
о{.о/ /! у" Ql5- Г-/ý/2-27

noM, /L/y'5/L вй +./! а

Горобечь В. О.
foi+requesb3680l -

02c428a9@dostup.pгavda.com.ua

,Щепартаментом з питань державного архiтектурно-булiвельного
контролю MicTa Киева виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвська
MicbKa державна алмiнiстраuiя) (далi - Департамент) розглянуто Ваше
звернення щодо проведення перевiрки дотримання РЕЛlГIlhlОЮ
ГРОМАДОЮ ГLДРАФIi НА ЧЕСТЬ BCIX СВЯТИХ BOTHIB У
дЕс}Ulнському рАЙонI м. кисвА укрАiнськоI прАвослАвноТ
ЦЕРКВИ вимог законодавства у сферi мiстобулiвноТ дiяльностi на
вул. Генерала Жмаченка, 1 l у .Щнiпровському районi MicTa Кисва.

За результатами розгляду повiломлясмо наступне.
.Ц,епартамент станом на час вiдповiдi не видавав та не ре€с,Фував

документiв дозвiльного та декларативного характеру, якi б надавали право на
виконання пiдготовчих i булiвельних робiт та не приймав в експлуатацiю об'скт
будiвництва за вказаною вище адресою,

пiд час витзду на мiсце з vетою проведення перевiрки уповноваженi
особи суб'сктiв мiстобулування вiлсутнi.

Вiдповiдно до п. 9 Порялку здiйснення дер)t(авного apxiTeKrypHo-
будiвельного контролю, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
N9 55З вiд 23.05.2011, державний архiтектурно-булiвельн ий контроль
здiйснюсться у присутностi суб'сктiв мiстобудування або ii представникiв, якi
булують або збулували об'скт булiвништва,

Враховуючи зазначене, на адресу РЕЛIГIIа{ОI ГРОМАДИ I]АРАФIi
нА чЕсть BCIX святих BoiHlB у.щснrIнському рАЙош м. кисвА

yKPAiHA

виконАвчиЙ орглн киiвськоi Mlcbкoi рАди
(киiвськл MlcbKA дЕржАвнА лдмlнIстрлцIя)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO -
БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА
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УКРЛНСЬКОi ПРАВОСЛАВНОi ЦЕРКВИ направлено лист щодо прибуття ло
.Щепартаменry з необхiдними для проведення перевiрки докумеrtтами.

Оскiльки уловноваженi особи РЕЛlГlЙНОi ГРОМАДИ ГИРАФIТ НА
ЧЕСТЬ BCIX СВЯТИХ BOiHtB У ДЕС}IЯНСЬКОМУ РАЙОШ М. КИСВА
УкРАiнСЬкоi пРАВОСJIАВНОТ цЕРКВИ у визначений TepMiH не прибули,
,Щепартамент листом звернувся до .Щнiпровського управлiння полiцii Головного
управлiння Нацiональноi полiчii у MicTi Кисвi щодо сприяння у провеленнi
перевiрки,

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