ДЕРЖ АВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА Ш СПЕКЦ1Я УКРАШ И
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ1

УМ1СТ1 киев1
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. Ки'Гв, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу(5)(1аЫ.аоу.иа \усЬ: 1шр://VVVV\V.с1аЬ^.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
д л я п роведен и я пл ан ового (п озап лан ового) заходу
'
№
и
Ь З . 04'. 20/3

Г

(д а т а )

В1ДПОВ1ДНО до постанови Каб 1нету М1н1стр1в УкраТни в1д 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-буд 1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцп у М1СТ1 Киев!
Капуст1н В1ктор Олександрович •___________________
(посада, пр!звише, !м’я, по батьков! особи)

для зд 1Йснення нланово! (позапланово’О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’скт!: «Буд1вництво багатофункц1онального
Жмаченка. 26 у Дн1провському район! м. Киева»

комплексу

на

вул.

Генерала

(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд!вниптва Товариство 3 обмеженою в!дпов!дальн!стю
«ФАСАД» (ТОВ «ФАСАД»), код СДРПОУ 32628761. 02002. м. КиУв. ВУЛ. Свгена
Сверстюка. 11. к о р п у с А.
Генп!дрядна орган!зап!я - Товариство 3 обмеженою в!дпов!дальн!стю
«ДОМ1АН» (ТОВ «ДОМ1АН»). кол СДРПОУ 39340596. 02002. .м. КиУв.
ВУЛ. РаУси ОкшноУ, 8-Б. оФ!с 17.
Генеральний проектувальник - Товариство 3 обмеженою в!дпов!дальн!стю
«АВН КАП1ТАЛ» (ТОВ «АВН КАШТАЛ»), код СДРПОУ 37893142, 03148. м. КиУв.
ВУЛ. Гната Юри. 9. юмната 34_________________________________________________
(повне найменування юридично! особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф1зичноТ особи/ф1зичноТ особи - пшприсмия)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноТ д!яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в I правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту Державно!'
арх!тектурно-буд!вельноУ !нспекц1'1 у м!ст1 Киев! № 163 в!д 09.04.2019
(найменування органу держ авного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

службово!

записки

в!д

08.04,2019

№

С10/26-0804/1 та

звернення

(п!дстава проведения планово! (позапланово’О перев!рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посв!дчення.

Строк д !'1 направления з «

)

0- 04

» до « //. 0 4

» 20/ 9

року.

Прац1вники орган 1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
пшприемства буд 1вельно 1 галуз1.
В 1дпов1дальн 1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган 1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд 1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Укра'ши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону Укра'ши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд 1вно'1 д 1яльност 1».

Заступник директора Д епартаменту<Державно '1 арх1тектурно-буд1вел^1^1к
1нспекцп у М1СТ1 Киев!________ 1!^/
(посада)

||,7

Тетяна П етр 1вна Полуш на
(1м’я, по батьков! та пр 1звиш е)

