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Управлiння iнформацiйного
забезпечення та доступу до
публiчноТ iнформацii

,Щепартамент з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю
MicTa Киева виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT рали (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) (да.rti - ,Щепартамент), в межах повноважень, розглянув
ваш запит на отримання гryблiчноi iнформацii вiд 08.10.2018 J\Ъ 0217 щодо
надання iнформачii та копii документiв стосовно об'екта будiвництва,
розташованого на вул. Унiверситетськiй, 2З, 25, 27 у Солом'янському районi
MicTa Киева та повiдомляе.

Iнспекцiя державного архiтекryрно-будiвельного контролю у MicTi Кисвi
замовнику будiвництва фiзичнiй особi видала дозвiл на виконання будiвельних
робiт iз будiвництва iндивiдуальних житлових булинкiв (зблокованих),
господарських булiвель i спорул на вул. Унiверситетськiй, 23, 25, 27 у
Солом'янському районi вiд 14.08.2008 за Ns 06б4-Сл/Т.

У подальшому, вiдповiдно Закону Украiни uПро реryлювання
мiстобудiвноi дiяльностi>> .Щепартамент заресстрував подану замовником
будiвництва фiзичною особою заяву вiд |7,|0.201'7 за Jф КВ |221722907З8 про
внесеннJI змiн у дозвiл на виконання будiвельних робiт вiд 14.08.2008
Ns 0бб4-Сл/Т.

Пiд час перевiрки з виiЪдом на мiсце у груднi 2017 року встановлено, що
на вул. Унiверситетськiй, 23, 25, 27 на замовлення фiзичноi особи розпочато
виконання будiвельних робiт. На час виiзду на мiсце булiвельнi роботи не
виконувались.



За результатами перевiрки 03.01.2018 скJIадено акт, замовнику
будiвництва видано припис про усунення порушеннJI вимог законодавства у
сферi мiстобудiвноi дiяльностi, будiвельних норм, стандартiв i правил
вiд 03.01.2018.

Пiд час виiзду на мiсце у березнi 2018 року, доступу до земельних дiлянок
на вул. Унiверситетськiй, 23, 25, 27 не було, булiвельнi роботи не
виконув€Iлись, замовник будiвництва, уповноваженi особи проектноi
органiзацii - ТОВ <Проектнi iнновацii> та пiдрядноi органiзацii - ТОВ <Захiд-
Капiтал-Iнвест>> були вiдсутнi, що унеможливило проведення перевiрки
вiдповiдно до вимог п. 9 Порядку здiйснення державного apxiTeKTypHo-
будiвельного контролю, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 2З.05.201l Ns 553 (далi - Порядок).

На письмове запрошення до .Щепартаменту замовник будiвництва,

уповноваженi особи ТОВ <Проектнi iнновацii> та ТОВ <Захiд-Капiтал-Iнвест>
не з'явились, документiв та матерiалiв, необхiдних для здiйснення заходiв
державного архiтекryрно-будiвельного контролю за дотриманням вимог
законодавства у сферi мiстобудiвноi дiяльностi не надано.

Враховуючи викладене вище, ,Щепартамент письмово звернувся до
Солом'янського управлiння полiцiТ Головного управлiння Нацiональноi полiцii
у MicTi Киевi щодо сприяння у проведеннi перевiрки за вказаною адресою,
однак вiдповiдь вiд правоохоронних органiв до Департаменту не надходила.

На даний час ,Щепартаментом, у вiдповiдностi до вимог Порядку,

розпочато перевiрку дотримання вимог законодавства у сферi мiстобудiвноi
дiяльностi пiд час виконаннJI будiвельних робiт за вказаною вище адресою, у
разi виявлення порушень, буле вжито заходiв вiдповiдно до вимог
законодавства УкраiЪи.

.Щодатки:
- копiя акта перевiрки вiд 03.01.2018 на 10 арк. в 1 прим.;
- копiя припису про усунення порушення вимог законодавства у сферi
мiстобулiвноi дiяльностi, будiвельних норм, стандартiв i правил
вiд 03.01.2018 на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник директора о. Попович

Мос}т 279 62 08
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ДЕIIАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ НОГО APXITEKTYPHO -

про,усунення
дlял

0з.01 .2018

БУДВЕЛЬIIОfО КОНТР
вул. Хрецаmuк, 32, м. KuIB,0I001, Е-mаil:

припи
порушення

l|lbнocTl; оудlв
вимог закон а
ельних Еорм,

мIстАки€вА
ua, Коd еДРПОУ 40224921

будiвпоi

м. КиiЪ
(мlсце скrrаданlця грlлтlису)(лата складанrи припису)

Нами (мною), lH
ко uловuчем

(посали, прiзвища, iMeHa та по батьковi посадовrо< о якl провели перевlрку та скали припис)

вiдповiдно до cTaTTi 4l Закону Украihи о реryлювання мiстобудiвноi
го архiтектурно-будiвепьноrодiяльностi2> та Порядку здiйсцення дер

коЕтролю,,затвердженого постаIIовою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 23 травня
201 1 року Nч 553, видано_

(прiзвищ9, iу'д та пб батьковi керiвник" @ъхътll#ЁiliРr rо**r"' особи, фiзичноI особи/фiзичноI

цеЙ припис про те, що за результатамп позаплановоt перевiрки, проведеноi
(тшвнова/позап.панова)

<Буdiвнuumво iнduвidvмьнtlх Itx буduнкiв (зблокованлlх),

l

Еа
Zос
Солом'янському районi м. Кuева>.

(назва та мiсцезнаходженlи об'скта)
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в
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))

(зазначшоться абзаци, пункм, частини, статгi, роздirпл, глави нормативно-правових aKTiB,

будiвельних норм, державних стандартiв i правил, проектних рiшень тощо, якi порушено)
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1,Уm dо 5, .2018 ноdавсmва

2

l мrcm iBHo:i diмьносmi idповidносmi сmва
(захоли щодо усунеrпrя порушеrъ iз визначенням TepMiKy виконанти)

виконаннjI припису вимагаю повiдомити лепаоmuпенm з пumань

Особливi умови;

Щей припис е обов'язковим до викоцаншI.
За неЬиконаЕIuI цього припису юрид.ична особа, фiзична особа/фiзична

особа - пiдприемець несуть вiдповiдальнiсть, передбачену Законом Украiни
<Про вiдповiдальцiсть за праВопорушеЕня у сферi мiстобудiвноi дiяльностi>> та
Кодексом Украiни про адмiнiстративнi правопорушеЕнrL

Про
dе ,авно2о mек чоео
о ько lчlc

(найменуванrя органу, посадовi особи яко'i ск.лми припис)

2018 року

за адресою: 32 0 001
(iндекс; область, район, населепий lryнrг, вуличя)

Особи(а), що склали(

Пр

припис:
03,01.2018

(дата)

а)

имlрник припису одерж€lв

Мосур С. М
(пiдгплс i

(прЬвище, iм'я та по батьковi керЬника (уповноваженоi

особи) юриличноi особи, фiзпчноI особш/фiзичноi особи - пiлприемuя)

(дата)

(у разi особи отримаrпri припису

Примiрник припису надiслано поштою Ч -цt,
(оператор пошmвоm зв'язку, дата i

(пiлпф
\.l Дqс

cNY-o (ъчL, о ъ t о Dc
номер пошювого вiлправленrи)

r\

l

I

l

i

I

l
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виконАв!IиI1 оргАн кЙвськоi MIcbKoi PAдI
(кЙвськА MiCbKA дЕржАвнА АдlпнIстрАtця)

tr

ДЕIIАРТАМЕНТ З IIИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО
БУДIВЕJЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ

но_

(паlЫеt]увавщ оргsЕу державноrо Korтporno, мlсцсзнаходжонЕя, елекфоflнв а,дреса)

складениЙ за результатами проведецЕя планового (поВапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримаппя суб'екгами
мiстобупуванпя вимог закоцодавства у сферi мiстобудiвЁоI дiяльностi,

бу.fiiвельних норм, стацдартiв i правпл пiд час виконапня пiдготовчих та
будiвельних робiт

NS ЕИЕПППППtrПП

Перевiрено дотриманIuI суб'ектами мiстобудуваннrl вимог законодавства у
сферi мiстобулiвноi дiяльностi, будiвельних норм, в i правил на
об'ектi: ( в зблоко

bl. заа 7
Солом'янськомч районi м. KueBa>

М Замовник,

(назва та мiсцезнаходженЕя об'екта будiвництва)

пiлрозлiлу) або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзи.пrоi особи/

фiзи.пlоi особи - пiдприемuя)

код за СДПОУ, ПППППППП або реестрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiв , або серiя та номер паспорта (код за
еДПОУ / реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв (РНОКПП)

або серiя та номер паспорта (для фiзичнlтх осiб, якi черрз своi релiгiйнi
переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi
картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про
контролюючий оргап та мають вiдмiтку у паспортi))

це вiдповiдний

жт,

(найменування юридичноi особи (вiдокремленого
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вул. оmmо Шмidmа . 14-д. кв. 9. м, Кuiв
(мiсцезнаходженЕя юридиtшоi особи або мiсце проживавня

фiзи.лrоi особи/фiзи.тноi особи - пiдrриемця, номер телефону)

П Пiдрядник сmво о idповidальнiсmю к axi

(найменування юри,ryr.пrоi особи (вiдокремленого

пiдроздiлу) або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзи.пlоi

код за е,ЩПОУ, Е в Е N

особи - пiдприемця)

ЕЕ або реестрацiйЕий номер облiковоi картки

СДПОУ / реестрацiйний номер облiковоi картки платЕика податкiв (РНОКIП)
або серiя та номер паспорта (дпя фiзичвих осiб, якi через своi релiгiйнi
переконаншI вiдмовилися вiд прийнятгя реестрацiйЕого номера облiковоi

платника податкiв ПППП ППtrПП, або серiя та номер паспорта (код за

картки цлаtника податкiв, офiцiЙцо повlдомили про це вlдповlднии
контролюючий орган та мають вiдмiтку у паспортi))

вул. Лоооuленка. 25. кв. I м. Львiв. m. 067 463 70 97
(мiсцезнаходження юридичrоi особи або мiсце проживання

фiзи.шоi особи - пiдприемця, номер телефону)

П Субпiпр ядцики вidоцосlцj вidсупнi
(найменування юридл*rоi особи (вiдокремленого

пiдроздirry) або прiзвqще, iм'я та по батьковi ф lзичноl

код за е.ЩПОУ, ПППtrПППП або реестрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiв ппппппПппп, або серiя та номер паспорта (код за
едпоу / рееотрацiйвий номер облiковоi картки платника податкiв (рнокпп)
або оерiя та номер паспорта (дrrя фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi
переконацЕя вiдмовипися вiд прийrrяття,,реестрацiйного номера облiковоi
картки платЕика податкiв, офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний
контролюючий орган та мають вiдмiтку у паспортi))

особи - пiдприсмця)

(цiсцезнаходження юриди.лrоi особи або мiсце прожившrня

фiзичrоi особи - пiдприемця, номер телефоrу)

IHBecm>



з

< Проекmнi iнновацit>
(найменlвання юридичноi особи (вiдокремленого

пiлрозлiлу) або прiзвище, iм'я та по батьковi автора проекту, фiзичноi особи - пiдприемця,

серiя та номер квалiфiкацiйного сертифiката)

код за СДПОУ, ВВВЕВВВБ або реестрацiйний Еомер облiковоi картки
платника податкiв ПППППППППП, або серiя та номер паспорта (код за
СДПОУ / реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв (РНОКПП)
або серiя та Еомер паспорта (д.тrя фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi
переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi
картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний
контролюючий орган та мають вiдмiтку у паспортi))

вул. Червоноармiйська, 24/I, м. Кuлв. m. 234 87 39
(мiсцезнаходженЕя юридичноi особи або мiсце проживання

фiзи.птоi особи - пiдприемця, номер телефону)

П Субпроекryвальники BidoMocmi вidсvmнi
(найменрання юриди.пrоi особи (вiдокремленого

пiлроздiry) або прiзвище, iм'я та по батьковi автора проекту, фiзичноi особи - пiдприсмця,

серiя та номер квалiфiкацiйного сертифiката)

код за С.ЩПОУ, ПППППППП або реестрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiв ПППППППППП, або серiя та номер паспорта (код за
еДПОУ / реестрацiйний номер облiковоi картки платIIика податкiв (РНОКПП)
або серiя та Еомер паспорта (для фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi
переконання'вiдмовилися вiд прийrrяття реестрацiйного номера облiковоi
картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний
контролюючий орган та мають вiдмiтку у паспортi))

(мiсцезнаходження юридичноi особи або мiсце проживання

фiзи.пlоi особи - пiдприемця, номер телефону)

П Експертна органiзацiя вidомосmi BidcymHi
(найменlъання юридично1 особи (вiдокремленого пiдроздiлу)

П Генеральний проектув альник Товарuсmво з обмесюеною вidповidмьнiсmю
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або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи - пiдприемця, номер телефону)

код за СДПОУ, ПППППППП або реестрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiв ПППППППППП, або серiя та номер паспорта (код за
еДРПОУ / реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв (РНОКIiП)
або серiя та Еомер паспорта (д.тrя фiзичнrх осiб, якi через cBoi релiгiйнi
переконання вiдмовилися вiд прийrrятгя реестрацiйцого номера облiковоi
картки платника податкiв, офiцiЙно повiдомили про це вiдповiдниЙ
контролюючий орган та мають вiдмiтку у паспортi))

(мiсцезнаходжевЕя юридичноi особи або мiсце проrкивilння

фiзи.пrоi особи - пiдприемця, номер телефону)

J Експерт BidoMocmi вidс_vmнi
(прiзвище, iм'я та по батьковi головного експерта, серiя i номер

квалiфiкацйного сертифiката)

П Особа (особи), яка (якi) здiйснюе (здiйспюють) авторський нагляд, або
керiвник групи авторського нагляду

П Особа (особи), яка (якi) здiйснюе (здiйснюють) технiчний пагляд

чvрiй олексанdрп Васlаtьовuч дТ NЬ 00428б
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи, серiя i номер квмiфiкацiйного

сертифiката)

П позначаеться та заповнюеться у разi здiйснення заходу державного нагJIяду (контролю)
стосовно суб'екта мiстобудування (у разi наявностi).

Супрунчvк П авло П еmровuч
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

I. Загальна iпформацiя про проведепня заходу державцого нагляду
(контролю)
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Розпорядчий документ, Еа виконанюI якого
проводиться змiд державного нагляду
(контролю), вiд trЕ.ШD.а@Ва Ns ВtrШП
Посвiдчення (направлення)

вiд trЕ.trtr.ЕшПа N9 ЕИЕП
вiд ПП.ПП.ПППП м ПППП

Тип заходу державного
Еагляду (контролю):

п плановий

йпозаплановий

II. Строк проведенпя заходу деря(авного цагляду (контролю)

III. особи, що беруть участь у проведепнi заходу деря(авного нагляду
(контролю)

Посадовi особи органу державного ЕагJuIду (контролю):
zоловнuй dерэtсавнuй iнспекmор iнсп ozo вiddiлу Ns 2 управлiння конmролю

Початок Завершення

шщ Ашав шЕ шш шш шш ишшш шй иЕ

число мlсяць plK години хвилини число мiсяI.ь piK години

(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi)

за буdiвнuцmвом Мосvр Серziй Мuэсайловuч

Керiвник суб'екта господарювання/фiзична особа або уповноважена Еим особа:

В елuко d на Iрuн а В imал ii'B н а
(посада (за наявностi), прiзвище, iм'я та по батьковi)

Iншi особи:
(посада (за наявностi), прiзвище, iм'я та по батьковi)

IY.,Щанi про останнiй проведений захИ деря(авного пагляду (контролю)*

Плановий позаплановий

П не було

пD

хвилини

П не було



6

П був з ПП.ПП.ПППП по
пп.пп.пппп
Акт перевiрки Nч
ппппппппппп
Припис щодо усунення порушень:

П не видавався; П видавався;

його вимоги: П виконано; П не
виконано

П був з ПП.ПП.ПППП по
пп.пп.ппп
Акт перевiрки J\b
ппппппппппп
Припис щодо усуненнJI порушень:

П не видавався; П видавався;

його вимоги: П виконано; П не
виконано

* Зазначаються щодо юридичнлтх осiб та фiзичних осiб - пiдприсмфв,

ч. виtIЕрпниЙ пЕрЕлIк
питапь щодо п ведепня захо де вного нагля кон олю

Вi,щlовiдi на гптгшлrя
Нормативне

обrрунтування

м
з/л

ГIr.rтш*lя щодо
дотри\{ашrrl
суб'екгом

юсподарю-
вапня вимог

законодавства

СrупЬ
ризку
суб'еюа

господарю_
вання

Ttlк н1

дотримаЕUI
вимог

закоподавства
нее

обов'вковrдл
л;я суб'екга

йФобуryвдшя

не

рзгJIя-
далося

1

1,1 Пiдготовчi
роботи

ВИКОНУIОТЬСЯ З
повiдомленпям

органу
державного

apxiTeKTypHo-
будiвельного

КОНТРОJIЮ

Високий
Середнiй

незначний

Частина перша
статгi 3 5

ЗУ Ns 3038-VI.
Пункт 13 ПКМУ

Ns 466

L2 Пiдготовчi
роботи

виконуються на
пiдставi

лекларацiй про
початок

виконання
пiдготов.п.lх

робiт, якi с
IМНЕИМИ ДО

завершеЕня
будiвничтва
об'ектiв, KpiM
випадкiв ik
скасувalння

вiдповiдно до

Високий
Серелнiй

незначний

Пуню 2 роздiлу II
кПрикiпцевi та

перехiднi
положенЕrI)

ЗУ N9 1817-VпI

Право на виконаппя пiдготовчих та булiвепьних робiт
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пункту 3

роздiJry II
<Прикiнцевi та

перехiдri
положецняD

Закону УкраiЪи
<Про внесення
змiн до деяких
закоЕодавчих
aKTiB УкраiЪи

щодо
удосконалення
мiстобудiвноi
дiяльностi>

1.3 Булiвельнi
роботи

виконуються
пiсля подання
повiдомленпя
про початок
виконанЕя

будiвельних
робiт

незначний Пункт 1 частини
першоi статгi 34
зу },l! 30з8_чI.

Пункт 13 ПКМУ
Ns 466

1.4 Булiвельнi
роботи

викон)поться на
пiдставi

декларацii про
початок

виконання
будiвельних
робiт, якi с
tlинними до
завершепшI
будiвництва
об'ектiв, KpiM
випадкiв ix
скасувавЕя

вiдповiдно до
пункту 3

роздiлу II
<Прикiнцевi та

перехiднi
полоr(еЕня))

Закопу УкраiЪи
<Про внесення
змiн до деяких
законодaвчих
aKTiB УкраiЪи

щодо
удосконалення
мiстобудiвноi
дiяльностi>

Середнiй
незначний

Пункт 2 роздiлу II
<Прикiнцевi та

перехiднi
положення>

ЗУ Nр 1817_VIII
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1,5 Булiвельнi
роботи

викоцуються
пiсля

отримання
дозволу на
виконtшня

будiвельних
робiт

Частина перша
статгi 37

ЗУ Ns 3038-VI.
Пункт 27 ПКМУ

м 466

1.6 .Щанi, зазначенi
в повiдомленнi

про початок
виконання

пiдготовчих
робiт,

достовiрнi

Високий
Середнiй

Незна.ший

Пlткт 11 ПКМУ
Ns 466

1.7 Данi, зазначенi
в повiдомленнi

про початок
викон:мня

будiвельних
робiт,

достовiрнi

незначний Пlткт 11 ПКМУ
]t 46б

1 8 ,Щанi, зазначенi
в декларацii
про початок
виконання

пiдготовчих
робiт,

достовiрнi

Високий
Середнiй

незначний

Пiдпункт 5 пункту
3 роздiлу II

<Прикiнцевi та
перехiдri

положенпя>
ЗУ Ns 1817-VIП

1.9 ,Щанi, зазначенi
в декларацii
про початок
виконанIUl

будiвельних
робiт,

достовiрнi

Середнiй
незначний

Пiдпркт 5 пункту
3 роздiлу II

<Прикiнцевi та
перехiдli

положенняD
ЗУ Ns l817-VIП

1 Розроблення проектноI документацi'i
2.1 Архiтеrгор,

iншi
проектуваль-

ники, якi
здiйснили
роботи зi
створення
об'екгiв

архiтектури,
додержаJIись

Порялку
розроблення

проектноi
докlтtентацii на

Високий
Середнiй

Незна.пrий

Абзач аругий
частини першоi

статлi 26
ЗУ N9 687-XIV.

Наказ J\b 45

Високий
Середнiй
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будiвничтво
об'ектiв,

затвердженого
Еаказом

MiHicTepcTBa
регiонального

розвитку,
будiвництва та

житлово_
комунального
господарства
Украiни вiд

16.05.2011 N9 45
)) Проектна

докрлентацiя
розроблена та
затверджена

вiдповiдно до
ст. 7 Закону

Украihи <Про
apxiTeKTypHy
дiяльнiсть>,

Порядку
затверджеЕЕя

проектiв
булiвництва i
проведення ix
експертизи,

затверджеЕого
постановою

Кабiнету
MiHicTpiB

Украiни вiд
1 1.05.20l l
Ns 560, та
Порядку

розроблеяня
проектноi

докумептацii на
будiвництво

об'ектiв,
затвердженого

нzказом
MiHicTepcTBa

регiонального
розвитку,

будiвництва та
житлово-

комунаJIьного
господарства
Украiни вiд
1б.05.2011

Ns 45

Високий
Середнiй

Незна.лrий

Статгi 7, 9
зу }lb 687-xlv.
Частина перша

статгi 31
ЗУ Ns 3038_V].
пкму ль 560.

Наказ Ns 45
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z,5 Проект об'скта
архiтектlри

розроблено пiд
керiвницrвом

або за
обов'язковою

у{астю
головпого

apxiTeKTopa
проекту таlабо

головного
iнженера

проекту, якi
мalють

вlдповlднии
квалiфiкацiйний

сертифlкат

Високий
Середяiй

незначний

Абзац тринадцятий
частини першоi

cTaTTi 1,

статгя 7, частина
шlуга статгi 20
ЗУ Ns 687-XIV.
ПКМУ Ns 554,

Наказ Ns 45

Експертпза

3.1** Експертиза
проектiв

будiвництва
проведена в

порядку,
установленому

постtlновою
Кабiнету
MiHicTpiB

УкраiЪи вiд
1 1.05.201 1

Nч 560 <Про
затвердження

Порядку
затвердження

проектiв
булiвництва i
проведепня ix
експертизи та

визЕання
такими, що
втатили
чиннiсть,

цеяких постalнов
Кабiнету
MiHicцiB
Украiни>

Високий
Середнiй

Незна.дий

частина п'ята
статгi 7

зу м 687-xlv.
Частиrrи друга,

четверта статгi 3 1

зу м 30з8_чI.
Пункти 6- 18

пкМУ N9 5б0.
Будiвельнi норми,

стандарти та
правила

5.2 Експертиза
проектiв

будiвництва
проведена

експертними
органiзацiпlи,
вЦомостi про

Високий
Серелнiй

Незна.пrий

Частина друга
статгi 3 1

ЗУ N9 3038-VI.
ПКМУ Ns 5б0

J
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якl внесен1 до
перелiку

експертних
оргаЕiзацiЙ

,Що проведення
експертизи

архiтектурного
, рiшення

проекту об'екта
архiтектури

заггIеЕо
архiтекгора,

який мас
вiдповiдний

квалiфiкацiйний
сертифiкат

Високий
Середнiй

незначпий

частина шоста
cTaTTi 7

зУ N9 б87-хIV.
ПКМУ Ns 544

з.4,}* Експертизу
проекту

будiвництва
здiйснено з

дотимд{ням
вимог

законодавства,
мiстобулiвноi
докуплентацii,

вихiдних даних
дJIя

проектув{rння
об'сктiв

мiстобудування,
булiвеrьних

норм,
стандартiв i

правил

Статгя 7 ЗУ N9 687-
xlv.

Статгя 31 ЗУ
N9 зOз8_VI.

ПКМУ Ne 560.
Булiвельнi норми,

стандарти та
правила

4 Органiзацiя будiвництва

4.1 Генпiдрядrик
(пiдрядник) та
субпiдрядники
мають право
виконувати
булiвельнi

роботи,
iнформаuiя

щодо
генпiдрядника
(пiдрядника)
вiдповiдае

даЕим,
зазначеним у
докрлентi, що
дае право на
виконання

Високий
Середнiй

незначний

Статгi 317-319 ГКУ
Частина перша

статгi 17 ЗУ Ns 687-
жV. ПКМУ Ns 668.

пкму }ф 466.
ПКМУNs 1396

з.3

Високий
Серелнiй

незначний
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будiвельних
робiт

дa Авторський
нагляд

здiйсrпоеться
apxiTeKTopoM -

автором
проекту об'екта

архiтект}ри,
iншими

розробниками
затвердженого

проекry або
уповнокDкени-

ми ними
особами у
порядку,

визначеному
постановою

Кабiнету
MiHicTpiB

УкраiЪи вiд
||.0,7.2007

JllЪ 903 <Про
авторський та

технiчний
нагляд пiд час
будiвництва

об'екта
архiтекгури>

Високий
Середнiй

незначний

Стаття 1 1

зУ N9 687-XIV.
ПКМУNs 903

4.з технiчний
ншляд

забезпечено
замовником та
здiйснюеться
особами, що

мають
вiдповiдний

квалiфiкацiйний
сертифiкат, у

порядку,
визначеЕому
постановою

Кабiнеry
MiHicTpiB

Украни вiд
||.07.2007

JФ 903 <Про
авторський та

технiчний
нагляд пiд час
булiвництва

об'екта

Високий
Серелнiй

Незна.пrий

Статгя 1 1

ЗУ Ns б87-ХIV.
пкму Jф 90з
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архlтектури))

5 Процес будiвництва

5,1 Булiвництво
(нове

будiвниuтво,
реконстр}хцiя,

реставрацiя,
капiтальний

ремонт) об'екта
архiтеюури

здiйснюеться
вiдповiдво до
затвердженоi

проектноi
доку\{ентацii,

державних
стмдартiв,

норм i правил
у порядку,

визначеному
Законом

Украiни <Про

регулювання
мiстобудiвноi
дйльностi>>

Високий
Середнiй

Незва.пrий

Частина перша
статгi 9 ЗУ Nq 687-

xlv.
Будiвельнi норми,

ст{lндарти i правила

5,2 замовники та
пiдрядники пй
час створеншI

об'екта
архiтектури
виконали
обов'язки,
визначенi
статгею 27

Закону
Украiни <Про
apxiTeKrypHy
дiяльнiсть>

Високий
Середнiй

Незна.ший

Статгя 27 ЗУ
Ns 687-XIV,

Будiвельнi норми,
стандарти i правила

6 Iншi питанця

6.1 закiнчений
будiвничтвом

об'ект, що
експJD/етуеться,
прийнятий в
експlryатацiю

Високий
Середнiй

незначний

частина восьма
статгi 39 зУ
j!ъ 3038_vI.

Пункт 12 ПКМУ
м 461

I
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YI. Опис виявлених порушень

Вимоги ранiше
виданrх
приписiв
виконau{о

Високий
Середнiй

незначний

Пiдпункти <<а>, <<б>>

пувкry 3 частини
TpeTboi cTaTTi 41 ЗУ

Ns 3038-VI.
Пiдпункт 3 пункту

11 ПКМУ Ns 553

6.з laHi, зазначенi
в декларацii

про готовнiсть
об'екта до

експlryатацii,
достовiрнi

Середнiй
незначний

Часмна десята
статгi 39 ЗУ

}.{b 3038-VI. Наказ
Ns 127

N9

з/п

Найменувмня нормативно-
правового акта, проектноi

докрлентацii, будiвельних норм,
стандартiв i правил, технiчних y!r!oB,

iнших нормативнlтх документiв,
вимоги яких порушено, iз

зазначенням статгi (пункry,
пiдп}пкту тощо)

,Щетальний опис виJIвленого порушення

1

Пункт 14 Порядку здiйснення
державного apxiTeKTlpHo
будiвельного контроJIю,
затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 23 травпя 2011
Nч 553 <Про затвердження Порядку
здiйснеrrня держtшного apxiTeKTypHo-
будiвельного контроJIюD.

Пiд час перевiрки з виiЪдом ва мiсце
19.|2.201.1 встановлено, що на вул.
Унiверситетськiй, 2З, 25, 27 у
Солом'янському районi м. Киева розпочато
виконання будiвельних робiт на пiдставi
виданого (перереестрованого дозвоJry
Ns 2693-СлlТ вiд 29.08.2007) дозволу на
викон.lнЕrl будiвельнrх робiт Bia 14.08.2008
Ns 0664-Сл/Т iз булiвництва iндивiдущrьних
житлових булинкiв (зблокованих),
господарських булiвель i споруд за адресою:
вул. Унiверситетська, 23, 25, 2'] у
Солом'янському районi м. Киева та
зареестрованоi заJIви вiд 17,08.2017
М КВ 122172290738 про внесення змiн у
дозвiл вiд 14.08.2008 Ns 06б4-Сл/Т.

Земельна дiлянка на
вул. Унiверситетськiй, 2З (кадастровий
номер 8000000000:72:189:0019)
використовуеться на пiдставi договору
купiвлiпродаху вiд 15.05.2017, земельна
дiлянка вул. Унiверситетськiй, 25
(кадастровий помер
8000000000:72: 1 89:0018) використовуеться
на пiдставi договору кlтliвлi-продажу
вiд 15.05.2017, земельна дiляпка на

л. Ун ситетськiй, 2'7 (кадастровий

6.2
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номер 8000000000:72:189:0053)
використовуеться на пiдставi договору
купiвлi-продажу вiд 1 5.05.201 7.

Пiд час проведення перевiрки не
надмо документiв необхiдних дJuI
здiйснення заходiв державного
архiтекryрно-будiвельного контоJIю, а
саме: проектну 

. 
документацlю, звlт про

lнженерно-геологlчнl вишукування. вихlднl
данi для проектрання. На час виiЪду на

| мiсце будiвельнi роботи не викоцувzlлись.
*Виявленi порушенш е пiдставою для позбавлеrпrя виконавця квалiфiкачiйного сертифiката вiдповiдно до

гryнкry 20 Порядку проведення професiйноТ атестацii вiдповiдапьrткх виконавцiв окремю< вилiв робiт (послуг),

пов'язаних iз створенrям об'ектiв архiтекгури, затвердr(еного постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
23 травш 201 l року Nэ 554.

**Виявленi порушеншl е пiдставою для позбавлення виконавця квалiфiкацiйного сертифiката вiдповiдно до
гryнкry 20 Порядку пр9вgдgння професiйноi атестацii вiдповiда.льrпгх виконавцiв oKpeMro< видiв робiт (послуг),

пов'язаних iз створенням об'ектiв архiтекгури, затверменого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
23 травня 2011 року N9 554, та лля iнформування вiдповiдного оргаку (органiзачii), шо форr"ryс перелiк
експертних органiзачiй.

УII. Перелiк питань щодо здiйснення контролю за дiями (бездiяльнiстю)
посадових осiб о га де вного нагл ко ю

Вiдповiдi на питання

Ns
з/п

Питання щодо здiйсяенrrя контролю
так Hl

дотримання
вимог

законодавства
нее

обов'язковим
дJIя посадовrх

осiб

Закон УкраiЪи
<Про ocHoBHi

засади
державIIого

нагляду
(контролю) у

сферi
господарсъкоi

дiяльностi))
1!i Про проведення планового заходу

державного нrгляду (контролю)
суб' екта господарювання письмово

попереджено не менше нiж за
l0 календарнкх днiв до його

початку

Частина четверта

статгi 5

Посвiдчення (направлення) на
проведенЕя заходу державного

нагляду (контролю) та службове
посвiдчення, що засвiдчуе посадову
особу органу держalвного нагляду

(контроrло), пред'явлепо

частина п'ята

статгi 7, абзац
четвертий
cTaTTi 10

з* Копiю посвiдчення (направлення) на
проведення з:lходу державного

нагляду (контрошо) надано

частина п'ята

статгi 7, абзаци
четвертий,

сьомий статгi 10

2J(



4{, Перед початком проведенЕя заходу
дерхавного нагляду (концолю)

посадовими особами органу
держазного нагляду (контролю)
вЕесено з€шис про проведенЕя
такого змоду до вiдповiдного

журналу суб'екта господарюваЕня
(за його наявностi)

Частина
дванадцята

cTaTTi 4

5* Пiд час проведенвя позаплаfiового
заходу державного нагляду

(контрошо) розглядалися лише Ti
питаЕЕя, якi cTa.lм пiдставою дrя

його проведенЕя i зазпаченi у
направленнi (посвiдченнi) на

проведеннJI т{lкого зЕD(оду

Пiд час проведення позаплановоi
перевiрки службове посвiдчення та

напрzвлення дJUI проведення
позаплдrовоi перевiрки пред'явлено

Абзац
одинадцягий

пункту 7 ПКМУ
Ne 55з

16

* Заповнюеться викпюIшо посадовою особою суб'екта мiстобудlвання чи фiзичною
особою - пiдприемцем або уповноваженою uими особою.

** 3аповпюеться фiзичною особою.

Y[П. Пояснеппя, заувая(еЕвя або заперечення щодо проведеного
заходу державного нагляду (контролю) та скпаденого акта перевiрки

Ns з/п
Поясненвя, зауваженrrя або заперечення

С. М. Мосур
(iнiцiали та прiзвище)

Керiвник суб'екта господарювання/фiзична особа або уповноважена ним

(

(посала) (пiдпис) (iнiцiми та прiзвлшtе)

Частипа перша
статгi 6

6**

Посадовi особи оргаIrу державного нагJuIду (контролю):
Головний державний
iнспектор iнспекцiйного
вiддiлу Nч 2 управлiння
контроло за будiвництвом

(посала)

особа:



1,7

(посада) (пИпис) али та прiзвище)

(посада) (пiдпис) та прiзвип.tе)

Iншi особи, якi брали )EIacTb у цроведеннi заходу державIrого
(контролю):

(посала) (пiдrmс) та прiзвице)

Примiрник цього акта на ПП сторiцках отримано ПП. п.пtrпп
(посала) (пiдпис) (iвiцiали та прiзвище)

Вiдмiтка про вiдмову вiд пiдписання керiвником суб'
господарюваЕня/фiзичн
особа]\,rи цього акта

ою особою або уповЕоваженою ЕиЙ особою, 1Е

а

\

У випадку здiйснецця заходу державЕого нагJuIду (ко ) бiльше ж
щодо одного суб'екта мiстобудlваншI акт скJIадаеться такlи кlлько
примiрникiв, що буле достатньою для Bpyreнml
мiстобудування, щодо якого здiйсцювався захiд д
(контролю).

кожЕому суб'
ого

нормативно_правових aKTiB та норматпвнпх докуцФнтiв,
вhповhно до яких складено переJIiк пптаць щЬдо

проведення заходу дер2кавного нагляду (контролю)

Нормативно-правовий акт або нормативний докуN{ент
Ns
з/п

найменlъання дата 1 номер

держЕвноi
реестрацii

нормативно-
правового

акта в
Мiн'юстi

.Щата i омер

2 з 4 5

I. Кодекси Украtни
1 Господарський кодекс УкраЪи 16 сiчня

2003 року
м 436-Iv

гку

II. Закони Укра'iни

l

Ix. пЕрЕлIк

]

llозначен.,]
кяl

]

1
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z, I Про apxiTeKrypнy дiяльнiсть 20 травня
1999 року

N9 687-XIV

зу
Ns 687-
xIv

11 ро основн1 засади державного Е:lгляду
(контро.тпо) у сферi господарськоi

дiяльностi

05 квiтня
2007 року
N9 877- V

зу
N9 877-V

2.з Про р егуrповання мiстобулiвноi
дiяльпостi

17 лотого
201l року
N9 30з8-VI

зу
Ns 3038-

vI
Про ввесеппя змiн до деяких

законодав.пrх aKTiB Украпи щодо
удосконалення мiстобудiввоi

дiяльностi

17 сi.пtя
2017 року

Ns 1817-VIII

зу
N9 1817-

vIII

III. Постапови Кабiнету Мiнiсгрiв УкраlЪи

3.1 Питшrrrя прийнятгя в експrryатацiю
закiнчених будiвництвом об' eKTiB

13 квiтня
2011 року

Ns 4б1

пкму
Np 461

1) .Щеякi питання виконання пiдготов.дтх i
будiвельних робiт

13 квiтltя
2011року

Ns 466

пкму
]ф 466

3.з Порядок проведенюI професiйноi
атестацii вiдповiдальlмх виконавцiв

окремих влцiв робiт (послуг),
пов'язаних зi cTBopeHHjIM об'сrсiв

архiтекгури

23 травня
20ll рокуNэ554

пкму
N9 554

3.4 Порялок злiйсненЕя державного
архiтекryрно-будiвельного контоJIю

23 травня
2011 року Nэ 553

пкму
Ns 553

3.5 Порядок затвердження проектiв
булiввицтва i проведеннJI ix експертизи

1 1 травня
2011 року Nя 560

пкму
N9 560

з,6 Загальнi умови укладенм та виконаЕнJI
договорiв пiдрялу в капiталъному

будiвництвi

1 l серпня
2005 року Nэ б68

пкму
Ns 668

3,1 Про авторський та технi.ший нагляд пiд
час будiвництва об'екта архiтектури

1t шпня
2007 року Ns 903

пкму
Nе 903

з.8 Порядок лiчеrвування господарськоi
дiяльностi, пов'язшrоi зi створенЕям

об'ектiв архiтектури

05 грулня
2007 року
ль 1396

IIкMy
N9 1396

IV. Накази Мiнiсгерства регiонального розвитку, будiвницгва та житлово-
комунального господаретва Украfuи i ,Щержавного KoMiTeTy будiвництва, архiтекryри

тд яtитловоI полiтики Украlпи

4.1 Порялок розроблення проекпrоi
документацii на будiвництво об'екгiв

16 травня
20l l року Nl 45,
зареесцований
у MiHicTepcTBi

юстицii Украни
01 червня 201 1

року за
Ng 65lil9389

Наказ
Ns 45

4.2 Iнсцукцiя про порядок проведення
технiчноI iнвентаризацii об'ектiв

24 травrrя
2001 року

Наказ
м 127
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м 127,
зареестрований

у MiHicTepcTBi
юстицii Украiни

l0 липня
2001 року за
Ns 582/5773

Y. Будiвельнi норми, сгаtцарти i правила Украl'ни
5 1 Ката.rтог будiвельних норм та

нормативнrх докулtентiв нацiонального
рiвпя у галузi будiвництва та

промисловостi будiвельних матерiалiв
Украihи

(http://www.minregion. gov.ua./?s=%D0%9A
%D o%BO%D |%8 2%D 0%в 0%DO%BB%D0
%BE%D 0%вз +%DO%B 1 %D 1 % 8з %DO%B
4%D10/o96YoDOYoB2%DO%B5%DOYoBBYID
l %8C%DO%BD%DO%B 8%D 1 %85 +YоDOо/о

BD%DO%BE%D l%80%DO%Bc)

Закони Украihи
кПро будiвельнi
норми> та <Про

стандартизацЬ>.
постаrrова
Кабiнеry
MiHicTpiB

Украhи вiд
23 червня

2010 року Nэ 483
(Про

затвердженнrI
Положенrrя про

центральний
фонд будiвельяих
норм та Типового

положення про
фонд галузевих

будiвельних
норм), Наказ
MiHicTepcTBa
регiонального
розвитку та
будiвництва
Украiни вiд

02 грудrя 2010
року Nэ 470 кПро

створеншI та
забезпечення

функцiонувапня
I-1ентрального

фонду
будiвельних

HopMD

t\.vý\
Ъ О*\urrхччrкrsr о*,{\ Ьз*Ьr**
\д-чd р -о(очч о\сt'gоzS\tа u оt'..^-- r.tьчr-lrл,,.дзtо

нерухомого майна




