ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХТТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНО! ШСПЕКЩ!
У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! Укршнки, 26, м. КиТв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@с1аЫ.соу.иа VVеЬ: ^тр://VVVV\V.<^аЬ^.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) зах

2 / Ог. т/3

№_

(д а т а )

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тект\фнобуд 1 вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту' Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц1'1 у м1ст1 Киев!
Близнюк Леон1д Леон1дович_____ _____________________________________________
(посада, пр1звише, 1м’я. по батьков! особи)

для зд 1 йснення планово! (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’скт!: «Буд1вництво оФ1сно-житлового та готельного комплексу з допом1жними
прим1 щеннями та парк1нгом на вул. Жилянськ1й, 96-А у Г о л о с й 'в с ь к о м у район!
м. Киева»___________________________________________________________________ _
(найменування та м1сцезнаходження об’скта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - Товариство з обмеженою вшпов1дальн1стю
«НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПШПРИСМСТВО «РЕСТШ» (ТОВ «НВП «РЕСТ1Н»),
код СДРПОУ 22956638. 03067. м. Кшв, вул. Гарматна. 6._________________________
Геншдрядна оргашзашя - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«СТАНДАРТ
КОНСТРАКШН»
(ТОВ
«СТАНДАРТ
КОНСТРАКШН»).
код СДРПОУ 41261220. 01033. м. КиУв. вул. Антоновича. 33-В._____________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1лповшальн1стю
«МЖКОБОЛОНБПРОЕКТ»).
(ТОВ
«МЖКОБОЛОНЬПРОЕКТ»
код СДРПОУ 34538434. 04210. м. Киш, Оболонська Набережна. 1, корпус 1, оф1с 169
(повне найменування юридичноУ особи/пр1звище, 1м’я. по батьков! ф1зкчноУ особи/ф1зичноТ особи - пиприемця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно1 Д1Яльност1, буд1вельних норм,
стандарДв 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно!
арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцп у м1ст1 Киев! № 74 в1д 21.02.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

громади м1ста Киева.

звернення

(п1дстава проведения планово! (позаплановоУ) перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв 1дчення.
Строк дп направления з «

2..^■

»

до «

Н' 03

» 20

^3

року.

Прац1вники орган 1В державного арХ1тект\рно-буд 1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'ектн буд1вництва,
п1дприемства буд 1вельно 1 галуз1.
В1 дпов 1дальн 1 сть
за
недопущения
прац 1вник1 в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1 вельного контролю для зд1йснення перевхрки передбачена частиною
другою статт! 188**^ Кодексу Украши про адм1н‘1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоТ статт! 2 Закону Укра’Гни «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1 стобуд 1 вно 1 д 1 яльност 1 ».

Заступник директора Департ
Державно! арх1тсктурно-б^(!^шеЙьно1
1нспеки11 у М1СТ1 Кисв!
(посада)

Тетяна Петр 1вна Полун 1на
(1м’я, по батьков! та пр!звише)

