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ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЩЯ УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХТТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНО! ШСПЕКЩ1
У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраУнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@(1аЫ.еоу.иа \уеЬ; ЬПр://\у\ууу.с1аЫ.§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
2 ^ 0 ^ . 2 о/д

№

Т /и .

_________

(дата)

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1Н1стр1в Украши В1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в 1д д 1л у нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового наглядл'
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцн у м1ст1 Киев!
Подк1н Борис Леоншович_________________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! осо5и)

для зд1йснення нлапооо! (позапланово'О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

о б ’гкт!: « Б у л 1в н и ц т в о ж и т л о в о г о комплексу з о б ’сктами обслуговування населения на
вул. Михайла Максимовича (ТрутенкаТ 3 у ГолосП'вському район! м. Киева»_________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання су б ’ектом м1стобудування
Замовник буд1вниптва - ДЕРЖАВНА ОРГАН13АШЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
ЦЕНТРАЛЬНЕ ТЕРИТОР1АЛЬНЕ УПРАВЛШНЯ КАШТАЛЬНОГО БУД1ВНИ11ТВА
( ЦТУКБ ). код СДРПОУ 34578571. 03049. м. КиУв. просп. Пов1троФлотський. 28-А.
Генп1дрядна орган1защя Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«ШВНШНО-УКРАШСЬКИЙ БУДЮЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»
(ТОВ
«АЛЬЯНС»),
код СДРПОУ 35129952. 03150, м. Киш, вул. Горького (Антоновича), 131.____________
Генеральний проектувальник - Приватне пшприемство «АРХ1ТЕКТУРНА
МАЙСТЕРНЯ «МОСПАН» (ПП «АРХ1ТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ «МОСПАН»),
код СДРПОУ 34840359. 02068, м. Киш, просп. Миколи Бажана. 1М. кв. 311__________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф!зичнэ1 особи/ф1зичноТ особи - пшприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно1 д 1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в I правил на п1дстав1 наказу (розпоряджекня) Департаменту Державно!
арХ1тектурно-буд1вельно1 1нспекш1 у
м1ст1 Киев! № 28
в1д 24.01.2019
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення

________

(пщстава проведения планово!’ (позапланово’О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк дп направления з «

^ 2

» до «

С? 2 .

» 20 У ^

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дприемства буд1вельно1 галуз!.
Вщпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статг! 188'*^ Кодексу Укра'ши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоТ статт! 2 Закону Украши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1Стобуд1вно1 д1яльност1».

Заступник директора Деп
ДержавпоТ арх1тектурно
1нспекцп у М1ст1 Киев!
(посада)
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Тетяна Петр!вна Полун1на
( 1м’ я, по батьков! та пр1звише)

