
Сумська міська рада 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

вул. Воскресенська, 8А, м. Суми, 40000, тел. +38(0542) 700-096, e-mail: dabk@smr.gov.ua 

НАКАЗ 

J Q . / / . 2017 p. м. Суми № -

Про затвердження плану перевірок 
об'єктів будівництва на 2018 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 
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 2018 рік (додаток 1). 

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

3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління Скоромного Валерія Валерійовича. 

Начальник управління 

mailto:dabk@smr.gov.ua


Додаток 1 

до Наказу «Про затвердження плану перевірок 
об'єктів перевірок на 2018 рік» від ЗОЛ 1.2017р. 
№ 146-ОД 

ПОГОДЖЕНО 

Перший заступник міського голови 

~~-BJEl. Войтенко 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник Управління державного 

архітектурно-будівельного контролю 

С у N1Є b KO L- М І С ь КОЇ 

A.M. Довбня 

РІЧНИЙ ПЛАН 

здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради 

на 2018 рік 
Ідентифікаційний 

код юридичної 

№ Найменування 
суб'єкта 

господарювання 
(замовник 

будівництва) 

Місце провадження 
господарської 

особи або 
реєстраційний 

з/ 
п 

Найменування 
суб'єкта 

господарювання 
(замовник 

будівництва) 

діяльності суб'єкта 
господарювання або 
його відокремлених 

підрозділів 

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 

і 



номер паспорта*) 
2 3 4 5 6 7 8 

1 

СПІЛЬНЕ 
УКРАЇНСЬКО-
БІЛОРУСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"УКРТЕХНОСИНТЕЗ" 
(У ФОРМІ 
ТОВАРИСТВА 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 
Ю) 

Реконструкція 
торгівельного центру 3 
влаштуванням критих 

та відкритих терас, 
навісів та прибудов 

Торгівельного центру 
«Універмаг «Київ» по 
вулиці Кооперативна,! 

м. Суми» 

21127532 

Дотримання суб'єктами містобудування 
вимог законодавства у сфері містобудівної 
діяльності, будівельних норм, стандартів 

та правил на об'єкті будівництва « 
Реконструкція торгівельного центру 3 

влаштуванням критих та відкритих терас, 
навісів та прибудов Торгівельного центру 

«Універмаг «Київ» по вулиці 
Кооперативна,! м.Суми» 

середній 17.01.2018 
10 

робочих 
днів 

2 

TOB «СЕРВІС-
МАРКЕТ» 

AT «Сумбуд» 

Багатоквартирний 
житловий будинок»; м. 

Суми, проспект 
М.Лушпи, 5, корпус 27 

31814196 

14017843 

Дотримання суб'єктами містобудування 
вимог законодавства у сфері містобудівної 
діяльності, будівельних норм, стандартів 

та правил на об'єкті будівництва 
«Багатоквартирний житловий 
будинок»; м. Суми, проспект 

М.Лушпи, 5, корпус 27» 

середній 16.02.2018 

10 
робочих 

днів 

3 

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 
Ю "БУДІВЕЛЬНА 
ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА 
КОМПАНІЯ 
"ФЕДОРЧЕНКО" 
(TOB "БВК 
КОМПАНІЯ 
"ФЕДОРЧЕНКО" ) 

Нове будівництво 
першого 

багатоповерхового 
багатоквартирного 

житлового будинку по 
вул. Інтернаціоналістів, 

35 в м. Суми 

14005202 

Дотримання суб'єктами 
містобудування вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, стандартів та 

правил на об'єкті будівництва «Нове 
будівництво першого 

багато поверхового багато к варти рного 
житлового будинку по вул. 

Інтернаціоналістів, 35 в м. Суми» 

середній 
02.05.2018 

10 
робочих 

ДНІВ 

4 

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 
Ю «Сумська 
девелоперська 
компанія; 
ФОП Коваленко Олег 
Володимирович 

Нове будівництво 
багатоквартирного 

житлового будинку по 
вул. Інтернаціоналістів, 

1 в м. Суми 

СДРПОУ 
41232488 
РНОКПП 

3280016131 

Дотримання суб'єктами 
містобудування вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, стандартів та 

правил на об'єкті будівництва «Нове 
будівництво багатоквартирного 

житлового будинку по вул. 
Інтернаціоналістів, 1 в м. Суми» 

середній 11.06.2018 

10 
робочих 

днів 

2 



5 

JAPMCTBO 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 
Ю"ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"НОТЕХС" 
(TOB 
"ВКП" НОТЕХС") 

Нове будівництво 10-ти 
поверхового житлового 
будинку з вбудованими 

нежитловими 
приміщеннями по вул. 
ГІрокоф'єва, 16 (корпус 

№3) 

31208663 

Дотримання суб'єктами 
містобудування вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, стандартів та 

правил на об'єкті будівництва «Нове 
будівництво 10-ти поверхового 

житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями по вул. 

Прокоф'єва, 16 (корпус №3)» 

середній 16.07.2018 

10 
робочих 

ДНІВ 

6 

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 
]() "ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ЛЕБІДЬ" 
(TOB "ВИ "ЛЕБІДЬ") 

Реконструкція 
нежитлового 

приміщення за адресою 
м. Суми, вул. 

Тополянська, 12-2 

40498410 

Дотримання суб'єктами 
містобудування вимог законодавства у 

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

приміщення за адресою м. Суми, вул. 
Тополянська, 12-2» 

незначний 20.09.2018 

10 
робочих 

днів 

7 

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 
Ю "ЮНІСТЬ" 
(TOB "ЮНІСТЬ") 

Реконструкція 
нежитлових приміщень 

з прибудовою під 
торгівельно-офісний 

центр та нове 
будівництво складу 

(перша черга) по вул. 
Прокоф'єва, 19 в 

м.Суми 

30033020 

Дотримання суб'єктами 
містобудування вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, стандартів та 

правил на об'єкті будівництва 
«Реконструкція нежитлових 
приміщень з прибудовою під 

торгівельно-офісний центр та нове 
будівництво складу (перша черга) по 

вул. Прокоф'єва, 19 в м.Суми» 

середній 

01.10.2018 

10 
робочих 

ДНІВ 

з 



І 

Т О В А Р И С Т В О З 
О Б М Е Ж Е Н О Ю 
В І Д П О В І Д А Л Ь Н І С Т 
Ю Н А У К О В О -
В И Р О Б Н И Ч А 
ФІРМА "ДЕМЕКС 
К О М П Ь Ю Т Е Р " 
(ФІРМА "ДЕМЕКС 
КОМП") 

Реконструкція 
нежитлового 

приміщення під 
торгівельно-офісне 

приміщення за адресою 
м.Суми, покровська 

площа, 5 

23633883 

Начальник управління 

Дотримання суб'єктами 
містобудування вимог законодавства у 

сфері містобудівної діяльності, 
будівельних норм, стандартів та 

правил на об'єкті будівництва 
«Реконструкція нежитлового 

приміщення під торгівельно-офісне 
приміщення за адресою м.Суми, 

покровська площа, 5» 

незначний 26.11 .2018 


