ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЩЯ УКРАШИ
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В1дпов1дно до постанови Каб1нету М1н!стр1в УкраУни в!д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного арх!тектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний (нспектор буд1вельного нагляду в!лл!лу нагляду за д1яльн!стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно)’ арх1тектурно-буд1вельно1 1нспекц11 у м1ст1 Киев!
Близнюк Леон1д Леоншович______________________________________ ________
(посада, пр1звище. !м'я. по батьков! особи)

для зд1йснення плановоУ (позапланово’Пперев1рки на
(непотр1бне закреслити)

<(Буд ! вництво житлового б уди н ку з об’ектам и сон !альн о-культурн ого
призначення та пшземним паркшгом на вул. Вознесенський Узв!з. 28-30 у
Подьльському район! м. Киева»________
о б х к т !:

(найменувамня та м1сиезнаходження об'скта)

щодо дотримання субъектом м!стобудування
Замовник буд1вниптва - КИШСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ШДПРИСМСТВО
№ 3 (УВП-3) УКРАШСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛШИХ (УТРО (УВП-3 УТРО,
код СДРПОУ 03967702. 04050, м. КиУв, вул. Глибочицька, 72.____________________
Генпшрядна орган!зац!я - Товариство з обмеженою в!дпов!дальн!стю
«МОСТИЦЬКИЙ 2» (ТОВ «МОСТИаЬКИЙ 2»), код СДРПОУ 35331394, 03056,
■м. КиУв, ВУЛ. Борщапвська. 154.____________________________________________
Генеральний проектувальник - Товариство з обмеженою в!дпов!дальн!стю
«ЕДЕЛЬБУРГ АРХ1ТЕКТС» (ТОВ «ЕДЕЛЬБУРГ АРХ1ТЕКТС»). кол СДРПОУ
38727833. 04086, м. КиУв, вул . Ольжича, 18/22.________________________________
(повне наймену вання юридичноУ особи/пр13вище. 1м'я. по батьков! фгзичмоУ особи/ф1зичноУ особи - пиприемця)

ви.мог законодавства у сфер! м!стобуд!вноУ д!яльност!, буд!вельних норм.
стандарт!в ! правил на п!дстав! наказу (розпорядження) Департаменту Державно)'
арх!тектурно-буд!вельноУ !нспекц!У у .м!ст! Киев! № 243 в!д 03.06.2019
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд 1ведьного контролю, дата та номер наказу)

та звернення______________________________________________________
(п1дстава проведения плановоУ (позаплановоТ) перев1рки)

Направления д!йсне при пред’явленн! службового посв!дчення.
Строк д!У направления з « // О б

» до «

. » 20 -{Э

року.

Пращвники орган1в державного арх1тект>'рно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вництва об'екта, об'екти буд1вництва.
П1дприемства буд1вельноУ галуз!.
В1дпов1дальн1сть за недопущения прац1вник1в орган1в державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частнною
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
Державно! арх1тектурно-буд!
1НСПеКЩ1 у М1СТ1 КиСВ!
(посада)

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

