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Про розгляд звернення

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розглянуло Ваше
звернення до народного депутата України Катеринчука М.Д. з приводу
можливого негативного впливу від будівництва житлового будинку з
підземним паркінгом Інституту педагогіки Академії педагогічних наук
України на зсувонебезпечному схилі, прилеглому до існуючих житлових
будинків N2 4 та N2 8 по вул. К. Гордієнка у Печерському районі м. Києва і
ПОВІДомляє.
Відповідно до чинного законодавства, зокрема підпунктів 2 та 1О
пункту б) статті Закону України від 21 травня 1997 року N2 280/97-ВР «Про
місцеве самоврядування в Україні», реєстрація суб'єктів права власності на
землю, реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі,
видача документів, що посвідчують право власності і право користування
землею та здійснення контролю за виконанням проектів і схем землеустрою,
проектів внутрішньогосподарського землеустрою належать до повноважень
місцевих органів виконавчої влади.
Державний
контроль за плануванням,
забудовою
та ІНшим
використанням
території
здійснюється
спеціально
уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та
архітектури, інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, а
також іншими спеціально уповноваженими на це органами виконавчої влади.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
8 листопада 1996 року N2 1369 «Про інженерний захист територій, об'єктів і
споруд від зсувів» контроль за дотриманням спеціального протизсувного
режиму у зсувних і зсувонебезпечних зонах м. Києва здійснює Київська
міська державна адміністрація.
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За інформацією ВАТ «Спеціалізоване управління протизсувних
підземних робіт» від 09.09.2008 NQ 8/870, існує можливість руйнування
існуючих житлових будинків і, в першу чергу, будинку по провулку
к.Гордієнка, 8 через комплекс будівельних ризиків, пов'язаних, насамперед,
з тим, що існуючі будинки на стрічкових фундаментах конструктивно
чутливі до впливів від нового будівництва. Можливість виникнення зсувів
грунтІВ за вищевказаною адресою не виключена у випадку порушення
забудовниками
проектних рішень, проекту організації будівництва і
неправильно розробленого проекту організації робіт.
З метою зняття соціальної напруги в мікрорайоні забудови та
недопущення виникнення можливих негативних наслідків від будівництва
житлового будинку з підземним паркінгом Інституту педагогіки Академії
педагогічних наук України на зсувонебезпечному схилі, прилеглому до
існуючих житлових будинків N2 4 та N2 8 по вул. К. Гордієнка у Печерському
районі м. Києва Міністерство звернулось до Київської міської державної
адміністрації з проханням розглянути порушене у зверненні питання та
вжити відповідних заходів щодо недопущення виникнення надзвичайної
ситуації.
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