ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
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УМ1СТ1киев!
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НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
и . 01 Ю в
№
(дата)

В 1ДПОВ1ДНО ДО постанови Каб 1нету М1Н1Стр1в Украши вщ 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1НСпек1~ор буд1вельного нагляду вшдшу нагляду за д1яльшстю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДеожавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц1У у м1ст1 Киев!
Гончаров Олекс1й Серпйович______________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я. по батьков! особи)

ДЛЯ зд 1йснення нланово! (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

о б ’ект!: «Торпвельно-оФ1сний комплекс з п1дземним та наземним парк1нгами: м. КиУв
вул. Ревуцького та Вишняк1вська у Дарницькому район! м. Киева»__________________
(найменування та м1сцезнаходжеш1я об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд 1вниптва Товариство з обмеженою вшповшальн1стю
«ОПТ1МАБУДСЕРВ1С» (ТОВ «ОПТ1МАБУДСЕРВ1С»), код СДРПОУ 33747462. 01025.
м. Ки 1В, ВУЛ. Володимирська, 5-Б.___________________________________________________
Генеральна пшрядна та генеральна проектувальна орган1зац1я - Товариство з
обмеженою в1дпов1дальшстю «СТС-ГЕНПШРЯД» (ТОВ «СТС-ГЕНПШРЯД»),
код СДРПОУ 32375423. 12201. Житомирська обл.. Радомишльський район,
м. Радомишль, вул. Отамана Мордалевича. 35._______________________________________
(повне найменування юридично! особн/пр1звише, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф!зично1 особи - пиприсмця)

вимог законодавства у сфер! м 1стобуд 1шю 1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарДв 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно!'
арх 1тектурно-буд 1вельно 1 1нспекц11 у
м1ст1 Киев! №
83
в1д 26.02.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

пщетав! колективного звернення ,

______________________________________

(п1дстава проведения планово! (позапланово'О перев!рки)

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

» до « /

, с? 3

» 20 ! ^

року.

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дприемства будхвельноУ галуз!.
В 1дпов 1дальн 1Сть
за
недопущения
праи1вник1в
орган1в
державного
арх 1тектурно-буд 1вельного 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 Д1яльност 1».

Заступник директора Департамент^)^^
Державно! арх1тектурно-буд1вельнбТ
1НСПеКШ1 у М 1СТ1 КиСВ!
(посада)

Тетяна Петр1вна Полун1на
(1м’я, по батьков! та пр1звище)

