ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕНТ ДЕРЖ АВНО! АРХГТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНО! ШСПЕКЦ11
У М1СТ1 киев!
бульв. Лес! УкраУнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@(1аЫ.аоу.иа VVеЬ: НПр://\у\у\у.(1аЬ!.§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
Х^’ 02. 70 1 9

№

(д а та)

В 1ДПОВ1ДНО до постанови Каб1нету М1н1стр1В УкраУни в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного архПектурнобуд1вельного 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!
Гончаров Олекс1й Серпйович__________________________________________________
(посада, пр1звише, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд1йснення гошювоУ (позапланово'П перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Комплексна забудова територй' об’ектами житлового 1 сощштьно-побутового
призначення П. 2. 2а м1крорайонуУ житлового масиву Осокорки-Центральн! у
Дарницькому район! м. Киева. 2 черга буд1вництва м. КиУв. Дарницький район,
житловий масив Осокорки-Центральн!».________________________________________
(иайменування та м1Сцезиаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовники буд1вництва:
«КОНТАКТБУДСЕРВ1С»
Товариство
3 обмеженою
в1дпов1дальн1стю
(ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВ1С»), код СДРПОУ 32962703, 04107. м. КиУв.
вул. Багговут1вська. 8/10.
обмеженою
вшпов1да1ьн1стю
«БУДЕВОЛЮШЯ»
Товариство
(ТОВ «БУДЕВОЛЮЦ1Я»!, код «СДРПОУ 34284328. 01133, м. КиУв бУльв. Лес!
УкраУнки. 34. оф1с 315/2.
Генпшрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дповшальн1стю
«АРКАДА-БУД1ВНИПТВО» (ТОВ «АРКАДА-БУД1ВНИПТВО»!. код еДРПОУ
34882504. 01001. м. КиУв. вул. Ольгинська. 3._____________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою вшпов1дальн1стю
«НОВ! БУДТВЕЛЬН! МАТЕР1АЛИ» (ТОВ «НОВ1 БУД1ВЕЛБН1 МАТЕР1АЛИ»).
код СДРПОУ 32843212. 08725. КиУвська обл.. Обух1вський район, село Красне
Перше. ВУЛ. Шевченка. 16А___________________________________________________
(повис найменуваиня юридичноТ особи/пр13вище, 1м’я, по батьков! ф1знчноТ особи/ф|ЗичноТ особи - пиприемця)

вимог законодавства у сфер! М1Стобуд1вноУ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарПв 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельноУ 1нспекщУ у м1ст1 Киев! № 81 в1д 25.02.2019
(найменуваиня органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)

та на П1дстав1 звернення ,

_______________________________________

(п!дстава проведения планово! (позапланово'О перев!рки)

Направления Д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк дЙ направления з «

^

» до « / 3 О^

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право оезперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
П1дприемства буд1вельно1 галуз!.
В 1дповшальн 1сть
за
недопущения
пращвник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перевхрки передбачена частиною
другою статт! 188"*^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто! статт! 2 Закону Украши «Про в!дпов!дальн!сть за
правопорушення у сфер! м!стобуд!вно1 д!яльност!».

Заступник директора Департаменту
Державно! арх!тектурно-буд!ве;ш.но 1
!нспекц !1 у м!ст! Киев!

Тетяна Петр!вна Полун!на

(посада)

лис)

..р..д1вгГ'ь^оП| 5 *1
,т1 Киев!

II ч :1,

//^ ^

(1м’ я, по батьков! та пр1звише)

