ДЕРЖАВНА АРХГТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЩ1
У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраТнки. 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11; к1еу@(1аЫ.еоу.иа VVеЬ; Ьпр://\уту.с1аЫ.§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
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№

сС/к

(дата )

В 1ДПОВ1ДНО 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 1нспекц1'1 у шст1 Киев!
Близнюк Леонш Леоншович_______________________________________________________
(посада, пр1звише, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд1йснення плановоУ Гпозапланово'П перев1рки на
(непотр!бне закреслити)

о б ’скт!: «Прим1щення п1двалу № 42 та прим1щення першого поверху над ним на
вул. 1вана Франка. 27/31 (Богдана Хмельницького, 31/27) у Шевченк1вському район!
м. Киева»_________________________________________________________________________
(найменування та м!сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання с у б ’ектом м1стобудування
Товариство______3______обмеженою______в1дпов1дальн1стю______«РЕИДСТРЕИ»
(ТОВ «РЕЙДСТРЕЙ»), код СДРПОУ 38865933,01030 м. КиУв, в у л . 1вана Франка. 27/31
(повне найменування юридичноУ особи/пр1звише, 1м’я, по батьков! ф!зичноУ особи/ф!зичноТ особи - пиприемця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вноУ д1яльност1, буд!вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав! наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельноУ !нспекщУ у
м1ст1 Киев! №
21
в1д 21.01.2019
(найменування органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

колективного звернення _______________________________________________________
(п!дстава проведения плановоУ (позаплановоУ) перев!рки)

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

Прац1вники орган1в державного арх 1тект>рно-буд 1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
п1дприемства буд1вельноУ галуз!.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх 1тектурно-буд 1вельного контролю для зд 1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188"*^ Кодексу УкраУни про адм1Н1Стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в1Дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1Стобуд1вноУ д1яльност1».

Заступник директора Деп^
ДержавноУ арх 1тектурнр
1нспекш 1 у м1ст1 Киев!
(посада)

Тетяна Петр1вна Полун1на
(1м’я, по батьков! та пр1звише)

