ДЕРЖАВНА АРХХТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРА1НИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛБН01 ШСПЕКЩ1

УМ1СТ1 киевт
бульв. Лес! УкраТнки, 26, м. Ки'ш, 01133, Тел./факс 284-55-56, Е-таП: к1еу@с1аЫ.еоу.иа \уеЬ: 11Пр://V^лV\V.с1аЬ^.§ОУ.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
Ш9
№
^!н
(д ата)

В1дповшно до постанови Кабшету М1Н1Стр1в Укра'ши в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх1тект\'рнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний (нспектор буд1вельного нагляду в1дд1лу нагляду за Д1яльн1стю
органу державного арх 1тектурно-буд 1вельного контролю та ринкового нагляд\'
Департаменту Державно!' арх1тектурно-буд1вельно1 хнспекцй' у м1ст1 Киев!
Близнюк Леонш Леоншович
_______________________________________________
(посада, пр1звище. 1м'я, по батьков; особи)
ДЛЯ

зд1Йснення плаповоУ (позапланово'О перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об'екп: «Буд1Вництво житлового комплексу з об’ектами обслуговування населения на
вул. Михайла Максимовича (Трутенка). 3 у Голоспвському район! м. Киева»
(I черта буд1вництва)__________________________________________________________
(найменувания та м1сцезнаходжеиня об'екта)

щодо дотрнмання суб’ектами м1стобудування
Замовник буд1вниптва - ДЕРЖАВНА ОРГАН13АШЯ (УСТАНОВА. ЗАКЛАД)
ЦЕНТРАЛЬНЕ ТЕРИТОР1АЛЬНЕ УПРАВЛШНЯ КАШТАЛЬНОГО БУД1ВНИ11ТВА
(ЦТУКБ ). код СДРПОУ 34578571. 03049. м. Ки'ш. просп. Пов1трофлотський. 28-А.
Генп1дрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«ШВН1ЧНО-УКРА1НСЬКИЙ БУДШЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС» (ТОВ «АЛЬЯНС»),
код СДРПОУ 35129952. 03150, м. Ки'ш. вул. Г орького (Антоновича). 131.___________
Генеральний проектувальник - Приватне пшприемство «АРХ1ТЕКТУРНА
МАЙСТЕРНЯ «МОСПАН» (ПП «АРХ1ТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ «МОСПАН»),
код СДРПОУ 34840359. 02068. м. Киш, просп. Микоян Бажана. 1М. кв. 311_________
(повне найменувания юридичмоТ особи/пр1звище, 1м’я. по батьков! ф1зичноУ особи/ф1зичноУ особи - пиприсмия)

вимог законодавства у сфер! м 1стобуд1вно'1 д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт1в \ правил на п1дстав1 наказу (розпорядженпя) Департаменту Державно!'
арх1тектурно-буд1вельно 1 1нспекц11 у м1ст1 Кисв1 № 239 в1д 28.05.2019
(найменувания органу держ авного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення
__________________ , яке над1йшло листом Нашонального
антикорупц1Йного бюро Укра'ши._______________________________________________
(п!дстава проведения планово)' (позапланово'О перев1рки)

Направления дшсне при пред’явленн! службового посв1дчення.
Строк Д11 направления з « О

^

» до

20

року.

Пращвники орган 1в державного арх1тектурио-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного досту'пу на м1сце буд1вництва об'екта, об'ектн буд1вництва.
п1дприемства буд 1вельно 1 галуз!.
В1Дповшальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд 1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою етатт! 188'*^ Кодексу Укра'ши про адм1шстратпвн1 правопорушення та
пуйктом 2 частини шосто'1 статт! 2 Закону Укра'ши «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1Стобуд1вно'1 д1яльност1».

Заступник директора Дет^
Державно'! арх 1тектурн
1нспекцп у м1ст! Киев!
(посада)

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

