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ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА Ш СПЕКЦ1Я УКРАШ И
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЩ1
У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраУнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11: к1еу@с1аЫ.еоу.иа ;уеЬ: Ьпр://\у>ллу.с1аЫ.ёОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ

для проведения планового (позапланового) заходу

1^ 02 и /3

№

///

(д а т а )

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головнин 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду'
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекци’ у м 1с т 1 Киев!
Близнюк Леонш Леон1дович_________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ

зд1Йснення

ш ш ю вег

(позаплановоТ) перев1рки на

(пепотр!бне закреслити)

«Чорноморка»
на
об’ект!:
«Нежитлов!
прим1щення
ресторану
вул. Олеся Гончара. 15/3 у Шевченк1вському район! м. Киева»_____________________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Товариство 3 обмеженою В1дпов 1дальн 1стю «ЧЕРНОМОРКА НА ГОНЧАРА»
(ТОВ «ЧЕРНОМОРКА НА ГОНЧАРА»), код СДРПОУ 42425496. 01025. м. Киш.
ВУЛ. Олеся Гончара. 15/3 л1т. А.________________________________________________
Приватне пшприсмство «Ф1РМА-А1С» (ПП «Ф1РМА-А1С»). код €ДРПОУ
19129274, 01025. м. Кшв. вул. Олеся Гончара. 15/3______________________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1зРише, 1м’я, по батьков! ф!зичноУ особи/ф!зично 1 особи - пиприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноТ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в I правил на П1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно!
арХ1тектурно-буд1вельно 1 1нспекц1'1 у м1ст1 Киев! № 142 вш 28.03.2019
(найменування органу держ авного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та ном ер наказу)

службово! записки В1Д 28.03.2019 № С10/26-2803/2 та колективного звернення
(пи става проведения планово! (позапланово'О перев!рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
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«

с^

» 2 0 _ ^ _ року.

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дпри€мства буд1вельноТ галуз!.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган 1В державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення 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 1вно1 д1яльност1».

Заступник директора Дета^^менту
Державно! арх1тектурнО:
1нспекцп у м1ст1 Киев!
(посада)

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

