ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРА1НИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ1
У М1СТ1 к и е в !
бульв. Лес! УкраУнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-та11: к!еу@с1аЫ.гоу.иа \уеЬ: 1Шр://\у\у\у.с1аЫ.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) зах(шу
X

I .

2-015^

№

о)/р<

(д ата)

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М!шстр1в Укра’ш и в!д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляд>'
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцп у м 1с т 1 Киев!
Воронюк Андр1й Володимирович__________________________________________________
(посада, пр!звище, 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд1йснення нланевоУ (позапланово'О перев1рки на
(непотр!бне закреслити)

об’ект!: «Буд1вництво житлового будинку з о б ’ектами господарського та сощальнопобутового призначення та п1дземним парк1нгом (з видшенням частки квартир для
потерп1лих в1д д1яльност1 Г1БК «Ел1та-центр») на земельн1й дшянш у
Пров. Платон1вському у Солом’янському район! м. Киева»__________________________
(найменуваиня та м!сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання с у б ’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИСМСТВО ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИШСЬКО! МЮЬКО! РАДИ (КШВСЬКО! М1СЬК01 ДЕРЖАВНО!
АДМ!Н!СТРАЦ11! «КИШСЬКЕ !НВЕСТИЦ1ЙНЕ АГЕНТСТВО» (КП «КИ1ВСБКЕ
1НВЕСТИШЙНЕ АГЕНТСТВО»), код ОДРПОУ 21655857. 01004. м. Кшв.
вул. Терещенювська. 11-А.
Генп1дрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«УКРАШСЬКИЙ ХОЛДИНГ БУД!ВЕЛЬНИХ ПРОЕКНВ» (ТОВ «УХБП»Г
код СДРПОУ 37402189. 03028, м. КиУв, вул. Велика КитаУвська. 59. о (|) 1С 2___________
Генеральний проектувалышк - Приватне п1дприемство «АРХ1ТЕКТУРНА
МАЙСТЕРНЯ «МОСПАН» ШП «АРХ1ТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ «МОСПАН»). код
СДРПОУ 34840359, 02068, м. КиУв, просп. Миколи Бажана, 1М. кв. 311._____________
(повне най.менування юридичноУ особи/пр!звище, 1м’я, по батьков! ф1зичноУ особи/ф1зичноУ особи - п1дприемця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарНв 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно!
арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцп у м1ст1 Киев! №
189 в1д 22.04.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд!вельного контролю, дата та но.мер наказу)

та звернення
(п!дстава проведения планово!' (позапланово'О перев!рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк дп направления з « 2 4 . 0 4

» до «

^1' 1 . 0

0

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
пшприемства буд1вельно1 галуз1.
В 1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Укра'ши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пун{стом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону Укра'ши «Про В1дп0в1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вно1 д1яльност1».

Заступник директора Д епартам
Державно! арх1тектурно-бу,
1нспекцп у М1СТ1 Киев!
(посада)

Тетяна Петр1вна ПолунУна
( 1м ’я, ПО батьков! та пр!звише)

