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flепартамент лержавноТ apxiTeKTypHo-
булiвельноТ iнспекчiТ у Micl i Кисвi
бульв. Лесi Украiнки,26, м. КиТв,0l l33

На виконання доручення заступника керiвника апараry виконавчого
органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ)
€, Ситнiченко вiд l2.11.2020 Nl 6376 (з) у Департаментi з питань державного
архiтектурно-булiвельного контолю MicTa Киева виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT рали (Киiвськоi Micbкoi державноi алмiнiстрацii) (далi - !епартамент)
розглянуто, в межах компетенцiТ, Ваш запит на отримання публiчноi iнформачii
вiд l 1.1 | .2020 щодо об'сктiв булiвниuтва за адресами: м. Киiв, !нiпровський
район, вул. Каховська,60 та вул, Маланюка, l0l.

3а резул ь гатам и розгляду повiдомлясмо,
Частиною лругою cTaTTi l9 Конститучii Украiни органи державноТ влади

та органи мiсцевого самоврядування, Тх посадовi особи зобов'язанi дiяти лише
на пiлставi, а межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конститучiею та
законами УкраТни.

Згiдно iз Законом Украiни <Про регулювання мiстобулiвноi лiяльностi),
(далi Закон) .Щепартамент здiйсню€ повноваження в сферi дозвiльних та
декларативних функчiЙ, державного архiтектурно-булiвельного контролю за
дотриманням вимог мiстобулiвного законодавства пiд час виконання
пiдготовчих та булiвельних робiт, щоло об'сктiв булiвничтва, що за класом
наслiдкiв (вiдповiдностi) належать до об'сктiв з незначними (CCl ) та середнiми
(СС2) наслiдками, розташованих на територii MicTa Киева, з l2,l0,20I6.

Максим
foi+гequest-78 l 65-
4а24 l 0d6@dostup.pravda.com.ua

Управлiння iнформачiйного забезпечення
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали
(КиТвськоТ мiськоi державноi адмiнiстрацii)



[епартамент, станом на час надання вiдповiдi, не видавав, не ре€стрував
докчмептiв, що дають право на виконання пiдготовчих, будiвельних робiт та
засвiдч)lоrь готовнiсть ло експлуатачiт об'сктiв будiвництва за зазначеними
адресами.

Вiдповiдно до положень cTaTTi 7 Закону дерхавний apxiTeKTypHo-
булiвельяий контоль щодо Bcix об'сктiв, якi за класом наслiдкiв
(вiлповiдальностi) належать ло об'€ктiв iз значними наслiдками (ССЗ) здiйснюс
uентральний орган виконавчоТ влади, що реалiзус державну полiтику з литань
державного архiтектурно-булiвельного контролю та нагляду.

слiд зазначити, що строки завершення будiвничтва та прийняття в
експлуатацiю закiнчених будiвничтвом об'сктiв встановлюються виключно
замовни ком будiвництва.

Враховуючи вищезазначене, вiдповiдно до ч.3 ст.22 Закону Украiни
uпро доступ до публiчноi iнформачiт>, Ваш запит на отримання публiчнот
iнформачii надiслано за належнiстlо до територiального структурного
пiдрозлiлу !ержавноТ арх iTeKTyp но-будiвел bHoi iнспекцii Украiни
,Д,епартаменту державноi арх iтектурно-булiвел ьноТ iнспекцii у MicTi Киевi лля
лодальшого опрацювання tа надання вiдповiдi. в межatх компетенцii,

Додаток: копiя запиту на отримання публiчноi iнформачiТ на l арк. в
l лрим, на лруry алресу.

В. о. лиректора [епартаменту Ю-цiя БРЕУС
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lнФормацiйний запит - Будiвництво школи

от:

Максим <f о j+reqUest-781654a2410d6@dostUp.plavda,com,ua>

Дата:

11.11,2020,8:20

FОl requests at kmda <zapyt@kma.8ov.Ua>

ДоброгодняI

На пiдставiстатей 1, 13, 19,20 ЗаконуУхраiни (Про досryп до публ iч Hoi iH Форма цii)t вiд 1З сiчня 2011

року, яхi надають право звертатись iз запитами д9 розпорrдникIв iнформацii щодо надання пYблiчноi

iнФормацii; прошу надати насrулну iнформацiю (насryлнi документи):

Про термiни бYдiвництsа та замовникiв будiвництва tlJкол при комплексах Каховська, 60( бYдинкiв Bci

отримали сертифiкати rотовностi,а школа не збудована)та Маланюка 101, PYcaHiBcbкa гавань (зriдно

ДПТ та доrовору оренди мають буги о6'€кти соцiальнi, проте досi HaBiтb огорожа не cтo]ib на дiлянцi),

На кого покладена вiдповiдальнiсть за контроль викояання прописаних мiстобYдiвних?

Прошу надати вiдповiдь у визначений законом TepMiH електронною лоUJтою,

Це повiдомлення було надiслане через сайт "Дооуп до Пра3диtt, призначення яного - надання

можливосri громадянам надсилати запити про публiчну iнФормацiю з подальч]ою публiнацi€ю цих
запитiв та вiдповjдеЙ на них

Киlвсь(а м сьkз деряавна

1] 11,2020l& 6376 {з)
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