ДЕРЖ АВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА Ш СП ЕКЦ1Я УКРАШ И
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЩ1
У М1СТ1 КИ€В1
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та!1: к1еу@(1аЫ.гоу.иа \уеЬ: ЬПр://\улу\у.с1аЫ.§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ

для проведения планового (позапланового) заходу
№

Ъ/к

(д а та)

В 1ДПОВ1ДНО до постанови Каб 1нету М1н1стр1в Украши В1Д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного наглялу в1ддшу нагляду за Д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд 1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцп у N11011 Киев!
Подюн Борис Леоншович_____________________________________________________
(посада, пр!звище, 1м’я, по батьков! особи)
ДЛЯ

зд1йснення планово! (позаплановоГ) перев1рки на
(непотр!бне закреслити)

комплексу з вбудованими
примшеннями громадського призначення та надземними 1 пшземними парк1нгами на
М1СП майнового комплексу хл1бокомб1нату № 1. цех Х» 2 (л1т. А. Б. В. Г. Д. Е). шо

о б ’ект!:

«Буд1вництво

житлово-адм1н1стративного

зноситься на вул. Свгена Коновальця, 19 у Печерському район! м. Киева»___________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд 1вництва - Товариство з обмеженою в1дповшальн1стю
«ФЛАИ
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
(ТОВ
«ФЛАИ
ДЕВЕЛОПМЕНТ»),
код СДРПОУ 41406069, 02095, м. КиУв, вул. Княжий затон. 2/30.___________________
Генпшрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дповшальн1Стю
«СТАНДАРТ
КОНСТРАКШН»
(ТОВ
«СТАНДАРТ
КОНСТРАКШН»),
код СДРПОУ 41261220, 01033, м. КиУв, вул. Антоновича. 33-В._____________________
Генерал ьний проекту вал ьник - Товариство з обмеженою вшповшальшстю
«ПАНТЕОН-ПРОЕКТ» (ТОВ «ПАНТЕОН-ПРОЕКТ»), код СДРПОУ 40372689, 03048,
м. Кшв, ВУЛ. Кадетський гай, 6.________________________________________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, !м’я, по батьков! ф!зичноТ особи/ф!зичноТ особи - пшприемця)

вимог законодавства у сфер! м1Стобуд1вно1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в I правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно)'
арх1тект\'РНО-буд1вельно1 1нспекцн у М1ст1 Киев! № 472 в1д 28.12.2018
(найменування органу держ авного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення
яке над1Йшло листом Департаменту з питань
державного арх1тектурно-буд1вельного контролю м1ста Киева виконавчого органу
КиТвсько! м1сько 1 ради (Кишська м1ська державна адм1н1страшя)._________________
(п!дстава проведения планово! (позапланово'О перев!рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк дп напр^лення з «

О^ Ь ^.

» до «

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
пшприемства буд1вельно1 галуз!.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статг! 188"*^ Кодексу Украши про адм1Н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоТ статг! 2 Закону Украши «Про в1дповшальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вно1 Д1яльност1».

Заступник директора Департам^
Державно! арх 1тектурно-буд 1^льноТ
1нспекып у М1СТ1 Киев!
(посада)

Тетяна Петр1вна Полун1на
(1м’я, по батьков! та пр!звише)

