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Д Е Р Ж А В Н А АРХГГЕКТУРНО-БУДГВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРА1НИ

НАКАЗ
КиУв

№

Про внесения змш до piMHoro плану
здШснення заход 1в державного нагляду (контролю)
Державно! арютектурно-буд^вельноУ жспекцп УкраУни
за д1яльшстю суб’еюпв господарювання на 2018 pix,
затвердженого наказом ДержархбудшспекшУ
вщ 29.11.2017 №1788 (i3 змшами)

В щ повщ но до с та т п 5 Закону УкраУни «П ро основш засади держ авного
нагляду (контролю ) у сф ер 1 господарськоУ д1яльност1», на пщстав1 службовоУ
записки
У правлш ня
Державно)' арх!тектурно-буд1вельно1
1Нспекц1У у
М иколатськШ облает! в!д 18.05.2018 № 608/1, у з в ’язку 1з зм1ною найменування
суб’екта господарю вання та виправлення техн1чних помилок,
Н АКАЗУЮ :
1.
В нести зм ш и до р1чного плану зд1йснення заход1в державного
нагляду (контролю ) Державно!' арх1тектурно-буд1вельно! 1нспекцй' УкраУни за
д1яльн!стю с у б ’ект1в господарю вання на 2018 р!к, затвердж еного наказом
Д ерж архбудш спекци вщ 29.11.2017 № 1788 (i3 зм ш ам и), а саме: позищ ю за
№ 1122 викласти у редакцй' згщ но з додатком до цього наказу.
2.
В иклю чити з р1чного плану зд1йснення заход1в державного нагляду
(контролю ) Державно!' арх1тектурно-буд!вельноУ 1нспекц1У УкраУни за Д1яльн!стю
суб’е к п в господарю вання
на
2018
pix,
затвердж еного
наказом
ДержархбудшспекщУ вщ 29.11.2017 № 1788 (i3 зм1нами), позищ ю за № 1077.
3. У правлш ню
л!цензування,
обстеж ення
та
паспортизацП'
(К ондратенко С .П .) та У правлш ню оргаш зацш ного забезпечення, зв ’язк1в з
громадсью стю , 3M I та 1нформатизащУ (Коваленко Н .В .) забезпечити розм1щення
цього наказу на оф щ ш н ом у веб-сайт1 Держархбуд1нспекцИ' у терм ш , визначений
законодавством.
4. К онтроль за виконанням цього наказу залиш аю за собою.

П ерш ий заступни к Гс

1нд. 40

В.В. Ф ш ончук

Додаток
до наказу Державши архггектурнобущвельноТ шспекшТ УкраУни

Змши до р1чного плану здшснення заход1в державного нагляду (контролю)
ДержавноТ арх1тектурно-буд1вельно*1 шспекцн УкраУни за д1яльшстю суб'екпв
господарювання на 2018 piK

№

Найменування суб'екта
господарювапня

1122

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ "УКР-Е1Р"

1дентнф1кашйний
код юридичноТ
особи,або
Micue провадження господарськоУ
реестращйних
д1яльност1 суб’екта
номер облшовоУ
господарювання, або його
картки платника
вщокремлений пщроздинв
податюв фпичноУ
особи-пцприемця
(cepifl та номер
паспорта)

03170, м.КиУв, ВУЛИЦЯ
ПЕРЕМОГИ, будинок 9

39976534

Предмет здшснення заходу державного
нагляду (контролю)

контроль за додержанням лщ енз 1атами вимог
ЛщензШних умов провадження господарсько!
д1яльносп з буд 1вництва об’еюзв, що за класом
наслщюв (вщповщальност!) належать до об’екп в
13 середшми та значними наслщками

Ступшь
ризику

Дата початку
проведения
заходу

Строки
проведения
заходу

середнШ

06.11.2018
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