ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕНТ Д ЕРЖ А ВН 01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЦ11
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та!1: к1еу@(1аЫ.еоу.иа \уеЬ: Ьпр://\ууулу.с1аЫ.ёОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
проведения планового (позапланового) заходу
№
(дата)

В1ДП0В1ДН0 до постанови Каб 1нету М1н1стр1в УкраУни в1д 23 травня
2011 року № 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 ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 хнспекцП' у м1ст1 Киев!
Лисак Серпй Федорович_____________________________________________________
.
ДЛЯ

(посада, пр!звище, 1м’я, по батьков! особи)

- •

зд 1йснення нлановоУ (позаплановоУУ перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’екп: «Будинок прибутковий. 2-а пол, XIX ст, 1872 р- пам’ятка арх1тектури
м1сцевого значения, охоронний № 900-Кв. Реставрац1я та пристосування п1д
косметичний
салон-магазин
нежитлового
прим1щення
групи №
3 на
вул. Костянтин1всыай. 18 у Подшьському район! м. Киева»________________________
(найменування та м!сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовники:
Ф1зична особа _____
________ _ _____

_____ ____

______

Ф1зична особа Генпшрядна орган1зац1я - Приватне п1дприемство «БУДРЕМКОМПЛЕКТ»
(ПП «БУДРЕМКОМПЛЕКТ»!, код СДРПОУ 34427153. 04077. м. КиУв.
ВУЛ. Дншроводська. 1-А.
Генеральпий проектувальник
Приватне пшприьмсгво
«ЕКСЕДРА»
(ПП «ЕКСЕДРА»), 30183973. 04074. м. КиУв. вул. Автозаводська, 5, кв, 181.
(повис найменування юридичноТ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф!зичноТ особи/ф!зично1 особи - пшприсмця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вноУ д1яльност!, буд!вельних норм,
стандарпв ! правил на пщстав! наказу (розпорядження) ДержавноУ арх!тектурнобуд!вельноУ !нспекц!У УкраУни № 976 в!д 08.09.2015 та Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд!вельноУ 1нспекц1У у м1ст! Киев! № 457 в!д 14.12.2018
(найменування органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення
1нспекц!У УкраУни.

. яке над!йшло до ДержавноУ арх1тектурно буд1вельноУ

(п!дстава проведения планово!’ (позапланово’О перев!рки)

Направления .ц1йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк д1Унаправления з «

^

до «

0^

» 20

року.

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд 1вництва,
п1дприемства буд1вельноТ галуз!.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
пращвник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд 1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статп 188'*^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоТ статг! 2 Закону Украши «Про вшповщальн1сть за
правопорушення у сфер! м 1стобуд 1вно1 д1яльност1».

Заступник директора Д е п а р т ш е н '^ '
Державно! архПектурно-буДй^йьдш ^
1нспекцн у М1СТ1 Киев!
(посада)

|| ^

'

;мсге- '.^

Тетяна Петр1вна Полун1на
(!м’я, по батьков! та пр1звише)

