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.Щепартамент з питань державного архiтектурно-булiвельноfо контролю
MicTa Кисва виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoТ

державноi алмiнiстрачiТ) (далi -,Щепартамент), в межах повновФкень, розгJuIнув
Ваш запит на iнформачiю вiд 03.08.2021, який надiйшов листом Деrtартаменту
мiстобудування та архiтекryри виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoi рали
(КиiЪськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрачii) вiд l0,08.2021 N!] 055-18660, стосовно
об'скта будiвничтва на вул. Юрiя Кокдратюка, 5, кв, 693 в Оболонському районi.
За результатами розгляду повiдомлясмо.

Згiдно з частиною лругою статгi l9 Констиryчii УкраIни, органи державноТ
влади та органи мiсцевого самоврядування, ik посадовi особи зобов'язанi дiяти
лише на пiдставi, в межах повновaDкень та у спосiб, що пере,чбаченi Конституuiею
та законами УкраiЪи.

Згiдно з Законом УкраТни <Про реryлювання мiстобулiвноi дйльностi>
(ла.,ri- Закон) .Щепартамент здiйснюс по8новаження в сферi дозвiльних та

ресстрачiйних функuiй, лержавного архiтекryрно-будiвельного контролю за
дотриманням вимог мiстобулiвного,}аконодавства пiд,tаa 

""*o"u""" 
пiдготовчих

та будiвельних робiт, щодо об'сктiв булiвничтва, що за класом наслiдкiв
(вiлповiлаrrьностi) належать до об'€ктiв з незначними (CCl) та серелнiми (СС2)
наслiдками, розташованrх на TepиTopii MicTa Кисва, з 12.10.2016,

Станом на сьогоднi Департамент не видавав, не ресстував документiв,
що дають право на виконання пiдготовчих,/будiвельних робiт i засвiдчують
прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'сктiв за чiсю адресою.

Запиryванi у Вашому запитi документи у вололiннi [епартаменту не
перебувають, отже надати Тх копii не вбачасться за можливе.

На сьогоднiшнiй лень функчiонус елина,чержавна електроfiна система у
сферi булiвничтваl яка регулюсться Законом та постановами Кабiнету MiHicTpiB
Украiни (Про реалiзачiю експериментального проекту щодо запровадження
першоТ черги единоТ дерхавноi електронноi системи у сферi булiвництва>
вiд 01.07.2020 Ns 559 та <,Щеякi питання забезпечення функцiонування единоi



державноi електронноi системи у сферi будiвництвD вiд 2З,Oб.202l Nr:681,
,Щосryп корисryвачiв до Ресстру будiвельноТ дiяльностi здiйснюсться цiлодобово за
посиланням https://e-constrцction.gov.ur, через який можливо отримати
iнформачiю щодо документiв, якi д:Iють право на виконання
лiдготовчих/будiвельних робiт, засвiлчують прийняття в ексrrлуатацiю закiнчених
будiвництвом об'сктiв, а також про мiстобудiвнi }апови та обмеження, булiвельнi
паспорти, вiдомостi про осiб, що отримttли ква,riфiкачiйний сертифiкат, про
проектну документацiю. звiти про результати ексlrертизи проектноТ локрлентачii
на будiвництво об'сктiв тощо.

Одночасно iнформусмо, що перевiрки дотримання вимог законодавства у
сферi мiстобудiвноi дiяльностi за вказаЕою вище адресою посадовими особами
,Щепартаменry не проводились.

Процедуру здiйсненttя заходiв. спрямованих на дотримання замовниками,
проскryвальниками, пiдрядниками, сертифiкованими вiдповiдальними
виконавцями робiт. пiлприсмсгвами. що надають lехнiчнi умови щоло
iнженерного забезпечення об'скта будiвницта4 та експертними органiзачiями
вимог законодавства у сферi мiстобулiвноi дiяльностi, булiвельних норм.
станлартiв i правил пiл час виконання пiдготовчих та булiвельних робiт визначас
Порядок здiйснення державного архiтекryрно-булiвельного контролю,
затверджений постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 23.05.20ll Ns 553
(далi - Порядок N9 55З).

Пунктом 7' Порядку Ns 553 визначено, що з метою розгляду отриманих
звернень фiзичних чи юридичtlих осiб про порушення суб'сктом мiстобудування
вимог закоцодавства у сферi мiстобулiвноi дiяльностi при органi державного
архiтектурно-будiвельного контролю }творюсться комiсiя щоло розгляду
отриманrх звернень у сферi мiстобулiвноi лiяльностi (далi - Комiсiя).

За результатами розгляду зверненrrя ОСББ (К5) щодо проведення
позаплановоi перевiрки дотримання вимог законодавства у сферi мiстобулiвноi
дiяльностi пiд час виконання будiвельних робiт за адресою: вул, Юрiя
Кондратюка, 5, кв. 693 у ОболоЕському районi, Комiсiею 11.08.2021 прийнято
рiшення про обrрунтованiсть та необхiднiсть проведеIlня позаплановоi леревiрки
на пiдставi даного звернення.

У разi виявлення rrорушень за результата}.rи перевiрки, буде вжито захолiв
вiдповiдно до вимог законодавства.

В. о, лиректора {епартамента Микола РУДЕНКО
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