ДЕРЖАВНА АРХГТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВН01 АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬН01 ШСПЕКЩ1
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НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
ю .т ,.

Ш9

№

(дата)

4^

В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраУни вш 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здШснення державного арх1тектурно-

буд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головн! (нспектори буд1вельного нагляду в1лл 1лу нагляду за Д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту' ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекцн у м1ст1 Киев!
Гончаров Олекс1й Серпйович та Близнюк Леонш Леошдович_____________________
(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

для зд1йснення-нданеввУ (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

об’ект!: «Б уд 1вництво торпвельно-оф1сного комплексу з п1дземними та наземними
парюнгами на перетин! вул. Ревуцького та Вишняк1вськ1й в Дарницькому район!
м. Киева»___________________________________________________________________
(найменування та м1сцезнаходження об’екта)

щодо дотримання суб’ектом м1стобудування
Замовник буд1вництва - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«ДАРБУДСИСТЕМ» (ТОВ «ДБС»), код СДРПОУ 40246023. 02093. м. КиУв.
ВУЛ. Борисшльська. 26Ж. оФ1с 6-9.
Генп1дрядна орган1зац1я - Приватне акц1онерне товариство «ДОМОБУД1ВНИИ
КОМБШАТ
№4»
(П р АТ
«ДБК-4»),
код
СДРПОУ
05503160.
04074,
м. КиУв, вул. Лугова, 13._______________________________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1дповшальн1стю
«ДБК-ПАРТНЕР» (ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»), код СДРПОУ 37856980. 02081. м. КиУв.
вул. Олени Пчшки. 2.__________________________________________________________
(повне найменування юридично'Г особи/пр1звище. 1м’я. по батьков! ф1зично'Г особи/ф 1зично1 особи - п1дприемця)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вноУ д1яльност1, буд1вельних норм,
стандарт!в ! правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту ДержавноУ
арх!тектурно-буд1вельноУ !нспекц1У у м!ст! Киев! № 252 в1д 10.06.2019
(най.менування органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

пщстав! колективного звернення гр.
(пшстава проведения планово)’ (позапланово’О перев1рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посв!дчення.
Строк д!У напревлення з « /Сг

» до «

.0 6

» 20

року.

Прац1вники орган1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта, об'ектн буд1вництва,
п1дприемства буд1вельно1 галуз1.
В1ДПОВ1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188'*^ Кодексу УкраУни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльност1».

Заступник директора Департа:
ДержавноУ арх1тектурно-буд}^^'но1
1НСПеКЦ11 у М1СТ1

(посада)

Ки€В1

Тетяна Петр1вна Полушна
(1м’я, по батьков! та пр1звише)

