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.Щепартамент з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю
MicTa Киева виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) розглянув Ваш запит на отримання публiчноi
iнформацii вiд 24.04.20|8 та направляе запитуванi копii документiв на Вашу
електронну адресу.

Додаток на l1 арк. в 1 прим.

Заступник директора о, Попович

Якимчук 279 62 08



yKPAiHA
виконАвчий оргдн киiвськоI MlcbKoi рдди
1киiвська MIcbKA дЕрждgцл д{мIнIстрАцшI)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO -
БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА

вул. Хрецапtuк, 32, м. Кui:в, 0I00l , E-mail: dabk(akieyciq.?oy.ua. Коd СДРПОУ 4022492 l

НАПРАВЛЕННЯ
для проведення позаплановоi перевiрки

,ll /.t tD/6

у Шевченкiвському районi м. Кuева
(наймекування та мiсчезнахолження об'екта)

на пiдставi наказу (розпорядження) депарmаменmу з пumань dерэtсавноzо
архimекmvрно-буdiвельноео конmролю мiсmа Кuева вid 17.I0.20Iб Ns б0

(найменування органу державного архiтекryрно-булiвельного контролю, дата та номер наказу)

mа звеDнення zo. Волковоi' М. (вхidнuй ДепаDmаменmу 07 3/В- 1 0 I Bid 27. 1 0.20 1 б)

правопорушення та пунктом 2 частини шо i cTaTTi 2 Закону Украiни <Про
вiдповiдальнiсть за,правопо iстобудiвноi дiяльностi>.

олена Львiвна Марч еIIко

(вказу€ться пiдстава проведення позаплановоТ перевiрки)

Направлення дiйсне при пред'явленi службового посвiдчення.
Строк дii направлення з n //.//, до <<fl,y',l >> 2O/6_pol<y.
Працiвники органiв державного архiтектурно-будiвельного контролю

мають право безперешкодного доступу на мiсце будiвництва об'скта, об'екти
будiвництва, пiдприсмства булiвельноi гмузi.

Вiдповiдальнiсть за недопущення працiвникiв органiв державного
архiтектурно-будiвельного контр.олю для здiйснення перевiрки передбачена
частиною другою статгi 188* Кодексу Украiни про адмiнiстративнi

и
i.лпис) (iм'я, по батьковi та прiзвище)

М б/н
(лата 1

Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 23 травня
2011 року Nэ 553 (Про затвердженшI Порядку здiйснення державного
архiтектурно-будiвельного контролюD направляеться:

l. Головнuй dерасавнuЙ iнспекmор iнспекцiЙноео вiddiлу Ng I управлiння
конmролю за буdiвнuцmвом Лук'янов ДнdрiЙ Олексанdрqвuч

(посала, прiзвище, iм'я, по батьковi особи)

для здiйснення позаплановоi перевiрки на вул. Ясноеiрськiй, ]б <А>, кБу

(J

1 : ,,.rl..y,l...i .,it,
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yKPAiHA
виконАвчий оргдн киiвськоi MtcbKoi гади
1киiвська MIcbKA дЕржАвнл АдмIнIстрАцtя)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO -
БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА

вул. Хрецапuк, 32, м. Кuiё,0l00l, E-mail: dqbk@kieycily.eoy.lta. Коd СДРПОУ 4022492l

НАПРАВЛЕННЯ
для проведення позаплановоТ перевiрки

s,' // t0/6
(дата )

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
201l року Nч 553 кПро затвердження Порядку
архiтектурно-будiвельного контролю) направля€ться :

Украiни вiд 23 травня
здiйснення державного

]. Головнuй dерасавнuй iнспекmор iнспекuiйноzо вiddiлу Ns ] управлiння
конmролю за буdiвнu mвом Лук'янов Анdрiй олексанdровuч

(посала, прiзвише, iм'я, по батьковi особи)

для здiЙснення позаплановоi перевiрки на вул. Ясноеiрс ькiй, ]б <дл. кБл
у Шевченкiвсько.му районi м, Кuева

(найменування та мiсчезнахолження об'скта)

на пiдставi наказу (розпорядження) депарmаменmу з пumань depъcaBHoeo
архimекmурно-буdiвельноео конmролю мiсmа Кu€ва вid 17.l!2!]пtrГg 1!

(найменування органу державного архiтектурно-булiвельного контролю, дата та номер наказу)

mа звернення ер. Волковоi' М. (вхidнuй Де.парmаменmу 073/В-]01 Bid 27. ]0.201б)
(вказусться пiдстава провелення позаплановоi перевiрки)

Направлення дiйсне при пред'явленi слуlкбового посвiдченЕя.
Строк лii 

"unpu"r.""" 
, riýl/, дq r<Д,-// >> 2О /6 роry.

Прачiвники органiв дерх(авного архiтектурно-будiвельного конlролю
мають право безперешкодного доступу на мiсце булiвниuтва об'екта, об'сttти
будiвництва, пiдприсмства будiвельноi галузi.

Вiдповiдальнiсть за недопущення працiвникiв органlв державного
передбаченаархiтектурно-будiвельного контролю для здiйснення перевlрки

cTaTTl l8842 Колексу Украiни адмiнiстрати вн i
'ta цунктом 2 частини шостоi cTaTTi 2
,3а прhвqпорушення у сферi мiстобулiвно

про
Закоправопо

вlдпов

В.о. з
начаJiьн

ну Украiни <Про
l дlяльностl>.

н епа

с

за бчдiвЁиuтвом.-------..--.-t:т+
tпоёодi) , ' TVI

ня
аме

(iм'я, по батьковi та прiзвище)

М б/н

частиною

володимир Володимирович Кузьменко



yKPAiHA
виконАвчий оргдн киiвськоi MrcbKoi рдди
1киiвська MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцIя)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO -
БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОJIЮ MICTA КИ€ВА

вул, XpeulamuK, 32, м. Кui:s,0l00l, Е-mаil: dablc@kievcity.gov.ua, Коd €ДРПОУ 4022492l

Акт
перевiрки дотримання вимог законодавства у сферi мiстобулiвноi

дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил

28.I1.20lб м. Кui|в
(лата склалання акта) (мiсче склалання акта)

Нами (мноlо), zоловнuм depэЕавнlLм iнспекrпором iнспекцiйноео вiddiлу Ng ]

управлiння конmролю за буdiвнuцmвом Лук'яновt ьц днdрiеtи олексан dровuчем
(посали, прiзвища, iMeHa, по батьковi посадових осiб, що проводили перевiрку)

13 заJiученням
(посали, прiзвища та iнiчiали)

у прису THocTi KepiBHuKa обслуеовуючоzо коопеDаtпuву кЯсноziоськuй К>
карамана Свеен iя Юрiйовuча

(посала, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника (уповноваженоi ним особи) юриличноi
особи, фiзичноi особи/фiзичноi особи - пiлприемчя, що перевiряеться)

вiдповiдно до cTaTTi 41 Закону Украiни <Про реryлювання мiстобудiвноТ
дiяльностi> та згiдно з Порядком здiйснення державного apxiTeкTypнo-
будiвельного контролю, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 23 травня 20l1 року Jф 553, на пiдQTaBi звернення ер, Волковоi' М, (вхidнuй

Депарmаменmу 07 3/В- ] 0 ] Bi) 27. 1 0.20 1 6)
(зщначаеться пiлстава проведення перевiрки)

проведено позапланову перевiрку дотримання вимог законодавства
(планова, позапланова)

у сферi мiстобудiвноТ дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв
пр авил Зuповнuком буdiвн uцmва - Обслуеовуючuм коопераm uвом кЯсноziрськttй
Ку. 04060. м. Кuiв, вул. Ясноеiрська, l6-A, кod оу_3954]5б7

(повне найменування юридичноТособи та мiсцезнаходження/
прiзвище та iнiцiми фiзичноТ особи/фiзичноi особи - лiлприсмttя та мiсце проживання )

Назва та мiсцезнаходження об'скта будiвництва: <Зблокованi лсumловi
буduнкч по вул, Ясноziрс ькiй, Iб <А>. <Б> у шевченкiвськомч райoHi м. Кuсва>



2

За результатами перевiр ки встановл eвoi 1цо зzidно з dанuмu сduноео
ре€сmру dокуменmiв, u,to dаюmь право на вuконання пidzоmовчuх mа буdiвельнuх
робim засвiOчуюtпь прuйняmпя в ексrlлvаmацiю закiнченuх буdiвнuцmвом
об'екmiв. вidомосmей про повеDнення на dоопраllювання, вidмовч у вudачi,
скасування mа анулювання зазначенLlх dокуменmiв, вidсуmня iнформацiя u.lоdо
наявносmi dокуменmiв якi б наёавалu право на вlлконання буdiвельнtм робim на
вул. Ясноziрськiй, ]б <д>, кБу у Шевченкiвському районi м. Кuева.

ОOночасно перевiркою було всmановлено. u,lо залlовнuком буdiвнuцmва
обслуzовуючut l коопераmuвом к Ясноziрськuй К> не вuконано вuмоzu прuпuсч
про зупuнення пidеоmовчuх mа буOiвельнtм робim, якi не вidповidаюmь вu,rиоеам

законоdавсmва, зокрема буdiвельнuх норм, мiсmобуdiвнtсм умовам mа
обмесюенням, заmверdасеному проекmу або буdiвельному паспорmу забуdовu
земельноi' diлянкu, вuконуюmься без повidомлення De €с mDаul lo eKJlaDallll поо
почаmок |x вuконання або dозвол у на вuконання буdiвельнuх робim
Bid 29. 09. 20 1 6. вudаноzо Депарmаменmом Леожавно i' аох im е кmу о н о - бу d i в е л ьн о i'

iнспекuii' у Micmi KueBi, в часmuнi усунен няdопчlценuх поDчLuень, ч1]лl поруlмено
пidп, б п, 3 ч. 4 сm. 4 ] Закону YKpaiHu <Про реzулювання мiсmобуёiвноi
diMbHocmi>.

(зазначити результати перевiрки, у разi виявлення порушевь вказати ix суть з посиланням на абзаци,
пункти, частини, cTaTTi, розлiли, глави нормативно-лравових aKTiB, булiвельних норм,

державних станлартiв i правил, проектних рiшень тошо, вимоги яких порушено)

Особи(а), що здiйснили(а) пер

к'янов
(iнiчiали та прiзвище)

Присутнi:
KepiBHuK оК кЯсноеiрськuй К> Караман Свеенiй Юрiйовчч

(посала) (пiлпис) (iнiчiали та прiзвище)

Зауваження щодо здiйснення перевiрки;



п
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Примiрник акта отримав:

(дата) (посала) (пiлпис) (iнiшiали та прiзвище)

(у разi вiлмови особи в отриманнi акта робиться вiлмiтка)

Примiрник акта надiслано поштою Е,VV, lд, |/, tлlБ
Р OloY? 0э3 2у р7r(ОПеРатор 

поштового зв,язку, дата i

номер поштового вiлправлення)

I

I
/

I
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виконАвчий оргдн киiвськоi MlcbKoi гади
1киiвська MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцIя)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO -

БУДIВВЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА
вул. Хрещаmuк, 32, м. Кцiв,0100l, Е-mqil: dabk@kievcity.gov.ua, Kod €ДРПОУ 40224921

припис
про усунення порушення вимог законодавства у сферi мiстобулiвноi

дiяльностi, будiвельних норм, державних стандартiв i правил

28,11.20]б м. Kui|B
(лата склалання акта)

Нами (мною), zоловнuJуl dерэюавнutи

(мiсце склалання акта)

iнспекmором iнспекuiйноео
вiddiлу Ns ] управлiння конmролtо за буdiвнutlmвом Лук'яновuм AHdpicM
Олексанdровuчем

(посали, прiзвища, iMeHa та по батьковi лосадових осiб, що провели перевiрку та скали припис)

вiдповiдно до cTaTTi 41 Закону Украiни (Про регулювання мiстобудiвноi
дiяльностi> та Порядку здiйснення державного архiтектурно-будiвельного
контролю, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23
травня 2011 року Jф 553, видано Обслvzовуючому коопераmuву
кЯсноziрськuй Ку, керiвнuк - Караман евеенiй Юрiйовuч

(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника (уповноваженоi особи) юриличноТ особи, фiзично'i
особи/фiзичноi особи - пiдприемця)

цей припис про те, що за результжами позаплановоi' перевiрки, проведеноi
(планова/позапланова)

на <зблокованi эrcumловi буduнкu по вул. Ясноеiрськiй, ]6 <А>. кБу у
шевченкiвському районi Jyl. Кuева>

Встановлено,

(назва та мiсчезнахолження об'екта)

LLlo заfurовнuком буOiвнuцmва обслуzовуючttм
коопераmuвом (Ясноziрськuй KD не вuконано вl]моZu прuпuсу про
зvпuнення пidzоmовчuх mа буdiвельнuх робim, якi не вidповidаюmь вuмоzам
законоdавсmва, зокоема буdiвельнuх норм. мiсmобуёiвнчл't умовац mа
обмеасенням, заmверdэюеному пооекm.ч або буliвельному паспорmу
забуdовu земельноi' diлянкu, вuкон.уюmься без повidомлення, peecmparlii'
dе*лараuii' про поuаmо* ix вu*она"ня або dозволч на вuконання буdiвелопu"
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робim вid 29.09.20 ] б, вudаноео Лепарmаменmом Дерэtсав Hol аDхlmекmуDно-
буdiвельноi iнспекцii'у Micmi KueBi, в часmuнi усунення dопуtценuх порушень

(суть порушень)

що е поруш енням пidп. б п. 3 ч. 4 сm. 4] Закону Украiнu кПро реzулювання
м i с mо бу d iB н о1' d iяльн о с m i l

(зазначаються абзаци, rryнкти, частини, cTaTTi, розлiли, глави нормат}tвно-правових
aKTiB, булiвельних норм, державних станлартiв i правил, проектних рitлень тощо, якi порушено)

З метою усунення виявлених порушень ВИМАГАЮ:
1. У mepMiH do 27 сiчня 20]7 року усунvmu )oпvLLleHi поDуLuення BLlfuloz

законоёавсmва у сферi мiсmобуdiвноi ёiмьLloсml u,tлмом знесення
эtсumловuх буduнкiв по вул. Ясноziрськiй, Iб <Дr, <Б> у Шевченкiвському
районi м. Кuева

(захоли щоло усунення порушень iз визначенням TepMiHy виконання)

Особливi умови:

I]ей припис е обов'язковим до виконаЕня.
За невиконання цього припису юридична особа, фiзична

особа/фiзична особа - пiдприемець несуть вiдповiдальнiсть, передбачену
Законом УкраТни <Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi
мiстобулiвноi дiяльностi> та Кодексом Украiни про адмiнiстративнi
правопоруцення.

Про виконання припису вимагаю повiдомити депарmшпенm з
пumань depacaBHozo архimекпурно - буd iвельноео конmролю Micma Кuева

за адресою: вул. ХреLцаmuк, 32, м. Kui:B, 0100I (б-й поверх)

Особи(а), що склали(а) припис:
28.1I.20]б к'янов

(лата) (пiд

2.

3.
4.

5.

вuконавчоzо орзану KuiBcbKoi' MicbKol' раdu (Kui|BcbKoi MicbKoi' dерэлсавноi'
аdмiнiсmрацii)

(найменування органу, посаловi особи якоi склали припис)

до"27" сiчня20]7 року

(iнлекс, область, район, населений пункг, вулишя)



Примiрник припису
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника (уповноваженоI

3

особи) юридичноТ особи, фiзичноi особи/фiзичноТ особи - пiлприсмuя)

(лата) (пiлпис)

(у разi вiлмови особи в отриманнi прилису робиться вiлмiтка)

Примiрник припису надiслано поштою Е- цq, 2!, // !о/6

! OtO?V ОЭ3 tgo|"\paTop поштового зв,язку, дата i

номер поштового вiлправлення)



yKPAiHA

виконАвчий оргдн киiвськоi MIcbKoi рдди
1киiвська MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцIя)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO -
БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА

вул. Хреulапuк, 32,,м. Кцi-в,0l00l, Е-пqil: dabK@kievcity.gov,ua, Kod €ДРПОУ 4022492l

28. 1 l .201б
(дата складання акта)

протокол
про правопорушення у сферi мiстобулiвноi дiяльностi

м. Kui|B
(мiсце склалання акта)

Мною, еоловнttм dерэtс,авнuм iнспекmором iнспекцiйноео Biddiлу Ng l
управлiння конmролю за бу d i внuцmв ом Лук' яновtлм Ан dp ieM олексанdровuчем

у присутност1
(посала, прiзвище, iм'я та по батьковi особи, яка склала протокол)

керiвнuка обслуеовуючо2о коопераmuву <ясноziрськuй К>
карамана Свzенiя Юрiйовuча

(посала, лрiзвиurе, iм'я, по батьковi)

вiдповiдно до статгi 4l Закону Украiни <Про регулювання мiстобудiвноi
дiяльностi> та Закону Украiни <Про вiлповiдальнiсть за правопорушення у
сферi мiстобудiвноi дiяльностi> складено цей протокол стосовно
обслvеовуючо2о коопеDаmu ву кЯсноziрськuй К>:

(повне найменування юриличноТ особи/ прiзвище, iм'я, ло батьковi фiзичноТ особи-пiлприсмшя)

flля юридичноi особи:
мiсцезнаходж ення вvл. Ясноеiоська, ]б-А , м. Кu|q 040б0
Код за еДрпоу 395415б7
Посада, прiзвище, iм'я, по батьковi кер lьника К ар ам ан е B e e H iit Юрiйовuч
Iншi вiдомостi

l

7

3

4

!ля фiзичноi особи - пiдприемця:
l
2

J

4
5

6

!ата народження
Micue народrl<ення
Мiсце проrкивання
мiсце роботи (навчання)
Посада

виданий
серiя_ ЛЬ.Щокумент, що посвiдчуе особу,



/

2

7. Реестрачiйний номер облiковоi картки платника податкiв або серiя та номер паспорта
(лля фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття
такого номера)

8. lншi вiдомостi

про те, що за результатами позаllлановоi перевiрки, проведеноi на
(плановоi7позаплановоi)

кЗблокованi эюumловi буduнкu по вул, Ясно?iрськiй, ]6 кДу, кБ> у
Шевченкiвському районi м. Кuева>

(назва та мiсчезнахолження об'скта)

l. Булiвничтво об'скта здiйснюе (за HaяBHocTi)

прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону)

(посала, прiзвище, iм'я та по батьковi, номер телефону

особи, назва, номер та дата документа, що пiдтверджу€ повноваження особи на

здiйснення технiчного наглялу, серiя та номер квалiфiкачiйного сертифiката)

3. Проектна докуN{ентацiя розроблена (за наявностi) zоловнцм архimекmором
проекmу днdреевою Теmяною Юр iiвною (квалidiкаuiйнuй сеDmuфiкаm сеDiя АА
Ns 0002б2)
(найменування проекгноТ органiзачi'i, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону, прiзвище, iм'я та

по батьковi автора проекry,серiя та номер квалiфiкачiйного сертифiката)
4. Авторський нагляд здiйснюс (за HаяBHocTi)

(посала, прiзвище, iм'я та по батьковi особи)

5. Експертиза проекту проведена (за наявностi)
(найменування експертноТ органiзачii, прiзвrrще,

вiдпо вiдальнiсть за встановленi правопорушення передбачена
абз 3 п, ] ч. б сm. 2 Закону Украiни <Про вiлповiдальнiсть
(абзац, пункт, частина, стаття)

за правопорушення у сферi мiстобулiвноi дiяльностi>,

(наllмекування булiвельноi органiзачii,

2. Технiчний нагляд здiйснюе (за наявностi)

iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону, прiзвище, iм'я та по батьковi експерта,
серiя та номер квалiфiкачiйноm сертифiката)

виявлено порушення, що замовнuком буdiвнuumва Обслу2овуючL1,14
коопераmuвом (Ясноеiрськuй К)) не вuконано влlJиоеu прuпuсч про 3.vпuнення
пidzоmовчuх mа буdiвельнuх робim. якi не вidповidаюmь вuмоzаtи законоdавсmва.
зокрема буOiвельнuх норм, мiсmобуdiвнuм умовам mа обмеэtсеннм4,
заmверdэюеному проекmч або буdiвельному паспорmу забуdовu земельноl'
diлянкu, вuконуюmься без повidомлення. реесmоацii dеклараuii'про почаmок ix
вuконання або dозволу на вuконання буdiвельнuх робim вid 29,09.20lб, BudaHoeo
Депарmаменmом Дерсюавноi' архimекmурно-буdiвельноi' iнспекцii' .ч Micmi KueBi.
в часпuнi усунення dопуlценuх порушень, чtuуt порушено пidп. б п, 3 ч, 4 сm. 4]
Закону YKpaiHu < Про рееулювання мiсmобуёiвноi' ёiмьносmi >.
(суть правопорушень iз зазначенням абзачiв, пунктiв, частин, статей, роздiлiв, глав нормативно-правових aKTiB,

булiвельних норм, державнж станлартiв i правил, проектних рiшень тощо, якi порушено)
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Iншi вiдомостi

Розгляд справи про правопорушення у сферi мiстобулiвноi дiяльностi
вiлбудеться об I1 год. 00 хь, uИu еруdня 201б року у примiщеннi
Депарmаменцу з пuцqнь \ерэюqвнрzо архiщекrпурнQ - буdiвельцоео кQцmролю

d е р ж а в н о i' а d м i н i с m р а ц ii: )

за адресою:
(повне найменування органу, у якому буле розглялатися справа)

вvл. Хреtцаmu* 32, м. KulB,0]00] (б-й поверх)
(повна поштова адреса мiсшя, ле буле розглядатися справа)

Пiдпис керiвника (уповноваженоi ним особи) юридичноi особи/фiзичноi
особи - пiдприемця, стосовно якоi складено протокол:

( Караман е.Ю.

(у разi вiлмови особи вiд пiдписання протоколу робиться вiлм

Пiдпис особи, яка склала протокол:
'янов А,о.

Присутнi:
керiвнuк ок <<ясноziрськuй kll Карацан С.Ю.

(посала) (пiапис) (iнiчiал и та прiзвише)

Пояснення i зауваження до протоколу керiвника юридичноi особи
(уповноваженоi ним особи), фiзичноi особи - пiдприемця:

Додатки (за наявностi):
l.
2.

!ругий примiрник протоколу отримав

(л iлп ис) (iм'я, по батьковi та прiзвище особи, що отримала
протокол)

(лата)

(у разi вiлмови особи вiд отримання протоколу робиться вiлмiтка)

мiсmа Кuева вuконавчоzо opzaHy KutBcbKoi MicbKoi' раdu (KutBcbKoi' MicbKot'


