ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Головне управління контролю за благоустроєм
Україна, 01302, м.Київ-32, вул. Саксаганського , 143, тел. 289-66-55,289-56-66,486-14-02, факс.486-12-75

Контрольна картка
№ 07060025-Пч
Замовник НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬ ТУРИ ! МИСТЕЦТВА
Виконавець
робіт
ТОВ "ЖИТЛО-БУД"
Відповідальний по контрольній картці

нач.дільниці, ,
Вннопроб Мосіюн B.L
(Посада, прізвище, ім’я, по

На тимчасове порушення благоустрою та й
зв’язку з
встановленням тимчасової огорожі на період будівництва нового
аспірантів, нового навчального корпусу
За адресою:
ПЕЧЕРСЬКИЙ район, вул. Щорса 36
(Район, вул., провулку, площі і т.д.)

‘

на ділянці від до з розриттям траншеї (котловану)^
метрів, без виходу, з виходом розриття (огорожі)
за червоні лінії вулиць (непотрібне закреслити) по проекту, погодженому інженерним управлінням за № від

Надані документи:
1. Лист-звернення №0185-по від 08.12.2011 • №1966-по від 09.07 2013 р.
2. Рішення Київської міської ради від 19.07.2005 №885/3460
3. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою.
4. Дозвіл ІДАБК №1008-Пч/Т від 15.12.2008.
5. Генплан
Особливі умови виконання робіт:
1.

При виконанні робіт з зайняттям проїзних частин магістралей, вулиць та тротуарів дотримуватись
ст.52-1 Закону України «Про дорожній рух» (наявність узгодженої з ДАІ схеми ОДР), з метою
забезпечення безпеки дорожнього руху у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України
від 30.03.1994 №198, Правил дорожнього руху (п.32). (Вимога №271 від 27.10.2011р. УДАІ ГУ МВС
України в м.Києві).

2. Переоформлено ордер №07060025, термін дії з 27.03.2007 р. до 24.01.2012 р., на
підставі Рішення Київської міської ради №35/6251 від 22.09.2011 р.
ЗАЯВЛЕНИИ ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ
початок

закінчення

25 січня 2012 р.

08 грудня 2012 р,

Перший заступник начальника
М.п.

Роменський С.Я.
(П.І.Б.)

ВИКОНАННЯ РОБІТ ПОДОВЖЕНО
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Контрольна картка на порушення благоустрою дійсна на протязі 10 календарних днів з дати
закінчення (подовження її дії)

Відповідальна особа за оформлення контрольної картки_______
(Підпис)

(П.І.П.)

