ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРН0-БУД1ВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРА1НИ

НАКАЗ

JU . 44.

КиУв

Про внесения змш до р1чного плану
здШснення захсдав державного нагляду (контролю)
Державно! архггекгурно-буд1вельно! iHcneKuiV Укра'ши
за д1яльшспо суб’еюзв господарювання на 2019 р!к,
затвердженого наказом Держархбудшспекцм
вщ 27.11.2018 №1494

№ 4 € S 'f
%

Вщповщно до статп 5 Закону У крайни «Про основш засади державного
нагляду (контролю) у сфер) господарськоУ д)яльност1», на пщстав) службовоУ
записки завщувача сектору по робот) з лщенз1атами Управл1ння ДержавноУ
арх)тектурно-буд1вельноУ шспекщУ у Волинськ)й облает) вщ 12.12.2018, у зв’язку
i3 зм)ною найменування суб’екта господарювання,
НАКАЗУЮ:
1. Внести змши до piHHoro плану здШснення заход)в державного
нагляду (контролю) ДержавноУ архЬектурно-бущвельноУ )нспекц)У УкраУни за
дшльшетю суб’ект)в господарювання на 2019 piK, затвердженого наказом
Держархбуд)нспекщУ вщ 27.11.2018 №1494, а саме: позищю за № 1029 викласти
у редакщУ зпдно з додатком до цього наказу.
2. Управлшню
лщензування,
обстеження
та
паспортизац)У
(Кондратенко С.П.) та Управлшню оргашзацшного забезпечення, зв’язк)в з
громадськютю, 3MI та )нформатизацп (Тунш О.Г.) забезпечити розм)щення
цього наказу на офщШному веб-сайт) Держархбуд)нспекц)У у терм)н, визначений
законодавством.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови
$

1нд. 40

В. ФШОНЧУК

Додаток
до наказу Державно! архпектурно-

Змши до р1чного плану здШснення заход!в державного нагляду (контролю)
Державно! архггектурно-буд1вельноТ шспскцп УкраТнн за д!ялыпстю суб'екпв
гоеподарювання на 2019 piK

Няймеиувания суб'гкта
господярювяння

1029

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
В1ДПОВ1ДАЛЬИ1СТЮ -IHBECTOP
CEPBIC"

1дентиф1каи1йний код
юридичио! особи, або
ресстрацМних номер
Micue провадження господа рськоТ
обл!ковоТ картки
Предмет здШснення га иоду державного нагляду
д1альност1 суб'гкта гоеподарювання, илатинка полапав
(контролю)
або його вЬюкремлсний ншроздЫв
фпнчноТ
особи-п!дприсмця
(cepia та номер
паспорта)

CryniHb
рнзнку

Дата початку
проведения
заходу

Строки
проведения
заходу

Мюцезнаходженн* суб'скта
гоеподарювання та Micue провадженн*
господарсысоГ дмльносп:43000,
Волинсыса обл.. Micro Луцьк, ВУЛИЦЯ
КОНЯ ЮНА, будинок 2SA, квартира 5

Високий

21.01.2019

5

39207578

Додержаннд лшеюнатами вимог ЛщензШних умов
провадженн* господарсько! Д|'яльносп з
буд1вництва об’екпв, що за класом наслишв
(вшпоащальносп) належать до об’склв i3
середшми та значнкмн наслшками

