ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬНА ШСПЕКЦ1Я УКРА1НИ

НАКАЗ
Кшв

№

<К.

Про внесения змш до р1чного плану
здшснення заход iв державного нагл яду (контролю)
Державно!' архпектурно-буд1вельноТ шспекцп УкраУни
за д1яльшспо суб’екпв господарювання на 2018 pix,
затвердженого наказом ДержархбудшспекшУ
вщ 29.11.2017 №1788 (i3 зм1нами)

Вщповщно до стагп 5 Закону УкраУни «Про основш засади державного
нагляду (контролю) у сфер1 господарськоУ д1яльностЬ>, на пщстав1 листа
Департаменту ДержавноУ архггектурно-бутпвельноУ шспекщУ у MicTi Киев!
вщ 01.10.2018 №10/26-18/0110/11, у зв’язку i3 змшою найменування суб’екта
господарювання,
НАКАЗУЮ:
1. Внести змши до р!чного плану здшснення заход1в державного
нагляду (контролю) ДержавноУ арх1тектурно-буд1вельноУ шспекщУ УкраУни за
д1яльшстю суб’ект1в господарювання на 2018 р!к, затвердженого наказом
ДержархбудшспекшУ вщ 29.11.2017 №1788 (i3 зм!нами), а саме: позищю за
№ 2448 викласти у редакцй* згщно з додатком до цього наказу.
2. Управлшню
лщензування,
обстеження
та
паспортизащ'У
(Кондратенко С.П.) та Управлшню оргашзацшного забезпечення, зв’язюв з
громадсьюстю, 3MI та шформатизащУ (Коваленко Н.В.) забезпечити розмщення
цього наказу на оф1ц!йному веб-сайт1 ДержархбудшспекшУ у термш, визначений
законодавством.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за-собою.

Перший заступник Голови

В. Ф1ЛОНЧУК
ИДОКУМЕНТ1В

Додаток
до наказу Державно! архйектурнобуд1вельно'( шспекци Украш и

j

Змши до pi4Horo плану здш снення заход 1в державного нагляду (контролю)
Державно'! архггектурно-буд1вельно'! шспекцн Укра'ши за д!яльшстю суб'ею тв
господарювання на 2018 piK

№

Н ай м ен ув ан н я суб'екта
господарю вання

2448

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВЩПОВЩАЛЬШСТЮ "М1НД ЛТД"

[дентифнсацш ний
код юридичноТ
особи, або
ресстрацШ них
M icue провадж ення господарсько!
номер об.гпково!
д1яльносп суб’екта
господарю вання, або його
к ар т к и п л атн и к а
податк1в фпичноГ
в 1докрем лени й п ш р о зд ш в
особи-пш прием ця
(cepifl т а номер
паспорта)

02094, м.Кшв, ПРОСПЕКТ ГАГАР1НА,
будинок 14

41136475

П редмет зд ж ен ен н я заходу д ерж авного
нагляду (контролю )

контроль за додержанням лицензиатами внмог
ЛщензШних умов провадження господарсько!
д 1яльност1 з буд1вництва об’екпв, що за класом
наелцдав (вщповщапьносп) належать до об’ект1в
i3 середшми та значними наслшками

С туш нь
ризику

Д ата початку
проведения
заходу

С троки
проведения
заходу

високий

26.10.2018
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