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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України розглянуло Ваш запит на публічну
інформацію від 17.12.2018 щодо надання копій проекту 16-поверхового
житлового будинку із вбудованими офісними приміщеннями та гаражем по
Мукачівському провулку, 6/3 в м. Одесі (шифр № ЖК 05/35) та договору № 146
від 24.03.2006 року між обласною службою Української державної
інвестиційної експертизи «Укрінвестекспертиза» та ТОВ «ГАЛІ», і в межах
компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами
та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі
виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом.

Проекти будівництва об’єкта, у тому числі і зазначений є власністю
замовника будівництва, або у випадках, передбачених договором на розробку
проектної документації – проектувальнику. Крім того, відповідно до Закону
України «Про архітектурну діяльність» замовники також зобов'язані передавати
один комплект проектної документації, за якою збудовано об'єкт архітектури,
власникові такого об'єкта для постійного зберігання.

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» основним
правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб’єктами
інвестиційної діяльності, є договір, у тому числі на виконання експертизи
проектної документації на будівництво. Укладання договорів, вибір партнерів,
визначення зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин,
що не суперечить законодавству України, є виключно компетенцією суб’єктів
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інвестиційної діяльності. Втручання центральних органів виконавчої влади у
реалізацію договірних відносин між суб’єктами інвестиційної діяльності не
допускається.

Враховуючи, що Мінрегіон не є розробником, замовником або власником
зазначеного проекту, а також стороною, що укладала договір на проведення
експертизи цього проекту, крім того в Міністерстві відсутня інформація щодо
замовника цього проекту, Мінрегіон позбавлений можливості надати копії
вказаних документів.

Т.в.о. державного секретаря І. КОРХОВИЙ

Кунасюк Олена
Тел. 284-0-569

____________________________________________________________________________________________________________________
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством
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