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Заступнику міського голови –
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ
Про стан виконання електронних петицій
Шановний Володимире Володимировичу!
На виконання доручення Київського міського голови В. Кличка
до листа Київської міської ради від 13.10.2021 № 225-КР-4397 щодо надання
інформації стосовно стану реалізації електронних петицій інформую.
Петиція № 827. «Заборонити та викорінити торгівлю у підземних переходах,
метрополітені, зупинках громадського транспорту».
Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення контроль за порушення статті 160 КУпАП (торгівля з рук у
невстановлених місцях) здійснюється органами внутрішніх справ (Національної
поліції).
Водночас, Департамент міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі –
Департамент) організовує щоденне проведення рейдів, зокрема у підземних
переходах, у метрополітені, на зупинках громадського транспорту, з протидії
стихійній торгівлі за участю районних управлінь поліції, районних в місті Києві
державних адміністрацій, комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київблагоустрій». Під час рейдів звільнюються частини зайнятих земельних
ділянок, складаються протоколи про адміністративне правопорушення за
статтею 152 КУпАП.
Так, з початку 2021 року працівники КП «Київблагоустрій» за порушення
Правил благоустрою міста Києва (самовільне зайняття частини території об’єкту
благоустрою – розміщення палаток, дерев’яних та пластикових ящиків,
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розкладок тощо) за статтею 152 «Порушення державних стандартів, норм і
правил благоустрою територій населених пунктів» КУпАП) на порушників
склали 730 протоколів про адміністративне правопорушення.
Петиція № 6972. «Вирішити питання знесення незаконної споруди-каплиці
УПЦ МП – Десятинного чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці на
території Національного музею історії України (далі НМІУ)».
Капличка Десятинного чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці на
території Національного музею історії України має ознаки капітальної споруди.
Відповідно до положення про Департамент з питань державноархітектурного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням від
31.12.2020 № 2110, Департамент з питань державно-архітектурного контролю
міста Києва здійснює контроль стосовно об’єктів з незначними (СС1) та
середніми (СС2) класами наслідків (відповідальності) на території міста Києва.
Відповідно до Закону України «Про врегулювання містобудівної
діяльності»:
Стаття 41. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється
органами державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності». Порядок здійснення архітектурно-будівельного
контролю визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 38. Знесення самочинно збудованих об’єктів – у разі виявлення
факту самочинного будівництва об’єкта, перебудова якого з метою усунення
істотного відхилення від проекту або усунення порушень законних прав та
інтересів інших осіб, істотного порушення будівельних норм є неможливою,
посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю видає
особі, яка здійснила (здійснює) таке будівництво, припис про усунення
порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних
норм і правил з визначенням строку для добровільного виконання припису.
У разі якщо особа в установлений строк добровільно не виконала вимоги,
встановлені у приписі, орган державного архітектурно-будівельного контролю
подає позов до суду про знесення самочинно збудованого об’єкта та
компенсацію витрат, пов’язаних з таким знесенням.
Департамент направив листа від 14.04.2021 № 064-2065 до Київської
міської ради з пропозицією визначити Департамент з питань державноархітектурного контролю міста Києва відповідальним виконавцем з виконання
петиції № 6972.
Враховуючи зазначене, Департамент з питань державно-архітектурного
контролю міста Києва є відповідальним виконавцем реалізації петиції щодо
питання знесення незаконної споруди-каплиці УПЦ МП – Десятинного
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чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці на території Національного музею
історії України.
З повагою
Перший заступник голови з питань
здійснення самоврядних повноважень

Олексій КУЛЕБА

Тимур Ткаченко
Олександр Байбаков 293 11 95
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