ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУДШ ЕЛЬН011НСПЕКЩ 1
У М1СТ1 к и е в 1
бульв. Лес! Украшки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11:
к1еу@с1аЫ.еоу.иа \\'еЬ: Ьир://\\л\лу.с1аЫ.80У.иа

НАПРАВЛЕНИЯ

о?.

для проведения планового (позапланового) заходу
№ __________

(дата)

В!дпов1дно до постанови Каб1нету М!н1стр1в Укра'пш в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд!вельного контролю» направляеться:
1.
Головы! 1нспектори буд1велыюго нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю та ринкового нагляд\
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд!вельно1 !нспекц!'1 у м!ст! Киев!
Лисак Серий Федорович та Воронюк Андр!й Володимирович____________________
(посада, пр1звище, 1м’я. по батьков! особи)

ДЛЯ

зд!йснення планово) (позапланово'О перев!рки на
(мепотр|бне закреслити)

об’ект!: «Кап!тальний ремонт шляхопроводу на перетин! просп. Космонавта
Комарова та бульв. 1вана Лепсе в Солом’янському район! м. Киева»_______________
(найменування та ,м1сцезнаходження об'скта)

щодо дотримання суб’ектом м!стобудування
Замовник буд!вництва - Комунальна корпорац!я «КИ1ВАВТОДОР» (КК
Ки'ш.
м.
«КИШАВТОДОР»),
код
еЛРГЮУ
03359026,
01133.
в\л. Командарма Каменева. 6.
Генп!дрядна орган!зац!я - «ЛЕКЕ 1Н8ААТ 8ЕЫАУЕ УЕ ТЮАК.ЕТ» АЗС»
(АЛКЕ ШШААТ САНАЙЕ ВЕ ТШЖАРЕТ» АСД), Азербайджанська респ\бл!ка,
м. Баку. Нар!мановський. Теймур Ал!ев. буд. квартал 1104, код СДРПОУ 1501817351.
реестрашйний запис 2013033590._____________________________________________
Генеральний проекту вал ьник - Товариство з обмеженою в!дпов!дальн!стю
«М1СТПРОЕКТ» (ТОВ «МЮТПРОЕКТ»). код СДРПОУ 31483723. 01023. м. КиУв.
вул. Шота Руставел!, 34-А, к!мната 10._________________________________________
Експертна орган!зац1я - Державне п!дприемство «СПЕЦ1АЛ130ВАНА
ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНТЗАШЯ-ПЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАШСЬКО!
ДЕРЖАВНО! БУДШЕЛЬНО! ЕКСПЕРТИЗИ» (ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»),
код СДРПОУ 35691621, 01133, м. Кшв, бульв. Лес! УкраУнки, 26.__________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр13вище. 1м'я, по батьков! ф!зичноГ особи/ф1зичноТ особи - п1лприсмця)

внмог законодавства у сфер! м!стобуд!вно1 д!яльност!, буд!вельних норм,
стандарт!в ! правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту Державно!'
арх!тектурно-б\'д!вельно1' !нспекц!'1 у м!ст! Киев! № 283 в!д 03.07.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення гр,________________________________________________________
(пшстава проведения планово)'(позапланово'О перев!рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк д1У направления з «

^

» до «

О ? , _»20

/3 року.

Прац1 вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1 вництва об'екта, об'екти буд1 вництва,
п1дприемства буд1 вельио1 галуз1.
В1дпов1дальн1сть за
недопущения
прац1вник1в орган1в державного*
ар’х1тект\рно-буд1 вельного контролю для зд1 Йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'^^ Кодексу УкраУни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в!дпов1дальн!сть за
правопорушення у сфер! м!стобуд!вноУ д!яльност!».

Заступник директора Департамен
Державно! арх!тектурно-буд!в;
!нспекц!’1 у м!ст! Киев!
(посада)

Тетяна Петр!вна Полун!на
( 1м’я, по батьков! та пр!звище)

