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Шановtlий [горе Михайловичу!

!епартамент з питань державного архiтектурно-булiвельного контролк)
MicTa Кисва виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрацii) (лалi - ,Щепартамент), в межах повноважень, ро,}глянув
Ваше депутатське звернення вiд 06.07.2020 Np 08/279108/042/65 l щодо
наданltя iнформацii та копiТ документiв стосовно об'сктiв булiвництва
на вул. Болсунiвськiй,8-А та вул. Болсунiвськiй, 16/2 у Печерському районi,
За рез1,_rьтатолt розгляд) повiдомляемо.

/[tlзвiл tra вико}lання булiвельних робiт па вул. Болсунiвськiй, 8-А та
вул. Болсунiвськiй, l612 у Печерському районi [епартаментом l]e видавався. а

тому Bi:cyTHi,rапиц,ванi документи.
Разом, з тим, через електронний кабiнет замовником будiвtlичтва,

()К ,,()Р('FИ кИlВ,,. lIодано повiдоvлення про лочаtок виконання пiдlоtсlвчих

робiт вir ]9.0:.2020 NIr КВ 0l l200500767 на об'скт булiвництва: <Реконстрчкцiя
склаjtськоТ бl,лiвлi (нехит,лового булинку) з пристосуRаllням пiд rrclrlloBtli.t
будинtrк rta Byll, Болсунiвськiй (С. Струтинського), 8 у Печерському районi
м. Кисва>>, яке заре€стровано автоматично за допомогою програлrних lасобiв
аеlенllя сдиноlо рессtру документiв, цо дакlть право на виконання пiдгогtlвчих
ta 61,Liве,tьних робiт i зlсвiл,lують прийняття в експлуатацitо закitt,lеltих
бv.tiBtttttttBort rtб'rкriв. вiдоvостей про повернення на доопраIlюаання. Bi.LлtoBl

1 вtr.,lачi, скасl,ваrIня та анулювання зазначених документiв (лалi ресстр).
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IIi,,t час виiзлу на мiсце посадовоi особи !епартаменту, з MeтoK,)

проtsе/,lсIIIlя персвi;lки за вказаною више адресою. вiдповiда,:tыli особи суб'с:кlа
плiстобулування були вiлсу,r,нi, щtl унеможливило проведення перевiрки.

Вiдповiднсl до llyHKTy 9 Порядку здiйснення дср)tiавltого
allx iтек,гурно-булiве,ц ьногсr контролю, затвердженого постановою Кабirrету
MiHicTpiB УкраТllи вiд 2З.05.201] Nc 55З (далi - Порялок Nr:55З), дерlкавний
арх iTe Kтvp но-бу,,tiвельн и й KoHTpoJlb здiйснюсться у присутпостi суб'скl,iв
rr iстобr-]tуван ня або 'ix прелставникiв, якi булукrть або збуд),ваJ]и об'скl
будiвн иttтва.

Враховуючи зазначене, !епартамент ,]амовнику булiвниuтва.
l'oB (()РСЕЙ КИТВ>, та просктнiй органiзацiТ, ТОВ (БК АТЛАНТ ПЛК)С).
надiс.rаll зап1-1оltIенllя lцодо ttрибуття уlrовноsа}iених trсiб та на-tаtlttя

вiлrrовi]tttотдокументачi'i, необхiлllоi для проведення перевiрки.
У lrодальшс1му !епартамент наказом вiд 21.05.2020 Ne l23 скасував право

на поча,l,ок Rиконання пiдготов.lих робiт, набуте на пi.rlставi по.fаноlо
повiдоrч;tеttня гlро почilток в]]конання пiлготовчих робiт Bir ]9.02,20]0
N!] КВ ()]l200500767 на об'сlкr,буjliвництва: <Реконсr,рукчiя склалсько'i булiв.ri
(llе;.кrll,]tового б1,;tинку) ] пристосуванняv лiд житловий бу,линок lla
Bllr. Ьолсl,нiвськiй (С. Струтинського), 8 у Печерському районi м. Кисвit>.

'l'акож, чсрез елсктронIIий кабiнет замовником будiвничтва,
ОК <()рсей YKpaiHa 2>. по,,t:tllо повiдошlлення IIро лочаток виконання
lIi.,ltотовчих робiт вiл ]9.02.2020 Nc КВ 0ll2005006]5 на об'скт бу.,tiвllичтва:
<I]еконс,tрукчiя tlежитловоТ бу,цiв.;ti з пристосуванням лiд житltовий бу,ilинок tta

вl,л. Боltсl,новськiй (С. Сlтрутинського), 16 у Печерському районi м. Кисваl>, якс
,t.lpeccl,p()BaHo аато}lатично за допо\lогою програмних засобiв велення ресстр1,,

Ili;t час виТзлу lla лliсце посадовоТ особи ,(епартамент)/. з \lеI0l()
проаедсIlня персвil-tки за вказаtlOlt) виtце адпесою. вi,,tповirалt,нi особи суб'скr,а
llictoi,r,trBaHHя б5ли Birc1 rHi. що )неможливило пров!,fсння lIсрсвillки
tlijtпtlBi_,ttlo,.lo п_",llкту 9 tlоря,,lк}-' NIr 55 j.

Враховчк-l,tи зазt|ачене, {епартамент замовнику бу.rtiвнич,гва.
()К <()1lceii YKpltIHa 2>, та lrpocKTttiй органiзацii, ТОВ (БК АТЛАl I'|' ГlЛIОС).
ttlt'Lic t;tt, lапр,,ttl(ння uпl_]о пlrибупя уловновJжени\ tlсiб гl IIа,lанllя
Bi llltlBi.IHol JoK}]\telttauiT. ttеобхi LIIoi лля проведення перевiрки.

У подаltылttму flепар,гамент наказом вiд 22.05.2020 N, l2б сKacrBlв ttpaво
Hll поIIаток виконання пi,,tготов.lих робiт, набуте на пiдстевi подi]нOг(,
ttовiдсlлlлення про поча,Iок виконання пiдготовчих робiт вiд 19,02.2020
N1] КВ 0ll2005006З5 на об'ск,г булiвничтва: <Реконструкчiя lrежитловоi булiв-лi
] пристосчванlIя\,1 пiд iкиr,rlовий булинок на вул, Болсчновськiii
(С, Стрl,tинськtlго), 161, ГIечерському районi м. Кисва)).

Гlункгами l6, J7 Ilорялку Nl 55З передба.lе}lо, що ]а резуJIьтата]\1и
/:lер)кllв]lогО арх i,r,e ктурно-бl,Д iвел ы tогО контролЮ посадовою особоt<l органr,
_'lср;кааllого арх iтc ктчрно-бчL iBe-,t ь tlого коIIтролю складасться ак г пepcttillKlt. .t 1

1'lазi вияв-,tення п()рушень ви[,tог законодавства у сферi мiстобудiвноi дiяльностi,



()\.llIl.tc |ьllи\ llop]\,I. станлirртlв l правил. KplM акта перевlрки, ск"цадасться
llрOто}iол, вида(,гься припис про усунення tlорушення вимог законолавства у
c(repi мiстобулiвноi дiяльностi, булiвельних норм, стандартiв i правил або
прилllс про зупинення пiдготовчих та./або булiвельних робiт.

Оскiltьки. ttiд час виiзду на вул. Болсунiвську,8 та 16 уповноважснi особи
сr,б'скта лtiстобулування були вiлсутнi, у .Щепартаменту не бчло пilстав lля
ск]lа.I(ання плаr,ерiалiв перевiрок за результатами державного apxiTeKTypHo-
,jr:iвельноtо к()нlроJlю. а о,tже надати копiТ запиryваних локуvенгiв не
вбltчасться за можливе.

Пунктом J постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про оптимiзаtliкr
tlргаtliв лерiкавнt,lгtl архiтектурно-булiвельного контролю та наглядуr)
Bir lj.OЗ.]020 Np 2l9 зупинено дiкl постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 2З.05.201l Nl 553 <ГIро затвердження Порядку здiйснення державного
арх i,I с ктr,рно-бу,tiвел ьн ого контролю), до початку виконання функчiй та
повнtlважень !,е;lжавноТ i нспекttii мiстобудування.

3вахаtочtl на tsиклалене. на сьогоднi у.Ц,епартамента вiлсутнi правовi
ttiдс,titви д,ltя здiйсtlення :litходiв державного rрхiтектурltо-булiвельttого
liон]l1о"lю,
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