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________________  №  ____________
Заступникові міського голови – 
секретарю Київської міської ради 
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Постійній комісії Київської міської ради 
з питань архітектури, містобудування та 
земельних відносин 

Шановний Володимире Володимировичу!

Київська міська військова адміністрація розглянула підтриману електронну 
петицію № 11648 «Знести незаконну споруду – «храм-МАФ» московського 
патріархату на території фундаментів Десятинної церкви!» та повідомляє.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) здійснює повноваження в сфері дозвільних та 
реєстраційних функцій, державного архітектурно-будівельного контролю за 
дотриманням вимог містобудівного законодавства під час виконання підготовчих 
та будівельних робіт щодо об’єктів будівництва, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) 
наслідками, розташованих на території міста Києва, з 12.10.2016.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
міста Києва не видавав, не реєстрував документів, що надають право на  
виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта за адресою: м. Київ, Шевченківський район, 
вул. Володимирська, 2, літ. «Р». 

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 відкрито 
провадження у справі № 910/9385/20 за позовом Національного музею історії 
України до Релігійної громади Української православної церкви Десятинний Храм 
Різдва Пресвятої Богородиці у Шевченківському районі м. Києва про усунення 
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перешкод у користування земельною ділянкою та скасування запису права 
власності на нерухоме майно, а саме:

  усунути Національному музею історії України перешкоди у        
користування земельною ділянкою площею 2,3225 га (кадастровий                            
номер 8000000000:91:158:0002), що розташована за адресою: м. Київ,                                        
вул. Володимирська, 2, зобов’язавши Релігійну громаду Української православної 
церкви Десятинний Храм Різдва Пресвятої Богородиці у Шевченківському                    
районі м. Києва звільнити самовільно зайняту земельну ділянку                                
площею 133,2 кв. м, що знаходиться у межах земельної ділянки з кадастровим 
номером  8000000000:91:158:0002 та є її частиною, шляхом знесення за власні 
кошти самочинно збудованого об’єкта нерухомого майна, а саме: нежитлової 
будівлі (літ. «Р»), каплиці, загальною площею 133,2 кв. м за адресою: м. Київ,               
вул. Володимирська, 2 (запис про право власності 1788799) та за власний рахунок 
приведення земельної ділянки у попередній стан;

 скасувати запис 1788799 про державну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (літ. «Р»), каплицю, загальною 
площею 133,2 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 2 за Релігійною 
громадою Української православної церкви Десятинний Храм Різдва Пресвятої 
Богородиці у Шевченківському районі м. Києва, здійснений на підставі рішення 
про державну реєстрації прав та їх обтяжень № 4268791 від 24.07.2013.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2022 залучено до участі 
у цій справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет 
спору, на стороні позивача, зокрема, виконавчий орган Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та Міністерство культури та 
інформаційної політики України, та запропоновано третім особам надати суду 
письмові нормативно обґрунтовані пояснення з викладенням своїх аргументів і 
міркувань на підтримку або заперечення щодо позову.

За дорученнями заступника голови Київської міської державної 
адміністрації П. Пантелеєва від 23.12.2022 № 32070 та від 23.12.2022 № 32149 у 
відповідності до процесуального законодавства Департамент з питань державного 
архітектурно-будівельного контролю міста Києва підготував та надав письмові 
пояснення у даній справі, якими підтримав позовні вимоги позивача в повному 
обсязі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2023 у справі 
№  910/9385/20 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового 
розгляду по суті на 08.02.2023 о 10:30 год. 

З повагою 

Заступник голови                                                                          Вячеслав НЕПОП
Оксана Попович
Микола Руденко 202 77 72


