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

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань архітектури, 
містобудування та земельних 
відносин

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку

Шановний Володимире Володимировичу!

У Київській міській державній адміністрації на виконання доручення 
Київського міського голови В. Кличка від 11.10.2022 № 08/КО-1874 
розглянуто петицію  від 28.09.2022 № 11240 «Сприяння пришвидшенню 
виконання Меморандуму щодо добудови об’єктів АТ АКБ «Аркада», а саме: 
житлових комплексів «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах». За 
результатами розгляду повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Згідно з чинним законодавством України до обов’язків замовника 
будівництва належить залучення підрядника для виконання робіт із 
будівництва об’єкта, укладення з ним договорів підряду, контроль за 
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будівництвом, здійснення технічного нагляду, проведення розрахунків, 
прийом закінчених робіт та здача об’єкта в експлуатацію.

Згідно зі статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 
належить організація роботи, пов’язаної із завершенням будівництва 
багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням 
коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке 
будівництво.

Однак, на сьогодні жодним законодавчим актом у державі не визначено 
межі повноважень місцевих державних адміністрацій та практичні механізми 
щодо завершення спорудження проблемних об’єктів житлового будівництва.

Порядку реалізації місцевими державними адміністраціями та 
виконавчими органами сільських, селищних, міських рад повноважень у сфері 
здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань 
забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб 
у будівництво багатоквартирних житлових будинків, а також механізму 
реалізації повноважень з організації роботи, пов’язаної із завершенням 
будівництва цих будинків, на законодавчому рівні не передбачено.

Згідно з частиною п’ятою статті 19, частиною четвертою статті 23 
Господарського кодексу України незаконне втручання органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у господарську 
діяльність суб’єктів господарювання, зокрема й під час здійснення ними 
державного контролю та нагляду, забороняється.

Рішенням Правління Національного банку України від 25.08.2020                            
№ 541-рш/БТ АТ АКБ «АРКАДА» віднесено до неплатоспроможних.

За інформацією Національного банку України, відповідно до статті 77 
Закону України «Про банки і банківську діяльність» та статті 44 Закону 
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Правлінням 
Національного банку прийнято рішення від 24.09.2020 № 601-рш «Про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА».

На підставі цього рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
розпочав процедуру ліквідації неплатоспроможного банку АТ АКБ 
«АРКАДА». Процедура ліквідації призначена з 25.09.2020 до 24.09.2023 
включно.

07.04.2021 у Національному банку України відбувся прес-брифінг 
стосовно підписання Меморандуму щодо вирішення соціального питання 
добудови та передачі інвесторам ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика 
на озерах» (далі - Меморандум) за участю Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, Національного банку України, 
Міністерства розвитку громад та територій України, Фонду гарантування 



ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ 
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000B58A010047400300 
Підписувач Непоп Вячеслав Іванович
Дійсний з 31.03.2022 10:27:00 по 31.03.2024 10:27:00

Київська міська державна адміністрація

Н4В!zВВO2uВGГО
004-729 від 18.10.2022

вкладів фізичних осіб та Київської міської державної адміністрації, на якому 
представлено спільні результати діяльності органів влади щодо                                 
захисту прав громадян. Підписано Меморандум з питання вирішення 
соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК «Еврика», 
«Патріотика» та «Патріотика на озерах».

Громадська спілка «Дирекція з добудови», сформована згідно з 
положеннями Меморандуму, на запити Департаменту будівництва та 
житлового забезпечення листом від 27.01.2022 № 27-01/22 поінформувала, що 
на виконання положень Меморандуму проведено технічний аудит та повну 
інвентаризацію об’єктів для визначення залишків товарно-матеріальних 
цінностей; розроблено та затверджено графіки етапності виконання 
будівельних робіт з добудови будинків. З вересня 2021 року були розпочаті 
підготовчі роботи на житлових комплексах «Еврика», а з 22 грудня 2021 року 
були розпочаті будівельні роботи на першій земельній ділянці                                      
ЖК «Патріотика на озерах».

Враховуючи соціальне значення порушеного питання, а також те, що     
ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» є одним з підписантів Меморандуму щодо добудови 
об’єктів АТ АКБ «Аркада», до ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» направлено лист від 
12.10.2022 № 056/834-08/КО-1874 з проханням надати актуалізовану 
інформацію щодо подальших планів стосовно добудови зазначених житлових 
комплексів з урахуванням пропозицій, викладених у зазначеній петиції.

Також повідомляємо, що при вирішенні житлового питання для громадян, 
що постраждали та потребують такої підтримки внаслідок збройної агресії 
проти нашої держави, варіант придбання вільних квадратних метрів житла 
об’єктів АТ АКБ «Аркада» є можливим на конкурсній основі з урахуванням 
наказу Міністерства розвитку громад та територій України про показники 
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.

З огляду на те, що опосередкована вартість спорудження житла по місту 
Києву складає 32 732 гривні за квадратний метр, викуп всіх вільних площ в 
об’єктах АТ АКБ «Аркада» потребує значних коштів, яких на сьогодні, 
враховуючи воєнний стан у країні, в бюджеті міста Києва не передбачено. 

З повагою

Заступник голови                                                                        Вячеслав НЕПОП

Борис Работнік

Андрій Поліно


