Додаток 9
до Порядку

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

рюш

на виконання будівельних робіт
від 09 липня 2019 року

№ІУ 113191900325
Цей дозвіл надано:

Замовнику
Мурашу Юрію Дмитровичу, Київська область, м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська, буд. 2-е,
кв. 70, паспорт НЮ 365426 номер облікової картки платника податків 2714410975
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, номер облікової картки платника податків (не зазначається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку у паспорті) місце проживання або найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
код згідно з ЄДРПОУ)

генеральному підряднику (підряднику)
Товариству з обмеженою відповідальністю "БК БУДТАЙМ" м. Київ, вул. МИКОЛИ
ПИМОНЕНКА, будинок 4, офіс 48, ЄДРПОУ 42166207, реєстраційний запис 2013055114
{найменування, місцезнаходження генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер
телефону, серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)

«Будівництво житлового комплексу з повним спектром установ і підприємств та
загальноосвітньою школою (І-ХІІІ черги), по вул. Достоєвського та пров. Озерний в
м. Ірпінь Київської області» (1, 2 черги будівництва)
(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об’єкта будівництва
Київська область, м. Ірпінь, вул. Достоєвського, провулок Озерний
дата і номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва, найменування
органу, який його прийняв
(зазначається у разі, коли замовник отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації
експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)

вид будівництва
нове будівництво
(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

код об'єкта
1122.1
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА".
08202, Київська обл.. місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ МЕЧН1КОВА, будинок 112-А,
приміщення 97, ЄЛРПОУ 42030975
(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)

під керівництвом
головного архітектора проекту Насібовича Олега Олександровича,
сертифікат АА № 001844
(прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту, серія і номер його
кваліфікаційного сертифіката)

та затверджена замовником
Мурашом Юрієм Дмитровичем, розпорядження від 10.08.2018 № б/н
«Про затвердження проектної документаиії»
(дата затвердження (для фізичних осіб) чи прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила
проект, дата затвердження або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

клас наслідків (відповідальності)
значні наслідки (ССЗ)
Експертиза проекту будівництва проведена
Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА»,
ЄДРПОУ 41134902, головний експерт проекту Шарубін Валерій Леонідович,
сертифікат АЕ № 004300
(найменування експертної організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального
експерта, серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Авторський нагляд здійснює
Насібович Олег Олександрович, наказ від 03.07.2018 № 10,
головний архітектор проекту
(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи
на здійснення авторського нагляду, найменування посади)

Технічний нагляд здійснює
Пір'ян Володимир Профирович, сертифікат А Т № 001658
(прізвище, ім'я та по батькові особи, серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є
Дудченко Сергій Валерійович, наказ від 11.08.2018№ 1108/2018 виконроб
(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер та дата видачі документа, що
підтверджує повноваження особи на виконання робіт найменування посади)

Головний інспектб'р будівельного нагляду
Відділу методології та нагляду за видачею
дозволів на виконання .будівельних робіт
Департаменту дозвільнкх процедур
(найменування посади
відповідальної особи органу)

м¥*

*

Ф

О.А. Ткачук

________

(ініціали та прізвище)
(підпис

