ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛБНА 1НСГ1ЕКЦ1Я УКРА1НИ
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНО! АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬ!Ю1 1НС11ЕКЦ11

У М1СТ1 киев!
бульв. Лес! УкраУнки, 26, м. КиУв, 01133, Тел.'факс 284-55-56. [^,-таП: к!еу'Йс1аЫ.аоу.иа \усЬ: Мир:' V^ЛVV^.с^аЬ^.цоу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапV^анового) заходу

{3. </Л’-

№

Т /у

(дата)

В1дпов1дно до посзанови Каб1нег) М1|11С1р1в Украпт в1д 23 гравия
2011 року № 553 «Про затвердження Порядку зд1йсиспня державного ар.\1|ект\рнобуд1вельного контролю» нанравлясться:
1.
Головний 1нснектор буд1всльного наглялу в1;и1лу наглялу за л1яльн1сгю
органу державного арх1тектурно-буд1вельного конгролю га ринкового на гляду
Департа.менту ЛержавноУ арх1тектурно-б\ л1вслы101 1нснек1нУ \ М1С31 Киев!
Близнюк Леон1л Леон1дович____________________________________________
(мосача. прУзвище. 1м'я. по баи.ков1 особи)

для здшенення

('позапланово’П перев1рки на
(непотр1бпе закрсслити)

обЛкт!: «Б уд1внишво багатоквартирного жизлового _буд^]11к\ _ з 11рнм1|цен)т ) н
соц1ально-гро.мадського призначення та н1лзсмни.м нарк1нго.м на в\л. С|е1шна
данеького. 9-А у Шсвчснк1вському район! .м. Киева»_____________________
(найменування та \псиезнахолжсния об'скча)

шодо до'гримання суб'скто.м .чнстобудування
За.мовник буд1вництва - Товариство з об.мсжсною в1лнов1ла.1ынсгю
«ПАРК Х1ЛЛС» (ТОВ «ПАРК Х1ЛЛС»). код СЛР110У 41712900, 04112. м. КнТв.
вул. с. Руданського. 3-А.______________________________________________
Генп1дрядна орган1зац1я - Товарисгво з обмеженою в1дг1ов1ла.зьн1сзю
«■МОЛОД1ЖНА 1НШ1ЛТИВЛ» (ТОВ «МОЛОД1ЖН.А 1П1П1ЛТИВЛ»), код СЛР1 !0>'
39375943. 04112, м. КиУв. вул. Степана Руданського. 3-А.________________
Генеральний просктувальнИк - Гопариство з обмеженою в1лнов1ла.зы|1стю
«КИ1ВМ1СБКБУД-БМУ №1» (ЗОВ «КИ1В1У11СЬКБУД-БМУ №1»). кол СЛРПСЗУ
39809639. 01030. м. КиУв. вул. Богдана Хмельницького. 16-22. оф1с 6 0 6 . ____ __
(повис иаймснувания юриличноУ особи/пр!зви1ие. 1м’я. по батьков! ф1зичноУ особи'ф|'зичмоУ особи

1млприг\тя)

ви.мог законодавства у С(|)ер1 м1стобуд1вноУ д1ялыюст1. бу.нвельннх норм.
стандарт1в 1 правил на п1дстав1 наказу (розпорядження) Дснарзаменгу ДержавноУ
арх1тект\рно-бу;нвсльноУ 1непекц1У у \нсг1 Киев! № 363__ в1д__ 19.08.2019
(найменхвання органу державного ар.х1тектурно-буя1вельного контролю, лата та номер наказ>)
та звернення гр______________ . яке нал1йн]ло до ДержавноУ арх1зекзу рнобуд1вельноУ 1нспекц1У УкраУни._______________________________________ __
(пшетава проведения плановоУ(позаплановоУ) перев!рки)
Паправлення д1йснс при прел'явленн! елужбовою носв1лчення.
Строк д1У направления з «

» до « ^С- а з

» 2 0 19

рок\,

Прац1вш 1ки орган!» держанного арх1гектурно-буд1вельного контролю мають
право безнерешкодного досглпу на м1сце буд1вництва об'екта. об'екти буд1вництва.
н1лнри€мства буд!вельноУ галуз!.
В1дпов1дальн1сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган!»
державного
арх! гектурно-б\ д!вельного конгролю для зд!йснення перев!рки передбачена частиною
другою егагт! 188^' Кодексу Украгни про адм!н!стративн! правопорушення та
п\|1ктом 2 час I пни пюстоУ стагг! 2 Закону УкраУни «Про в!дпов!дальн!сть за
нрагюноругпеггня у сфер! м!стобуд!вггоУ д!яльност!».

Заступник директора Департаменту ^
ДержавноУ арх!тектурно-буд!вельн^(
!нспекц!У у м!ст! Киев!__________
(посала)

Т етяна Петргвна Полун1на
1| (!м'я. по батьков! та прГзвише)

