ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУДШ ЕЛЬНА Ш СПЕКЦ1Я УКРАШ И
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЦ11
У М1СТ1 киев!
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НА ПРА ВЛЕН ИЯ
д л я проведен и я пл ан ового (позаплан ового) захаду
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.201Я

№

(д а та)

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 рок> № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 (нспекцй' у м1ст1 Киев!
Воронюк Андр1й Володимирович_____________________________________________
(посада, пр1звише, !м’я, по батьков! особи)

- •

для зд 1Йснення планово! ('позаплаповоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Реконструкц1я вбудованих прим1щень пш медичний центр в житловому
будинку на вул. Митрополита Василя Лиик1вського. 16-В та оФ1с стилобатноУ
частини. шо межуе з ним будинком у Солом’янському район! м. Киева».____________
(найменування та м1сцезнаходження об’скта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовники буд1вництва:
Ф1зична особа - ___ г-— _____ г - _______________________________________
Ф1зична особа - ..................- ---- -

_____

-------------- ------- -------------- ---------------------

П1дрядник - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю «СПЕЦАВТО-БУД»
(ТОВ
«СПЕЦАВТО-БУД»),
код
СДРПОУ
40106979.
03680.
м.
КиУв.
ВУЛ. Святошинська. 34-Л. к1мната 2.____________________________________________
Проекту вал ьник - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю «ФАМЕКС
1НЖИН1РИНГ» (ТОВ «ФАМЕКС ШЖИШРИНГ»!. код СДРПОУ 38778935, 04071.
м. Ки1в. вул. Ярославська. 39 Г_________________________________________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф!зичноТ особи/ф!зичноТ особи - пиприсмия)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вно1 д!яльност1, буд!вельних норм,
стандарт1в ! правил на п!дстав! наказу Грозпорядження) Державно!’ арх!тектурнобуд1вельно1 !нспекц1’1 Укра'ши в!д 24.09.2018 № 1193._____________________________
(найменування органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та плану перев1рок об’ект1в буд!вництва. замовниками яких е Ф1зичн1 особи, на
1Уквартал 2018 року._________________________________________________________
(п!дстава проведения планово'! (позаплановэ'О перев!рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
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року.

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
п1дприемства буд1вельноТ галуз1.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в державного
арх 1тектурно-буд1вельного контролю для зд 1Йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188“*^ Кодексу Укра’ш и про адм 1шстративн 1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто’1 статт! 2 Закону Укра’ш и «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вно’1 д1яльност1».

Заступник директора Департаменту
Державно’1 арх 1тектурно?!б^^Ш
1НСПеКЦ1‘1 у М1СТ1 КиС"^ ^ ^

Тетяна Петр1вна Полун1на
(!м’я, по батьков! та пр!звише)

