ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЩЯ УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ1

У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11: к.1еу@ (1аЫ .еоу.иа VVеЬ: НПр://уу\у\у.(1аЫ .§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ

н дг.

для проведения планового (позапланового) захо!

№ _

(д а т а )

Вщповшно до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраУни в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дл1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц11 у м1ст1 Киев!
Близнюк Леонш Леон1дович__________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

для зд 1йснення планевоУ (позаплановоП перев1рки на
(непотр1бпе закреслити)

об’ект!: «Буд1вництво мостового п1шох1дно-велосипедного переходу м1ж парками
«Хрещатий» та «Володимирська Прка» у Печерському та Шевченювському районах
м. Киева»___________________________________________________________________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд 1вниптва - КОМУНАЛЬНЕ ПШПРИСМСТВО «1НЖЕНЕРНИЙ
ЦЕНТР» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИШСЬКО! М1СЬК01 РАДИ (КИШСЬКО! М1СЬК01
ДЕРЖАВНО! АДМ1Н1СТРАШЦ (КП «1НЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР»), код СДРПОУ 33239981.
01030. м. КиУв. вул. Твана Франка. 12 А, л1т. Б.___________________________________
Генеральна пшрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою вшповшальн1стю
«СПЕЦАВТО-БУД» (ТОВ «СПЕЦАВТО-БУД»!. код СДРПОУ 40106979. 03680.
м. КиУв. ВУЛ. Святошинська. 34-Л. к1мната 2._____________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою вшпов!дальн1стю
«ПРОЕКТН1 СИСТЕМИ ЛТД» (ТОВ «ПРОЕКТН1 СИСТЕМИ ЛТД»), код СДРПОУ
33345473. 02094. м, КиУв. вул. Хоткевича Гната. 12. оф1с 177._______________________
(повне найменування юридично!' особи/пр1звише, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зично1 особи - п1дприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд!вноУ д!яльност1, буд!вельних норм,
стандарт!в ! правил на п!дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд!вельноУ !нспекц1У у м1ст1 Киев! № 77 в1д 21.02.2019
(н ай м енуван ня о р ган у д ер ж а в н о го арх1тектурно-буд1вельного контролю , д ата т а н о м ер н аказу)

звернення______________________ громади м!ста Киева.___________________________
(п1дстава п р о вед ен и я планово!' (позапланово'О перев1рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк д!У направления з « ■2.'^• б 2.

» до «_ 2^. О г.

» 20 2 3 року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд!вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
п1дприемства буд 1вельно 1 галуз!.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
пращвниюв
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу УкраТни про адм1Н1СТративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоТ статт! 2 Закону Украши «Про в1Дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1стобудщщ[^^льност1>>.

Заступник директора Департаменту
Державно! арх1тектурф>буд1вельноТ
1нспекци у м1ст1 Киев! у. у
(п о сад а)

Тетяна Петр1вна Полун1на
П1ДПИС)

■К'Р«'

(1м’я, по батьков! та пр1звиш е)

