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УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, 202 75 58, Е-mail:kmda@kma.gov.ua 
Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua 

Офіційний портал Києва: kyivcity.gov.ua, Контактний центр міста Києва (044) 15 51, Код ЄДРПОУ 00022527

Заступникові міського голови – 
секретареві Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Шановний Володимире Володимировичу!

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) на виконання доручення Київського міського голови В. Кличка  
від 23.01.2023 № 08/КО-162 розглянув електронну петицію № 11648 гр. Василя 
Николишина щодо демонтажу «храму-МАФу» на вулиці Володимирській, 2 у 
Шевченківському районі м. Києва та інформуємо.

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не 
оформляв паспорт прив’язки та не укладав договір щодо пайової участі в 
утриманні об’єкту благоустрою на зазначену у петиції споруду.

Містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва 
на вул. Володимирській, 2 у Шевченківському районі м. Києва не надавались.

Положенням про реєстр адрес у місті Києві, затвердженим рішенням 
Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 «Про деякі питання ведення 
реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві» відсутні 
відомості про документи щодо присвоєння поштової адреси «храму» на вул. 
Володимирській, 2 у Шевченківському районі міста Києва.

Відповідно до Правил благоустрою міста Києва, які затверджені рішенням 
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, самовільно 
встановлені (розміщені) малі архітектурні форми та тимчасові споруди 
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності, тимчасові споруди торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності підлягають демонтажу власником об'єкта (особою, 
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яка здійснила встановлення (розміщення) об'єкта) за власні кошти. У разі якщо 
власник малої архітектурної форми або тимчасової споруди торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності (особа, яка здійснила встановлення (розміщення) 
об'єкта) не провів демонтаж самостійно, демонтаж об'єкта здійснюється в 
порядку, визначеному Правилами благоустрою міста Києва. Контроль за 
дотриманням Правил благоустрою міста Києва покладено на Департамент 
міського благоустрою.

З повагою

Заступник голови Петро ОЛЕНИЧ

Олександр Свистунов
Таміла Божок 278 80 65


