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НАПРАВЛЕНИЯ
проведения планового (позапланового) заходу
№

(дата )

Вшповшно ДО постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраУни в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд 1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за Д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляд\^
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцн у М1ст1 Киев!
Лисак Серий Федорович_____________________________________________________
(посада, пр1звише, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ

зд1йснення планово! (позаплановоП перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Буд1вництво Велико! ОкружноУ дороги на Д1лянц1 вш просп. Маршала
Рокосовського до вул. БогатирськоУ з буд1вництвом транспортноУ розв'язки в р1зних
р1внях дшянка в1д просп. Маршала Рокосовського до вул. БогатирськоУ в
Оболонському район! м. Киева»_______________________________________________
(найменування та м1сиезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд 1вниптва - КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИСМСТВО «ДИРЕКЦ1Я
БУДгеН Ш ТВА
ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ
СПОРУД
КИЕВА»
м.
(КП «ДБШТС м. КИЕВА»!, код ЕДРПОУ 05445267, 01014. м. КиУв. в у л . Петра
Болбочана. 6._______________________________________________________________
Генпшрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (ТОВ «ЕКО-ЬУД-ТРЕЙД»), код ЕДРПОУ 39532133, 01042,
м . КиУв. ВУЛ. Чигор1на. 18, оф1с 325.____________________________________________
Генерал ьний проектувальник - Товариство з обмеженою вшпор1дальн1стю
«ШСТИТУТ________ «КИГВДОРМЮТПРОЕКТ»________ (ТОВ________ «ШСТИТУТ
«КИ1ВДОРМ1СТПРОЕКТ»!. код ЕДРПОУ 35812763. 01133. м. КиУв, бульв. Лес!
УкраУнки, 26.
(повне найменування юридичноУ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф1зичиоУособи/ф|ЗичноТ особи - пиприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в I правил на П1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельноУ {нспекцй’ у М1ст1 Киев! № 151 В1д 04.04.2019
(найменування органу держ авного арх1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

колективного звернення гр.
(пщстава проведения планово! (позаплановоТ) перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явлешп службового посв1дчення.
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Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
пщприемства буд1вельноТ галуз!.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац 1вниыв
орган1в
державного
арх1тект>'рно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188"*^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону Украши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м 1стобуд1вно1 д1яльност1».

Заступник директора Департаменту
Державно! арх1тектурно-буд1вельно1
1нспекци у м1ст! Киев!
________
(посада)
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Тетяна Петр1вна Полун1на
(1м’я, по батьков! та пр1звише)

