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!,епартаментом з питань державного архiтектурно-будiвельного
контролю MicTa Киева виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
мiськоi державноi адмiнiстрацii) (далi - .Щепартамент), в межах повноважень,
розглянуто ваш запит вiд 08.1 1.20|7, щодо надання iнформаuiТ та проведенIIя
перевiрки дотримання вимог законодавства у сферi мiстобудiвноi дiяльностi пiд
час виконання будiвельних робiт на вул. Обухiвськiй, l22 у Святошинському
районi м. Кисва уважно розглянуто та опрацьовано.

За результатами розгляду повiдомляемо.
!епартамент вiдповiдно до Закону Украiни <Про реryлювання

мiстобулiвноi дiяльностi> та Порядку виконання пiдготовчих та будiвельних
робiт, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни Л! 466
вiд 13.04.20ll, заресстрував подану замовником будiвництва - ОК <Житлово-
будiвельний кооператив <Затишний дiм> декларачiю про початок виконаI{ня
будiвельних робiт iз реконструкцii житлового булинку на вул. Обухiвськiй, 122

у Святошинському районi м. Киевi Ns КВ 083 17 1 602037 вiд 09.0б.201 7.

За наявною iнформачiею,,,Д,епартамент мiстобудування та архiтектури
видав замовнику булiвництва Пiотровському В.Ф. мiстобудiвнi умови та
обмеження забудови земельноi дiлянки на вул. Обухiвськiй, |22 у
Святошинському районi м. Кисва вiд 10.06.2014 Ns26114112-31009-14 для
peKoHcTpyKuii жилого булинку, незакiнченого будiвництва.

Пiд час виiзду посадовоi особи flепартаменту на Micue з MeToIo

проведення перевiрки, уповноваженi особи суб'ектiв мiстобудування були
вiдсутr-ri, що унеможливило проведення перевiрки, оскiльки вiдповiдно до абз. l



п, 9 Порядку здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Ns 55З вiд 23.05.20ll,
державний архiтектурно-булiвельний контроль здiйснюеться у присутностi
суб'сктiв мiстобудування або iх представникiв, якi булують або збулували
об'скт будiвництва.

Враховуючи зазначене, f]епартаментом направлено листи на адресу
замовника булiвництва - ОК <Житлово-будiвельний кооператив <Затишний
дiм> та проектноТ органiзацii - ТОВ <Арх-Юст-Проект) щодо прибуття

уповноважених осiб до ffепартаменту з необхiдними для проведення перевiрки
документам и.

На призначену дату уповноваженi особи замовника будiвничтва
ОК <Житлово-будiвельний кооператив <Затишний дiм> та проектноТ органiзаuii
ТОВ <Арх-Юст-Проект) до [епартаменту не прибули, документи не надаJlи.

Враховуючи зазначене, [епартаментом надiслано лист до
Святошинського управлiння полiцii ГУ НП Украiни у м. Киевi щодо сприяння

у проведеннi перевiрки.
У зв'язку iз викладеним више, пiсля реаryвання правоохоронних органiв.

!,епартаментом буле проведено перевiрку за вказаною вище адресою. За

результатами перевiрки. у разi виявлення порушень, будуть вжитi заходи
вiдповiдно до вимог законодавства.

'Гакож, ,Щепартаментом, для всебiчного розгляду та з'ясування
проблемних питань, надiслано:

- лист до Управлiння з контролю за використанням та охороною земель
Головrrого управлiння Щержгеокадастру у Киiвськiй областi та лист до
!епартаменту земельних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi шriськоi ради
(КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 0З.l1.2017 JФ 07З-10096
стосовно проведення перевiрки дотримання суб'сктами господарIовання виNlог
земельного законодавс,гва на вул. Обухiвськiй, 122 у Святошинському районi
м icTa Кисва;

- лист до Комунального пiдприемства Киiвськоi MicbKoi ради кКиТвське
MicbKe бюро технiчноi iнвентаризацiЬ вiд 07.1\,20l'7 Ns 073-1023З щодо
надання копii матерiалiв iнвентаризацiйноi справи та копii технiчного паспорта
разом iз експлiкацiсю площ примiщень булiвлi на вул. Обухiвськiй, 122 у
Святошинському районi м. Кисва.

- листи ло Управлiння державноi реестрачii Головного територiального
управлiння юстицii у м. Киевi, щодо надання iнформачii вiд 10. l1.2017
JФ 073-10з75.

Станом на час надання вiдповiдi iнформачiя на зазначенi запити до
!епартаменту не надходила.
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