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Управлiння iнформацiйного забезпечення
та доступу до публiчноi iнформацii
апарату виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ
адмiнiстрацii)

За лорученням

заступника керiвника апарату виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi державноi рали (Ки'rЪськоi MicbKoi державноТ адмiнiстацiТ)
С. Ситнiченко в|д 26.| 1.2020 JФ бб48(з), ,Щепартамент з питань державного

архiтекryрно-булiвельного контролю MicTa Кисва виконавчого органу КиiЪськоТ
MicbKoT рали (КиТвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) (далi - !епартамент), в
межах повноважень, розглянув Ваш запит на отримання публiчноi iнформацii,
щодо будiвництва на просп. Перемоги, 50-А у Шевченкiвському районi.
За результатами розгляду повiдомпясмо.
Згйно з частиною другою cTaTTi 19 КонституuiТ УкраТни, органи
державноТ влади та органи мiсцевого самоврядування, iх посадовi особи
зобов'язанi дiяти на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi
Конституцiсю та законами УкраТни.
,Щепартамент здiйснюс повноваженЕя щодо державного apxiTeKrypHoбулiвельного контролю та дозвiльно-реестрацiйних функцiй стосовно об'ектiв
незначного (CCl) та середнього (СС2) класу наслiдкiв (вiдповiдальностi) на
територii MicTa Ки€ва з l2.10.201б.
Керуючись Законом УкраiЪи кПро реryлювання мiстобудiвноТ
дiяльностi> (далi - Закон), Порялком виконання пiдготовчих та будiвельних

робiт, затверд}(еним постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраlЪи вiд l3.04.20ll
ЛЪ 466 (далi - Порядок ЛЪ 466), ,Щепартамент заре€стрував подане замовником
будiвництва, ТОВ <Шулявка>, повИомлення про початок виконання
пiдготовчих робiт на об'ект <Булiвництво торгово-офiсного комплексу з
рестораном швидкого харчування та благоустросм i озелененням скверу на
просп. Перемоги, 50-А у Шевченкiвському районi м. Кисво вiд 23.04.2018
Л! КВ 0l0181131 195. Пiдрядна органiзацiя - ПрАТ <Агробудмеханiзацiя)).
.Що повiдомлення про початок виконання пiдготовчих робiт вiд 23.04.2018
М КВ 01018ll31195, замовником будiвничтва, ТОВ <Шулявка>, внесено
насryпнi змiни:
пiдрядну органiзацiю з ПрАТ <Агробудмеханiзацiя> змiнено на
(НКТ)
(лист вiд 25.05.20l8 Ns 073/40l4);
ПП
пiдрядну органiзацiю з ПП <НКТ> змiнено на ТОВ <Вiнербул> (лист
вiд l7.05.2019 Ns 07314264).
Слiд зазначити, що вiдповiлно ло Закону та Порядку Nч 466 (в релакчii на
момент ресстрацiТ повiдомлення про початок виконаннJl лiлготовчих робiт)
виконання функцiй органу лержавного архiтекryрно-булiвельного контролю на
етапi подання замовником будiвництва ловiдомлення про початок виконання
пiдготовчих робiт зведено до внесення iнформацii, зазначеноi у документах, до
€диного реестру документiв, цо дають право на виконання пiдготовчих та
булiвельних робiт i засвiлчують прийнятгя в експ.гryатацiю закiнчених
булiвништвоv об'сктiв. вiдомостей про по8ернення на доопрацювання. вiлмову
у видачi, скасування та анулювання зазначених документiв. Подання
замовником будiвничтва iнших документiв. oKpiM примiрника документа,
вiдповiдноi форми, законодавством не передбачено. Вiдповiдальн icTb за
достовiрнiсть даних у поданих документах несе замовник будiвництва.
За результатами проведеноi плановоi перевiрки на об'сктi: <Будiвництво

торгово-офiсного комплексу з рестораном швидкого харчування та
благоустросм i озелененням скверу на просп. Перемоги, 50-А у
Шевченкiвському районi м. Кисваl складено акт про недопущення посадових
осiб органу державного архiтектурно-булiвельного контолю на об'скт

будiвництва, пiдприсмства будiвельноi галузi лля виконання покJIалених на них
функцiй вiд 31.01,2020, видано замовниковi будiвництва, ТОВ <Шулявко,
обов'язковий до виконання припис про усуненю{ порушсння вимог
законодавства у сферi мiстобудiвноi дiяльностi, будiвельних норм, стандартiв i
правил вiд 31.01.2020. KpiM того, щодо ТОВ <Шулявка> винесено постанову
про накладення штрафу за правопорушення у сферi мiстобулiвноi дiяльностi
вiд 1 1.02.2020 Is 4120/07з-|69l.

З метою

притягнення посадовоi особи ТОВ <Шулявка> до
вiдповiдальностi передбаченот законодавством .щепартамент лисьмово
звернувся до Шевченкiвського УП ГУНП у м. Киевi. Iнформацiя з порушеного
питання вiд правоохоронного органу не надходила.

У

подальшому,

пiд час

неодноразових виТздiв посадовоi особи
,Щепартаменту |4.02.2020,0З.OЗ.2020 та 13.0З.2020, зокрема з представниками
Шевченкiвськоi районноi в MicTi Киевi державноi цмiнiстрацiТ, ,Щепартаменту

мiського благоустрою та полiцiТ, з метою проведення позапланових перевiрок,
в т. ч. перевiрки виконання вимог припису про усунення порушення вимог
законодавства у сферi мiстобулiвноi дiяльностi, будiвельних норм. стандартiв i
правил вiл31.01.2020, вiдповiдальнi посадови особи ТОВ <Шулявка> та
ТОВ <Вiнербулll були вiлсутнi, що унеможливило проведення перевiрок,

оскiльки вiдповiдно

до

вимог

п. 9

Порядку здiйснення державного

архiтектурно-булiвельного контролю, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраТни вiд 23.05.20l l Nч 55З, державний архiтектlрно-булiвельний
контроль здiйснюсться у присугностi суб'сктiв мiстобудування або ix
представникiв, якi будують або збулували об'ект будiвництва.
З огляду на викJIадене вище, вiдповiдальних посадових осiб
ТОВ <<Шулявкаl та ТОВ <Вiнербул> неодноразово було запрошено ло
Департаменту з доIýментами необхiдними для здiйснення заходiв державного
архiтекryрно-булiвельного контолю, :1ле у виfначений час вiдповiдальнi
посадовi особи зазначених вище суб'сктiв мiстобудування не з'являлися.

Враховуючи викладене, ,I|епартамент письмово звертався до
Шевченкiвського УП Г}'НП у м, Кисвi та до Головного управлiння

НацiональноТ полiцii у м. Киевi з проханням сприяти у проведеннi перевiрки.
,Щепартамент наказом вiд 26,0З,2020 Nq 70 на пiдставi невиконання вимог
припису про усунення порушення вимог законодавства у сферi мiстобулiвноi
дiяльностi, будiвельних норм, стандартiв правил вiд 31.01.2020, виданого
<Шулявка>
листа комунального пiдприсмства <Киiвський
метрополiтенr> виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноТ адмiнiстрачii) вiд 24.02,2020 N9 65-НЗ-1, скасував право на початок
виконання пiдготовчих робiт, набуте на пйставi поданого повiдомлення про
початок виконання пiдготовчих робiт вiд 23.04.20l8 Ns кВ 0l0l81l31195.
,Щержавна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя УкраТни зарееструвала

та

ТОВ

i

подане замовником будiвництва, ОК <ЕКСОЦ ПРЕМ'еР ШУЛrIВСЬКА),
повiдомлення про початок виконання пiдготовчих робiт на об'скт <Нове
будiвництво багатофункuiонального комплексу з благоустро€м i озелененням
скверу на просп. Перемоги, 50-А у Шевченкiвському районi м. Кисва>
Ns IY 0l020l280073. Пiдрядна органiзацiя - ТоВ <Вiнербул>.
,Щепартамент наказом вiд 21.05,2020 ЛЪ l22 на пiдставi листа
,Щепартаменту земельних pecypciB виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ) вiд l8.05.2020 Nq 057l6-88l5,
скасував право на початок виконання пiдготовчих робiт, набле на пiдставi
поданого повiдомлення про початок виконання пiдготовчих робiт
вiд 07.05,2020 Nq IY 01020l280073
В. о. лиректора ffепартамента
Наталiя Климчук 202 77
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