ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА 1НСПЕКЩЯ УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЦ11

У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. Кшв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таМ: к1еуй>с1аЫ.соу.иа ууеЬ: 1Шр://\у%уу^.с1аЫ.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
6 7-01. г с [ ^

№

(д ата)
В 1ДПОВ 1ДНО

постанови Каб1нету М1н1стр1в Укра'ши 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 Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц11 у м1ст1 Киев!
Гончаров Олекс1й Серпйович
__________________________________________________
ДО

(посада, пр1звише, 1м'я. по батьков! особи)

перев1рки на

для
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: « Б у д 1в н и ц т в о житлово-оф1сного та культурно-оздоровчого комплексу з
о б ’ектами 1нфраструктури на вул. Дтпровсью й пабережн1й. 14 у Дарницькому район!
м. Киева»_________________________________________________________________________
(найменування та м1сцезпаходження об'екта)

щодо дотримання с у б ’ектом м1стобудування
Замовник буд 1вниптва Товариство
з обмеженою
вшпов1дальн1стю
«ЛШОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС» (ТОВ «ЛШОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС»), код СДРПОУ 32493671,
04119. м. Киш, вул. Дегтяр1вська, 21, л1т. «А»._______________________________________
Генеральна пшрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«БУДШЕЛЬНА КОМПАН1Я «М1СБКЖИТЛОБУД» (ТОВ «БУДШЕЛЬНА КОМПАН1Я
«МЮЬКЖИТЛОБУД»), код СДРПОУ 30153713, 04073. м. Киш, в у л . Сютяренка, 5.
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«ЦЕНТР СУЧАСНОГО ЗОДЧЕСТВА» (ТОВ «ПСЗ»). код СДРПОУ 34770576, 02095.
м. Кшв. просп. Петра Григоренка, 28, кв. 27.____________________________ ___________
(повне найменування юридичноТ особи/пр13више, !м’я. по батьков! ф|ЗичноУ особи/ф!зичноТ особи - пЬприсмця)

вимог законодавства у сфер! м 1стобуд 1вно1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департа.менту Державно!
арх1тектурно-буд1вельно1
1нспекц11 у м1ст1 Киев! №
54
в1д 07.02.2019
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)
та звернення гр.
буд 1вельно1 {нспекцп Укра'ши

, яке над 1Йшло до Державно! арх1тектурно-

(пш става проведения планово)’ (позапланово’О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посвшчення.
Строк дп направления з « /2 . С 2._____ » до « 1

О2

» 20

/9

року.

Прац1вники орган 1В державного арх1тек-1урно-буд 1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд 1вництва.
П1дпри€мства буд1вельно1 галуз1.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прашвник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'^^ Кодексу Укра’ш и про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто ‘1 статт! 2 Закону Укра'ши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м 1стобуд 1вно'1 д 1яльност 1».

Заступник директора Департа
Державно’1 арх1тектурно1нспекш1 у М1СТ1 Киев!
(посада)

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

