Додаток 9
до Порядку

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської
Р ад и
(найменування органу, який видає дозвіл)

ДОЗВІЛ
на виконання будівельних робіт
16 листопада 2018 року

№ КС 112183201282

Цей дозвіл надано:
Замовнику
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМОАЛЬТ», Київська область, м.
Ірпінь, вул. Грибоедова, 15, ЄДРПОУ 33439990:ТелеФон +38 067 956 13 20
(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 «ДЕМІАРТ КОМПАНІ»,
08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, 103, код ЄДРПОУ 40993118, телефон
+38 098-121-55-18,
ліиензія - №2013042923, наказ Держархбудінспекиії №41-Л від 27 вересня 2017 року
(найменування, місцезнаходження генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер
телефону, серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)

Будівництво багатоквартирного житлового будинку сімейного типу з вбудованоприбудованими приміщеннями громадського призначення (будинок 121
(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об’єкта будівництва
08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, 27
вид будівництва
нове будівництво
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація, капітальний ремонт)

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

Проектна документація розроблена
Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХКВАДРАТ», Київська область,
м. Ірпінь, провул. М. Будника, 14-Г, код ЄДРПОУ 40807430
(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради
08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, E-mail: іdabklrpіn@ukr.net. тел:04597-60334

під керівництвом
головного архітектора Буга Олександр Вікторович, сертифікат АА №000189
(прізвище, ім ’я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту, серія і номер його
кваліфікаційного сертифіката)

та затверджена замовником
Наказом ТОВ «ПРОМОАЛЬТ» від 11.08.2018 року «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)
СС 2 (середні наслідки)
Експертиза проекту будівництва проведена
Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Будівельна Експертиза», ЄДРПОУ
41134902, Дмитренко Людмила Іванівна, сертифікат серія АЕ № 002546
(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
Буга Олександр Вікторович, головний архітектор, сертифікат АА №000189, Быков
Олексій Еунестович, відповідальний за авторський нагляд, сертифікат АР №000233,
наказ Мб/н ТОВ «АРХКВАДРАТ» від 05.04.2018 у.
(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
Моргай Павло Валерійович. сертифікат А Т № 005611
(прізвище, ім’я та по батькові особи, серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є
Хижняк Олександр Васильович, наказ ТОВ «ДЕМІАРТКОМПАНІ» від 11.08.2018 №б/н,
виконроб
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження
особи на виконання робіт найменування посади)

Заступник начальника Інспекції
державного архітектурно-будівельного
контролю Ірпінської міської пали

В. В. Скобліков
(ініціали та прізвище)

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N
404, від 25.04.2018р. N 327)

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради
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