ДЕРЖАВНА АРХ1ТЕКТУРНО-БУД1ВЕЛЬНА Ш СПЕКЦШ УКРАШИ

ВИТЯГ 13 НАКАЗУ
08 с1чня 2020

Ки 1в

№ 1-Л

Про результаты розгляду питанъ
щодо лщензування

В1дпов1дно до статт! 17 Закону Укра'ши «Про арх1тектурну д1яльн1сть»,
Порядку л1цензування господарсько! д1яльност1, пов’язано! 1з створенням
об’ект1в арх1тектури, затвердженого постановою Каб1нету М1н1стр1в Украши
в1д 05 Л 2.2007 № 1396, керуючись Положениям про Державну арх1тектурнобуд1вельну 1нспекц1ю Укра'ши, затвердженим постановою Каб1нету М1н1стр1в
Укра'ши в1д 09.07.2014 № 294, та на пщстав! висновку Л1цензШно'1 ком1сп
Державно'! арх1тектурно-буд1вельно! 1нспекц1! Укра'ши та 'Г! територ1альних
оргашв (протокол в1д 08.01.2020 № 1)
НАКАЗУЮ:
1. Анулювати на п1дстав1 заяв про анулювання л1ценз1й видан! л!ценз!!
суб’ектам господарювання зпдно з додатком 1 до цього наказу.
2. Анулювати л!ценз !1 на п!дстав! акта про виявлення недостов1рност!
даних у документах, поданих суб’ектом господарювання разом !з заявою про
отримання л!цензп, суб’ектам господарювання згщно з додатком 2 до цього
наказу.
3. Зупинити д!ю виданих л!ценз!й на п!дстав! акт1в перев!рок суб’ект!в
буд!вельно 1 д!яльност! щодо порушення л!ценз!йних умов, якщо виявлен!
порушення неможливо усунути у процес! провадження буд!вельно!
д!яльност!, суб’ектам господарювання зг!дно з додатком 3 до цього наказу.
4. В!дновити д!ю виданих л!ценз!й у зв’язку з усуненням порушень
щодо додержання л1ценз!йних умов провадження господарсько! д!яльност! з
буд!вництва об’ект1в, що за класом насл!дк1в (в!дпов!дальност!) належать до
об’ект!в 3 середн!ми (СС2) та значними (ССЗ) наслщками, на п!дстав! акту
перев!рки, суб’р?^^=^осподарювання зг!дно з додатком 4 до цього наказу.

В.о. Голо

Олена КОСТЕНКО

Д одаток 1
до наказу Держархбуд1нспекцп
в1д 08 с1чня 2020 р. № 1-Л

ПЕРЕЛ1К су6 'скт!в господарсько! д!яльност1,
яким анулю ю ться видан! Л1цензп на пщ став! заяв суб 'скт!в го сподарсько! д!яльност!
про анулю вання л щ е н зп
Cepin та
№ лщ ензИ

1 № зп

1

АЕ 289999

;

Назва

ТОВ "К0МПАН1Я"ПЕГАС"

Заступник начальника Управл1ння - начал
питань обстеження та паспортизацмУпр
л1цензування, обстеження та паспортиза

5

]

1дентиф. код

34357668

Мгсцезнаходження

Ки 1вська

Ю.М.ВАСИЛЬЧЕНКО

Д одаток 2
до наказу Держархбуд1нспекцГ1
в!д 08 с1чня 2020 р. № 1-Л

П е р е л к л1ценз1ат1в, яким анулю еться л1ценз1я на п1дстав1 акт1в про виявлення недостов1рност1 даних у документах,
поданих су б ’ектом господарю вання разом 1з заявою про отримання л1ценз1У

Рекв!зити
№
з/п

Територ1альний орган структурний п1дрозд1л
Держархбуд1нспекц11

Н айм ен уванн я суб'екта
господарсько'! д!яльност!

Код

едрпоу

р1шення
про видачу
л!ценз!'! (№
наказу,

Сер1я та номер
л1ценз1'!/
реее"1 рац 1йний
запис
електронно'!

П щ стави

дата)

Д епартам ент Д ерж авно!
1

ар х 1тектурно-буд 1 вельн о 1'
1нспекц1Т у Льв1вськ1й

Товариство 3 обмеженою
в!дпов!дальн!ст 10 "АЛЬТА1Р

А нулю вання л!ценз!'!
41316028

№19-Л
04.04.2018

41525434

№28-Л
в1д
16.05.2018

КА РГО ТРА Н С"

2013049249

(п.7 4.12 ст. 16 ЗУ 222;
абз. 5 п.21 П орядку,
П останови КМ'У № 1396)

облает!

2

Управл1ння Д ерж авно!
арх!тектурно-буд 1 вельн о 1

ТОВ "ТЕПЛО-ПРОЕКТ"

1нспекц1Т у Терноп1льськ1й

А нулю вання л!цензп
2013050783

(п .7 ч .1 2 с т .1 6 3У 222;
абз. 5 п.21 П орядку,
П останови К М У № 1396)

облает!

Заступник начальника Управл1ння - начал
питань обстеження та паспортизацИ' Упр;
л1цензування, обстеження та паспортизаь
Держархбуд1нспекц1|

Юр1й ВА СИЛЬЧЕНКО

Додаток 3
до наказу Держархбуд1нспекц!1
вщ 08 с1чня 2020 р, № 1-Л
Перел1к суб'ект1в господарсько! д1яльност1, яким зупиняеться д1я л1цензп до усунення порушень,
пов'язаних 3 додержанням Л1ценз1йних умов провадження господарсько! д1яльност1 з буд1вництва
об’екЛв, що за класом насл1дк1в (в1дпов1дальност1) належать до об’екДв 1з середн1ми та значними

наслщками, на пщстав! вщповщного акту перев1рки
№
з/п

Територ1альний орган структурний п1дрозд1л
Держархбуд1нспекц11

1 Управл1ння Державно! арх1тектурнобуд1вельно! 1нспекц1! у
Черн1вецьк1й облает!

2 Управл1ння Державно!

Найменування суб'екта
господарсько! д!яльност!

Код е д р п о у

Сер1я та номер
л1цензп /
реестрац!йний
запис електронно!

Т О В "А 1Ф -Т Р Е Й Д "

37528649

2013046038

Б П П "Ф 1РМ А "Н О М Ш А Л "

22826261

2 0 1 3038841

арх1тектурно-буд!вельно! !нспекц1! у
Черн1г1вськ1й облает!

Порядок* - Порядок л1цензування господарсько! д1яльност1, пов’язано! !з створенням об’екНв архНектури, затверджений постановою Каб1нету М!н1стр1в
Украши вщ 5.12,2007 р. № 1396

.,.= = = = = 1 ^ 7 = ^

Заступник начальника Управл1ння - начальник в1дд1Л^^итань
обстеження та паспортизаци Управл1ння л 1цензува1(^ |( обстДцседня ( g' ‘
та паспортизацЛ Держархбуд1нспекц1'1
ДОКУМЕНТА

Юр1й ВАСИЛЬЧЕНКО

Додаток 4
до наказу Держархбуд1нспекц1Т

в1д 08 с1чня 2020 р, № 1-Л

Перел1к суб’ект1в господарювання, яким за результатом позаплановоУ перев1рки в1дновлюеться д1я
л1цензп у зв'язку з усуненням порушень, пов’язаних з додержанням Л1ценз1йних умов провадження
господарськоТ д1яльност1 з буд1вництва об’ект1в, що за класом насл1дк1в (в1дпов1дальност1) належать до
об’ект1в 1з середн1ми та значними насл1дками

№
пп

Територ1альний орган
вщповщальний за контроль

Найменування
суб’скта господарювання

Код

едрпоу

Сер1я та номер
л! ценз!!'/
реестрац!йний
запис електронноТ

Управл1ння
1

ДержавноТ

арх1тектурно-буд1вельноТ
нспекц у 1вано-

1

1'1

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВЩПОВЩАЛЬШСТЮ
"ЕЛЕКТРОБУД1Ф"

Дата та номер наказу,
яким було зупинено
д!ю л!ценз!Т

38555537

2013031462

15-л в1д 12.04.2017

40120773

2013025486

7-лв!д 15.02.2017

Франк1вськ1й облает!

Департамент ДержавноТ
2

арх1тектурно-буд1вельноТ
1нспекц1Т у Льв1вськ1й

Товариство 3 обмеженою
в1дпов1дальн!стю "CIT1Л1ФТ"

облает!

Заступник начальника Управл1ння - начальнщ щ дД ш у з
питань обстеження та паспортизац1Т У правд
л1цензування, обстеження та паспортизацО' I
:^0 К УМ £ Н Т/В ,
Держархбуд1нспекц1Г

- „

для

Юр1й ВАСИЛЬЧЕНКО

