ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕН Т Д Е РЖ А В Н 01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЩ 1
У М1СТ1 КИЕВ!
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та!1: к1еу@(1аЫ.аоу.иа \уеЬ: Ьпр;//\у\у%у.с1аЫ.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заход
7.

и^З

№

(д а т а )

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши вщ 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здШснепня державного арх1тект>'рнобуд1вельного контролю» направляються:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за Д1яльн!стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно!’ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц11 у м1ст1 Киев!
Близнюк Деон1д Деон1дович_____________________________________________________
(посада, пр1знище, !м’я, по батьков! особи)
ДЛЯ

здшснення шнановоУ (позапланово'О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’еюп: нежитлов! примщення № 1. 2, 3 (групи 1шим1щень № 100) (в л1т. А) на
вул. Терещенк1вськ1Й. 13 у Шевченк1вському район! м. Киева_______________________
(пайменувапня та м1сцсзнаходження об’скта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудувания

Ш__________________________________________________________________
(повне иайменування юридичноТ особи/пр1звише, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зичноТ особи - пиприемця)

вимог законодавства у с(|)ер1 м1стобуд1вно1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарДв 1 правил на П1дстав1 наказу (розпорядження) Державно!' арх1тектурнобуд1вельно~1 1нспекцп Укра'ши № 976 вш 08.09.2015 ________________________________
(иайменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)
Перев1рка виконання вимог припису про усунення порушення вимог
законодавства у С(|)ер1 М1Стобуд1вно'1 д1яльност1. буд1вельних норм. стандарт!в 1
правил вш 08.05.2019. виданого гр_________________________________________________
(пшстава проведения планово) (позапланово'О перев1рки)

Направления Д1йспе при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк дп направления з «

» до «

7^

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодпого доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд!вництва.
п1дприе.мства буд1вельноТ галуз1.
В1дпов1дальн1Сть за недопущения прац1вник1в орган1в державного арх1тект> рнобуд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною другою
статт! 188^^ Кодексу Укра'ши про адмш1стративн1 правопорушення та пунктом 2
частини шосто'1 статт! 2 Закону Укра'ши «Про вгдпов1дальн1сть за правопорушення у
сфер! м1стобуд1вно'1 д1яльност1^'.^^'
Заступник директара Депар1гаменту
Державно'1 арх1тектурно-буд^вельно1
1нспекцп у М1СТ1 Киев!_______ '"'у ''
(посада)

Тетяна Петр1вна П олун1на
(1м’я. по батьков! та по13више)

