
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГОАРХІТЕКТУРНО-

БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
     вул. Небесної Сотні, 4,  м. Ужгород,  88000,  тел./факс:  63-03-55, 63-02-24; 

web-caйт: www.rada-uzhgorod.gov.ua; e-mail: dabk@rada-uzhgorod.gov.ua код ЄДРПОУ 04053699 
 

 

НАПРАВЛЕННЯ  

для проведення планового (позапланового) заходу 
 

     27.01.2022р.                                                                                     № 18                                   
  (дата )   
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня         

2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю» направляється 

1. Начальник відділу звернень та скарг управління ДАБК Цап Іштван 

Іштванович_____________________________________________________________________________________                                                                                

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи) 

2. Головний спеціаліст відділу звернень та скарг управління ДАБК Кондакова 

Катерина Валеріївна                                                                                                _______                                                                               

для здійснення планової (позапланової) перевірки на    __________м. Ужгород_________ 

                                           (непотрібне закреслити)                                                                 (найменування та 

провул. Сестер Василіанок, 28, «Будівництво індивідуального житлового будинку»  
місцезнаходження об’єкта)  

щодо дотримання суб’єктом містобудування _  -----------------------------------------    _                                                                                                                                
                                                                                                                                         ___                                                                                         

                                                                                  (повне найменування 

______________________________________________________________________ 
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) наказу                   

управління ДАБК   № 18 від 27 січня 2022 року       __________________________________ 

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

та _абзацу 8 п. 7 постанови КМУ № 553 від 23 травня 2011р. «Про затвердження 

порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю», у зв’язку з 

зверненням Василя Рошко від 25.10.2021 щодо проведення перевірки законності 

будівництва, дотримання ДБН під час будівництва за адресою: м. Ужгород,                 

вул. Північна, 41 та провул. Сестер Василіанок № 28,26,24,22,20 з врахуванням 

висновку Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності від 

08.11.2021р..                                                                                                                      _ 

(підстава проведення планової (позапланової) перевірки) 

 

Направлення дійсне при пред’явленні службового посвідчення.  

 

Строк дії направлення з «27.01» до «04.02 включно» 2022 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.  

 
 


