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На виконання доручення засryпника керiвника апарату виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ алмiнiстрачiТ)
С. СИТНIЧЕНКА вiд 20.07,2021 Nl 3574 (з) у !,епартаментi з питань
державного архiтектурно-булiвельного контролю MicTa Кисва виконавчого
органу КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державн9Т адмiнiстрацii)
(дмi -,Щепартамент) в межах наданих повноважень розглянуто Ваш запит на
отримання публiчноi iнформачiТ вiд l9.07.202l, який надiйшов з листом
КиiвськоТ MicbKoi рали вiд 19.07.202l Jф 225-CK-31l9 щодо надання копiI
дозвiльних документiв на об'скти будiвничтва (готелi) за адресами: lt. Киiв,
Подiльський район, вул. I. Виговського, 3, 5 та 5/l.

За результатами розгляду повiдомлясvо,
В силу частини лругоТ cTaTTi l9 Конститучii Украiни органи державноТ

влади та органи мiсцевого самоврядування. Тх посадовi особи зобов'язанi дiяти
лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що
передбаченi Конституцiсю та законами Украiни.

Згiдно з Законом Украiни <Про реryлювання мiстобудiвноТ дiяrьностi"
,Щепартамент здiйснюс повноваження в сферi дозвiльних та ресстрацiйних
функцiй, державного архiтектурно-булiвельного кон,гролю за дотриманням
вимог мiстобулiвного законодавства пiд час виконання пiдготовчих ra
будiвельних робiт, щоло об'сктiв булiвництва, що за класом наслiдкiв
(вiдповiдальностi) належать до об'сктiв з незначними (СС l ) та середнiми (СС2)
наслiдками, розташованих на територiТ MicTa Кисва, з l2,l0.20l6.

,Щепартамент, станом на час надання вiдповiдi, не видавав, не ре€стрував
локументiв, що дають право на виконання пiдготовчих, булiвельних робiт та
засвiдчують готовнiсть до експлуатацii об'сктiв булiвництва (готелi) за
адресами: м. Киiв, Подiльський район, вул. [. Виговського, 3, 5 та 5/l.



[ншi питання, зазначенi у Вашому запитi ца отримавня публiчноТ
iнформацif, не вiдносяться до компетенцii Департаменту,

Виконання дозвiльних функцiй у булiвничтвi щодо об'сктiв будiвничтва,
що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'ектiв iз значними
(СС3) наслiдками та перевiрки дотримання вимог законодавства у сферi
мiстобулiвноi дiяльностi на об'сктах булiвництва, що за класом наслiдкiв
(вiдповiдальностi) належать до об'сктiв iз значними (СС3) наслiлками,
здiйснюс цен,гральний орган виконавчоТ влади, що забезпечус формування
державноТ полiтики у сферi мiстобудування.

Вiдповiдно до ч.3 ст.22 Закону УкраТни <Про доступ до публiчноi
iнформачiТ>, вашi запити на отимання публiчноi iнформачii надiслано за
належнiстю до центраJIьного органу виконавчоI влади. шо реалiзус лержавну
полiтику з питань державного архiтекryрно-булiвел ьного контролю та нагляду
для подaцьшого опрацювання та надання вiдповiдi. в межах коvпетенцii.

Додаток: копiя запиту на
в l прим. на другу адресу.
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