Д Е Р Ж А В Н А А Р Х ІТ Е К Т У Р Н О -Б У Д ІВ Е Л Ь Н А ІН С П ЕК Ц ІЯ УКРАЇН И

ВИ ТЯГ ІЗ Н А К А ЗУ
06 лютого 2020

Київ

№ 9-Л

Про результати розгляду питань
щодо ліцензування

Відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»,
Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 05.12.2007 № 1396, керуючись Положенням про Державну архітектурнобудівельну інспекцію України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 09.07.2014 №294, та на підставі висновку Ліцензійної комісії
Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних
органів (протокол від 06.02.2020 № 9)

НАКАЗУЮ :
1. Анулювати на підставі заяв про анулювання ліцензій видані ліцензії
суб’єктам господарювання згідно з додатком 1 до цього наказу.
2. Анулювати ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірності
даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про
отримання ліцензії, суб’єктам господарювання згідно з додатком 2 до цього
наказу.
3. Анулювати ліцензії на підставі акта про відмову ліцензіата у
проведенні перевірки органом ліцензування, суб’єктам господарювання
згідно з додатком 3 до цього наказу.
4. Анулювати ліцензії на підставі акта про ненадання органу
ліцензування ліцензіатом документів, інформації про предмет перевірки на
письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки,
суб’єктам господарювання згідно з додатком 4 до цього наказу.
5. Зупинити дію виданих ліцензій на підставі актів перевірок суб’єктів
будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних умов, якщо виявлені
порушення неможливо усунути у процесі провадження будівельної
діяльності, суб’єктам господарювання згідно з додатком 5 до цього наказу.
6. Відновити дію виданих ліцензій у зв’язку з усуненням порушень
щодо додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до

об’єктів з середніми (СС2) та значними (С С З) наслідками, на підставі акту
перевірки, суб’єктам господарювання згідно з додатком 6 до цього наказу.
7.

Відмовити у відновленні дії ліцензії у зв’язку з наявним порушенням

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з
середніми (СС2) та значними (С С З) наслідками, суб’єктам господарювання
згідно з додатком 7 до цього наказу.

Олена К О С Т Е Н К О

Д одаток 1
д о н а ка зу Д е р ж а р хб уд ін сп е кц ії
від 06 л ю то го 2 0 2 0 р. № 9-Л

ПЕРЕЛІК суб'єктів господарської діяльності,
яким анулюються видані л іц е н зії на підставі заяв суб'єктів господарської діяльності
про анулю вання л іц е н зії
Ns зп

Серія та

Назва

Na ліцензії
АЕ 640437

Ідент нф коО

Місцезнаходж ення

ТОВ Ф ІРМ А "КИСЕНЬМ ОНТАЖ "

30195659

Дніпропетровська

ТОВ "Б1ЛДЕН КОРПОРЕЙТЕД"

41068002

м.Київ

АЕ 639216

ТОВ "Будівельна компанія "ЗОЛОТИЙ ВІК "

14349539

м.Київ

АЕ 291486

ТОВ "М О Н ТАЖ ЕН ЕРГО РЕМ О Н Т"

37206991

Миколаївська

АЕ 639870

ПП "РУСТСТРОЙ"

33407670

Дніпропетровська

АЕ 639219

ТОВ "ПРОМАЛЬГІ"

33331235

Донецька

АЕ 525125

ТОВ "К И ЇВ С Ь К І ОПТИЧНІ М ЕРЕЖ І"

33445543

м.Київ

Начальник у правління ліц ензування, об,
паспортизації Д е р ж а р х б у дін с п екц ії

С .П .Кондратенко

Додаток 2
до наказу Держархбудінспекції
від 06 лютого 2020 р. № 9-Л
Перелік ліцензіатів, яким анулюється ліцензія на підставі актів про виявлення недостовірності даних у документах,
поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії

№
з/п

Реквізити
рішення

Територіальний орган структурний підрозділ
Держархбудінспекції

Найменування суб'єкта

Код

господарської діяльності

ЄД РП О У

Серія та номер
ліцензії/
про видачу
реєстраційний
ліцензії (№
запис
наказу,
електронної
дата)

Підстави

Анулювання ліцензії
1

Департамент Державної

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІНЖСІСТЕМ"

39698987

архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві

19-Л від
04.04.2018

2013049164

(п.7 4.12 ст. 16 ЗУ 222;
абз. 5 п.21 Порядку,
Постанови К М У № 1396)

Начальник Управління ліцензування, обстея
паспортизації Держархбудінспекції

Світлана К О Н Д Р А Т Е Н К О
пг,

ЦЛ*

1=1

Л°КУМЕНТІВ)«І
У *

Додаток З
до наказу Держархбудінспекції
від 06 лютого 2020 р. № 9-Л
Перелік ліцензіатів, яким анулюється ліцензія на підставі актів про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом
ліцензування

№
з/п

Територіальний орган структурний підрозділ
Держархбудінспекції

Управління Державної
1

Реквізити
рішення

архітектурно-будівельної
інспекції у Волинській

Найменування суб'єкта

Код

господарської діяльності

ЄД РП О У

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рістонія"

Серія та номер
ліцензії/
про видачу
реєстраційний
ліцензії (№
запис
наказу,
електронної
дата)

41246244

№ 19-Л від
04.04.2018

33619150

№ 32-Л від
10.11.2010

2013049632

Анулювання ліцензії (п.8
ч.12 ст.16 ЗУ 222; абз. 12
п.21 Порядку, Постанови
КМ У №1396)

А В 556328

Анулювання ліцензії (п.8
ч. 12 ст.16 ЗУ 222; абз. 12
п.21 Порядку, Постанови
КМУ №1396)

А В 587620

Анулювання ліцензії (п.8
ч. 12 ст.16 ЗУ 222; абз. 12
п.21 Порядку, Постанови
КМУ №1396)

2013049424

Анулювання ліцензії (п.8
ч. 12 ст.16 ЗУ 222; абз. 12
п.2І Порядку, Постанови
КМУ №1396)

2013049527

Анулювання ліцензії (п.8
ч. 12 ст.16 ЗУ 222; абз. 12
п.21 Порядку, Постанови
КМУ № 1396)

2013049548

Анулювання ліцензії (п.8
ч. 12 ст.16 ЗУ 222; абз. 12
п.21 Порядку, Постанови
КМУ №1396)

області
Управління Державної
2

Приватне підприємство
"Волиньмайстер"

архітектурно-будівельної
інспекції у Волинській
області

Управління Державної
3

архітектурно-будівельної

Ф О П В А Н Д Ж У Р А Максим

Володимирович

2968103536

інспекції у Тернопільській

№7-Л

22.06.2011

Підстави

області

4

Департамент Державної

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДЕЛОНС"

архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві

40522406

19-Л нщ
04 04 2018

40736077

19-Л від
04.04.2018

41049477

19-Л від
04.04 2018

Товариство з обмеженою

5

Департамент Державної

відповідальністю "АЛЬЯНС
БУД ІН ВЕСТ ГРУП"

архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві

6

Департамент Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АДЛЕР-ВЕНТ"

Начальник Управління ліцензування, о б ^
паспортизації Держархбудінспекції

Світлана К О Н Д Р А Т Е Н К О

Додаток 4
до наказу Держархбудінспекці'і
від 06 лютого 2020 р. № 9-Л
Перелік ліцензіатів, яким анулюється ліцензія на підставі актів про ненадання органу ліцензування ліцензіатом
документів, інформації про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час
перевірки

№
з/п

1

2

3

4

Територіальний орган структурний підрозділ
Держархбудінспекції

Найменування суб'єкта
господарської діяльності

Департамент Державної

Ф ізична особа-підприємець

архітектурно-будівельної
інспекції у Полтавській
області

ДОВБНЯ ВЛАДИСЛАВ
МИКОЛАЙОВИЧ

Департамент Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві

Департамент Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві

Департамент Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві

Товариство з обмеженою
відповідальністю "СВІТ
СОЛОМИ"

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ

Код
ЄДРПОУ

Підстави

2772016474

№ 31-Л,
31.05.2018

2013051526

Анулювання ліцензії
(п.Ю чЛ2 ст.16 ЗУ 222)

37521769

15-Л від
21.03.2018

2013048723

Анулювання ліцензії
(п.Ю ч.12 ст.16 ЗУ 222)

19034898

"ЕФ ЕК Т И В Н І ЕН ЕРГЕТИЧНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТАЛАН
СИСТЕМО"

Реквізити
Серія та номер
рішення
ліцензії/
про видачу
реєстраційний
ліцензії (№
запис
наказу,
електронної
дата)

33447399

19-Л від
04 04 2018

19-Л від
04 04.2018

2013049493

2013049498

Анулювання ліцензії
(п.Ю ч.12 ст.16 ЗУ 222)

Анулювання ліцензії
(п.Ю ч.12 ст.16 ЗУ 222)

Додаток 5
до наказу Держархбудінспекції
від 06 лютого 2020 р. № 9-Л

Перелік суб'єктів господарської діяльності, яким зупиняється дія ліцензії до усунення порушень, пов'язаних з

додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, на підставі відповідного
акту перевірки

№
з/п

і

Територіальний орган структурний підрозділ
Держархбудінспекції

Департамент Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у місті Києві

Найменування суб'єкта
господарської діяльності

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГОЛД ДРАГОН"

Серія та номер ліцензії/
Код Є Д Р П О У

реєстраційний запис
електронної

41537387

2013049476

Додаток 6
до наказу Держархбудінспекції
від 06 лютого 2020 р. № 9-Л
Перелік суб’єктів господарювання, яким за результатом позапланової перевірки відновлюється дія ліцензії у
зв'язку з усуненням порушень, пов’язаних з додержанням Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та
значними наслідками

№ пп

1

Територіальний орган
відповідальний за контроль

Департамент Державної

Найменування
суб’єкта господарювання

ТО В "Н ВП АС У "

Код ЄДРПОУ

Серія та номер
ліцензії /
реєстраційний запис
електронної

Дата та номер наказу,
яким було зупинено дію
ліцензії

41292924

2013048861

№73-Л від 19.12.2019

архітектурно-будівельної
інспекції у Київській

області

Начальник Управління ліцензування, обмеження
паспортизації Держархбудінспекції

Світлана КО Н Д РАТЕН КО

Додаток 7
до наказу Держархбудінспекції
від 06 лютого 2020 р. № 9-Л
Перелік суб’єктів господарювання, яким відмовлено у відновленні дії ліцензії у зв'язку з не усуненням порушень,
пов’язаних з додержанням Ліцензійних умовпровадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, виявлених у результаті
позапланової перевірки

Серія та номер
№
пп

Територіальний орган

Найменування

відповідальний за контроль суб ’єкта господарювання

Код Є Д Р П О У

ліцензії /
реєстраційний
запис електронної

1

Департамент Державної
архітектурно-будівельної
інспекції у Київській області

ТОВ "БК ФБ"

Начальник Управління ліцензування, обсг|
паспортизації Держархбудінспекції

41174730

2013052853

Дата та номер наказу,
яким було зупинено
дію ліцензії

54-Л від 25.09.2019

Світлана КОНДРАТЕНКО

