ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРА1НИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХ1ТЕКТУРН0-ВУД1ВГ^ЛЬН01 1НСПЕКЦГ1

У М1СТ1 киев!
бульвар Лес! Укра'шки, 26. м. КиУв. 01133. тел. факс (044) 284-55-56.
е-таП; к!еу@с1аЫ.еоу.иа чуеЬ: Ьир://илуи.баЬ!.уоу.иа

и пя-

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) за^д^
№ __

(д а т а )

В!дпов!дно до постанови Каб1нету М1н1стр1в УкраТпи в1д 23 травня
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1иснсння державного арх1тсктурнобуд!вельного контролю» нанравлясться:
1.
Головний 1нспектор буд1вельного нагляду в1дд 1лу наглядч за д1яльн1стю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно!' арх1тектурно-б> д!вельноУ 1нснекн11‘ \ м1ст1 Киев!
Близнюк Леон1д Л е о н 1 д о в и ч _____________________________________________
(носача. пр1чвище, 1м'я. но ба 11.кон1 особи)

ДЛЯ зд1йснення плановоз (поза1Ь'1ановоУ) нерев1рки на
(непотр1бне чакреслити)

обТкт!: «Реконструкц!я нежитлових примпцень (йлвалу. пернюго. лрут огота третього
(антресоль) поверх1в ресторану «80Е0М 0Ы » на вул. Льва 'Голстого/Володимирськ1й.
61/11 у Голосйвському район! м. Киева»______________________________________
(найменування та м1сцечнахолження об'скта)

щодо дотримання суб’ектами м!стобудування
3
обмеженою
«Т.А.3.0.
ГРУПП»
(ТОВ «Т.Л.З.О.
ГРУПП»). код еДРПОУ 42313363. 03040. м. КиУв.
просп . ГолосГУвський. 70.
Товариство 3 обмеженою в!дпов!да.ты1 !сгю ««ЛГЛА1ГПК ТРГПД1ПГ ТРУП»
(ТОВ «АТЛЛНТ1К ГРЕЙД1НГ ТРУП»), код СДРПОУ 42696927. 01004. м. КиУв.
вул. Льва Толстого, 11/61.
____________
*
ЕЕ:___________
(новые найменування юридично'| особи/нр1звище. 1м'я. нобатькчнн ф|чично1 особи ф1чичноТособи - 1Н.шри( мая)

вимог законодавства у сфер! м!стобуд!вноУ д!яльноет!. буд!велы1 их норм.
стандарт!в ! правил на гпдетав! наказу (розпорядження) Департаментч Державно!'
арх!те1сгурно-буд!вельноУ !нспекцп у м!ст! Киев! № 347 в!д 12.08.2019
(найменування органу державного арх!тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та перев!рка виконання вимог припис1в про усунення порушення вимог
законодавства у сфер! м!сто6 уд !вноУ д !ялыюст !. 6 уд !всльних норм , стандарттв !
правил в!д 10.06.2019. виданих ТОВ «Т.Л.3.0. ГРУПП» га ГОВ «АТЛЛ1ГПК
ТРЁЙДШГ' ТРУП».______________________________________
(п1дстава проведения планово"! (позапланово!) перев1рки)

Направления д!йсне при пред'явленн! службового посв!дчення.
Строк д1У направления з « 2 /.

» до «

. ОЯ

» 20

року.

Пра1ивники орган1в державного арх1те1стлрно-буд1вельного контролю мають
право безнерешкодного доступу на \нсце буд1вництва об'екта. об'екти буд1вництва,
111 дприсмства буд 1 велыю 1' галуз1.
В1днов1далынсть
за
недопущения
нрац1вник1в
орган1в державного
арх1гект\рно-буд1всльного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
другою стазт! 188“’^ Кодексу УкраУни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частини шостоУ статт! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1Сть за
правопорушення у сфер! м1 Сгобу;нвноУ л1яльност1».

Заступник директора Департаменту
Державно! арх 1 тектурно-буд 1 в,ельноУ
1 нспекш 1 у М1 СТ1 Киев!______ л
(посада)

Тетяна Петр 1 вна Полун1на
(|м ’я, по батьков! та пр1звнше)

