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НАПРАВЛЕНИЯ

^

^ для проведения планового (позапланового) заходу
(д а т а )

В1ДПОВЩНО до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраТни в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тект>'рнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головнин 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн!стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту' Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцн у М 1(гп Киев!
Лисак Серий Федорович___________________________________________________
(посада, пр!звише, 1м’я, по батьков! особи)
ДЛЯ

зд1йснення планово! (позаплановоП перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Реконструкц1я нежитлового прим1щення № 16 п1д кас})е на вул. 1вана
франка. 25/40 у Шевченк1вському район! м. Киева»______________________________
(найменування та м1сцезнаходження об’скта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
ФОП - Харитюк Ал1на Вячеслав1вна,

реестрашйний

номер

ОКПП

(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зичноТ особи - пшприемия)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1В 1 правил на п1дстав1 наказу ('розпорядження! Департаменту Державно!'
арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцп у М1ст1 Киев! № 187 в1д 22.04.2019
(найменування органу державного арх!теюурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

службово! записки В1Д 19.04.2019 № С 10/26-1904/3 та перев1рка виконання
вимог припису про зупинення п1дготовчих та буд1вельних роб1т та припису про
усунення порушення вимог законодавства у сфер! м 1Сто 6 уд 1вно1 д 1яльност1.
буд1вельних норм, стандарт1в 1 правил в1д 01.03.2019. виданих товариству з
обмеженою в1дпов1дальн1стю «АС АМБ ЛЕЯ-ФУ Д» (Товариство з обмеженою
в1дпов1дальн1стю «ВЕНТАР»).
(п1дстава проведения планово!’ (позапланово'О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк дп направления з «

до « 2 ^ , 0 5 ^.

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
П1дприемства буд1вельно1 галуз1.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу УкраТни про адм1Н1Стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоТ статт! 2 Закону УкраТни «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноТ д1яльност1».

Заступник директора Департа:
Державно! арх1тектурно-буд|^е^ноТ
1нспекшТ у М1СТ1 Киев!
(посада)

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

