ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЩЯ УКРАШИ
Д Е П А РТ А М Е Н Т Д Е Р Ж А В Н О ! А РХ 1Т Е К Т У Р Н 0-Б У Д 1В Е Л Ь Н 01 Ш СПЕКЩ 1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! УкраГнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@с1аЫ.аоу.иа VVеЬ: Ь«р://\у\у%у.с1аЫ.ёОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
/ г . 02, 2 0 /3

№

Гл-

(д а т а )

Вщповщно до постанови Каб1нету М1Н1Стр1в УкраУни в!д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд 1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1лдту нагляду за д1яльн!стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 {нспекцП' у М1ст1 Киев!
Капуст1н В1ктор Олександроваич__________________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я. по батьков! особи)

- •

ДЛЯ зд1Йснення плаповеУ (позапланово'О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «БудУвництво житлового комплексу з о б ’ектами сощально-громадського
призначення, парюнгами та благоустроем пам’ятки природи «Кр1стерова пока» на
вул. Вишгородськ1й. 45 у Подшьському район! м. Киева»___________________________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовники буд1вництва:
Приватне_____ акшонерне
товариство
«АГРОФ1РМА
«ТРОЯНДА»
(ПРАТ «АГРОФ1РМА «ТРОЯНДА»), код СДРПОУ 03359658. 04123, м. КиУв,
ВУЛ. Осиповського. 1-А.___________________________________________________________
Товариство
обмеженою
ВШПОВ1ДаЛЬН1СТЮ
«АКРОШНВЕСТ»
(ТОВ «АКРОН1НВЕСТ»), код СДРПОУ 35310657, 01133, м. КиУв, вул. Мечшкова, 8.
юмната 22.
Генеральна пшрядна орган1зашя - Товариство з обмеженою вшпов1дальн1стю
«БК АТЛАНТ ПЛЮС» (ТОВ «БК АТЛАНТ ПЛЮС»), код СДРПОУ 38986062, 01011.
■м. КиУв. ВУЛ. Рибальська, 2 оф1с 216.________________________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою вшповшальн1стю
«ПРЕМ'СР-ПРОЕКТ» (ТОВ «ПРЕМ'еР-ПРОЕКТ»), код СДРПОУ 35634626, 01103,
м. КиУв. бульв. Дружби Народ 1В, 28-А, кв. 22.
(повне найменування юридичноТ особи/пр!звище, !м’я, по батьков! ф1зичнэТ особи/ф1зичноТ особи - пшприемия)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност!, буд1вельних норм.
стандарт1в ! правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельноУ 1нспекшУ у м1ст{ Киев! №
56
в!д 08.02.2019
(найменування органу держ авного ар х1тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення гр.________________ , яке над1йшло до ДержавноУ архУтектурнобуд1вельноУ 1нспекц1У УкраУни.
(пшетава проведения планово)' (позапланово'О перев1рки)

Направления д1^сне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк д1У направления з «

» до «

02

» 20 /-^

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд 1вництва об'екта, об’екти буд1вництва,
П1дприемства буд1вельно1 галуз1.
Вщпов 1дальн 1Сть
за
недопущения
прац1вниюв
орган1в
державного
арх 1тектурно-буд 1вельного контролю для зд1йснення перев 1рки передбачена частиною
другою статт! 188"*^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1».

Заступник директора Д е п а р т а м ^ т у
ДержавноУ арх1тектурно-буд1^йВ11б1
1нспекц1У у м1ст1 Киев!
(посада)

Тетяна Петр1вна Полун1на
(1м’я. ПО батьков! та пр1звише)

