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У [епартаментi з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю
MicTa Кисва виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii) (далi -.Щепартамент), в межах компетенцii, розглянуто
Ваш запит на отримання гryблiчноi iнформацii вiд 30.05.2018,
який надiйшов з листом .Щепартаменту мiстобудування та архiтектури
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацii) вiд l1.06.2018 Jt 055-7487 про надання iнформацii цодо
ловгобудiв (недобудов) на територii м. Киева та iнших питань.

За результатами розгляду повiдомляемо наступне,
Згiдно зi статтею l9 Конституцii Украiни органи державноТ влади та органи

мiсцевого самоврядування, ix посадовi особи зобов'язанi дiяти лише на пiдставi,
в межах ловноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiсю та законами
УкраiЪи.

Вiдповiдно до ст. 41 Закону Украiни <Про реryлювання мiстобудiвноi
дiяльностi> .Щержавний архiтектурно-булiвельний контроль здiйснюсться
органами державного архiтектурно-будiвельного контролю в порядку,
встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

.Д,епартамент здiйснюс повноваження щодо державного apxiTeKTypHo-
будiвельного контролю в MicTi Киевi та дозвiльно-ресстрацiйних функцiй
стосовно об'ектiв незначного (СС1) та середнього (СС2) класу наслiдкiв
(вiдповiдальностi) з 1 2. 10.2016.

Вiдповiдно до Положення про .Щепартамент з питань державного
архiтекryрно-будiвельного контролю MicTa Киева виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), затвердженого
розпорядженням виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиiвськоI MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 01.10.20l5 ЛЪ 978 основними завданнями
Щепартаменту е: здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю на
територii MicTa Киева; виконання дозвiльних i реестрачiйних функцiй у сферi



мiстобудiвноi дiяльностi; реалiзацiя державноi полiтики у сферi державного
архiтектурного-будiвельного контролю на територii MicTa Киева.

Механiзм прийняття в експлуатацiю закiнчених булiвництвом об'ектiв
визначае Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвничтвом об'ектiв,
затверджений постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраrЪи Np 461 вiд l3.04.20l l.

KpiM того, слiд зазначити, що ст. 1 Закону визначено, що публiчна
iнформачiя - це вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на
будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi
виконання суб'сктами владних повноважень cBoix обов'язкiв, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'ектiв владних
повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi iнформачii, визначених цим
Законом.

Таким чином, задоволення запиту не вимага€ створення новоТ iнформачii
та не потребус проведення аналiтичноi роботи (готувати аналiтику, надавати
роз'яснення тощо).

KpiM того, як зазначено у Довiдцi про вивчення та узагальнення практики
застосування адмiнiстративними судами положень Закону Украiни <Про доступ
до публiчноi iнформацii>, вiдповiдно до Постанови ГLленуму Вищого
адмiнiстративного суду Украiни вiд 30.09.2013 ЛЬ 11, визначальним для
публiчноi iнформацiТ е те, щоб вона була заздаrrегiдь готовим, зафiксованим
продуктом, отриманим або створеним лише суб'ектом владних повноважень у
процесi виконання cBoix обов'язкiв.

Звертасмо Вашу уваry, що Департамент в процесi своеi дiяльностi не
створюе та не володiе статистичною iнформацiею стосовно недобудованих
житлових будинкiв та недобудованих споруд на територii м. Киева, а також
немае вiдомостей щодо добудови довгобудiв на територii м. Киева, тому надати
запитувану iнформацiю не вбачаеться за можливе.

Принагiдно iнформусмо, що доступ користувачiв до даних ресстру
документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт i

засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'сктiв,
здiйснюсться цiлодобово через офiuiйний веб-сайт .Щержавноi apxiTeKTypHo-
булiвельноi iнспекцii Украiни за наступним посиланням : http ://www.dabi. gov. ua./

роздiл <Реестр дозвiльних документiв>, через який можливо здiйснити пошук
запитуваноi iнформацii.

Перший заступник директора,Щепартаменry о. Попович
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