ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕНТ Д ЕРЖ А ВН 01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН011НСПЕКЩ 1
У М1СТ1 КИСВ1
бульв. Лес! Украшки, 26, м. Кшв, 01133, Тел./факс 284-55-56,
Е-та!1: к!еу@с1аЬ!.еоу.11а \уеЬ: Ь«р://ту\у.баЫ.§оу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) захр,
1хрду

2.^ Ок Ж ^9

.\о

(дата)

Ш .

В1дпов!дно до постанови Каб!нету М!н!стр!в Украши в!д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд!йснення державного арх1тектурнобуд!вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд!вельного нагляду в1лл!лу нагляду за д!яльн!стю
органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх!тектурно-буд1вельно1 !нспекцп у м!ст! Киев!
Близнюк Леон!д Леошдович__________________________________________________
(посада, пр1звише, 1м’я, по батьков! особи)

для зд!йснення пла!ЮвоУ ('позапланово'О перев!рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Б\д!вництво об’ект!в рекреац!йного. побу гового ! громадського призначення
на вул. Ломоносова (в квартал!, обмеженому вулицями Ломоносова. Василя Кас!яна.
Маршала Конева) на вул. Маршала Конева. 4 у Голоспвському район! м. Киева
(V черга буд!вництва)»________________________________________________________
(найменування та м!сиезнаходжепия об’екта)

шодо дотримання суб’ектом м!стобудування
Замовники буд!вництва:
Товариство
3
обмеженою
в!дпов!дальн!стю
«ТЕРИТОР1АЛБНЕ
М1ЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’СДНАННЯ «Л1КО-ХОЛДШГ» ГТМО «Л1КО-ХОЛДМГ»).
код СДРПОУ 16307284, 03191. м. КиУв. вул. Маршала Конева. 8 каб!нет 71._________
Товариство з ‘ обмеженою в!дпов!дальн!стю «Ф.Д.К.» (ТОВ «Ф.Д.К.»).
код СДРПОУ 39931273. 03189. м. КиУв. вул. Ломоносова. 58-А оф!с 126.____________
Генп!лрядна орган!зац!я - Товариство з обмеженою в!дпов!дальн!стю
«Л-БУД КОМПАН1» (ТОВ «Л-БУД КОМПАН1»), код СДРПОУ 39553310. 03191. м. КиУв,
ВУЛ. Ломоносова. 52-А оФ!с 147._______________________________________________
Генеральний проектувальник - Приватне п!дприемство «АРХ1ТЕКТУРНЕ
БЮРО «2 А» (ПП «АРХ1ТЕКТУРНЕ БЮРО «2 А»), код СДРПОУ 35431244. 03189.
м. КиУв. ВУЛ. В!льямса Академ!ка, 6-Д. оф!с 43.
(повис найменування юридично! особи/пр1звище, 1м’я, по батьков! ф1зично1 особи/ф1зичноТ особи - пшприсмця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вноУ д!яльност!, буд!вельних норм,
стандарт!в ! правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх!тектурно-буд!вельноУ !нспекц!У у м!ст! Киев! № 192 в!д 25.04.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

службова записка в!д 24.04.2019 №
ш 1ромади, м!ста Киева.

С 10/26-2404/2 та звернення

(п1дстава проведения планово! (позапланово'О перев1рки)

Направления Д1йсне при пред’явленн! службового посвщчення.
Строк дп направления з « /4 -

» до «

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
пшприемства буд1вельноТ галуз1.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тект>’рно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки 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! м1стобуд1вно1 д1яльност1».

Заступник директора Департаменту
Державно! арх1тектурно-буд1ве^1ьно1
•

1НСПеКШ1 у М1СТ1 КиСВ!______
(посада)

II

^

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

