ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХТТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНО! ШСПЕКЩ!
У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11: к!еу@(1аЫ.!гоу.иа \уеЬ: 1шр://\у\у\у.с1аЫ.§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
Н 03. 2 - о п

№

(д а т а )

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраТни в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд 1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в 1 д п 1л у нагляду за д 1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцп у м1ст1 Киев!
Подк1н Борис Леон 1дович
____________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)
ДЛЯ

зд1йснення планово! (позаплапово’О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Будинок прибутковий. пам’ятка арх 1тектури та м1стобудування
м1сцевого значения охоронний № 503-Кв на вул. Шовковичн1й. 36/7 у Печерському
район! м. Киева»_________________________________________________________________
(найменування та м!сцезнаходження об’скта)

щодо дотримання су б ’ектами м1стобудування
Товариство 3 обмеженою в1дпов!дальн 1стю «ГРАНД ПЛЮС-В» (ТОВ «ГРАНД
ПЛЮС-В»), код СДРПОУ 37184051, 03022, м. КиУв. вул. Васильювська. 23-А.________
Товариство
3
обмеженою
в1дпов1дальн1стю
«МАКРОМЕЛБУД»
(ТОВ
«МАКРОМЕДБУД»!.
код
СДРПОУ
41992492.
04080,
м.
Ки'ш,
ВУЛ. Юрювська. 34-А.
(повне найменування юридичноУ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф!зичноУ особи/ф!зичноТ особи - п!дприемця)

вимог законодавства у сфер! м 1стобуд 1вно 1 д 1яльност 1. буд1вельних норм.
стапдарт!в ! правил на п!дс 1ав! наказу (розпорядження! ДержавноУ арх!тект\'Рно
будшельно! !нспекцп УкраУни в!д 19.12.2018 № 1617.________________________________
(найменування органу державного арх1тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та плану перев!рок о б ’ект!в буд!вництва, замовниками яких е ф!зичн! особи на
2019 р!к._________________________________________________________________________
(пш става проведения планово!' (позапланово'О перев!рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посв!дчення.
Строк дп направления з « /1 О I.

» до « 2 .1 .0 3

» 2 0 _ /9 _ р о к у .

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд 1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
п1дприемства буд 1вельно 1 галуз1.
В 1дпов 1дальн 1сть за недопущения прац1вник1в орган1в державного арх 1тектурнобуд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною другою
статт! 188'*^ Кодексу УкраТни про адм1н1стративн1 правопорушення та пунктом 2
частини шостоТ статт! 2 Закону УкраТни «Про в1дпов1дальн1сть за правопорушення у
сфер! М1СТ0буД1ВН0Т Д1ЯЛЬНОСт 1».

Заступник директора Д еп арт
ДержавноТ арххтектурно-б^ущйейьноТ
1нспекци у м1ст1 Киев!
(посада)

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

