ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУДЮ ЕЛЬНА Ш СПЕКЦ1Я УКРА1НИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@с1аЫ.еоу.иа \\еЬ: ЬПр://\улу\у.с1аЫ.80У.иа

НАПРАВЛЕНИЯ

д^я проведения планового (позапланового) заходу
№ _____________
(дата)

Вщповщно до постанови Каб 1нету М1н1стр1в Украши В1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд 1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 хнспекцй’ у М1с п Киев!
Лисак Серпй Федорович_________ ^________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд1йснення нлвновш (позаплановоП перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

о б ’ектз: «Реставрац1я нежилого будинку (л1т. А1 - пам’ятки арх1тектури та
м1стобудування. 1сторп м1спевого значения (охоронний номер № 283/1-Кв) з
пристосуванням пш готель та прим1шення громадського призначення на
Андрпвському УЗВ031, 2 (л1т. А ) у Подшьському район! м. Киева»____________________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання с у б ’ектом м1стобудування
в1Дпов1дальн1стю
Замовник буд 1вництва Товар иство з обмеженою
«Б13НЕС
С1Т1
СОЛЮШНС»
(ТОВ
Б13НЕС
С1Т1
СОЛЮШН»),
код СДРПОУ 41374488. 03142. м. Киш, вул. Василя Стуса. 35-37.___________________
Генпшрядна орган1зац1я Товариство з обмеженою вшповшальн1стю
«МТЯГАРЛ-ГРУП» (ТОВ «МШГАРД-ГРУП»). код СДРПОУ 40438524, 04119.
м. Ки 1в. ВУЛ. Зоологзчна, 4 А, оф1с 139.______________________________________________
Проектувальник - ФОП Степанян-Подолянчук Артем Михайлович, номер
обл1КОво1 картки платника податк1в, 2975725212. 04208. м. КиУв, просп. Правди. 80-А,
кв. 190.____________________________________________________________________________
(поБне найменування юридичноУ особи/пр1звише, 1м’я, по батьков! ф!зичноУ особи/ф1зичноУ особи - пиприемия)

вимог законодавства у сфер! м 1стобуд 1вно 1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно!
арх1текгурно-буд1вельно1 1нспекщ1 у М1ст1 Киев! № 459 вш 14.12.2018
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)

та адвокатського звернення
(пщстава проведения планово!' (позапланово'О перев 1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк дп наг^завлення з

року.

Пращвники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дприемства буд1вельно1 галуз!.
В 1дпов 1дальн 1сть
за
недопущения
прац1вник1в
органов
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто! статт! 2 Закону Украши «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1Стобуд1вноТ дхяльност!».

Заступник директора Департам енту
Державно"! арх1тектурно-буд[,
1нспекцп у М1СТ1 Киев!
(посада)

Тетяна П етр 1вна Полун1на
(1м’я, по батьков! та пр1звище)

