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Сумська міська рада 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
вул. Воскресенсыса, 8А, м. Суми, 40000, тел. '38(0542) 700-096. e-mail: dabk@smr.gov.ua 

НАКАЗ 

dO. / / 2018 р. м. Суми № / А & - С Ж 

Про затвердження плану перевірок 
об'єктів будівництва на 2019 рік 

З метою забезпечення виконання завдань, покладених на Управління 
державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради 
відповідно до Положення про управління державного архітектурно-
будівельного контролю Сумської міської ради , затвердженого рішенням 
Сумської міської ради від 28.09.2016 року № 1129-МР (зі змінами), керуючись 
Законом України «Про основні засади здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», Законом України « Про 
регулювання містобудівної діяльності» та Порядком здійснення державного 
архітектурно-будівельного контролю, затвердженим Постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2011 року № 533, 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити план перевірок об'єктів будівництва, замовниками яких є 
юридичні особи та фізичні особи-підприємці на 2019 рік (додаток 1). 

2.Заступнику начальника Управління державного архітектурно-
будівельного контролю Сумської міської ради Скоромному Валерію 
Валерійовичу та начальнику відділу здійснення заходів архітектурно-
будівельного контролю Манжарі Сергію Михайловичу забезпечити 
виконання даного плану перевірок об'єктів будівництва. 

3.Начальнику відділу здійснення заходів державного архітектурно-
будівельного контролю Манжарі Сергію Михайловичу оприлюднити річний 
план на офіційній сторінці Управління на веб-сайті Сумської міської ради та 

mailto:dabk@smr.gov.ua


внести відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного 
нагляду (контролю) до 1 грудня 2018 року. 

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Начальник управління 

с7 

А.М. Довбня 



ПОГОДЖЕНО 

Перший заступник міського голови 

-ВЛІЛЗойтенко 

Додаток 1 
до Наказу «Про затвердження плану перевірок 
об'єктів перевірок на 2019 рік» від 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник Управління державного 

архітектурно-буді вельногржонтролю 

Сумської>ш 

А.М. Довбня 

РІЧНИЙ ПЛАН 

здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради 

на 2019 рік 
Ідентифікаційний 

Найменування 
суб'єкта 

roc п о дарю ван ня 
(замовник 

будівництва) 

Місце провадження 
код юридичної 

особи або 

№ 
з/п 

Найменування 
суб'єкта 

roc п о дарю ван ня 
(замовник 

будівництва) 

господарської 
діяльності суб'єкта 

господарювання або 
його відокремлених 

підрозділів 

реєстраційний 
номер облікової 
картки платника 

податків фізичної 
особи-підприємця 

(серія (за 
наявності) та 

Предмет здійснення заходу державного 
нагляду (контролю) 

Ступінь 
ризику 

Дата 
початку 

здійснення 
заходу 

Строк 
здійснен 

ня 
заходу 



номер паспорта*) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 
ТЮ 
"АФГАНСЬКИЙ 
ЦЕНТР" 
(TOB 
"АФГАНСЬКИЙ 
ЦЕНТР") 

Нове будівництво 
першого 

багатоквартирного 
житлового будинку на 

земельній ділянці за 
адресою: перехрестя 

вулиць В'ячеслава 
Чорновола(вул. 
Калініна) та вул. 
Першотравнева 

32317817 

Дотримання суб'єктами містобудування 
вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів та правил на об'єкті 

будівництва «Нове будівництво 
першого багатоквартирного житлового 

будинку на земельній ділянці за 
адресою: перехрестя вулиць В'ячеслава 

Чорновола (вул. Калініна) та вул. 
Першотравнева» 

середній 02.04.2019 
10 

робочих 
ДНІВ 

2 

« ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 
ТЮ "БУДІВЕЛЬНА 
ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА 
КОМПАНІЯ 
"ФЕДОРЧЕНКО" 
( 10В "БВК 
КОМПАНІЯ 
"ФЕДОРЧЕНКО") 

Нове будівництво 
першого 

багатоквартирного 
житлового будинку на 
земельній ділянці за 
адресою: перехрестя 
вулиць В'ячеслава 

Чорновола (вул. 
Калініна) та вул. 
Першотравнева 

14005202 

Дотримання суб'єктами містобудування 
вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів та правил на об'єкті 

будівництва «Нове будівництво 
першого багатоквартирного житлового 

будинку на земельній ділянці за 
адресою: перехрестя вулиць В'ячеслава 

Чорновола (вул. Калініна) та вул. 
Першотравнева» 

середній 
02.04.2019 

10 
робочих 

ДНІВ 

3 ДЕПАРТАМЕНТ 
ІНФРАСТРУКТУР 
И МІСТА 

Капітальний ремонт 
житлового фонду: 

капремонт будинку № 3 
24013674 

Дотримання суб'єктами містобудування 
вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних 
середній 

5 

(< 



СУМСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

капремонт будинку № 3 
по вул. 20 років 

Перемоги в м. Суми 

містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів та правил на об'єкті 

будівництва «Капітальний ремонт 
житлового фонду: капремонт будинку 

№ 3 по вул. 20 років Перемоги в м. 
Суми» 

11.04.2019 
5 

робочих 
днів 

4 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 
ТЮ "ТОРГОВИЙ 
КОМПЛЕКС" 
(TOB "ТОРГОВИЙ 
КОМПЛЕКС") 

Нове будівництво 
готельно-торгівельного 
комплексу за адресою 
м. Суми, вул. Ковпака, 

59/4 

38075994 

Дотримання суб'єктами містобудування 
вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів та правил на об'єкті 

будівництва «Нове будівництво 
готельно-торгівельного комплексу за 
адресою м. Суми, вул. Ковпака, 59/4» 

середній 
18.07.2019 

10 
робочих 

днів 

5 

І 

УПРАВЛІННЯ 
КАПІТАЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА 
СУМСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 
(УКБ СУМСЬКОЇ 
ОДА) 

Реконструкція будівлі 
обласного 

комунального закладу 
Сумської обласної 
дитячо-юнацької 

спортивної школи 3 
влаштуванням 

надбудови по вул. 20 
років Перемоги, 9-а в м. 

Суми 

04014045 

Дотримання суб'єктами містобудування 
вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів та правил на об'єкті 
будівництва «Реконструкція будівлі 

обласного комунального закладу 
Сумської обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи з влаштуванням 

надбудови по вул. 20 років Перемоги, 9-
а в м. Суми» 

середній 05.09.2019 
10 

робочих 
днів 

6 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 
ТЮ 
"НАЦІОНАЛЬНА 
ПРОДОВОЛЬЧА 
КОМПАНІЯ" 
(TOB НПК) 

Нове будівництво 
будівлі управління TOB 

«Національна 
продовольча компанія» 

за адресою: м. Суми, 
вул. Білопільський 

шлях, 27 

31066082 

Дотримання суб'єктами містобудування 
вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності, будівельних 
норм, стандартів та правил на об'єкті 

будівництва «Нове будівництво будівлі 
управління ТОВ «Національна 

продовольча компанія» за адресою: м. 
Суми, вул. Білопільський шлях, 27» 

незначний 10.10.2019 
10 

робочих 
днів 

Начальник управління 


