ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕ П А РТ А М Е Н Т Д Е Р Ж А В Н О ! АРХТТЕКТУРН О-БУДШ ЕЛЬНО! Ш СПЕКЩ 1

УМ1СТ1киев!
бульв. Лес! УкраУнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к!еу@с1аЫ.аоу.иа \\еЬ: ЬПр://\у\улу.с1аЫ.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
/(2. СН КО

№

)) / Н

(д ата)
В 1ДПОВ 1ДНО

постанови Каб1нету М1Н1стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельноТ 1нспекц1’1 у м1ст1 Киев!
Гончаров Олекс1й Серпйович_______________________________________________________
ДО

(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд1йснення планово! (позапланово'О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’скт!: «Реконструкп1я нежитлово! буд1вл1 ('прим1щень) г у р т о ж и т к у п 1д ж и т л о в ! та
прибудовою житлового будинку по вул. Василя Стуса. 7 у Святошинському район!
м. Киева»
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
М1ШСТЕРСТВА
Замовник буд1вництва ГОЛОВНЕ УПРАВЛШНЯ
ВНУТР1ШН1Х СПРАВ УКРАШИ В М1СТ1 КИСВ1 (ГУМВС УКРАШИ В М1СТ1
КИСВ1). код СДРПОУ 08592201, 01601, м. Киш, вул. Володимирська. 15.____________
Генп1дрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«ПШНТЧНО-УКРАШСЬКИЙ БУДШЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»
(ТОВ
«АЛЬЯНС»!,
код СДРПОУ 35129952, 03150. м. Ки'ш, вул. Горького (Антоновича), 131.____________
Генеральний* проектувальник^ - Товариство з обмеженою в1дповшальн1стю
«УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» ГТОВ «УБД»), код СДРПОУ 32920218. 03083. м. КиУв,
просп. Науки, 63._________________________________________________________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звише, 1м’я, по батьков! ф1зичноУ особи/ф1зичноТ особи - п1дприемця)

Предмет перев1рки: дотримання вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вно!
д1яльност1, буд!вельних норм, стандарт1в 1 правил п!д час виконання п!дготовчих та
буд!вельних роб1т.
вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вно‘Г д!яльност!, буд!вельних норм,
стандарт!в ! правил на пщстав! наказу (розпорядження) Департаменту' Державно!
арх!тектурно-буд!вельно! !нспекц !1 у м!ст! Киев! №
173 в!д 16.04.2019
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)
яке над!йшло листом Департаменту з
та звернення гр.
питань державного арх!тектурно-буд!вельного контролю м!ста Киева виконавчого
органу Кншсько! м!сько! ради (Кишсько! м!ськоТ державно! адм!н!страц!'0.________
(пщстава проведения планово! (позаплановоТ) перев1рки)

г

I

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв 1Дчення.
Строк дп направления з «_ 2 4 . 0 4

» до «

II

^

» 20

I ^ року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дпри€мства буд1вельноТ галуз!.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто'Г статт! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1».

Заступник директора Д еп
Державно! архП ектурн
1НСПеКЩ1 у М1СТ1 К иС В !
(посада)

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

