ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ1

УМ1СТ1киев!

бульв. Лес! УкраУнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та!1: к1еу@(1гЫ.еоу.иа \уеЬ: НПр://\уту.с1аЫ.§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
з а м ду
/
для проведения планового (позапланового)I зам
№
ГА

0^. 01 г о / 3
(д ата)

В 1ДП0В1ДН0 ДО постанови Каб1нету М1Н1Стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться;
1.
Головний 1 нспектор буд1 вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1 яльн1 стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду'
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1 нспекцн у м1ст1 Киев!
Капуспн В1ктор Олександрович_______________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я. по батьков! особи)

ДЛЯ зд 1 йснення планово! (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’скт!: «Комплекс адм1н1стративних буд1вель Вищого господарського та Вищого
алм1 Н1 стративного суд1в Украши на перетин! бульв. Дружби Народ1в та
вул. Старонаводницько! у Печерському район! м. Киева»__________________________
(найменування та м1сцезнаходження об’скта)

щодо дотри.мання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд1вниптва - ВИШИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАШИ.
код СДРПОУ 00018738. 01016. м, КиУв. вул. Копиленка. 6.______________________
Генпшрядна орган1зац1я - Ф1РМА «Т.М.М.» - товариство з обмеженою
виповшальн1стю (Ф1РМА «Т.М.М.»-ТОВ). код СДРПОУ 14073675. 04116. м. КиУв.
ВУЛ. Пров1 антська, 3.____________ «_________________________________________
Генеразьний проектувальник - Приватне акц1онерне товариство «АЕРОБУД»
(ПрАТ «АЕРОБУД»), код СДРПОУ 21598792, 03148, м. Кшв. вул. Пшенична. 4
Предмет перев1рки: дотримання вимог закоиодавства у сфер!
.М1СТОбуД1ВН01 Д1ЯЛЬНОСТ1, буД1ВеЛЬНИХ НОрМ, СТаНДарТ1В 1 правил П1Д час виконання
П1ДГОТОВЧИХ та буд1вельних роб1т.
(повие найменування юридичноТ особи/пр1звише, 1м’я. по батьков! ф!зично1 особи/ф!зичноТ особи - пиприемця)

ви.мог закоиодавства у сфер! м1стобуд1вно1 Д1Яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департа.менту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1 вельно1 1 нспекц11 у м1ст1 Киев! № 90 вш 04.03.2019
(найменування органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

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

Направления Д1 йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк Д11 направления з «

С?Ъ

» до «

» 20 / ^

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1 вництва,
П1дприемства буд1вельно1 галуз!.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1 вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'^^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону Укра’ши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1Стобуд1вно’1д1яльност1».

Заступник директора Департаменту.
Державно’1 арх 1тектурно-б^д1 вельно’1
1нспекцп у М1 СТ1 Киев!
/
(посада)

Тетяна Петр1вна Полун1на
(1м’я, по батьков! та пр1звище)

