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,Щиректоровi КБУ <Контактний центр MicTa
Киева>
Л. Жуковiй

У [епартаментi з питань державного архiтектурно-будiвельного
контролю MicTa Кисва виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoT державноi адмiнiстрацii) (лалi -,Щепартамент), в межах повновiDкень,

розглянуто Ваше звернення до КБУ <Контактний центр MicTa Кисва>
вiд 26.05.2020 }lЪ 0-432806/l щоло результатiв проведення позаплановоТ
перевiрки дотриманIrя вимог законодавства у сферi мiстобудiвноi дiяльностi на
вул. Болсунiвськiй, 8 у Печерському районi. За результатами розгляду
повiдомлясмо.

Через електронний кабiнет замовником будiвництва, ОК <ОРСЕЙ КИiВ",
подано повiдомлення про початок виконання пiдготовчих робiт вiд |9.02-2020
.I!Ъ КВ 0l l200500767 на об'скт будiвництва: <Реконструкцiя складськоi будiвлi
(нежитлового будинку) з пристосуванням пiд житловий булинок на
вул. Болсунiвськiй (С. Стрlтинського), 8 у Печерському районi м. Кисво>, яке
заре€стровано автоматично за допомогою програмних засобiв ведення сдиного
ре€стру документiв, цо дають право на вико]]ання пiдготовчих та будiвельних
робiт i засвiлчують прийняття в експлуатачiю закiнчених будiвничтвом
об'сктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у вилачi.
скасування та анулювання зазначених документiв.

Пiд час виlЗлу на мiсце посадовоi особи .Щепартаменту, з метою
проведення перевiрки, вiдповiдальнi особи суб'екта мiстобудування були
вiдсутнi, що }ъеможливило проведенкя перевiрки.

Вiдповiдно до пункту 9 Порядку здiйснення державного apxiTeKrypHo-
булiвельного контролю, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 2З.05.201l ЛЪ 553, державний архiтекryрно-булiвельний контроль
здiйснюсться у присутностi суб'ектiв мiстобудlъання або ix представникiв, якi
булують або збулували об'скт булiвничтва.

гщ]

па Ns



Враховуючи. зазначене,,Щепартамент замовнику будiвництва,
тоВ (оРсЕЙ КИiВ> та просктнiй органiзачii, ТоВ (Бк дiлднт ПЛЮС),
надrслав запрошення щодо прибуття уповноваlкених осiб до {епартаменту та
надання вiдповiдноiдок}r,лентацii, необхiдноiдля проведення п.ре"фкr,

kpiM того,,щепартамент з питzlнь державноп) архiтекryрно-булiвельного
контролЮ MicTa Киева наказом вiД 21.05,2020 Np l23 скасував право на початок
виконання пiдготовчих робiт, набуте на пiдставi поданого повiдомлення про
початок виконання пiдготовчих робiт вiд |9.02,2020 Л! КВ 0l12005007б7 на
об'скт будiвницТва: <<РеконструкЦiя складськоi буДiвлi (нежитлового булинку) з
пристосуванням пiД житловий булинок на вул. Болсунiвськiй
(С. Струтинського), 8 у Печерському районi м. Киева>.

При цьому наголошусмо, Що процедуру здiйснення заходiв, спрямованих
на дотриманнЯ замовниками! проектувzrльниками, пiдрядниками,
сертифiкованими вiдповiдальними виконавцями робiт, пiлприсмствами, що
надають техяiчнi умови щодо iнженерного забезпечення об'скта будiвництва,
та експертними органiзацiями вимог законодавства у сферi мiстобудiвноi
дiяльностi, булiвельних норм, стандартiв i правил пiд час виконання
пiдготовчих та будiвельних робiт визначае Порядок здiйснення деря(авного
архiтекryрно-буЛiвельногО контролю, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 23.05.20l l Ns 553.

Разом з тим, повiдомлясмо, що пунктом 3 постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни <ГIро оптимiзацiю органiв державного архiтекryрно-будiвельного
контролЮ та нагляду) вiд l3.03.2020 Nэ 2l9 зупинено дiю постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiД 23.05.20l1 Nэ 553 <Про затвердження Порядку
здiйснення_державного архiтекryрно-булiвельного nonrporrou до початку
виконання функцiй та повноважень .щержавноi iнспекцii мiстобуд}ъання.

зважаючи на викладене, на сьоюднi у ,щепартамента з пи]ань державного
архiтектурно-булiвельного контролю MicTa Киева вiдсутнi правовi пiдстави для
здiйснення заходiв державного архiтекryрно-булiвел""оaо *оп1ропю.

В. о, директора оксана Попович
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