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

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

Київська міська військова адміністрація розглянула підтриману 
електронну петицію № 11243 від 10.06.2021 стосовно знесення недобудови на 
проспекті Леся Курбаса.

Статтею 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  
визначено, що забудова територій здійснюється шляхом розміщення об’єктів 
будівництва. Суб’єкти містобудування зобов’язані додержуватися 
містобудівних умов та обмежень під час проектування і будівництва об’єктів. 
Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або 
користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог 
містобудівної документації.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та Положення про Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі – Департамент), затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 27.01.2011 № 90 (зі змінами) Департамент в межах повноважень 
надає містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів 
будівництва, які є основними із складових вихідних даних.

За інформацією Служби містобудівного кадастру Департаменту 
повідомляємо, що згідно з даними електронної бази Департаменту та даними 
Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної 
діяльності, замовникам будівництва КП «Київпастранс», ТОВ «Фаворит-
Поліс», надано містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
реконструкції зупинкової станції лінії швидкісного трамваю під транспортний 
комплекс з пунктами масової посадки громадського призначення з надземним 
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гаражем-паркінгом від вул. Старовокзальної до Великої кільцевої дороги – 
станція «Кільцева дорога» за адресою: станція швидкісного трамваю 
«Кільцева дорога»; вул. Зодчих, 44 у Святошинському районі м. Києва, 
затверджені наказом Департаменту від 31.07.2018 № 701. Відомості про 
реєстрацію у містобудівному кадастрі міста Києва генерального плану об’єкта 
будівництва за адресою: вул. Зодчих, 44 відсутні.

Слід зазначити, що містобудівні умови та обмеження не є дозволом або 
документом дозвільного характеру, згідно із Законом України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» та Законом України «Про Перелік 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, вимог будівельних норм і правил, положень 
містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування 
об’єктів містобудування, проектної документації; надання (отримання, 
реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що 
дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (крім анулювання 
(скасування) документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів), відповідно до чинного законодавства 
відноситься до повноважень органів державного архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду.
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