ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРА1НИ
ДЕПАРТАМ ЕНТ ДЕРЖ АВНО! АРХТТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНО! ШСПЕКЦ11

У М1СТ1 киев!
•

бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. Кшв, 01133, Тел./факс (044) 284-55-56,
е-таИ: к.1еу@:(ЗаЫ.аоу.иа VVеЬ: ЬМр://\у\у\\’.с1аЫ.§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового^заходу
2 1 .0 ^ ■
№
I /н
_______
(дата)

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши вщ 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного • арх 1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно!' арх1тектурно-буд1вельно1 {нспекцП' у М1ст1 Киев}
Капуспн В 1КТОР Олександроваич______________________________________________
(посада, пр!звище. 1м’я, по батьков! особи)

ДЛЯ

зд1Йснення плапевоУ (позаплановоТ) перев1рки на
(мепотр 1бне закреслити)

об’скт!: «Б уд 1вниптво житлового комплексу з об’ектами сошально-громадського
призначення. парк1нгами та благоустроем пам’ятки природи «Кр 1Стерова прка» на
вул. Вишгородськ1Й. 45 у Подшьському район! м. Киева»_________________________
(найменування та м 1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектами м1стобудування
Замовники буд1вництва:
«ТРОЯНДА»
«АГРОФ1РМА
Приватне
акц1онерне
товариство
(ПРАТ «АГРОФ1РМА «ТРОЯНДА»), код еДРПОУ 03359658. 04123, м. КиУв.
ВУЛ. Осиповського. 1-А.
«АКРОН1НВЕСТ»
В1ДПОВ1ДаЛЬН1СТЮ
Товариство
обмеженою
(ТОВ «АКРОНШВЕСТ»), код СДРПОУ 35310657. 01133, м. Киш, вул. Мечнжова. 8,
к1.мната 22._______________________________________________________________
Генеральна шдрядна орган1защя - Товариство з обмеженою вшпов1дальн1СТю
«БК АТЛАНТ ПЛЮС» (ТОВ «БК АТЛАНТ ПЛЮС»), код СДРПОУ 38986062, 01011,
м. Ки1В, ВУЛ. Рибальська, 2 оф1С 216.________________________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дпов1дазьн1стю
«ПРЕМ’СР-ПРОЕКТ» (ТОВ «ПРЕМ'€Р-ПРОЕКТ»), код СДРПОУ 35634626. 01103.
м. КиУв, бульв. Дружби Народ1в, 28-А, кв. 22
(повне найменування юридичноТ особи/пр1звище, !м ’я, по батьков! ф 1зично 1особи/ф1зичноТ особи - п1дприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно1 д 1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в I правил на пшстав! наказу (розпорядження) Департаменту Державно!
арх1тектурно-буд1вельно1 (нспекцп у м1ст1 Киев! № 230 в1д 23.05.2019
(найменування органу державного арх!тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення гр._____________________________________________________
(п1дстава проведення^лановоГ (позаплановоУ) перев1рки)

Направления Д1йсне при пред’явленн! службового посв1Дчення.
Строк дп направления з «

0^

» до « 12.

» 20 [ Э

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва,
П1дприемства буд1вельно1 галуз1.
В1Дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу Украши про адм1Н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону Украши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вно1 д1яльност1».

Заступник директора Департаменту
Державно! арх 1тектурно-буд 1ве.
1НСПеКЩ1 у М1СТ1 КиСВ!
(посада)

Тетяна Петр 1вна ПолунУна
(1м’я, по батьков! та пр1звише)

