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lll викоltаtlltя лоручення заступIIика KepiBHrlKa апарату виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoi державноi алмiнiстрачii)
С. Ситнiченко вiд 06.12.202l Nэ 6579 (з) у Департаментi з питань державного
архiтектурttо-булiвел ьного коllтролIо rIicTa Кисва виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi рали (КиТвськоi MicbKoi дер;кавноi аллtiнiстрашiТ) (лалi - .Щепартамент)
розг-lян},то, R llc7liax ко\lпетенцiТ, Ваш :rаrrlrг на отрlI)lllllllя пl б,li.rtrоi illформачii
вiд 0J.l ].]02l , За результатами розгляду повiдомлясмо,

Вiдповiлно до частини другоТ cTaTTi l9 Коrlституuii Украiни. органи
лержавноi влади та органи мiсцевого самоврядування. ix пtlсадовi особlt
зобов'язаlti дiяти J]иlIle lla пiдставi, в \te}ia\ повноRажень та у спосiб, що
перелбачс,нi KollcTltTl,uicto та ]акона\tи }'краiни,

Згiдяо з Законом Украiни <Про реryлювання мiстобулiвноi дiяльностi)
(далi - Закон) ,I|епартамент з l2,10.20lб здiйснк)с повrlоваltсtttlя в сферi
дозвiльних та ресстрачiйних функчiй, державного архiтектурно-булiвельноtrt
коl1,1,ролIо за ,цотI]Il\1анняl\1 виплог ллiстобулiвного законодавства пiд час
викоIlаllня lliлl,оlовчих,],а будiвелыrlц робiт, щодо об'скr,iв будiвництва, що за
класом наслiдкiв ( вiдповiдальностi) нмежать до об'€ктiв з незначними (сс l ) та
середнiми (СС2) наслiлками, розтаlховаIIих на територiТ пlicl,a Кисва.

Вiлttовiдно до Ресстру булiвельноТ дiяльностi Сдиllоl' державноi
елек,l ptlttlttli cllclc\lll у ct[repi будiвничтва об'ск,г бl,лiвtrиllтва: <Житлово-
офiсний Ko]\lIlJleкc з об'скt,ами соцiально-побутового,,l,орговелыlого
лризначеllня та пiдземним паркiнгом на вул. Кондратюка, l в Оболонському
районi м. Кисваl> налсжить до об'сктiв, шо за li.laco\l ttltc_,ti_tKiп
( вiлповiлальностi) на,,Iежать до об'сктiв iз значними наслiдками.
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Згiдно з пунктами 7 та 8 частини першоТ с,гаттi 7 Закону здiiiсltеltнrr
jlо,lвiльнl.tх та ресстрачiйних функuiй у сферi мiстобулiвноТ дiяльцостi та
лерr,t(авного арх iTeK гл,рно-булiвеl t ьно t о Krllllpo_lKr tttt,.1rr Bcir trб'сктiв, що за
класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать ло об'сктiв iз значними
наслiдками (СС3), розташованих у межах населених пунктiв. покладасться на
ценlральний орган виконавчоi влали. ulo реалiзуr :сржавн5 tlll_riгик1 l пиганl,
лержавного архiтектурно-будiвел ьно го контролю та нагляду.

Вiдповi.rно дtt.t.3 с,г. 22 Закоttr, Украiни <Про ;lоступ до llубjliчllоТ
iнфорlrаuii>, Ваш залит на отримання публiчноТ iнформачiI надiслано за
належнiсlю.lо центраJIьного органу виконавllоТ владtl. llto геалii)с лепжавн)
llолiтику з пиl-ань дср;кавllого арх i,ге ктурно-булiвел ьно гсl контроlIю та Ilаг.]lяду
,,l_,l я lIо.lа.lьlU()г() опгillllоваIlня т! Ilа,-lаltня вiдповiлi. в мсжах комлеtеttцiТ.

Додаток: копiя запиту на отримання публiчноi iнформачiТ вiд 06,12.2021
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