ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНА ШСПЕКЩЯ УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕНТ ДЕРЖ АВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 Ш СПЕКЩ 1

У М1СТ1 киев!
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@с1аЫ.соу.иа VVеЬ: 1Шр://\у\у\у.с1аЫ.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
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В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши вш 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 ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц11 у М1ст1 Киев!
Близнюк Леонш Леоншович______ ^___________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я. по батьков! особи)

для зд1йснення планово! (позапланово'О перев1рки на
(непотр|бне закреслити)

объект!: «Буд1вництво житлового комплексу з магазинами. оф1сами. прим1щеннями
побутового обслуговування та пшземним парк1нгом на в у л . Боженка. 75-77
(Володимиро-Либшська, 21-17, Антоновича. 118) у Голосй'вському район! м. Киева»
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотри.мання суб’ектом м1стобудування
За.мовник
буд1вництва
Приватне
акц1онерне
товариство
«КИШСЬКИЙ
МЕХАШЧНИЙ
ЗАВОД
1ГРАШОК
1м.
М.Ф.ВАТУТША»
(ПРАТ «КМ31 1м. М.Ф.ВАТУТША»). код СДРПОУ 00310539. 01015. .м. КиУв,
ВУЛ. Лейпцизька. 15.__________________________________________________________
Генпшрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«БУДГЕНСЕРВ1С» (ТОВ «БУДГЕНСЕРВ1С»), код СДРПОУ 39097610. 01015. м. Кшв,
ВУЛ. Лейпцизька. 15.__________________________________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«БЮРО ШВЕСТИШЙНИХ ПРОЕКТШ - ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
(ТОВ «БШ - ПМ»), код СДРПОУ 31059394, 03151. м. КиТв, вул . Народного
ополчения. 1. оф1с 218_________________________________________________________
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звише. 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зично1 особи - пшприемця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд1вно1 д!яльност!, буд!вельних норм,
стандарт1в ! правил на п1дстав1 наказу-(розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд!вельно1 !нспекц!'1 у м1ст1 Киев! № 68 в1д 18.02.2019
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)

службово!

записки

в!д

18.02.2019

№

С 10/26-1802/2

та

звернення

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

Направления дшсне при пред’явленн! службового посв!дчення.
Строк дп направления з «

У2-

» до « 2 ,()'

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тект>рно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
п1дприемства буд1вельноТ галуз!.
В1дпов1дальшсть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188"^^ Кодексу УкраУни про адм1Н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1».

Заступник директора Департ^й|8^^><Т^^^
ДержавноУ арх1тектурно-б;у^в€ШьноГ '
1нспекш 1 V М1СТ1 Кисв!
(посада)

^

М »М п1дпис)
|=г1\

Тетяна Петр1вна Полун1на
(1м’ я, по батьков! та пр1звише)

