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Жаннi Максименко-,Щовгич
fоi+rеquеst-6Зб07556е l 4f9@dostup.pTavda.com.ua
.Щепартамент державноi apxiTeKTypHoбулiвельноТ iнспекчiТ у MicTi Кисвi
бульв. Лесi Украiнки,26, м. КиТв,0l l]3

Управлiння iнформацiйного забезпечення
та доступу до публiчноi iнформачii
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi
рали (КиiвськоТ MicbKoi лержавноТ
адмiнiстрачii)
На виконання доручення керiвника апарату виконавчого органу КиТвськоТ
(Киiвськоi
MicbKoi
державноi адмiнiстрацiТ)
,Д,. Заryменного вiд 24.02.20l0 Nэ l157 (з) у ,Щепартаментi з питань державного
архiтектурно-булiвельного конT ро:по MicTa Киева виконавчого органу КиIвськоi
мiськоi рали (КиiвськоI MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ) (лмi - ,Щепартамент)
розглянуто Ваш iнформачiйний запит вiд 2l .02.2020 про надання iнформацiТ та
копiй документiв щодо об'скта булiвництва за адресою:
Киiв,
вул. Жилянська, 9б-А.
За результатаvи роrгляду. повiдомлясvо.
вiдповiдно до Закону Украiни <про регулювання мiстобулiвнот
Закон) ,Щепартамент здiйснюс повноваження в сферi
дiяльностi>l (далi
дозвiльних та ресстрачiйних функчiй, державного архiтектурно-булiвельного
контролю за дотриманням вимог мiстобулiвного законодавства пiд час
виконання пiдготовчих та будiвельних робiт щодо об'сктiв булiвничтва, що за
класом наслiдкiв (вiдповiда.льностi) належать до об'сктiв з незначними (СС 1) та
середнiми (СС2) наслiлками, розташованих на територii MicTa Кисва, з

ради

мiськоi

м,

-

l 2.

10.20 l б,

Станом на час надання вiдповiдi, ,Ц,епартамент не видавав, не ресстрував
документiв, що дають право на виконання пiдготовчих, булiвельних робiт та
засвiдчують готовнiсть до експлуатацii об'скт за заtзначеною адресою,
[{ентральний орган виконавчоТ влади. шо реалiзус лержавну полiтику з
питань дерх(авного архiтектурно-будiвепьного контролю та нагляду, у порядку!

визначеному центральним органом виконавчоi влади, що забезпечус
формування державноТ полiтики у сферi мiстобулування, веде елиний ресстр

документiв, що дають право на виконання пiдготовчих та булiвельних робiт i
засвiдчують прийнятrя в ексгutуатацiю закiнчених будiвництвом об'сктiв,
вiдомостей про повернення на доопрацювання. вiлмову у вилачi. скасування та
:rнулювання зазначених документiв (лалi-ресстр).
Вiдповiдно до даних ресстру,Д,ержавною архiтекryрно-будiвельною
iнспекцiсю УкраТни замовнику будiвничтва ТОВ <Науково-виробниче
пiдприсмство <PecTiH> видано дозвiл на виконання булiвельних робiт
<Булiвничтво офiсно-житлового комплексу з допомiжними примiшеннями та
паркiнгом за адресою: м. Киiв, вул. Жилянська, 96-А> Ns IY ll5l5l470004.
Об'скт булiвничтва належить до V категорiТ складностi.
Вiдповiдно до пункry 5 Прикiнчевих та перехiдних положень Закону
Украiни <Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щоло
категорiТ
удосконалення мiстобулiвноi дiяльностЬl об'екти будiвництва
(СС3)
складностi належать вiдповiдно до об'ектiв iз значними
наслiдками.
Виконання дозвiльних функчiй у булiвничтвi щодо об'ектiв булiвниuтва,
що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'сктiв iз значними
(СС3) наслiдками та перевiрки дотримання вимог законодавства у сферi
мiстобулiвноi дiяльностi на об'екгах булiвниuтва, цо за класом наслiдкiв
(вiлповiлальностi) на_лежать до об'сктiв iз значними (СС3) наслiдками,
здiйснюе Дерхавна архiтектурно-булiвельна iнспекцiя Украiни.
Враховуючи вищезазначеке, вiдповiдно до ч. 3 ст. 22 Закону УкраrЪи
<Про доступ до публiчноi iнформацii>, Ваш iнформацiйний залит надiслано за

V

належнiстю

до

територiального структурного пiдрозлiлу .ЩержавноТ
архiтекryрно-будiвельноТ iнспекцiТ УкраIни .Щепартаменту державноТ
архiтекryрно-булiвельноТ iнспекцii у MicTi Киевi для подаJIьшого опрацювання
та надання вiдповiдi, в межах компетенцii,

Додаток: копiя iнформацiйного запиту вiл 21.02.2020 на друry адресу.

В.о. директора,Щепартаменту

IiaTMi, Т!.Dпохлlб 2020

77 64

оксана Попович

Iнформацiйвяй запит -Дозвiл ва будiвяицтво

в

охоровнiй зонi,_

Тема: lнформацiйний запит - Дозвiл на будiвництво в охороннiй зонi Музею видатних дiячlв
украiнськоi культури за адресою Жилянська, 96а
От: Жанна Максименко-Довгич <foi+request-6З607-556el4f9@do5tup.pravda,com,ua>
Дата: 21.02.2020, 14:24
KoMyl FОl requests at kmda <zapyt@kma.8ov.ua>

на пlдсrав1 статей 1, 1З, 19] 20 Закону Украiни (Про доступ до публlчяоi lнформац11, вlд 1З (1чня
2911 року, як1 надають право звертатись 1з запитами до розлорядникtв 1нформац11 цодо надання
публiчноi 1нФормацli, прошу надати наступну 1нфрilацlю (настулнi документи):

-

чи затвердхувала Киiвська мlська дерхавна адfilнlстрацiя чи пlдпорядкованl IЙ органи
(департамент культури, тоцо) iсторико-.rlстобудiвх1 обlрунтуаання забудови зеtlельноI дlлянки за
адресоlо; м. киiв, вул. Хилянська,96А (кадастровий !аВОsаОgОоо|72|0аТ9оа9)
якцо эатвердr(ували, проulу надати налеrно завlрену колlю вlдповlдних розпорямень та копii
затв€рдхених i(торико-мlстобудlвних обlрунтувань на забудову вищевказаноi дlлянки.
_
прошу надати 1нфрмацiю - чи погодхувала киiвська мlська дерхавна ад{iнlстрацiя, або
пlдпорядкованi ix оргави проекти будiвництва на виц€вказаних дiлянках? Якцо погодrq/вало, проl]Jу
надати 1нФормацlю - коли, яка посадова особа надавала логодхення та на яке сам€ будlвництвоl
чи надавались погодхення на ведення зецпяних робlт?
_
прошу надати копlю будь яких iнчlих дозвiльних чи поrодryвальних докуirентlв на забудову
земельноi дlлянки у м. ки€в1, по вул.. )(илянськlй, 96 А.
звертаl0 Balry уваrу на те, що Закон Украlни (Про захист пер.ональних даних, .тосу€ть.я вимючно
фlзичних осlб 1ве сто.у€ться юридичних ocl6.
KpiM того, звертаlо Bauly уsаrу на те, цо згlдно ч.7, ст. б Закону Украiiни (про доступ до публlчноI
iнформацii, - обмехенню доступу пlдляга€ lнфрмацlя, а не документ, Якцо документ мlстить
1нФормацlю з о6{.4ехеним доступом, мя ознайошення нада€ться 1нфрмацlя - доступ до якоi

в ст. б конвенцj.i Радl €вропи (лро до.туп до офlцlйних документiв та у пояснюваrьнlй доповlд1 до
конвенц11 (параграФи 57-58) вказу€ться, цо при наданн1 частини документа слlд чlтко вказати, в
якому мiсц1 документа 1 який обсяr 1нфрмацli було вилучено, В усlх мохливих випадках .лlд такох
указати на пiдставу о6{сехення доступу до вlдловlдноi частини документа. У паперових доку.lенrах
видалення тексту мохна зробити на копii докуцента llJляхоi{ вилучення або ретучlування частини, доступ
до якоi обмехено.
тобто, якlцо в запитуваних документах буде мlстити(ь конФlденцiйна 1нфрмацlя (1нфрмацlя про
персональнl дан1 Фlзичних ос16), то про,l,у надати мен1 Konli запиrуааних докуlrентlв,
ретушiJ тоцо вилучити конфiденцlЙну 1нформаi{lю,
Звертаю Bauly увагу на те, що у виладку якщо Киiвська Mlcbкa дерхавна адчlнlстрацiя не володiе цiеI
1нфрмацl€ю (тобто не € Ii розпорядником), то згlдно ч.], ст.. 22 Закону УкраIни (про доступ до
публiчноi 1нфрчацli, npolJy направити цей запит налеýоl4у розпоряднику з одночасним повiдоffjенняlч
MeHeJ як запитувачаJ про це.
Прошу надати мен1

вiдловlдь

у

визначений raкoнoii п'ятиденний т€рмlн

ханна максименко-довrич
Прошу надати

вiдповiдь у визначевий закоtом TepмiH електронною

поштою.

Цр повiдо|,iлення було надlслане через сайт "Доступ до Правди", лризначення якого - надання
мохливост1 rромадянам надсилати запити про публlчну 1нформацlю з подальll]ою публlкацl€ю цих запитlв

та вlдповlдеЙ на

Стр, 1 йз 1
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