ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
Д Е П А РТ А М Е Н Т Д Е Р Ж А В Н О ! А РХТТЕКТУРН О-БУДШ ЕЛЬНО! 1НСПЕКЩ1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11: к!еу@(1аЫ.еоу.иа ^VеЬ: ЬПр://^V^V^V.(^аЫ.80У.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) з^оду

/2..У2

/И

(дата)

постанови Каб1нету М1н1стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1Нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно!' арх1тектурно-буд1вельно1 [нспекшУ у М1ст1 Киев!
Близнюк Леон 1д Леоншович_____ ;_________________________________________________
В1 д п о в 1д н о

до

(посада, пр!звише, !м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд 1Йснення Ш1^ о в о 1 (позапланово'О перев1рки на
(непотр!бне закреслити)

об’екп: «Буд1вництво житлового комплексу з торговельно-оФ1сними вбудованими
прим 1шеннями на вул. Багговут1вськ1й. 17-21 у Шевченк1вському район! м. Киева»
(найменування та м!сцезнахолження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовники буд1вництва:
Товариство
3
обмеженою
вшповшальн1стю
«СМАРТКОР»
(ТОВ «СМАРТКОР»), код €ДРПОУ 40885426,04107, м. Киш, вул. Багтовупвська. 17-21.
Товариство______3______обмеженою______вшповшальн1Стю______ «КОРСА»
(ТОВ «КОРСА»), код СДРПОУ 31927867, 04107, м. КиУв, вул. Багтовут1вська, 17-21.
Товариство 3 обмеженою в1дпов1дальн1стю «КАПР!» (ТОВ «КАПР1»),
код ЕДРПОУ 31991320, 01011. м»Ки 1в, вул. Панаса Мирного. 16/13 л1тера А._________
Товариство
3
обмеженою
в1дпов1дальн1стю
«Р1ЕЛТ!
С1Т!»
(ТОВ «Р1ЕЛП СШ »!. код СДРПОУ 31928017,04107, м.Киш, вул. Багтовупвська, 17-21.
Генпшрядна орган1зашя - Приватне пшприемство «В!Р-ЗАХ!ДБУД»
(ПП «В1Р-ЗАХШБУД»!. код СДРПОУ 34814293, 79007. Льв1вська обл.. м. Льв1в.
ВУЛ. Городоцька, 23. оФ1с 306._______________________________________________________
Генеральний проектувальник — Товариство з обмеженою в1дповшальн1Стю
«ТЕРРА ПРОДЖЕКТ» (ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ»!. 38376988. 01004. м. КиУв,
ВУЛ. Червоноарм1йська. 24/1_______________________________________________________
(повне найменування юридично! особи/пр1звище, !м’я, по батьков! ф!зичноТ особи/ф!зично1 особи - п!дприемця)

вимог законодавства у сфер! м 1стобуд 1вно 1 д1яльнос'п, буд1вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно!’
арх 1тектурно-буд 1вельно 1 1нспекцп у м1ст1 Киев! № 450 вш 12.12.2018
(найменування органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення
арх1тектурно-буд 1в ^ ь н о 1 1нспекпп Укра'ши.

яке нал1Йшло листом

(п!дстава проведения планово! (позапланово'О перев!рки)

ДержавноУ

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк Д11 направления з « /?•- / 2-

» до « 2

^ .

/<^

» 20

року,

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд 1вництва,
П1дприемства буд1вельно1 галуз!.
В 1дпов 1дальн 1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх 1тектурно-буд 1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188"*^ Кодексу Укра'ши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто '1 статт! 2 Закону Укра'ши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м!стобуд!вно '1 д!яльност1».

Заступник директора Д епартам е
Д ерж авно '1 арх!тек турно-буд! 9^ Ш б 1
!нспекцп у м!ст! Киев!
(посада)

Тетяна П етр!вна П олун!на
(ш ’я, по батьков! та пр!звише)

