ДЕРЖАВНА АРХГТЕКТУРНО-БУДЮЕЛЬНА Ш СПЕКЦШ УКРАШИ

НАКАЗ
КиУв
Про внесения змш до pi иного плану
зд'|йснення заход'ш державного нагляду (контролю)
Державно! арх!тектурно-буд1вельно1 шспекцп Украши
за Д1яльшстю суб’оспв господарювання на 2018 piic,
затвердженого наказом Держархбудшспекци
вщ 29.11.2017 №1788 (i3 змшами)

Вщповщно до статп 5 Закону Украши «Про основш засади державного
нагляду (контролю) у сфер1 господарськоУ д1яльностЬ>, на пщстав1 службовоУ
записки Управления Державно! арх1тектурно-буд1вельноУ шспекцп у
Закарпатськш облает! вщ 19.06.2018 №1007-1.17/750, у зв’язку i3 виправленням
техшчних помилок,
НАКАЗУЮ:
1. Внести змши до р1чного плану здШснення заход1в державного
нагляду (контролю) Державно! арх1тектурно-буд1вельноУ шепекцй' УкраУни за
д1яльшстю суб’ект1в господарювання на 2018 piK, затвердженого наказом
ДержархбудшспекщУ вщ 29.11.2017 №1788 (}з змшами), а саме: позищю за
№ 452 викласти у редакщУ зпдно з додатком до цього наказу.
2. Управлшню
лщензування,
обстеження
та
паспортизащУ
(Кондратенко С.П.) та Управлшню оргашзацшного забезпечення, зв’язюв з
громадськютю, 3MI та шформатизащУ (Круподерова Н.С.) забезпечити
розмщення цього наказу на офщшному веб-сайт1 ДержархбудшспекщУ у термш,
визначений законодавством.
3. Контроль за вик
(Qto наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голою

1нд. 40

В.В. Фшончук

Додаток
до наказу ДержавноТ архггектурнобуд 1вельно'1 шспекци УкраТни

Змши до р 1чного плану здшснення заход1в державного нагляду (контролю)
Державно'! архггектурно-буд1вельно! шспекци УкраТни за д1яльшстю суб'егспв
господарювання на 2018 piK

№

Н ай м ен уван н я суб'скта
господарю вання

452

ВЕКЛИНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬОВИЧ

1дентиф1кацшний
код юридично'Г
особи, або
M icne провадж ення господарськоТ
реестращ йних
д1яльносп суб’скта
номер обл1Ковоз
господарю вання, або його
к ар тк и п л атн и к а
вш окрем лений пщ роздинв
податк1в фЬичноТ
особи—пщ прием ця
(cepifl т а номер
паспорта)

88000, Закарпатська обл., Micro
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П редм ет здш снення заходу держ авного
нагляду (контролю )

контроль за додержанням лщенз1атами вимог
ЛщензШних умов провадження господарсько!
д 1яльност1 з буд1вництва об’скт1в, що за класом
наслщмв (вщповщально<гп) належать до об’екпв
i3 середшми та значними наслщками

С туш нь
ризику

Д ата початку
проведения
заходу

С троки
проведения
заходу
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