ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛБНА Ш СПЕКЦ1Я УКРАШ И
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЦ11
УМ1СТ1 киев1
бульв. Лес! УкраУнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@с1аЫ.еоу.иа \уеЬ: Ьпр://\у\у\у.с1аЫ.80У.иа

НАПРАВЛЕНИЯ

'10

1 2 .2

для проведения планового (позапланового) заходу
№ ____ ___ ^ /Н ______

(дата)

Вшповщно до постанови Каб1нету М1Н1стр1в Украши 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-буд1вельноТ 1нспекц11 у М1ст1 Киев!
Воронюк А н д р 1й Володимирович__________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ

зд1Йснення пданово! (позапланово’О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: « Б у д у в н и ц т в о адм1н1стративно-житлового будинку по вул. У р и ц ь к о г о
(Митрополита Василя Липк1вського). 35 у Солом’янському район! м. Киева»_________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання с у б ’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - Державне п1дприемство «Науково-дослшний та
конструкторсько - технолопчний 1нститут м1ського господарства» (ДП«НЛКТ1 МГ»),
код СДРПОУ 03363588. 03035, м. КиУв. вул. Урицького. 35.__________________________
Генпшрядна орган1защя - Товариство з обмеженою в1дповшальн1стю «НВФ
УКРБУДПРОЕКТ 1» (ТОВ «НВФ УКРБУДПРОЕКТ 1»Т код СДРПОУ 33550340. 03028.
м. Ки 1в. ВУЛ. Велика КитаУвська. 10-А.______________________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
Науково-проектне арх1тектурне бюро «ЛЩЕНЗ I АРХ» (ТОВ НПАБ «ЛШЕНЗ I АРХ»),
код СДРПОУ 24722324. 03037, м. КиУв. в у л . Максима Кривоноса. 2-А________________
(повне найменування юридично! особи/пр13вище, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зичноТ особи - пшприемия)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноТ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх 1тектурно-буд 1вельно 1 1нспекш1 у м1ст1 Киев! № 442 вш 10.12.2018
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)
та звернення __________________ , яке над1йшло листом Секретар1ату Каб1нету
М1Н1стр1в Украши до Державно! арх1тектурно-буд1вельно11нспекщ1 Укра'ши._________
(п1дстава проведения планово! (позапланово’О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк дп направ4)ення з « 1 ^ 1 2

» до « 2 2 . 'I 2. » 20_;[^_ року.

/

Прац 1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд 1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дприемства буд1вельноТ галуз!.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд 1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в1Дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1».

Заступник директора
ДержавноУ арх1те
Тетяна Петр1вна П олуш на
(1м’я, по батьков! та пр1звише)

