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Про надання інформації

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Міністерством

розвитку громад та територій і Київською міською державною адміністрацією в

межах компетенції на виконання доручення Прем’єр-міністра України

О. Гончарука від 20.11.2019 № 39702/1/1-19 розглянуло лист виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.

2019 № 001-3417 щодо вирішення проблеми добудови шести 34-поверхових

житлових будинків на просп. Шухевича, 9, у м. Києві (далі – об’єкт).

За результатами розгляду листа повідомляє таке.

Рішенням Київської міської ради від 18.03.2004 № 125/1335 земельна

ділянка площею 4,13 га була відведена Головному управлінню Внутрішніх

військ МВС України для будівництва житлових будинків у 2-ому мікрорайоні

житлового масиву «Троєщина» за рахунок земель житлової та громадської

забудови.

Головне управління Національної гвардії України (далі – НГУ), як

правонаступник Головного управління Внутрішніх військ МВС України з

2014 року, виступило замовником будівництва шести 34-поверхових житлових

будинків на просп. Ватутіна, 9 (нині – проспект Шухевича), яке було припинено

у 2009 році.

За інформацією Головного управління НГУ, протягом 2008–2013 років у

судовому порядку було розірвано договори з інвесторами-забудовниками, які не

виконали своїх зобов’язань щодо добудови об’єкта.

Разом з тим Головним управлінням НГУ постійно ведеться робота з

пошуку інвестора, спроможного завершити будівництво об’єкта з урахуванням
МВС України
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прав та інтересів приватних інвесторів, а також Головного управління НГУ.

З огляду на те, що у 2019 році лише ТОВ «Житлоекономія» виявило

бажання вивчити можливість добудови об’єкта, Головним управлінням НГУ

було надано наявну проєктну, дозвільну та іншу документацію, пов’язану з

будівництвом об’єкта.

Після ретельного вивчення зазначеної документації ТОВ

«Житлоекономія» повідомило про економічну невигідність участі в добудові

об’єкта при існуючих техніко-економічних показниках проєкту і необхідності

виконання зобов’язань, які створені інвесторами-забудовниками протягом

попередніх років.

Водночас ТОВ «Житлоекономія» поінформувало про можливість своєї

участі в добудові об’єкта в разі коригування проєктної та дозвільної

документації в установленому законодавством порядку та суттєвого збільшення

площ для інвестування в об’єкті.

З огляду на викладене Головним управлінням НГУ в межах компетенції

буде продовжено роботу з пошуку шляхів завершення будівництва об’єкта, у

тому числі буде розглянута можливість урахування пропозицій

ТОВ «Житлоекономія».

Перший заступник Міністра Сергій ЯРОВИЙ
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