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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Сергію Олександровичу!
Шановний Андрію Вікторовичу!
Шановний Сергію Олександровичу!
До мене як до депутата Київської міської ради звернулась Голова ОСББ
«Звіринецьке» з проханням допомогти у вирішенні питання щодо прокладання
газопроводу вздовж фасаду будинку № 47 по вул. Звіринецька (далі – Будинок №47).
Як зазначає заявниця, мешканцям стало відомо про намір ТОВ
«Житлобудінвест» прокласти підземний газопровід середнього тиску до будинку ЖК
«Бусов Хілл» вздовж фасаду Будинку №47 із приєднанням до мережі біля в’їзду до
паркінгу. Під час виконання робіт по прокладанню підземного газопроводу
середнього тиску буде порушено благоустрій, а після їх закінчення – встановлено
охоронну зону, що повністю унеможливить в’їзд до паркінгу та порушить права
мешканців Будинку №47. Підрядна організація «Корал Буд» відмовилась надавати
ОСББ «Звіринецьке» документи, на підставі яких розпочаті роботи.
Відповідно до п. 2 розділу 4 Кодексу газорозподільних систем затвердженого
Постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 - проведення ремонтних,

будівельних та земляних робіт на відстані менше ніж 15 м від ГРМ без дозволу на
порушення об’єктів благоустрою, який видається відповідним виконавчим органом
сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт, та письмового
погодження Оператора ГРМ – не допускається.
Охоронні зони, що передбачені п.п. 16 та 17 Кодексу газорозподільних систем
не можуть бути розміщенні біля Будинку № 47, адже у межі охоронної зони підпадає:
1) житловий будинок, в якому постійно провадяться будівельні та монтажні
роботи;
2) стоянка і зупинка транспортних засобів вздовж вул. Звіринецької;
3) розташована мала архітектурна форма - літній майданчик ресторану "Сливки
Общества", де у весняно-літній період спостерігається значне скупчення
людей. Майданчик має усі необхідні дозволи;
4) розташування інших інженерних мереж.
Мешканці Будинку висловлюють категоричну незгоду із існуючими планами
прокладання підземного газопроводу середнього тиску і заявляють про наміри за
допомогою всіх можливих законних методів перешкоджати порушенню своїх
законних прав.
На підставі викладеного та керуючись ч.ч. 2, 4 ст. 13 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», прошу Вас:
1. створити комісію для вирішення порушеного питання;
2. залучити мене, представника Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища, представника ПАТ «Київгаз», представника
ТОВ «Житлобудінвест та представника підрядної організації «Корал Буд» до участі у
розгляді цього звернення та вжиття дієвих заходів реагування.
Про результати розгляду депутатського звернення прошу інформувати мене у
встановлений законодавством України термін.
З повагою,
депутат Київради,
член депутатської фракції
«Об’єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді
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