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.Щепартамент з питань державного архiтекryрно-бупiвельtiого контроJlю
MicTa Кисва виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (КиТвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрачii) (лалi - !епартамент), в межах повноваженьj розгляЕув
Вашi запити на iнформаuiю вiд 02.08.2021. якi надiйшли на електрону пошту
.Щепартамента, стосовно об'скта будiвництва на вул. Юрiя Конлратюка,5, кв.693 в
Оболонському районi. За резульгатами розгляду повiдомлясмо.

Згiдно з частиною другою cTaTTi l9 Констиryчii Украiни, органи державноi
владц та органи мiсцевого самоврядування. ii посадовi особи зобов'язанi дiяти
лише на пiдставi, в межах повновzDкень та у спосiб, що передбаченi Конституцiсю
та законами Украihи.

Згiдно з 3аконом УкраiЪи (Про реryлювання мiстобулiвноТ дiя,rьностi"
(ла.lIi - Закон) ,Щепартамент з l2.10.20lб здiйснюс повноваження в сферi
дозвiльних та ресстрачiйних функцiй, державного архiтекгурно-будiвельного
контролю за дотримаtlням вимог мiстобудiвного законодавства пiд час виконання
пiдготовчих та будiвельних робiт, щодо об'сктiв булiвничтва, що за KlIacoM
наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'сктiв з незначними (СС1) та середнiми
(СС2) наслiдками, розташованих на територiТ MicTa Кисва.

Станом на сьогоднi ,Щепартамент не видавав, не ре€стрував документiв.
що дають право на виконання пiдготовчих/будiвельних робiт i засвiдчують
прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'сктiв за цiсю адресою.

Запиryванi у Вашому запитi документи у володiннi ,Щепартаменту не
перебувають, отже надати Тх копiТ не вбачасться за можливе.

На сьогоднiшнiй день функцiону€ едина державна електронна система у
сферi будiвництва, яка реryлю€ться Законом та постановzlми Кабiнету MiHicTpiB
Укра'rЪи <Про реа.riзачiю експериментального проекту щодо запровадження
першоi черги елипоi лержавноТ електронноТ системи у сферi булiвничтва>



вiд 01,07.2020 }{'g 559 та <<.Щеякi питаrrня забезпечення функrriонування елиноi
державноi електронноi системи у сферi булiвничтва> вiд 23.06.2021 Ns 68l,
Досryп корЕстувачiв ло Ресстру булiвельноТ дiяльностi здiйснюсться цiлодобово за
поси_панням ://e-construction через який можливо отримати
iнформачiю щодо докумеtiтiв, якi дають право на виконання
пiдготовчих,/будiвельних робiт, засвiдч}тоть прийняття в експлуатацiю закiнчених
будiвничтвом об'сктiв, а також про мiстобулiвнi умови та обмеження, булiвельнi
паспорти, вiдомостi про осiб, що отримали квалiфiкачiйний сертифiкат, про
проектllу документацiю, звiти про результати експертизи проектнот локументаuii
на будiвництво об'сктiв тощо.

Одночасно iнформусмо, шо перевiрки дотримання вимог законодавства у
сферi мiстобулiвноТ дiяльностi за вкiваною вище адресою посадовими особами
,Щепартаменry не проводились.
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