ДЕРЖАВНА АРХГГЕКТУРНО-БУДЕВЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРАШИ

НАКАЗ

S r l -ОЯ- ЯОЯО

Ки!в

№

46%

Про внесения змш до pinHoro плану
здшснення захсдцв державного нагляду
(контролю) Державно!' архггектурнобуд1вельно! iHcneKHii Украши за
д!яльшстю суб’екЕв господарювання на 2020 pin,
затвердженого наказом Держархбудшспекцп
вщ 27.11.2019 №1332

В щ повщ но до ст. 5 Закону У краш и «П ро o c h o b h I засади державного
нагляду (контролю ) у сфер! господарськоТ д!яльностЬ>, з метою виправлення
техш чних помилок, що виникли пщ час формування р1чного плану здш снення
заход1в держ авного нагляду (контролю ) на 2020 piK в ш тегрованш
автоматизован1й систем! державного нагляду (контролю ), на ш дстав! листа
Д епартаменту Державно!' арх^ектурно-бущ вельно! !нспекцп у MicTi Киев!
вщ 18.02.2020 № 10/26-19/1802/11, у з в ’язку i3 зм ш ою найменування су б ’екта
господарю вання,

НАКАЗУЮ:
1. В нести зм ш и до р1чного плану зд1йснення заход1в держ авного нагляду
(контролю ) Держ авно! архггектурно-буд!вельно! !нспекцп У краш и за д!яльш стю
суб’ект1в
господарю вання
на
2020 pin,
затвердж еного
наказом
Д ерж архбудш спекцп вщ 27.11.2019 № 1332, а саме: позицп за № 3189 та № 3337
викласти у редакцн згщ но з додатком до цього наказу.
2. У правлш ню
л1цензування,
обстеж ення
та
паспортизацп
(Кондратенко С. П.) та У правлш ню оргаш зацш ного забезпечення, 3Bv>i[3KiB з
громадськю тю , 3M I та !нформатизацп (К руподерова Н .С.) забезпечити
р о зм щ е н н я цього наказу на оф щ ш ном у вебсайт! Д ерж архбуд!нспекцп у терм ш ,
визначений законодавством.
за виконанням цього наказу залиш аю за собою.

В.о. Г

1нд.

О лена КО С ТЕН К О

Додаток
до наказу Державно! архпекгурно-буд1вельно!
iHcneKui! Украши

№Ч 6 Я

S L1.Q I
Змш и до piMHoro плану
здшснення заход1в державного контролю Державно! архггектурно-бу/нвельно'! ш спекцп Украш и за д|яльш стю суб’ек п в
господ арю ванни на 2020 piK
1дентиф 1кацШ

№

Н айменування суб’екта
господарювання

ний код
юридично!
особи або
Micne провадження господарсько!
ресстрацшний
д1яльност1 суб'екта
господарювання або його
номер
вщокремленнх пщроздинв
облжово!
картки
платника
подагкчв

Предмет здшснення заходу державного нагляду
(контролю)

2638204490

Додержання лщенз1атами вимог ЛщензШних умов
провадження господарсько! д1яльност1 з буд1вництва
об’екпв, що за класом наслщюв (вщповщальност1)
належать до об’екпв is середшми та значними наслщками

41341033

Додержання лщенз1атами вимог Л1ценз1йних умов
провадження господарсько! д!яльност! з буд!вництва
об’ект1в, що за класом насшдюв (вщповщальносп)
належать до об’екпв i3 середшми та значними наслщками

!
3189

ФОП школлев МИКОЛА
МИКОЛАЙОВИЧ

73000, Херсонська обл., Micro Херсон, ВУЛИЦЯ РЕЙНА, будинок
5, квартира 32

3337

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
В1ДПОВ1ДАЛЫ-ПСТЮ
"ВАЛЬЯНС АЛЬФА ГРУПП-221"

46000, Тернопшьська обл., мюто
Терношль, ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ
ОСТРОЗЬКОГО, будинок 68

Ступшь ризику

Дата початку
здшснення
заходу

Строк
здшсне
ння
заходу

Найменування
органу державного
нагляду (контролю)

Незначний

03.04.2020

5

Державна
архггектурнобуд1вельна Шспекшя
Украши

5

Державна
архпектурнобуд1вельна шспекщя
Украши

Високий

18.03.2020

