ДЕРЖАВНА АРХГТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЩ1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! Укра'шки, 26, м. Киш, 01133, Тел./факс (044) 284-55-56,
е-таП: к1еу@,с1аЫ.20У.иа \уеЬ: 11ир://\VVVУV.с1аЬ^.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
2 6 Об

2 С>^ 9

№ ______

(дата)

Вщповщно до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраТни 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-буд1вельно1 1нспекц11 у \пст1 Киев!
Воронюк Андр1й Володимирович_____________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ

зд1йснення планово! (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

о б ’ект!: «Б уд 1вниптво навчально-житлового комплексу на вул. Польов1й. 38

у

Солом’янському район! м. Киева»_____________________________________________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектами м1стобудування
Замовник буд1вниптва - НАПЮНАЛЬНИЙ ТЕХН1ЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ
УКРАШИ
«КИ1ВСБКИЙ
ПОЛ1ТЕХШЧНИЙ
ШСТИТУТ
1МЕШ
1ГОРЯ
СЖОРСЬКОГО» (КШ 1М. 1ГОРЯ СЖОРСЬКОГО), код СДРПОУ 02070921, 03056.
м. КиУв. просп. Перемоги. 37.__________________________________________________
Генпшрядна орган1зац1я
Товариство 3 обмеженою в1дповшальн1стю
«ТРЕСТ КМБ-3» (ТОВ «ТРЕСТ КМБ-3»), код СДРПОУ 40053319, 03058. м. Киш.
ВУЛ. Леваневського, 5._______________________________________________________
Генеральний проектувальник - Приватне пшприемство «АРХ1БУД-ДИЗАЙН»
(ПРИВАТНЕ П1ДПРИСМСТВО «АРХ1БУД-ДИЗАЙН»), код СДРПОУ 31571353.
04211. м. Ки 1в. ВУЛ. Оболонська Набережна. 7. корпус 4, оф1с 1___________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф!зично1 особи/ф1зичноТ особи - пьаприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно1 д1яльност1, буд1вельних нор.м,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно!
арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц11 у М1ст1 Киев! № 274 в1д 26.06.2019
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

службово! записки В1Д 26.06.2019 за № С 10/26-2606/1. депутатського звернення
депутата Ки’шсько! м1сько1 ради VIII скликання Назаренка В.Е. та перев1рка
виконання вимог припису про зупинення п1дготовчих та буд1вельних роб1т в1д
14.11.2018. виданого НТУ «КП1 1М. 1ГОРЯ СЖОРСЬКОГО» та припис1в про
усунення порушення вимог законодавства у сфер! м1Стобуд1вно1 д1яльносп.
буд1вельних
норм.
стандарт1в
\
правил
вш
14.11.2018.
виданих
ПП «АРХ1БУД-ДИЗАЙН» та ТОВ «ТРЕСТ КМБ-3».____________________________
(пщстава проведения планово)' (позапланово'О перев1рки)

Направления Д1 йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк Д11 направления з « 2 &. О

» до « 2 ?. С С » 20 ') 9 року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
пшприемства буд1вельно1 галуз!.
В1дпов1дальн1сть за недопущения прац1вник1 в орган1 в державного
арх1тектурно-буд1 вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'^^ Кодексу УкраУни про адм1 Н1Стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУд1яльност1».
Заступник директора Департаменту
Державно! арх1тектурно-буд1вельноУ
1НСПеКЦ11 у М1СТ1
(посада)

КиСВ!___________

Тетяна Петр1вна Полун1на
(1м’я,

ПО

батьков! та пр1звище)

