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________________  №  ____________
Заступнику міського голови – секретарю 
Київської міської ради 
Володимиру БОНДАРЕНКУ

Постійній комісії Київської міської ради 
з питань архітектури, містобудування та 
земельних відносин 

Шановний Володимире Володимировичу!

Київська міська військова адміністрація розглянула підтриману 
електронну петицію № 11243 «Знести недобудову на проспекті Леся Курбаса» 
та повідомляє.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) здійснює повноваження в сфері дозвільних та 
реєстраційних функцій, державного архітектурно-будівельного контролю за 
дотриманням вимог містобудівного законодавства під час виконання 
підготовчих та будівельних робіт щодо об’єктів будівництва, що за класом 
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та 
середніми (СС2) наслідками, розташованих на території міста Києва,                               
з 12.10.2016.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
міста Києва не видавав, не реєстрував документів, що дають право на 
виконання підготовчих/будівельних робіт та не приймав об’єкти будівництва в 
експлуатацію за цією адресою.

За наявною в Департаменті з питань державного архітектурно-
будівельного контролю міста Києва інформацією повідомляємо, що Державна
архітектурно-будівельна інспекція України видала замовникам будівництва, 
комунальному підприємству «Київпастранс» та товариству з обмеженою 
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відповідальністю «Фаворит-Поліс» дозвіл на виконання будівельних робіт 
«Реконструкція зупинкової станції лінії швидкісного трамваю під транспортний 
комплекс з пунктом масової посадки громадського призначення 
з надземним гаражем - паркінгом від вул. Старовокзальної до Великої 
кільцевої дороги станція «Кільцева дорога» (Коригування)» від 16.08.2019 
№ ІУ 113192280705.

За класом наслідків (відповідальності) зазначений об’єкт будівництва 
належить до об’єктів із значними (СС3) наслідками.

Повноваження стосовно державного архітектурно-будівельного контролю 
та дозвільних функцій щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів із значними наслідками (СС3) здійснює Державна 
інспекція архітектури та містобудування України (бульв. Л. Українки, м. Київ, 
01133).

Враховуючи викладене, пропоную звернутися до Державної інспекції 
архітектури та містобудування України для розгляду в межах повноважень 
порушених питань в електронній петиції № 11243 «Знести недобудову на 
проспекті Леся Курбаса».

З повагою 

Заступник голови                                                                           Вячеслав НЕПОП

Оксана Попович
Микола Руденко  202 77 72


