
.щ
yKPAiHA

виконАвчиЙ оргАн киiвськоi MlCbKoii рАди
(киiвськА MlcbKA лЕржАtsttА Алмiнlсl,рАцtя)

лtrrАртлмr,н l,J llиrAHb дl,ржАвноl () APxll,EKI,} рно -

БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА
в|,.| ,Yреu|апuх З2 Д, ч Kuib, alu| пе.1 1011) 202 77 72

Конmакпнч' ченпр.члспа l<ueao la14) ]5 5lE-пail .{abk,a. kleyc fu.еоу uaКoo €ЛР l lOy ,lLl) ) 19 ] l

r'y'2z 2Z2 N,_<tl:ZZS
Bid
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.Щспартаtчсtгг дсрiкавноi apxiTcKT5 pt to-

бl-riвельноi iнспекuiТ r vicri Кисвi
бульв. Jleci Украiнки,26, м, Киiв,01l3]

У !епарта;rrеtlтi з питань дер;кавного apxiTeKTl,prro-бl.riBc-r ь lto го
ко}iтро_цю MicTa Киева виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (КиТвськоi
MicbKot державноi алмiнiстрацii) (лалi - Лепартамент) розглянуто, в межах
ttoltпcTetllIiT. Влrlr irrфорлrпrriйrlиi] запи,г Bill 28 0l,]02O. якllli на_,liйlttов ] тIисто]\1

.Щепартаменry мiстобулування та архiтектури виконавчого органу КиТвськоi
MicbKoT рали (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстацii) вiд 05.02.2020
Ns 055-1593 про надання iнформацiТ щодо документiв стосовно об'скта
булiвничтва за алресою: м, КиТв, ву,т. Юрiя [л-lенка (ко"пиtпня Ме-цьникова). 24,

За результатами розгляду повiдомлясvо,
Часrиною друtокэ ctal ti i9 КонсrиrlцiI )'краitiи opl,aHlt .lcp;,t aBtr,.ri B,taJtt

та органи rtiсцевого самовряд),вання, Тх посадовi особи зобов'язllнi дiятtt ,rttше
на пiдставi. R межах повноважень та 1, спосiб, uto перелбаченi Конститчlliекr та
законами Украiни.

Вiдловiдно до Закоrrу УкраТни <Про рсг),люванllя lri сr,обl,л iBttoi
лiяльностi> (дапi Закон) Департамент здiйснюс повноваження в сферi
дозвiльних та ресстрачiйних функцiй, державного архiтекryрно-булiвельного
контролю за дотриманням вимог мiстобудiвного законода8ства Illл час
lзliкoliaцltя пiдrоtовчrtх ta бlдiве,tьних робir, щолt-l об'сктiв бl:iBtttIuTвi], щ., JJ
класом наслiдкiв (вiлповiлальностi) належать до об'сктiв з незначними (СС l ) та
середнiми (СС2) наслiдками, розташованих на територi'i MicTa Кисва, з
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дктом приймання-передавання документiв вiд l1.10.20lб N9 З8,
складеного на виконання Закону та постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд l9.08,20l5 Л'л 67l l[ержавною архiтекryрно-будiвельною iнспекцiею
Украiни ro ,Щепартаменry передано дозвi"тьну справу на об'скт: <tЖитловl.rй
булинок з вбудованими офiсними примiщеннями та автостоянкою на



вул. Мельникова, 22-24 у Шевченкiвському район м. Киева>
Л9 Кts I l4ll087707, замовник будiвництва - ТОВ <Промбудiндустрiя).
/lозвi,T видаttий IнспскtIiсlо дерr(авIlого архiтектурно-бl,лiве,rьного контролю ),

м. Киевi.
Jl iднtl iз JaKoHoM ценlральнии tlplaH виконавчоl вJIаJи. що peil.lir)l

державlrу полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю
та наг-lя,ц\.. \, поря]Iк)l, вIlзначеноNtу цеIlтра,цьним органом виконавчоj'в,qа]lи. tttn

забезпечу€ формування державноТ полiтики у сферi мiстобудування, веде
сдиний peccrp локумен,гiв, що дають право на виконання пiдготовчtlх r.r

бr riве,tьнич робil i засвiлчlють прийняпя в експrуаlаlIiк, lакiнчених
булiвничтвом об'сктiв. вiдомостей про повернення на доопрацювання. вiлмов1

у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв (лалi.ресстр).
Вiлttовiдно дч ланих peccrpy ,.Щср;кавна архiгскrурно-бl.чiве. tbHu iнсltеt цiя

УкраiЪи видала замовниковi будiвничтва, .Щержавнiй ycTaHoBi <Науково-
практичний медичний центр дитячоi кардiологii та карлiокiрургii MiHicTepcTBa
o\opott11 .].iороu'я \'ltpaTltttll, дtlзвi,,r rta BIllioIlllIIllrI б1.,tiBert,llttx робiт
<Реконстрl,кчiя булiвель ,ЩержавноТ установи <<Начково-практичний ме,,1ичний

центр дитячоТ карлiологiТ та карлiохiрургiТ MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiниr> за адресою: м. КиТв, вул, Мельникова, 24> Ns ly l l3 19 t 06064l.

Об'скт будiвr;ичтва за зазначенок1 здресоtо вiдttоситься до об'сктiв. ttto за
класом наслiдкiв (вiлповiлальностi) належить до об'сктiв iз значними (СС3)
наслiдками.

2]оступ користувачiв до даних ресстру здiйснюсться цi;tодобово ,rерез

офirtiirниir веб-сайт f{eplKaBrroi архiтектурно-бу,лiвельrrоi iHcпeKttii Украiни за
наступним посиланням: htф://www,dabi.qov.ua,/, роздiл <Ресстр дозвiльних
документiвir, через який можливо здiйсниrи llошук залитуваних докуменriв.

Враховуlочи виlIIезазначене. вiлповi,tlно до ч, З ст, 22 Законч Украiни
<Про лоступ до rryблiчноi iнформацiЬ>, Ваш запит на отримання rryблiчноi
iнформачii надiслано за належнiстю до територiального структурного
rriлрозлiлу l(epxaBHoi архiтектурно-булiве,tьноi iнсltекцii }'краiни
!епартаментч лержавноi архiтектl,рно-булiвельноi iнспекцiТ ч MicTi Кисвi для
подапьшого опрацювання та надання вiдповiдi.

.Щодаток: копiя
адресу.

iнформацiйного запиту на l арк. в 1 прим. Ila др,чry

оксана ПоповичВ. о. лиректора [епартаменту

Наталiя Твердохлjб 202 77 64



департамент мiстобудування та

от: Анаоасiя Калаryр <foi+request-61869-1 58сЬЬ16
@dostup,pravda,com,Ua >

28 сiчня 2020 р. 14i44
FОl rеquеsБ at Департамент мlсгобудубання tа архiтеryри
lнФормацiйний залит - будiвництsо !а адресою вуличя Юрiя lлл€нка,

24, KиiB

Отпра9лсно:

Доброlо дня |

На пiдстаsiстатей 1, 1З. 19, 20 За(онY Уiраiiи (Про доступ до публiчнoi aнФормацii, зiд 1З сiчня 2011

року, якi надають право звертатись iз запитами до розпорядникlв lнФормацia цодо надання публiчноi
iнформацГi, прошу надати насryпнY iнформацiю (хасrупнi документи);

Який о6'€кr зводиться за адресою вулиця Юрiя lлл€нl(а, 24 (колишня Мельникова). Киiв та який орrан
надаs дозвiл на будiвництво чи проведення робh?

з поваrою,

Анастасaя Калатур

Прошу надати siдпооИьу визяачений захоном TepMiH елекФонною поцлою,

Це повИомлення було надlслане через сайт "ДосYYп до Правди", призначення яхоrо - надання
можливосri rромадянам надсилати запити про лублiчну iнформацiю з подальч'lою публiкацi€lо цих
запитiв Yа вiдповiдей на яих
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