ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЩЯ УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕНТ ДЕРЖ АВН01 АРХТТЕКТУРНО-БУДШЕЛЬНО! 1НСПЕКЩ1
У М1СТ1

киев1

бульв. Лес! Украшки, 26, м. Киш, 01133, ТелУфакс (044) 284-55-56,
е-та11: к1еу@ЛаЫ.аоу.иа \\'еЬ: ЬИрУДуул^.ОаЫ.доу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) заходу
АО.О^. 2 0'^9
(дата)
В 1 д п о в 1д н о

№

постанови Каб1нету М1н1стр1в Укра'ши вш 2 3 травня
2 0 1 1 рок'у № 5 5 3 «Про затвердження Порядку зд1йснення державного архПектурнобуд1вельного контролю» направляеться:
1.
Головний (нспектор буд1велыюго нагляду В1Дд 1л у нагляду за д1яльн1стю
орган\’ державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно! арх1тектурно-буд1вельно1' [нспекцн у м 1Ст 1 Киев!
Воронюк Андр1й Володимирович_______________________________________________
до

(посада, пр1звище, 1м’я, по батьков! особи)

для зд 1Йснення планово! (позаплановоУ) перев1рки на
(непотр1бне закреслити)

прим1щеннями
об’ею!: «Житловий комплекс з вбудовано-прибудованими
адм1н1с Iративно-соц1ального
приз!!ачення
та
п1дземним
парк1нгом
на
вул. Борщапвськ1й. 182 В у Солом’янському район! м. Киева»_____________________
(найменування та м1сцезмахолження об’скта)

июдо дотримання суб’ектом м1стобудування
Обслуговуючий кооператив «ЖИТЛОВОЗамовник буд1вництва
БУДШПЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «НАШ ДОМ», код СДРПОУ 36538195. 02000,
м. Ки'|в. бульв. Лес! Украшки. 26. кв. 902.________________________________________
Генп1дрядна орган1зац1я - Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю
«СШ -СТАЙЛ»
(ТОВ
«С1Т1-СТАЙЛ»).
код €ДРПОУ
40134131.
10014,
Житомирська обл.. м. Житомир, вул. Мала Бердич1вська, 25, оф1с 49_______________
(повис найменування юридичпоУособи/пр1звишс. 1м ’я. по батькои! ф1зичноГ особи/ф1зичноТ особи - пиприсмия)

иимог законодавства у сфер! м1стобуд1вноТ д1яльност1, буд1вельних норм,
стаидарпв 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Департаменту Державно)'
арх1теьп урно-буд1вельноТ 1нспекцн у М1ст1 Киев! № 256 в1д 10.06.2019
(найменування органу державного арх 1тектурно-буд1вельного контролю, дата та номер наказу)

звернення гр._________________________________________________________
(|||лстава проведения планово!(позаплановоУ) перев1рки)

Направления д1йсне при пред’явленн! службового посв1дчення.

Сгрок Д11 направления з « 49. О б

» до « О Ь О

» 20 ОР року.

Прац1вники орган1в державного арх1тект>рно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на м1сце буд1вниптва об'скта, об'екти буд1вництва.
п1дприемства буд1вельно1 галуз!.
В1дпов1дальн1Сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тектурно-буд1вельного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою статт! 188"*^ Кодексу Укра’ши про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шосто’1 статт! 2 Закону Укра’ши «Про в1Дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м 1стобуд1вно’1 д 1яльност1».

Заступник директора Департаме
Державно ‘1 арх 1тектурно-буд 1
1нспекцп у м1ст1 Киев 1
(посада)

Тетяна П етр 1вна Полун1на
( 1м’я, ПО батьков! та пр1звише)

