ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕНТ ДЕРЖ АВНО! АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ 1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та!1: к!еу@(1аЫ.еоу.иа \уеЬ: Ьпр://\у\у\у.<1аЫ.20У.иа

20 аз.

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу

(дата)

В 1ДПОВШНО до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраУни в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1ддшу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц1’1’ у м1ст1 Киев!
Близнюк Леон1д Леон1дович__________________________________________________
(посада, пр1звише, 1м’я, по батьков! особи)
ДЛЯ

зд 1йснення плановоУ (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Буд1вництво житлового
будинку
з п1дземним
паркУнгом
на
вул. Кудрявсьюй, 45 у Шевченк1вському район! м. Киева»________________________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва Державне пшприемство «УКРШВЕСТБУД»
(ДП «УКР1НВЕСТБУД»). код СДРПОУ 31405158, 01024, м. КиУв, вул. Банкова, 3.
Генп1дрядна орган1зашя - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«ГАРАНТБУД1НВЕСТ» (ТОВ «ГАРАНТБУДШВЕСТ»), код СДРПОУ 38807075.
03061. м . КиУв. ВУЛ. Шепелева Миколи. 6 .
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю «АВГ
ПРОДЖЕКТ ТРУП» (ТОВ «АВГ ПРОДЖЕКТ ТРУП»), код СДРПОУ 39661901.
03124. м. КиУв. ВУЛ. Миколи Василенка 7-А. оФ1с 3-12____________________________
(повне найменування юриднчпоТ особи/пр1звищс, 1м’я, по батьков! ф!зично!' особи/ф1зичноТ особи —нинрисмця)

Предмет перев1рки: дотримання вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноУ
д 1яльност1, буд 1вельних норм, стандарт1в 1 правил п1д час виконання п1дготовчих та
буд1вельних роб1т.
вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельноУ 1нспекц1У у м1ст1 Киев! № 130 в1д 20.03.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення.
(п1дстава проведения планово!' (позапланово'О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
%

Строк д1Унаправления з «

2.

^-3 _» до «

^

-

5 С'^
.

О

» 20

року.

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дприемства буд1вельно'Г галуз1.
Вщпов1дальн 1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд 1Йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188"^^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частики шостоУ статт! 2 Закону Украши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м 1стобуд 1вно 1 д 1яльност 1».

Заступник директора Департа:
Державно! арх1тектурно-буд1Шйно1;
1НспекцГ1 у М1СТ1 Киев!
(посада)

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

