ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕНТ ДЕРЖ А ВН 01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЩ 1
У М1СТ1 КИСВ1
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В1ДПОВ1ДНО до постанови Каб1нету М1шстр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1ддшу нагляду за д1яльшстю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 {нспекцй' у м1ст1 Киев!
Близнюк Леон1д Леон1дович__________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)
ДЛЯ

зд1йснення шшневоУ (позапланово'Г) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’еюп: «Реставрац1я будинк1в 14-А. 14-Б (пам’яток {сторй' та арх1тектури
нац1онального значения! та 12-А. 12-Б (пам’яток 1сторп та арх1тектури нашонального
значения) на вул. Мала Житомирська (м1ськ1 садиби О. Мурашка) у Шевченювському
район! м. Киева (Попередн! роботи Протиавар1йн1 роботи)»________________________
(найменування та М1Сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд!вництва - ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИШСЬКО! М1СЬК01 РАДИ (КИШСЬКО! М1СБК01 ДЕРЖАВН01
А ЯМТНТСТРАТПТ). код СДРПОУ 02231933.01004. м. КиУв. бульв. Тараса Шевченка. 3.
Геншдрядна орган!зац!я - Товариство з обмеженою в1дпов!дальн!стю
«ЖОК.» (ТОВ «ЖОК.»), код СДРПОУ 39105605. 03150, м. Кшв. вул. 1вана
Кудр!. 37 А л1т. А; нежиле прим!щення № 1.
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в!дпов!дальн!стю
«ТВОРЧА АРХ1ТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ «Ю. ЛОСИПЬКИЙ» (ТОВ «ТАМ
«Ю. ЛОСИПЬКИЙ»), код СДРПОУ 19476876. 04070. м. КиУв. в у л . СПАСЬКА, 9.
(повне найменування юридично! особи/пр!звише, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зично1 особи - п1дприемця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вно1 д!яльност!, буд!вельних норм,
стандарт!в ! правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту Державно)'
арх!тектурно-буд!вельно1 !нспекц!'1 у м!ст! Киев! № 464 в!д 20.12.2018
(найменування органу держ авного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)

,, яке над!йшло листом пост!йно1 ком!с!'1 Ки’шськоГ
та звернення
м ! с ь к о 1 ради з питань м!стобудування, арх!тектури та землекористування,
(пш става проведения планово!' (позапланово'О перев1рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посв!дчення.
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Прац1вники орган 1В державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
пшприемства буд 1вельноТ галуз!.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Укра’ш и про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто'1 статт! 2 Закону Укра'ши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вно’1 д1яльност1».

Заступник директора Д епартал^нту
Державно’1 арх1тектурно-буд№ ^^ьно’1
1НСПеКЦП у М1СТ1 К и € В 1
(посада)

Тетяна Петрхвна Полун1на
(1м’я, ПО батьков! та пр1звише)

