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виконлвчий орглн киiвськоi MIcbKoi рАди
(киiвськл MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцlя)

ДЕПАРТАМЕЦТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO _

БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА
q,]. Хрецаmu& З2, ,u, KuiB, 0l00l, E-moil: lpLgpLjcysjlyц9yJg Коа СДРПОУ 1022192I

0э /J. /? ]фрю - r- lrа - J|/|
аN9

Горобечь В. О.
foi+request-З680l -

02c428a9@dostup.pravda.com.ua

,Щепартаментом з питань дерхавного архiтектурно-булiвельного
контролю MicTa Киева виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали (Киiвська
MicbKa державна адмiнiстрацiя) (дмi - Департамент) розглянуто Ваше
звернення щодо проведення перевiрки дотримання РЕЛПЙ{ОЮ
ГРОМАДОЮ ПАРАФIi НА ЧЕСТЬ BCIX СВЯТИХ ВОiНlВ У
дЕснянському рАЙош м. кисвА укрАiнськоi прАвослАвноi
tЕРКВИ вимог законодавства у сферi мiстобулiвноТ дiяльностi на
вул. Генерала Жмаченка, l l у ,Щнiпровському районi MicTa Киева.

За результатами розгляду повiдомлясмо наступне.
,Щепартамент станом на час вiдловiдi не видавав та не реестував

документiв дозвiльного та декларативного характеру, якi б надавали право на
виконання пiдготовчих i будiвельних робiт та не приймав в експлуатацiю об'ект
будiвництва за вка}аною вище адресою.

Пiл час виiзлу на мiсце з метою проведення перевiрки уповноважспi
особи суб'сктiв мiстобулування вiлсутнi.

Вiдповiдно до п.9 Порядку здiйснення державного apxiTeKTypHo-
будiвельного контролю, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
Ns 553 вiд 23.05.20l l, державний архiтекryрно-булiвельний контроль
здiйснюсться у присутностi суб'сктiв мiстобулування або iх прелставникiв, якi
булують або збулували об'скг булiвничтва.

Враховуючи зазначене, на адресу РЕЛlГIlаlОi ГРОМАДи ПАРАФlТ
tlA ЧЕСТЬ BCIX СВЯТIД( BOTHIB У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИ€ВА
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УкРАiНСЬКОi ПРАВОСЛАВНОi LЕРКВИ направлено лист щодо прибуття до
!епартаменry з необхiдними для проsедення перевiрки документами.

оскiльки уповноваженi особи РЕЛlГIЙНОi ГРОМАДи ПАРАФli нА
чЕсть BCtx свят}D( воiнlв у дЕснrlнському рАЙонl м. кисвА
УКРАiНСЬКОi ПРАВОСЛАВНОi LЕРКВИ у визначений TepMiH не прибули.
.Щепартамент листом звернувся до Днiпровського управлiння полiцii Головного

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

Пiсля реаryвання правоохоронних органiв, Щепартаментом буде
проведено перевiрку за вказаною вище адресою та, у разi виявлення
правопорушень у сферi мiстобулiвноi дiяльностi, буде вжито заходiв вiдповiдно
до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

Перший заступник директора оксана Попович
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