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Заступнику міського голови –  

секретарю Київської міської ради 

Володимиру БОНДАРЕНКУ 
 

Про надання інформації  
 

Шановний Володимире Володимировичу! 

 

На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка  

від 21.10.2021 № 38612 до листа Київської міської ради від 13.10.2021  

№ 225-КР-4397 щодо надання інформації стосовно стану реалізації електронних 

петицій виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) інформує. 

Петиція № 544 «За прискорення будівництва нового муніципального 

притулку у Києві». 

У місті Києві по вул. Автопарковій у Дарницькому районі будується «Центр 

захисту тварин», який буде сучасним муніципальним притулком для тварин. 

Замовником проєктування та будівництва «Центру захисту тварин» визначено 

комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», 

відповідно до пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)  від 12.06.2012 № 993 (у редакції 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської 

державної адміністрації від 07.09.2017 № 1096) «Про будівництво «Центру 

захисту тварин» на вул. Автопарковій у Дарницькому районі». 

Проєкт «Будівництво «Центру захисту тварин» за адресою:                                   

вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва» та техніко-економічні 

показники будівництва затверджено розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.04.2019 

№ 732. 

https://kyivcity.gov.ua/
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Проєкт муніципального Центру захисту тварин передбачає:  

будівництво сучасної чотирьох поверхової ветеринарної лікарні  з сучасним 

обладнанням, де одночасно можна буде надавати допомогу 55 котам та 108 

собакам;  

карантинний блок на три поверхи, де можна буде розмістити 30 котів та 70 

собак;  

центр адоптації безпритульних тварин;  

притулок для котів та собак; 

просторі вольєри для собак, де можна буде розмістити майже 547 тварин. 

За період з грудня 2019 року по жовтень 2021 року на об’єкті незавершеного 

будівництва «Центр захисту тварин» на вул. Автопарковій виконано такі 

будівельні роботи: улаштування залізобетонних монолітних фундаментів; 

комплекс земельних робіт; монтаж блоків ФСБ цокольного поверху будівлі 

«Карантинний блок»; комплекс робіт з улаштування тимчасових доріг; 

тимчасового освітлення та водопроводу; частковий монтаж блоків ФСБ 

цокольного поверху будівлі «Ветеринарна лікарня».  

На сьогодні на об’єкті незавершеного будівництва «Центр захисту тварин» 

ведуться будівельно-монтажні роботи споруд і будівель І пускового комплексу 

«Ветеринарна лікарня» і «Карантинний блок», а саме: збудовано перший і 

другий поверхи будівлі «Ветеринарна лікарня» та здійснюється будівництво стін 

третього поверху; завершено облаштування стін та перегородок цокольного 

поверху будівлі «Карантинний блок» та ведеться монтаж плит перекриття над 

цокольним поверхом.  

 

 

З повагою 

 

Перший заступник голови з питань 

здійснення самоврядних повноважень        Олексій КУЛЕБА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимур Ткаченко 

Ірина Косова 293  12  06 


