ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
Д Е П А РТ А М Е Н Т Д Е Р Ж А В Н 01 А РХ 1Т Е К Т У Р Н 0-Б У Д 1В Е Л Ь Н 01 Ш С П Е К Щ !

УМ1СТ1киев!
бульв. Лес1 Украшки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11: к1еу@(1аЫ.аоу.иа \уеЬ: Ьпр://\у\улу.<1аЫ.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
№
(дата)

В1дпов1дно до постанови Каб 1нету М1н1стр1в УкраУни в1д 23 травня
2011 рок> № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головнин 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекш1 у м1ст1 Киев!
Гончаров Олекс1й Серпйович______ ^________________________________________________
(посада, пр1звище, !м’я, по батьков! особи)
ДЛЯ

зд1йснення планово! (позапланово'Г) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Реконструкц1я буд1вл1 серв1сного обслуговування (л1т. «А») водив та
пасажир1в з в1дкритою автостоянкою п1д багатопаливну автозаправочну станц1ю
(БП АЗС) на перетин! вул. Ревуцького та вул. Анни АхматовоУ у Дарницькому район!
м. Киева».
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - Товариство 3 обмеженою в1дповшальн1стю
«ГУЕЛЬ ПАРК» (ТОВ «ГУЕЛЬ ПАРК»Т код СДРПОУ 39025483. 02068. м. КиУв,
вул. Ревуцького. 8-К.______________________________________________________________
Генп1дрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1Дпов1дальн1стю
«В1ННИЦБКА БУД1ВЕЛБНА КОМПАН1Я» (ТОВ «ВШНИПЬКА БУДШЕЛЬНА
КОМПАШЯ»), код СДРПОУ 32977018. 21034, Вшницька обл.. м. В1нниця.
ВУЛ. Зал1знична. 13.
Генеральний проектувальник - Приватне пшприемство «БУД-АРТ»
(ПП «БУД-АРТ»), код СДРПОУ 32632317, 46027. Тернопшьська обл., м. Тернопшь.
бульв. Просв1ти. 6-Б________________________________________________________________
(повне найменування юридично! особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зичноТ особи - пшприсмця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд 1вно 1 д1яльност1, буд!вельних норм,
стандарт!в ! правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту Державно!’
арх!тектурно-буд!вельно 1 !нспекцЙ у м!ст! Киев! №
135 вш 26.03.2019
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення
буд1вельно1 !нспекц !1 УкраУни.

яке над!йшло до Державно!' арх1тект\'рно-

(п 1дстава проведения планово! (позапланово'О переварки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк дп направления з «

_____ » до «

бЗ

04

» 2 0 /5

року.

Прац1вники орган 1В державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд 1вництва,
п1дприемства буд 1вельно 1 галуз1.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прап1вник1в
орган1в
державного
арх1текгурно-буд 1вельного контролю для зд1йснення перевхрки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Украши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто! статт! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1ВноУ д1яльност1».

Заступник директора Департа]
Державно! арх 1тек т ур н о-бу;ш ел Й !01
1нспекц11 у М1СТ1 Киев!
(посада)

""

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

