ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА Ш С П ЕК Щ Я УКРАШ И
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! У кратки , 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та!1; к!еу@(1аЫ.еоу.иа шеЬ: Ьпр://\у\у\у.с1аЫ.80У.иа

НАПРАВЛЕНИЯ

для проведения планового (позапланового) заходу

/2 ,/ г

№

(д а т а )

Г.Г7/У
^

Вщповщно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головн! 1нспектори буд1вельного нагляду в 1д д 1л у нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно!' арх1тектурно-буд1вельноТ 1нспекцн у м1ст1 Киев!
Близнюк Леонш Леоншович___________________________________________________
(посада, пр!звище, !м’я, по батьков! особи)

для зд1Йснення пла^юво! (позапланово'П перев1рки на
(непотр!бне закреслити)

об’ект!: «Буд1вництво житлово-оф1Сного комплексу з об’ектами сощального побуту та
вбудованим парюнгом по вул. Глибочицьк1й. 43 у Шевченк1вському район! м. Киева»
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник - буд1вництва - Товариство з обмеженою в1дповшальн1стю
«ГАММА КОНСАЛТ» ГТОВ «ГАММА КОНСАЛТ»!. код СДРПОУ 40484869. 01015.
м. Ки'ш. вул. Старонаводницька. 13. оф1с 44-А.__________________________________
Генпшрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1Дповшальн1стю
«ГОРБУД» (ТОВ «ГОРБУД»Г код СДРПОУ 38374729. 01013. м. КиУв.
ВУЛ. Камишинська. 4-А.______________________________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дповшальн1стю
«УРБАН ЕКСПЕРТС» (ТОВ «УРБАН ЕКСПЕРТС»!. код СДРПОУ 40381892. 01601.
м. Кшв. ВУЛ. Мечн1кова. 2-А__________________________________________________
(повне найменування юридично! особи/пр!звище, 1м’я, по батьков! ф!зичноТ особи/ф!зичноТ особи - пшприе.мця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вноТ д1яльност1, буд!вельних норм,
стандарт!в ! правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту Державно!'
арх!тектурно-буд!вельно1 1нспекш1 у м1ст! Киев! в!д № 451 12.12.2018
(найменування органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та колективного звернення________________та !нших.
(п и става проведения планово!' (позапланово'О перев!рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посв!дчення.
Строк д!У направления з

до

» 20_____ року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дпри€мства буд1вельно1 галуз1.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
пращвник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статг! 188'^^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону Укра'ши «Про в1Дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вно1 д1яльност1».

Заступник директора Департамен;
Державно! арх1тектурно-буд1ве.
1нспекци у М1ст1 Киев!_______
(посада)

Тетяна Петр1вна ПолунУна
(1м’я, ПО батьков! та пр!звище)

