ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРАШИ
Д Е П А РТ А М Е Н Т Д Е Р Ж А В Н 01 АРХ 1ТЕКТУРН О -БУД1ВЕЛ ЬН 011Н СП ЕК Ц 11

УМ1СТ1 киев1
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11: к1еу@с1аЫ.еоу.иа \уеЬ: Нпр://\ум^.с1аЫ.ёОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
д л я п роведен и я пл ан ового (позаплан ового) заходу
_________
(д а т а )

Вшповшно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тект\’рнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1Нспектор буд1вельного нагляду в1ддшу нагляду за Д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду'
Департаменту ДержавноТ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц11 у м1ст1 Киев!
Гончаров ОлексШ Серпйович______________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд1йснення планово! (позапланово!') перев1рки на
(непотр1бне закресличи)

об’екп: «Ремонт та реставрашя нежитлового прим1щення № 173 (л1т. А) на
вул. Заньковецькоь 4/15 у Печерському район! м. Киева»____________________________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання су б ’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - Доч1рне п1дприемство «КОМПАН1Я «ОРСЕИ Украша»
(ДП «КОМПАН1Я «ОРСЕЙ Укоаша»!. код СДРПОУ 31604891. 01001. м. Киш,
ВУЛ. ЗаньковецькоТ. 4/15.___________________________________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дповшальтстю
«ТВОРЧА АРХ1ТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ «А. ВОЛОДАРСЬКА» (ТОВ «ТВОРЧА
АРХ1ТЕКТУРНА'МАЙСТЕРНЯ «А. ВОЛОДАРСЬКА»), код СДРПОУ 35962748.
58002. Чершвецька обл.. м. Черн1вц1. вул. 1вана Франка. 11__________________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф1зично1 особи/ф!зичноТ особи - пиприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельно1 {нспекшУ у м1ст1 Киев! №
20
в1д 21.01.2019
(найменування органу державного арх!те1стурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення

_________________________________________________________________

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

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.

Строк Д11 направления з «

» до «

» 20

року.

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
п1дприемства буд 1вельно 1 галуз1.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188^^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
п>'нктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону Укра'ши «Про в1дпов1датьн1СТЬ за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вно'1 Д1яльност1».

Заступник директора Департам енту
Д ерж авно'1 арх1тектурно-буд1вельно'1
1нспекцп у м1ст1 Киев!________________
(посада)

