ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ!
У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@с1аЫ.еоу.иа \уеЬ: Ьпр://\у\у\у.с1аЫ.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу

№ г-Г/У
^

М Ж Ш З_
(дата)

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду вшд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 {нспекцй' у м1ст1 Киев!
Близнюк Леон 1д Леон1дович______ ;___________________________________________
(посада, пр1звище, 1м’я. по батьков! особи)

ДЛЯ зд1Йснення плановог-(позаплановоП перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’скт!: «Буд1вниптво оф1сного будинку з вбудованими прим1щеннями громадського
призначення та п1дземним парк1нгом (побутового обслуговування населения) на
вул. Жилянськ1й, 68 у Голоспвському район! м. Киева»__________________________
(найменування та м1сиезпаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - Товариство з обмеженою в1дповшальн1Стю
«КАДОРР-КШВ ПЛЮС» (ТОВ «КАДОРР-КИ1В ПЛЮС»), код СДРПОУ 40456653.
65014. Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 39/1, оФ1с 29._______________________
Генпшрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою вшпов1дальн1стю
«КАДОРР-УКРА1НА» (ТОВ «КАДОРР-УКРАША»), код СДРПОУ 40391848. 65009.
Одеська обл.. м. Одеса. Французький Бульвар. 66/2. оф1с 306.______________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«БУДШЕЛЬНА КОМПАН1Я «МЕГАТЕРМ». (ТОВ «БУДШЕЛЬНА КОМПАН1Я
«МНГА1ЕРМ»). КОД СДРПОУ 31356939. 03057. м. Кшв. вул. Смолснська. 6.
к1мната 101_________________________________________________________________
(повне найменування юридично! особи/пр13вище, 1м’я. по батьков! ф^зи^но1 особи/ф1зичноТ особи - пиприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно1 д 1яльност 1, буд1вельних норм,
стандарЛв 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх1тектурно-буд1вельно 1 хнспекщУ у м1ст1 Киев! № 73 в1д 21.02.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

звернення

громади м1ста Киева.

(пщстава проведения планово)' (позапланово'О перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк дп направления з « 2 .^ . 0 2 ,

» до « /

» 20

року.

Прац1вники орган 1в державного арх1тект>фно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
п1дприемства буд1вельноТ галуз!.
В[дпов1дальн1Сть
за
недопущения
пран1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'^^ Кодексу УкраТни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону Укра'ши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вно 1 д1яльност1».

Заступник директора Департаменту
Державно! арх1тектурно-буд1вель
1НСПеКЦ11 у М1СТ1 КиСВ!_______
(посада)

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

