного  житлового  кварталу, що  складаеться  з  13-ти  
десятиповерхових  житлових  будинків  на  земельній  ділянці  площею  10,2516 га, 
кадастровий  номер  3222410600:01:009:0007, яка  знаходиться  в  м. Вишневе  по  вул. 
Святошинській . 

Дана  земельна  ділянка  перебувае  в  оренді  у  ТОВ  «ЕВРО  2000» на  підставі: 
- 	рішення  Вишневої  міської  ради  від  29.05.2007 XV сесії, V скликання  «Про  
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  довгострокове  
користування  на  умовах  оренди  ТОВ  «ЕВРО  2000» для  житлової  та  громадської  забудови  
по  вул. Святошинській  у  м. Вишневе  площею  10,2516 га  з  земель  міської  ради». 
- 	договору  оренди  від  21.06.2007 земельної  ділянки  площею  10,2516 га, кадастровий  
номер  3222410600:01:009:0007, яка  знаходиться  в  м. Вишневе  по  вул. Святошинській, 
який  укладений  між  Вишневою  міською  радою  та  ТОВ  «ЕВРО  2000». 

Рішеннями  Вишневої  міської  ради  від  18.01.2007 та  від  21.05.2009 затверджено  
Генеральний  план  міста  Вишневе  та  коригування  до  нього. 

Рішенням  Вишневої  міської  ради  від  03.07.2014 Ns 1-01/ХХХІХ6-08 затверджений  
План  зонування  (зонінг) території  міста  Вишневе, розроблений  державним  
підприемством  «Науково- дослідний  і  проектний  інститут  містобудування». 

Рішенням  Вишневої  міської  ради  від  16.02.2017 Ns 1-011XV/III7-8 затверджено  
генеральний  план  (внесено  зміни), розроблений  державний  підприемством  «Науково- 
дослідний  і  проектний  інститут  містобудування». 

Відповідно  до  Генерального  плану  м. Вишневе, який  затверджений  рішенням  
Вишневої  міської  ради  від  18.01.2007, земельна  ділянка, яка  передана  в  оренду  ТОВ  
«ЕВРО  2000», передбачалась  під  розвиток  транспортної  інфраструктури  та  розміщення  
паркового  спортивно- розважального  комплексу  та  спортивної  школи  (спортивно- 
розважальний  комплекс, спортивна  школа  та  озеленення  території), а  не  житлової  та  
громадської  забудови . 

Окрім  того, відповідно  до  Генерального  плану  міста  Вишневе, затвердженого  
рішенням  міської  ради  від  21.05.2009, вказана  земельна  ділянка  передбачена  для  
розміщення  бізнес-парку  (споруда  ділового  призначення  та  озеленення  території). 

Рішенням  господарського  суду  Київської  області  від  22.03.2018 у  справі  
Ns9 1 1 /3 5 5211 7 за  позовом  Першого  заступника  прокурора  Київської  області  в  інтересах  
держави  до  ТОВ  «ЕВРО  2000» встановлено, що  надання  Вишневою  міською  радою  даної  
земельної  ділянки  для  житлової  та  громадської  забудови  суперечить  затвердженій  
містобудівній  документації, а  саме: Генеральному  плану  м. Вишневе, та  здійснено  з  
порушенням  порядку  зміни  цільового  призначення . 



Також, господарським  судом  Київської  області  розглядаеться  справа  Ns 911/792/18 
за  позовом  Громадської  організації  «Діти  Вишневого» до  ТОВ  «ЕВРО  2000» та  Вишневої  
міської  ради  про  скасування  рішення  Вишневої  міської  ради  29.05.2007 та  договору  
оренди  від  21.06.2007. 

цхвалою  господарського  суду  Київської  області  від  08.06.2018 у  справі  
Ns9 1 1179211 8 вжито  заходів  забезпечення  позову  шляхом  заборони  Товариству  з  
обмеженою  відповідальністю  «Евро  2000» (01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 1/2 код  
ЕДРПОУ  31242050) проведення  будівельних  робіт  по  забудові  земельної  ділянки  за  
адресом: Київська  область, Киево-Святошинський  район, м. Вишневе, площею  10.2516 
га, кадастровий  номер  3222410600:01:009:0007. 

Згідно  постанови  слідчого  Сц  Тц  НП  в  Київській  області  Громадського  Б.А. від  
25.05.2018 земельну  ділянку  з  кадастровим  номером  3222410600:01:009:0007, площею  
10,2516 га  (реестраційний  номер  об'екта  нерухомого  майна  (1 54 1 942932224) визнано  
речовим  доказом  у  кримінальному  провадженні  Ns 42015110200000052 від  28.10.2015, 
внесеного  до  Единого  реестру  досудових  розслідувань  за  ознаками  кримінальних  
правопорушень, передбачених  ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК  України. 

цхвалою  Киево-Святошинського  районного  суду  від  01.06.2018 Ns 369/6249118 
задоволено  клопотання  слідчого  та  Накладений  арешт  та  заборону  на  відчуження, 
реестрацію  (перереестрацію ) земельної  ділянки  з  кадастровим  номером  
3222410600:01:009:0007, площею  10,2516 га, що  знаходиться  за  адресом: Київська  
область, 	Киево-Святошинський 	район, 	м. 	Вишневе, 	вул. 
СвятошинськаІМашинобудівників  (1541942932224), яка  належить  на  праві  власності  
Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  «ЕВРО  2000». 

На  підставі  даних  містобудівних  умов  Державною  архітектурно -будівельною  
інспекціею  цкраїни  видано  дозвіл  від  01.12.2017 Ns ІУ  113173352181 на  виконання  
будівельних  робіт  на  «Будівництво  багатоквартирного  житлового  кварталу  в  межах  вул. 
Святошинська  та  вул. Машинобудівииків  (8, 11, 13 черги, будівництва)» та  дозвіл  
01.06.2018 ІУ  1 1 3 1 8 1 520693 <Будівництво  багатоквартирного  житлового  кварталу  в  
межах  вул. Святошинська  та  вул. Машинобудівників  (7, 10, 12 черги  будівництва )». 

Земельна  ділянка  за  кадастровим  номером  Ns 3222410600:01:009:0007 е  единою  та  
унікальною  земельною  ділянкою  оскільки  відповідно  до  затвердженої  містобудівної  
документації  м. Вишневе  е  територіею  зелених  насаджень  загального  користування, 
тобто  - зоною  відпочинку . 

Стаття  50 Конституції  Україна  гарантуе, що  кожен  мае  право  на  безпечне  для  
життя  і  здоров 'я  довкілля  та  на  відшкодування  завданої  порушенням  цього  права  шкоди. 

Згідно  статті  9 Закону  цкраїни  «Про  охорону  навколишнього  природного  
середовища» кожний  громадянин  цкраїни  мае  право  на  безпечне  для  його  життя  та  
здоров 'я  навколишне  природне  середовище . 

Відповідно  до  ДБН  360-92** площу  озеленених  територій  загального  
користування  (парків, садів, скверів, бульварів ), розміщуваних  на  території  забудови  
міських  і  сільських  поселень, треба  приймати  відповідно  до  таблиці  5.1. 
Час  доступності  міських  парків  при  пересуванні  на  транспорті  повинен  становити  не  
більше  20 хв., а  парків  планувальних  районів  - не  більше  15 хв. 

За  даними  Головного  управління  статистики  у  Київській  області, на  1 серпня  2016 
року, чисельність  наявного  населення  у  Вишневому  складае  39 тисяч  661 особа. 

Площа  озеленення  території  для  м. Вишневе  відповідно  до  будівельних  та  
санітарних  норм  мае  становити  9 м.кв. на  1 особу. 

За  умови  чисельності  населення  м. Вишневе  - 40 тисяч  осіб  площа  озеленення  мае  
становити  36 га. Фактична  чисельність  мешканців  м. Вишневе  е  значно  більшою. Станом  
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на  даний  час  вимоги  щодо  озеленення  у  м. Вишневе  не  дотримуються, в  тому  числі  в  
наслідок  забудови  спірної  земельної  ділянки  ТОВ  «ЕВРО  2000». 

Відповідно  до  частини  8 статті  29 Закону  України  «Про  регулювання  
містобудівної  діяльності» скасування  містобудівних  умов  та  обмежень  здійснюеться  
головними  інспекторами  будівельного  нагляду  в  порядку  здійснення  державного  
архітектурно -будівельного  нагляду  у  разі  невідповідності  містобудівних  умов  та  
обмежень  містобудівному  законодавству, містобудівній  документації  на  місцевому  рівні, 
будівельним  нормам, стандартам  і  правилам. 

Згідно  статті  41-1 Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності» 
державний  архітектурно-будівельний  нагляд  - це  сукупність  заходів, спрямованих  на  
дотримання  уповноваженими  органами  містобудування  та  архітектури, структурними  
підрозділами  Київської  та  Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  та  
виконавчими  органами  сільських, селищних, міських  рад  з  питань  державного  
архітектурно -будівельного  контролю, іншими  органами, що  здійснюють  контроль  у  
сфері  містобудівної  діяльності  (далі  - об'екти  нагляду), вимог  законодавства  у  сфері  
містобудівної  діяльності, будівельних  норм, стандартів  і  правил  під  час  провадження  
ними  містобудівної  діяльності . 

Державний  архітектурно -будівельний  нагляд  здійснюеться  центральним  органом  
виконавчої  влади, що  реалізуе  державну  політику  з  питань  державного  архітектурно -
будівельного  контролю  та  нагляду, через  головних  інспекторів  будівельного  нагляду  у  
порядку, встановленому  Кабінетом  Міністрів  України. 

Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  19.08.2015 Ns 698 затверджений  
Порядок  здійснення  державного  архітектурно-будівельного  нагляду. 

Нагляд  здійснюеться  Державною  архітектурно-будівельною  інспекціею  України  
через  головних  інспекторів  будівельного  нагляду  шляхом  проведення  планових, 
позапланових, документальних  і  камеральних  перевірок. 

Основними  завданнями  нагляду  е  виявлення, припинення  та  запобігання  
порушенню  уповноваженими  органами  містобудування  та  архітектури, визначеними  
відповідно  до  статті  13 Закону  України  "Про  архітектурну  діяльність", органами  
державного  архітектурно-будівельного  контролю, визначеними  відповідно  до  статті  6 
Закону  України  "Про  регулювання  містобудівної  діяльності", іншими  органами, що  
здійснюють  контроль  у  сфері  містобудівної  діяльності  (далі  - об'екти  нагляду), вимог  
законодавства  у  сфері  містобудівної  діяльності, будівельних  норм, стандартів  і  правил  
під  час  провадження  ними  містобудівної  діяльності; скасування  чи  зупинення  дії  рішень, 
прийнятих  з  порушенням  вимог  містобудівного  законодавства  об'ектами  нагляду, 
зокрема  щодо  документів, які  дають  право  на  виконання  підготовчих  та  будівельних  
робіт  і  засвідчують  прийняття  в  експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'ектів, про  
повернення  на  доопрацювання, відмову  у  видачі, скасування  або  анулювання  зазначених  
документів . 

Відповідно  до  пункту  15 постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  19.08.2015 Ns 
698 підставою  для  проведення  позапланової  перевірки  е  обrрунтоване  звернення  фізичної  
чи  юридичної  особи  про  порушення  їх  прав, визначених  законодавством  об'ектом  
нагляду  під  час  виконання  ним  повноважень  у  сфері  містобудівної  діяльності . 

Враховуючи  викладене, керуючись  статтею  43 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування», 

просимо: 

1. 	Перевірити  правомірність  видачі  Відділом  містобудування  та  архітектури  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації  (вул. Янтарна, 12, м. Київ, код  
юридичної  особи  23570148) ТОВ  «ЕВРО2000» (вул. Кіквідзе, 1/2, м. Київ, код  юридичної  
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особи: 37242050) містобудівних  умов  та  обмежень  від  01.09.2015 Ns 14615 забудови  
земельної  ділянки  у  м. Вишневе  за  кадастровим  номером  Ns 3222410600:01:009:0007. 

2. 	Скасувати  дозволи  Державної  архітектурно -будівельної  інспекції  цкраїни  від  
01.12.2017 Ns Іц  113173352181 та  від  01.06.2018 Ns Іц  113181520693 на  «Будівництво  
багатоквартирного  житлового  кварталу  в  межах  вул. Святошинська  та  вул. 
Машинобудівників  (8, 11, 13 черги  будівництва  та  7, 10, 12 черги  будівництва ). 

Підтримано  
рішенням  Киево-Святошинської  
районної  ради  VII скликання  
Ns 464-28-VII від  24 липня  2018 року  
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