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

У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! Укра'шки, 26, м. Кшв, 01133, Тел./факс (044) 284-55-56, е-та11:
к.1еу@с1аЫ.соу.иа \уеЬ: Ь1:^р://\V^V^V.ёаЬ^.ёОУ.иа

'60 .(06 ,

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
№

5^

(дата)

Вщповщно до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраУни 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 ДержавноУ арХ1тектурно-буд 1вельноТ {нспекцй' у м1ст1 Киев!
Лисак Серпй Федорович__________________________________________________________
(посада, пр!звишс. 1м’я. по батьков! особи)

для зд 1Йснення плановоУ (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

объект!: «БудУвниптво ВеликоУ ОкружноУ дороги на д1лянп1 в1д просп. Маршала
Рокосовського до вул. БогатирськоУ з буд 1вництвом транспортноУ розв’язки в р1зних
р1внях д1лянка вш просп. Маршала Рокосовського до вул. БогатирськоУ в
Оболонському район! м. Киева»___________________________________________________
(найменування та м 1сцезпаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Генпшрядна орган 1зашя - Товариство з обмеженою

в1Дпов1дальн 1Стю

«ЕКО-БУД-ТРЕИД» (ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕИД»), код СДРПОУ 39532133. 01042,
м. КиУв. ВУЛ. Чигор 1на, 18, оф1с 325.
(повне найменування юридично! особи/пр!звище, 1м’я. по батьков! ф13ичноТ особи/ф1зичноТ особи - пиприсмця)

впмог законодавства у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарДв \ правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельноУ {нспекпй’ у М1ст1 Киев! № 241
в1д 28.05.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд1ведьного контролю, дата та номер наказу)

службовоУ записки в1д 28.05.2019 № С 10/26-2805/1 та колективного звернення

1Е.

(п1дстава проведения планово)' (позапланово'О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв 1Дчення.
Строк Д1Унаправления з «

*

» до «

О ^,

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тект>'рно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
П1дпри€мства буд1вельно1 галуз1.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
пращвник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд 1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'^^ Кодексу УкраУни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1СТЬ за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1».

Заступник директора Департамен,
ДержавноУ арх!тектурно-буд!
1нспекц!У у м!ст! Киев!
(посада)

Тетяна Петр!вна П олун!на
(1м’я, по батьков! та пр!звише)

