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.Щепартаментом з питань державного архiтектурно-булiвельного
контролю MicTa Кисва виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoi ради (Киiвська
MicbKa державна адмiнiстрацiя) (далi - .Щепартамент) розглянуто Ваше
звернення щодо проведення перевiрки дотримання РЕЛIГIЙНоЮ
ГРОМАДОЮ ПАРАФIi НА ЧЕСТЬ BCIX СВЯТLD( BOIHIB У
дЕс}lJIнському рАЙонl м. кисвА yKPATHCbKoi прАвослАвноI
ЦЕРКВИ вимог законодавства у сферi мiстобулiвноТ дiяльностi нх
вул. Генерала Жмаченка, l 1 у ,Щнiпровському районi MicTa Кисва.

За результатами розглял1 повiдомлясмо нас lупне.
.Щепартамент станом на час вiдповiдi не видавав та не ре€стрував

документiв дозвiльного та декJIаративного характеру, якi б надавали rIраво 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'скгiв v ic l обулування вiлсутнi.

Вiдповiдно до п.9 Порялку здiйснення державного apxiTeKTypHo-
будiвельного контролю, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
N9 553 вiд 2З.05.20l l, державний архiтектурно-булiвельний коtiтроль
здiйснюсться у присутностi суб'сктiв мiстобудування або ii прелставникiв, якi
бlлують або збулували об'скт булiвништва.

Враховуючи зазначене, на адресу РЕЛlГlЙНОТ ГРОМАДИ ПАРАФIi
НА ЧЕСТЬ BCIX СВЯТИХ BOTHIB У ДЕСrUIНСЬКОМУ РАЙОШ М. КИСВЛ



укРАiнсЬкОi ПРАВОСЛАВноI- ЦЕРКВИ направлено лист щодо прибуття до
.Щепартаменry з веобхiдними дlя проведення перевiрки док}ментами.

Оскiльки уповноваженi особи РЕЛlГlЙНОi ГРОМАДИ ПАРАФli НА
ЧЕСТЬ BCIX СВЯТИХ BOiHlB У ДЕСI UIНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИСВА
yKPAiHCbKoi пРАВОСJIАВноi LЕРкВИ у визначений TepMiH не прибули,
,Ц,епартамент листом звернувся до .Щнiпровського управлiння полiцii Головного

управлiння Нацiональноi полiчiТ у MicTi Кисвi щодо сприяння у провеленнi
перевiрки.

Пiсля реаryвання правоохоронних органiв, [епартаментом буле
проведено перевiрку за вказаною вище адресою та, у разi аиявлення
правопорушень у сферi мiстобулiвноi дiяльностi, буде вжито заходiв вiдповiдно
до вимог чинного законодавства УкраТни
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