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НАПРАВЛЕННЯ  

для проведення позапланового заходу 
 

   18 вересня 2019р.                                                                      №   243   
  (дата)   

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня         

2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю» направляється 

 

головний спеціаліст  відділу інспекційної роботи управління ДАБК –  

 

Маркович Юрій Миколайович 
 (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи) 

 заступник начальника управління ДАБК – Міца Оксана Іванівна 
 (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи) 

для здійснення планової (позапланової) перевірки на         об’єкті    
                                           (непотрібне закреслити)                                                         (найменування та  

«Реконструкція власної квартири №8 з розширенням за рахунок влаштування 

мансардних приміщень»,  

вул. Анкудінова, 29, кв. 8, м. Ужгород, Закарпатська область, 
місцезнаходження об’єкта) 

щодо дотримання суб’єктом містобудування _ 
                                                                                                                               (повне найменування 

_                                    гр.                                                                                           _ 
юридичної особи/прізвище, ім’я, 

 
по батькові фізичної особи/фізичної особи – підприємця) 

вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 

стандартів і правил на підставі наказу (розпорядження)   управління ДАБК від     

         18.09.2019р. № 243 
                                                                                  (найменування  

____________________________________________________________________ 
органу державного архітектурно-будівельного контролю, дата та номер наказу)  

абзц. 4, п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України №553 від 23.04.2011р. «Про 

затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного 

контролю» та доповідної записки начальника відділу дозвільних процедур та 

документообігу Дякулич Н.В.                              
(підстава проведення планової (позапланової) перевірки) 

 



                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Направлення дійсне при пред’явленні службового посвідчення.  

 

Строк дії направлення з « 18.09 » до « 23.09 » 2019 року.  

 

Працівники органів державного архітектурно-будівельного контролю 

мають право безперешкодного доступу на місце будівництва об'єкта, об'єкти  

будівництва, підприємства будівельної галузі.  

 

 

Відповідальність за недопущення працівників органів державного 

архітектурно-будівельного контролю для здійснення перевірки передбачена 

частиною другою статті 18842 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про 

відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності». 

 

             

          Заступник 

начальника управління               _________                           Оксана Іванівна Міца                              
       (посада)                                              (підпис)                                        (ім’я, по батькові та прізвище)        
              М.П.  

 

 
 


