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Розглянувши Ваш запит на отримання публiчноТ iнформацiТ за вх. J\ф 347101-32 вiд
l 4.06.202l р., повiдомляемо наступне.

Вiдповiдно до ст. 19 КонституцiТ УкраТни органи дерrкавноТ вjIади та органи мiсцевого
СаМОВРядування, i'x посадовi особи зобов'язанi дiятl,t лиrше на пiдставi, в межах повноважень
та у спосiб, що передбаченi Конституцiсю та законами Укратни.

Згiдно зi статтею 1 Закону УкраТни <Про доступ до публiчноТ iнформаrriТ> публiчна
iнформацiя - це вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких
носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'ектами владних
ПОвнОважень cBoik обов'язкiв, гlередбачеt{их чинним законодавством, або яка знаходиться у
ВОлодiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ iнформацiТ.
визначених цим Законом.

ВамИ Запитуються копiТ електронних документiв, створених уповноважениN,l14
ОСобами Вiддiлу мiстобудування та архiтектури та IнспекцiТ Щержавного apxiTeKTypHo-
бl'лiвельного контролю у PeecTpi булiвельноТ дiяльностi у вiдповiднос,ri до ст. 22-2 Закону
УКраТни <Про регуJIювання мiстобудiвноТ дiяльностi> та постанови КМУ <Г[ро реалiзацiю
еКСПериментального проекту щодо запроваджеtIня . перrшоi' черги единоi державноТ
eJleKTpoHHoT системи у сферi булiвництва> J.{s 559 вiд 0l .07.2020 року.

Ресстр будiвельноТ дiяльностi е комп"rlексноlо базою даних. lцо поеднуе iнформачiкl
ПРо об'екти будiвництва, учасникiв будiвельного процесу, вiдомостi про дозвiльtli
ДОКУМеНТи, мiстобудiвну та проектну документацiю, експертизи проектiв. вiдомостi про
Технiчну iнвента,lмзацiю та багато iншоТ iнформаr_riТ, що ранiше зберiгалася в розрiзl{еLrих
Ре€СТРах та базах даних. Власником Сис,геми виступае держава в особi N,liгricTepcTBa

РОЗВитку грOмад та територiй УкраТни. Технiчним адмiнiстратором виступас ffП <<Щiя>.

На Пiлставi вищезiсначеного, враховуючи, що Ваш загlит сформованилi за допоi\{огою
унiфiкованоТ платформи для надсиJIання елекгронних запитiв розпорядникам iнформацiТ
<,Щостlzп до Правди> i не мiстить iнших контакtних даних, надасмо с:канкопiТ рсlзлрукiвоrt з
Реестру буяiвельноТ дiяльностi мiстобудiвнr,rх умов та обшtежень Ns 0i73-12-2020 вiд
ZЗ,|2,2020 року та дозволу на вilконання булiве,льr-lих рrэбiт КС0122lС5lЗ847. копiй наказiв
НаЧаЛЬника мiстобулування i архiтектури вiд 29.12.2020 року J\b 302 та вiд З0"03.202l року Nл
46, належним чином завiрених уповноваженими особамлt у вiдповiлностi до вимог п. п. -5.26.
5.27 Нацiонального стаFIдарту УкраТни !ержавноТ унiфiкованоТ системи документ,ацiТ.
УнiфiкованоТ систепlи органiзаrдiйно-розпорядчоТ документацiТ <<Вимоги ,to оформ;lювання
ДОКlrментiв> (ДСТУ 4i5З-2003, загверлже}iий наказом ,Щержспоrкивстандарту- УкраТни Bi;i
07.04.2003 р. JФ 55).

РаЗом з тим t-tовiдсlмлясмо Вас про те, що наJlежним чиноlчt завiренi копiТ запи,гуваIIих
документiв можуть бутлr врученi Вам особисто у примiщенtli розпорядника абсl направленi на
вказану Вами поIхтову адресу.

Повiдомляемсl llpo неможливiсть надання завiрених копiй повiдомлень про змiну
данI,1х у дозволi на булiвельнi роботи КС0122I051З847-1, KCOl22l05l3847*2,
КС01221051З847-3 у зв'язку з тим, п.цо замовником будiвництва вони }te подавалися.
Iнформаuiя про данi змiни висвiт.пена в PeecTpi булiвельноТ дiяльностi автопtатично 1z зg'9зк,\,



З ТеХНiЧНИми проблемами при BHeceHHi ре€стратором вiдомостей пiд час формування дозволу
на виконання булiвельних робiт КС0 l22105 l3847"

ЩОВОдимо до Вашого вiдома, що кiлькiсть cTopiHoк запитуваних Вами документiв
становить l5 арк.

вiдповiдно до ч. 2 ст.21 Закону Укратни кпро доступ до публiчнот iнформаuiт> у разi
якщо задоволення Запиту на iнформацiю передбача€ виготовJIення копiй документiв обсяг,оtчt
бiЛьш як l0 cTopiHoK, запитувач зобов'язаний вiдшкодувати фактичнi витрати на ко1-1iювання
та друк. Розмiр фактичних витрат визначаеться вiдповiдним розпорядником на копiювання
Та ДРУК В МеЖаХ ГРаНИЧНих норМ, встановJ-lених Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

У .Щодатку до рiшення виконавчого KoMiTeTy lрпiнськоТ MicbKoi ради КиiвськоТ областi
J\Ъ 124 <Про затвердження розмiру фактичних витрат на копiювання або друк документiв. що
НаДаЮТЬСя За запитом на iнформацiю> вiд 01.10.2020 р. зазначено, що: l) копiювання або
ЛРук копiЙ документiв формату А4 становить 0,2 вiдсотttа розмiру прожиткового MiHiMyMy
ДЛя Працездатних осiб за виготовлення однiеТ сторiнки; 2) виготовлення цифрових когtiЙ
ДОкУментiв шляхом сканування становить 0,1 вiдсотка розмiру прожиткового MiHiMyMy для
працездатних осiб за виготовлення однiеТ сторiнки.

З урахуванням вищез{вначеного, надаемо першi l0 cTopiHoK запитуваних
вами документiв, а саме: належним чином завiренi роздрукiвка дозволу на виконання
бУлiвельних робiт KC0l22l05l3847, копiТ наказiв начальника мiстобудування i архiтектури
вiд 29.12.2020 року М 302та вiд З0.03.2021 року Jф 46.

BapTicTb копiювання запитуваного Вами обсягу cTopiHoK становить 1 1.9 грн., а BapTicTb
сканування -2З,8 грн. (загалом - 35,7 грн.).

СканкопiТ cTopiHoK запитуваних Вами
документiв, що пiдтверджують повну оплату
наступними реквiзитами :

Банк отримувача: ДКСУ, м. КиТв
мФо 82al72
едрпоу 05408846
Р/р JФ LJA54820 l 7 203 |'420104520 1 05393 3
ПРИЗначення платежу: оплата фактичних витрат на копiювання/сканування документiв згiдllо
запи,l,у гр, Слексанлра вiд 02.а62021р. за J,,lb З22101-З2.

Вiдповiдь на запит неrнадаеться у разi вiдмови запиryвача вiд оплати витрат, пов'язаних
iз наданням вiдповiдiза запитом на iнформацiю.

РаЗом з тим,.вiдповiдно до вимог ст.22 Закону УкраiЪи <Про досryп до публiчноТ
iНфОРмацiТ)) зазначасмо, що Ви маете право оскаржити рiшення. дiТ чи бездiяльнiсть
РОЗПОРЯДНика iнформаuiТ, що пор)/шили Вашi законнi права та iнтереси у порядку.
передбаченому статтею 23 цього Законlч.

Додатки: на l0 арк.

документiв будуть наданi пiсля отримання
витрат, пов'язаних iз наданням вiдгrtlвiдi за,

Лiдiя МИХАJIЬЧЕНКОЗаступник мiського голови

михайло Сапон
Ярослав Комишан
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