ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛБНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
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В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1Н1Стр1в Укршни В1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльшстю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцн у м1ст1 Киев!
Подк1н Борис Леон1дович______ ______________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

для зд 1йснення плапопоУ (позапланово'О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Реконструкц1я об’екта незавершеного буд1вництва лабораторновиробничого корпусу п1д гогельно-житловий офюний та банк1вський комплекс
«Столиця» на вул. Кустанайськ1й. 13 у ГолосП’вському район! м1ста Киева»___________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - Товариство з обмеженою вшпов1дальн1стю «ГОТЕЛЬНОРОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СТОЛИЦЯ» ГТОВ «ГОТЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
«СТОЛИиЯ»\
код
еДРПОУ
32588614.
02160.
м. Кшв, просп. Возз'еднання, 15. оф1с 710.________________________________________
Генпшрядна орган1зашя та генеральний проектувальник - Приватне акц1онерне
товариство «КИШСЬКА БУДШЕЛЬНА КОМПАШЛ «КИ1ВБУДКОМ» (ПРАТ «КБК
«КИ1ВБУДКОМ»), код СДРПОУ 24934463. 01010. м. КиУв, вул. Андр1я 1ванова, 10.
Генеральний проектувальник - Ф1зична особа-пшприемепь ________________

(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф|ЗичноТ особи/ф1зично1 особи - п1априсмия)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарЛв 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту' ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельноУ 1Нспекц1У у М1ст1 Киев! № 405 вш
15.11.2018
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)

та

звернення

прокуратури

м1ста

Киева._________________________________

(ш дстава проведения планово!' (позапланово'О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленш службового посв1дчення.

Строк д1Унаправления з « ^ 1 ^ /.

» до (<^04 12^

» 20 '(В року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екги буд1вництва,
П1дприемства буд1вельно1 галуз!.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд 1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Укра'Гни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоТ статт! 2 Закону Украши «Про в1дпов1дальн1Сть за

Тетя на Петр1вна Полун1на
(1м’я, ПО батьков! та пр1звише)

