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f {епартамент l{ержавноТ архir,ек,гурно-
бl.riвельноТ iHclleKuiT 1 rlicr i КиL Bi

бульв. Лесi УкраiЪки,26, м. Киjв,0l l]3

У,Щепартаментi з питань державного apxi:,eKTypHo-б1,.liBe_tlbBoto
контролю Micтa Кисва виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (дмi - .Щепартамент) розглянуто, в межах
повноважень, Ваш запит вiд 02.12.2019 щодо об'екта булiвниuтва за a.,tpccoto:
м. КиТв, {нiпровський район, вул. Микiльсько-Слобiдська, 7-9.

За результатами розгляду, в межах компетенцii, повiдомлясмо,
Вiдповiдно до Закону Украiни <Про реryлювання мiстобу;riвноi

дiяльностi> ,Щепартамент здiйснюс повноваження в сферi лозвi;lьних та

ресстрашiйних функuiй, державного архiтектурно-булiвелыlого KolITpo;lK) за

дотримаllням вимог мiстобулiвного законодавс rва lliл час викоll|ltllIя
пiдготовчих та булiвельних робiт, щодо об'сктiв булiвниltтва, l]lo за K;]aco}l
наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'сктiв з незначними (CCl) та
середнiми (СС2) наслiлками, розташованих на територiТ MicTa Кисва, з

l 2.10.20l6.
.Ц,епартамент, станом на час надання вiдловiдi, не видааав, не ресструRав

документiв, що дають право на виконання пiдготовчих, булiвельних робiт rа
засвiдчують готовнiсть до експлуатацii об'скта булiвничтва за адрссоIо:
м. КиТв, [нiпровський район, вул. Микiльсько-Слобiдська, 7-9.

Згiдно з Законом УкраТни <Про регупювання мiстобудiвноi дiяльносti,,.
що набрав чинностi l2.03.20l l, центральний орган виконавчоi B,ta:llt. tцо

реалiзус лержавllу полiтику з питань державного арх iTeK гурно-б1,,riве_ц t,Hot,o

контролlо та нагJlяду, у порядку, визначеному центральним органом викоttltвчоi
в"lади, що забезпечус форltуваrrня лержавноi полiтики у сферi лliстобу:l,ваllня.
веде слиний ресстр документiв, що дають право на виконання lliлготовчttч га

булiвельних робil i засвiлчуюlь лрийняття в експлуаrаLtiю закill,tсttих

ш



булiвництвом об'сктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання. вiдпtrrв1

у вилачi, скасування та анулювання зазначених локументiв (лалi-рессlрl.
Вiдповiдно до даних ресстру {ержавною архiтектурно-бу;tiве;tыtокl

iнспекцiсю УкраТни замовнику булiвничтва ТОВ <Нова Слобiдка" аидано та
зареестровано:

дозвiл на виконання будiвельних робiт <Булiвничтво житлових будинкiв з
приviщенняvи соtliально-громалського призначення та пiдзеvниv паркittгоrt tl
адресоlо: м. КиТв, вул, Микiльсько-Слобiдська, 7-9> ,ф lY l 15 l42380364:

повiдомлення про змiну даних в дозволi на виконання булiве'lrьних робil
<Будiвництво житлових булинкiв з примiщеннями соцiально-громадського
призначення та пiдземним паркiнгом за адресою: м. Киiв, вул. Микiльсько-
Слобiдська, 7-9> Ns lY l 23 19032108 l .

об'скт бу.lriвничтва вiдноситься llo об'ск,гiв, що за класо|!l Hac,ti,tKirr
(вiлповi.lальностi) наlежать ло об'сктiв iз значttиrrи (ССЗ) наслiдкаrlи.

Виконання дозвiльних функчiй у булiвниuтвi щодо об'сктiв булiвниuтва.
що за класом наслiдкiв (вiдповiлмьностi) належать до об'сктiв iз зtrачними
(ССЗ) наслiдками та перевiрки доIримання вимог законодавства 1, сферi
мiстобулiвноТ дiяльностi на об'сктах булiвничтва, що за класо\| Hac:ti-tKiB

(вiдповiдальностi) належать до об'сктiв iз значними (СС3) наслiлками,
здiйснюе,Д,ержавна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя Украiни.

Принагiлно iнформусмо, що доступ корисryвачiв до даIlих ресстр}
здiйснюсться цiлодобово через офiuiйний веб-сайт ffержавноi архiтскгl,рttо
булiвельноi iнспекцiТ Украiни за настуIIним посиj]аllIiяrl:
http://www.dabi,sov,ua/ , розjliл (Ресстр дозвi,,lьних ,lloKyMett,IiB>, ,l!,рсз яклii
можливо здiйснити пошук запитуваноТ iнформачiТ.

Вiдповiдно до ч.3 ст.22 Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi
iнформачiТ>, Ваш iнформачiйний запит надiслано до територi.t.tьltоIl,
структурного пiдроздiлу .Щержавноi архiтектурно-булiвельноТ iнспекчii YKpairrir

{епартаменту державноi архiтектурно-булiвельноi iнспекцii у MicTi Кисвi :гIя
подмьшого опрацювання та надання вiдповiдi, в межах компе генцiТ.

Додаток: iнформачiя в табличнiй формi щодо заре€строваних докуменr iB
на l арк. в l прим. на першу адресу;

копiя iнфорrrrачiйного запиту вiд 30.11.20l9 на l арк. в 1 прим. на другч
адресу,

Перший засryпник директора OKcalra I lOI lOt]1,1Ll

I lла пя Tвcp)olr lб 202 '77 64
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IнформацiЙниЙ запит - Дiлянка Микiльсько-
Слобlдська 7-9 в м. Ки€si /.9UлlcJ9Ube

02- 12-2019 1з|00

l

08ееdЬса(Фdоst!р. pra.r'da. com, Ua >

Fol reqUests at Департамент э питаl]ь дерхавного
архiтепурно-будIвельного контролlо Micтa Ки€ва
<dabk@kievcity.gov,Ua>


