ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРАШИ
Д Е П А Р Т А М Е Н Т Д Е Р Ж А В Н О ! А Р Х 1Т ЕК ТУ РН О -БУ Д 1ВЕЛ ЬН 01 1НСПЕКЩ1

У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс (044) 284-55-56,
е-таИ: к!еу@(1аЫ.аоу.иа \уеЬ: Ьир://'^улу\у.с1аЫ.уоу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) з^оду
0 / ^ 0 ^. 2 0 / ^

№

(дата)

Вщповщно до постанови Каб1нету М1н1стр1В УкраУни в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головнин шспектор буд1вельного нагляду в 1д д 1л у нагляду за Д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно)’ арх1тектурно-буд1вельно’1' шспекцП' у .унст! Киев!
Капуст1н В1ктор Олександрович
(посада. пр1звище.

ДЛЯ

по батькон! особи)

зд1йснення нданевеУ (позаплановоТ) перев1рки на
(нспотр 1бнс закрсслити)

об’ ект!: «Реконструкщя нежитлових прим1щень групи прим 1щень № 222.1
вул. Велик 1Й Васильк 1вськ 1Й, 23-в у Печерському район! м. Киева»

на

(наймеиуиання да м1сцсзнаходжеиня об'гкта)

щодо дотримання суб'сктом м1стобудування
Товариство 3 об.меженою в1дпов1дальн1стю «Ф1РМЛ «КРАСВИ Д» ЧЛЕН1В
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ МАЛОГО ДЕРЖАВНОГО П1ДПРИСМСТВА «Ф1РМА
«КРАСВИ Д» (Ф1РМА «КРАСВИ Д»), СДРПОУ 25404951, 01004, м. КиУв,
вул. Госгптальна, 2, кв. 62_________________________________________________________
(повне наймеиування юриличноТ особи/пр1зви1це. 1м'я. по батьков! ф|зичноТ особи.'ф1зичиоУ особи - п 1лпригмпя)

вимог законодавства у сфер! .м1стобуд1вноУ д1яльност1. буд1вельних норм.
стандарт1в I правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно)'
арх1тектурно-бул1вельноУ 1нспекц1У у м1ст1 Киев! № 328 в1д 29.07.2019
(найменування органу державного арх!тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

яке над1йшло листом Департаменту
та звернення
м1стоб\дування та арх1тектури виконавчого органу КиУвськоУ м1ськоУ ради
(КиУвськоУ .м1ськоУ державно)' адм1н1страц1У).____________________________________
(п1дстава проведения планово)'(позапланово'О перев1рки)

Направления д!йсне при пред'явленн! службового посв1дчення.
Строк д1У направления з «

О 2. о<2’

» до «

/^

» 20

/3

року.

Прац1виики орган1в державного арх1тект>рно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
П1дпри€мства буд1велыю1’ галуз1.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган 1в
державного
арх!тектурно-бул1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою стазт! 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 Д епартаменту
Д ерж авно! арх1тектурно-буд!
1нспекшУ у М1СТ1 Киев!
(посада)

Т етяна Петр1вна Полун1на
лис)

(1м’я. по батьков! та пр!звише)

