ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРАШИ
ДЕПАРТАМ ЕН Т ДЕРЖ АВНО! АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЫЮ 1 Ш СПЕКЩ!

У М1СТ1 киев!
бульвар Лес! Украш ки, 26, м. КиТв, 01133. Тел./факс (044) 284-55-56.
е-таП: к.1еу^ЛаЫ.цоу.иа \\сЬ: 1шр;//\У'Ал\.с1аЫ.уоу.иа

НАПРАВЛЕНИЯ
для проведения планового (позапланового) ^у)ду
(дата )

В1дпов1дио до постанови Каб1нсту М1н1С1р1в Укра1нм в1д 23 гравия
2011 року № 553 «Про затверджения Порядку здШенення державного архгтектурггобудгвельного контролю» направлясться:
1.
Головний гнепектор будгвельного нагляду в1дд1лу нагляду за лгяльнгстю
органу державного архгтектурно-будгвельного контролю та ринкового нагляду
Департаменту Державно)' арх1тсктурно-буд1всльно1' 1Нспск1нУ
мгет! Киев!
Капустш Вгктор Олександрович
(посада. пр12вищо. 1м’я. по батьк-ов1 особи)

для здгйснеппя планово)' (позаплановог) псрсв!рки на
(непотр 1бне закрсслити)

об'ектг: «Б удгвиицтво житлово-оф1сног'0 комплексу з паркгпгом та воудованоприбудованими примгщсннями громадського нрпзначення на гпл. Ргчнгй. 4 \
Шевченкгвському район! м. Киева»
(найменування :а м1сце'зма.\оджснпя об’п аа )

щодо дотримання суб’ектом мгетобудування
Замовник будгвництва - Товариство з обмеженого в1дпов1даль нгстю
«Р1ВЕР АРТБУД» (ТОВ «Р1ВЕР АРТБУД»), кол СДРПОУ 40827352. 02081. м. Кигв.
вул. Днгпровська Пабережна. 19-А.______________________________________________
Генпгдрядна органгзацгя - Товариство з обмеженою в1лпов1лалыг1стго
«ДОМОБУДШЕЛЬНА КОМПАП1Л «ФУНДАМЕНТ» (ТОВ «ДБК «ФУНДАМЕНТ»),
код СДРПОУ 40048603. 11641. Жито.мирська обл.. Малинський район, село Нир1жки.
ВУЛ. Соборна. 57. кг.мната 18._______
Субпгдрядпа
органгзацгя
Нриватне
акгнонсрнс
товариство
Ф1РМА «ФУНДАМЕНТ» (НРА' «ФУНДАМЕНТ»). КОЛ еДРНОУ 01416332. 02002.
■м. Кш'в. ВУЛ. Ра'г'си Окгпно'г. 4-Б.
Генсральний проектувальник - Товариство з обмеженою в1лпов1да.1ьн1с1ю
«АРХ1МАТИКА» (ТОВ «АРХ1МЛТИКА»). код СДРПОУ 33783799. 01054. м. Кигв.
ВУЛ. Тургеггевська. 38_________________________________ ________
(повис найменування юриличноТ особи/||р1зви1ие. 1м’я. но багьк'ов! (|нТично1 особи/фГ |ично| особи

н1.1ирн(лтм)

вимог законодавства у сферг мгстобудгвно'г' дгяльностг. будгвельнггх ггорм.
стандартгв г правил на гггдставг наказу (розгюряджеггггя) Депаргамеггту Дсржавгго'г'
архгтектл'рно-будгвельно'г гнепекцп у мгетг Киев! № 356 вгд 14.08.2019
(найменування органу державного арх1тектурно-буд!вельного контролю, дата та номер наказу)

та звернення гр______________ ___________________
(пГдетава проведения планово)'(позаплановоТ) перев1рки)

Направления д1йспе при пред’явленн! службового посв1дчення.
С грок д1У направлсння з «

» до «

!'7, О Э

» 20 / 9

року.

Пра1пвпикп оргап1в державного арх1тектурно-буд1вельного контролю мають
право безперешкодного доступу на М1сце буд1вництва об'екта. об'екти буд1вництва.
1пднрисмства буд1вельноТ галуз1.
В1дпов1далы11сть
за
недопущения
прац1вник1в
орган1в
державного
арх1тск'т>рно-буд1всльного контролю для зд1йснення перев1рки передбачена частиною
друзою статт! 188'^^ Кодексу УкраУни про адм1н1стративн1 правопорушення та
пунктом 2 частипи шостоУ статг! 2 Закону УкраУни «Про в1дпов1дальн1сть за
правопорушення у сфер! м1стобуд1вноУ д1яльносзз».

Заступник директора Департам^ДгГ^^З
ДержавноУ арх1тектурно-буд1
1НспекшУ у М1СТ1 Киев!
(посала)

Тетяна П етр1вна Полун1на
с)

(!м’я. по батьков! та пр 1звише)

