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ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРА1НИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЩ1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! Укршнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@с1аЫ.аоу.иа \уеЬ; Н«р://\V^V\V.с^аЬ^.§ОV.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
д л я п роведен и я план ового (п озап лан ового) задрд^

19 М ~^^7.

№

(дата)

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арххтектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду вшд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДержавноТ арх1тектурно-буд1вельно1 хнспекцП' у- м1ст1 Киев!
Близнюк Леонш Леоншович_______________________________________________________
(посада, пр1звище, !м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд1йснення планово? (позаплановоЛ перев1рки на
(нси01р1бне закреслити)

об’ект!: «Реконструкц1я квартири № 15 в житловому будинку № 1-3/5 на
вул. П ушк1нськ1й у Шевченк1вському район! м. Киева»______________________________
(найменування та м1сиезна\одження об’скта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Приватне п1дприемство «АТТ1К-М» ШП «АТПК-М »), код СДРПОУ 33702971,
83086, Донецька обл. м. Донепьк. вул. Красноарм1йська. 26.
Ф1зична особа - ____ _________ _________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зично1 особи - пшприсмця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вно1 д!яльност1, буд!вельних норм,
стандарт!в 1 правил на п!цстав! наказу (розпорядження) Державно? арх!тектурнобуд1вельно? [нспекщ? УкраУни № 976 в!д 08.09.2015 га Денаргаменту Державно?
арх!тектурно-буд1вельно? 1нспекц!? у м!ст! Киев! № 382 в!д 29.10.2018
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

у.

та звернення г р . __ ...... . ........ яке над!йшло листом Департаменту з питань
державного арх!тектурно-буд!вельного контролю м!ста Киева виконавчого органу
КиУвсько? м !сько1 ради (КиУвсько? м!сько? державно? адм!н!страц!?У__________________
(п1дстава проведения планово)’ (позапланово'О перев1рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк д!У направления з « ( 0 / -

Н

» до «_

»20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
п1дприемства буд1вельно1 галуз1.
Вшпов1дальн1сть
за
недопущения
пращвник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу УкраТни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоТ статт! 2 Закону Укра’ши «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! М1СТобуд1вно'1 д1яльност1».

Заступник ди ректора Департам енту
о -б у д 1вельно’Г
Державн
Тетяна Петр!вна П олуш на
(1м’я, по батьков! та пр!звище)

