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В1дпов1д?ю до постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здШснення державного архЛектурнобуд 1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за д1яльн1стю
органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 1НСпекц1У у \нст 1 Киев!
Воронюк А ндр1й Володимирович______________________________________________
(посада, пр1звище, 1м'я, по батьков! особи)

ДЛЯ зд1йснення планово)' (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ектх: «Буд1вництво житлового будинку з об’сктами господарського та согпальнопобутового призначення та п1дземним парк1нгом (з вид!ленням частки квартир для
потерппих В1Д Д1ЯЛЬност1 ПБК «Ел1та-центр») на земельн1й д1лянц1 у
пров. Платон1вському у Солом’янському район! м. Киева»________________________
(наймснування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - КОМУНАЛЬНЕ ПШПРИСМСТВО ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КШВСЬКО! М1СБК01 РАДИ (КШВСЬКО! М1СБК01 ДЕРЖАВНО!
АДМ1Н1СТРАШ1) «КИШСЬКЕ ШВЕСТИШЙНЕ АГЕНТСТВО» (КП «КИШСЬКЕ
1НВЕСТРШ1ЙНЕ АГЕНТСТВО»), код СДРПОУ 21655857. 01004, м. Кшв.
вул. Терещенювська, 11-А._______________________________________________
Геншдрядна орган1защя - Товариство з обмеженою в 1дповшальн 1Стю
«УКРАШСЬКИЙ ХОЛДИНГ БУДШЕЛЬНИХ ПРОЕКТ1В» (ТОВ «УХБП»).
код СДРПОУ 37402189. 03028. м. КиУв, вул. Велика Кита'1вська, 59, оф1с 2__________
(повис наймснування юридично'Г особи/пр1звишс, 1м’я. по батьков! ф1зично1 особи/ф13ично1 особи - п1дприсмця)

вимог законодавства у сфер! м1стобуд1вно'1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарЛв \ правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно'1
арх1тектурно-буд1вельно'1 1нспекцп у М1СТ1 Киев! № 237 в1д 27.05.2019
(наймснування органу державного арх 1тектурно-буд 1 вельного контролю, дата та номер наказу)

слУжбовоУ записки в1д 27.05.2019 № С 10/26-2705/1______
(п1дстава проведения планово)' (позапланово'О перев1рки)

Направления дшсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк Д11 направления з « 2 8 , ■0 5

»

до «
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Р

року.

Прац 1вники орган 1в державного арх 1тект>рно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
П1дприемства буд1вельноУ галуз1.
В1Дпов1дальн1СТЬ за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188"*^ Кодексу Укра'ши про адм1Н1Стратнвн1 правопорушення та
пл’нктом 2 частини шостоУ статг! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1Стобуд1вноУ д1ЯЛьност1».

Заступник директора Департам
ДержавноУ арх 1тектурно-буд
1НСПеКШ1 у М1СТ1 КиСВ!
(посада)

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

