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,Щепартаментом з питань державного архiтектурно-булiвельного
контролю Micтa Ки€ва виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi ради (КиiЪська
Micbкa державна адмiнiстрачiя) (далi -,Щепартамент), в межах повноваDкецьj

розглянуто Ваше звернення щодо, проведення перевiрки дотримання
РЕЛIПИНОЮ ГРОМАДОЮ IIАРАФП НА ЧВСТЬ BCIX СВЯТИХ BOIHIB У
дЕсtшнському рАЙонI м. кисвА yKPA'[HCbKoi прАвослАвноi
ЦЕРКВИ вимог законодавства у сферi мiстобудiвноi дiяльностi на
вул. Генерала Жмаченка, l l у .Щнiпровському районi MicTa Кисва.

За результатами розгляду повiдомлясмо настулне.
.Щепартамент станом на час вiдповiдi не видавав та не ре€стрував

документiв дозвiльного та декJIаративного характеру, якi б надавали право на
виконання пiдготовчих i будiвельних робiт та не приймав в експлуатацiю об'скr,
будiвництва за вказаною вище адресою.

Пiл час виТзлу на мiсце з метою проведення перевiрки уповноваженi
особи суб'ектiв мiстобулування вiлсутнi.

Вiдповiдно до п. 9 Порялку здiйснення державного apxiTeKrypHo-
будiвельного контролю, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
Ns 553 вiд 23.05.20l l, державний архiтекryрно-булiвельн ий контроль
здiйснюсться у лрисутностi суб'сктiв мiстобудування або ik представникiв, якi
булують або збулували об'скт будiвниttтва.

Bio



Враховуючи з€Lзначене, на адресу РЕЛIГIЙНОТ ГРОМАДИ ПАРАФIТ
НА ЧЕСТЬ BCIX СВЯТИХ BOiHlB У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИСВД
YKPAIHCЬKOI ПРАВОСЛАВНОТ ЦЕРКВИ налраалено лист щоло прибуття ло
,Щепартаменту з необхiдними для проведення перевiрки документами.

Оскiльки уповноваженi особи РЕЛlГlЙНОi ГРоМдДИ ПАРАФli Ilл
чЕсть BCix свят!D( BoiHIB у дсtшнському рАЙонI м. кисвА
УкРАiнСЬкОi IIРАВОСЛАВНоi цЕРкВи у визначений TepMiH не прибули,
,Щепартамент листом звернувся до Днiпровського управлiння полiцiТ Головного
управлiння Нацiона.rьноi полiчii у MicTi Кисвi щодо сприяння у проведеннi
перевiрки.

Пiсля належного реагування правоохоронних органiв,,Щепартаменr,ом
буде провелено перевiрку за вказаною вище адресою та, у разi виявлення
[равопорушень у сферi мiстобулiвноi дiяльностi, буле вжито заходiв вiдповiдно
до вимог чинного законодавства УкраiЪи.
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