ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! Укршнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@(1аЫ.еоу.иа \уеЬ: ЬПр://улуу/.с1аЫ.80У.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
(д а т а )

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраТни В1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в 1д д 1л у нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцн у м1с'п Киев!
Близнюк Леонш Леоншович__________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)
ДЛЯ

зд1йснення планово! (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Буд1вництво житлового комплексу з объектами 1нфраструктури для
обслуговування населения та паоюнгом на вул. Цимбал1в Яр . 31 у
Голоспвському район! м. Киева»
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
3
обмеженою в1дповшальн1стю
«БУШВЕЛЬНА
«МЮЬКЖИТЛОБУД»
1ТОВ
«БУДШЕЛЬНА
КОМПАН1Я
КОМПАН1Я «МЮЬКЖИТЛОБУЛ»). кол СЛРПОУ 30153713. 04073. м. Кшв.
В У Л . Скляоенка. 5.
Генпшрядна орган1зац1я - Товариство 3 обмеженою В 1Д П О В 1Д аЛ Ь Н 1С Т Ю
КОМПЛЕКТ»).
ГТОВ
«АЛЬФАБУД
«АЛЬФАБУД
КОМПЛЕКТ»
код СЛРПОУ 40450646. 01014. м . КиТв. в у л . Болсуновська. 6. прим1шення 1-21.
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою вшповшальнютю
«БЮРО ШВЕСТИШЙНИХ ПРОЕКТШ - ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
ГТОВ «БШ - ПМ»). код СЛРПОУ 31059394. 03151. м. Кшв., В У Л . Народного
Ополчения. 1. оф1с 218
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звише, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зичноТ особи - п1априемця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноТ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тект\рно-буд1вельно1 1нспекц11 у мют1 Киев! № 467 вш 21.12.2018
(найменування органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

та шших.

колективного звернення гр.

(п 1дстава проведения планово!" (позапланово'О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк Д11 направления з «

/2 -

_» до « -/6^-

20___

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вниитва об'екта, об'екти буд1вництва,
пшприемства будхвельноУ галуз!.
Вщпов1дальн1Сть за
недопущения
пращвник1в
орган1в державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статг! 188'^^ Кодексу УкраУни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про вУдповУдальнУсть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУ дУяльност!».

Заступник директора Деп^таменту
ДержавноУ архУтектурнотбудУвельноУ
УнспекцУУ у мУстУ КиевУ
(посада)

Тетяна ПетоУвна ПолунУна
МЗадщУдпис)

( 1м ’я, по батьков! та пр 1звищ е)

