
Додаток 9 
до Порядку

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840

 
 

Дозвіл  
на виконання будівельних робіт

 
 

від 16 листопада 2022 р. № ІУ012221111695

Цей дозвіл надано:

замовнику ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "МІСТО КОМФОРТУ",
УКРАЇНА, , ЄДРПОУ 43630280

(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) Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"ГАРАНТ"(42884428) Україна, 81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, місто Пустомити, вул.Лісневицька-Лугова,
будинок 1

(найменування, місцезнаходження генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону, серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Садовій у м.Пустомити Львівського району Львівської
області. Будинок №2 на генплані

(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва 81100, Львівська обл., Львівський район, Пустомитівська територіальна громада,
м. Пустомити (станом на 01.01.2021), вулиця Садова будинок № 2 на генплані
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 1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена ТЗОВ "ЮДК ПРОЕКТ" , ЄДРПОУ 38627611
(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)

під керівництвом Ярема Дмитро Романович (АА 000833)



(прізвище, ім’я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту, серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)

та затверджена замовником Саврук Іван Петрович, Директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "МІСТО КОМФОРТУ" (43630280), наказом Наказ №6 від 10.11.2022

(дата затвердження (для фізичних осіб) чи прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження та або назва, номер та дата видачі
розпорядчого документа (для юридичних осіб)

клас наслідків (відповідальності) СС2

Експертиза проекту будівництва проведена ДП "Західний ЕТЦ " (20774790), Данилов Сергій Володимирович (АЕ 006482,
АЕ 003281, АР 003064, АР 018957 ).

(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 Ярема Дмитро Романович , Наказ від 20 вересня 2022 № 20/09/22 авт ,
(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 Яковлєв Олександр Юрійович (АТ 001009, АТ 009912), 380673414219.
(прізвище, ім’я та по батькові особи, серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є Грех Михайло Омелянович, наказ №14 від 21.10.2022, Виконавець робіт
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт, найменування посади)

головний інспектор будівельного нагляду
(найменування посади відповідальної особи

органу)
         

(Підпис)
Шевченко Віктор Валерійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

МП


