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Додаток 4
до Порядку виконання

булiвельних робiт

,Щержавна а рхiтектурно-будiвел ьна iнсп екцiя Украiн и
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Ж; на виконання будiвельних робiт
ýý
]l ,/"{l, ];

>ъ\)\
./,/l i

'.|'|l?A:l)

]r\I}'/')j
\/.,i
,t 

'л;
, \)1.. }\'|'У' вiд 17 грудня 2013 року NчIY 115133520048

;fýl.. Щей дозвiл надано:
\Iý'<X'iх;rý' Замовнику
i,{i;;iЕ,Тоqарuс(пву з_ обм9uсеною вldповidацънiсmю кСВ!ОLYДI_РНИЦ!ВО>, м. Кйq про

li:,; Тuчuнu Пqвлq, 1 В, офjgВ 10J,СД!!!ВУ32ý!9,ЭJý
{jý' 1прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноТ особи, мiсце проживання або найменуваннrI юридиtlноТ особи, ii

мiсцезнаходження, код згiдно з СДРПОУ)
генеральному пiдряднику (пiдряднику):

il}}) Товарuсmву з обл,tеасецою вidповiOальнiсmло кМЕХ!ШДЕС_КЦIВ>, 02]52, м.,КuЬ
' ,/,/j ]

i,C}x< проспе"кщТuчuнuПавttа. ! В._qфiс В 70], QД!ПОУ 3б 3-длцэцgдЛМ 2. J_9!ýJ_
,}i,1;9t.1, (найменування, мiсцезнаходженшI генерtцьного пiдрядника (пiдрядника), код згiдно з С,ЩРПОУ, номер

1 лi:_,,_ . телефону, серiя та номер лiцензii) (необхiдне зазначити)
-} *.,,t<\Yl\

,f ;N '',sБ]tцщдmво коJйплексу жumцоý1щ_буduнкiв з вбуdовш'ýt{{. об'екmалlu соuiалрноt iнфрасmрукmурu mа паркiуzа-цu н.а qул. Баzzовуmigськй, !-а у,ntlt 
- 

Шевченкiвськол,tу районi л,t. Кuева>
-.til,,X,, (найменуванпя об'скта булiвничтва)

] |}j,i, ], [Iоштова/будiвелыrа адреса.,

.];?})( м, KutB, Шевченкiвс.ькuйрайотt, вул. Баzzовvm!вська. ]-а
ftl;.:i^ вид будiвництва
уýэ:.l нове бvdiышцmво
).:ýl...X (нове булiвництво, реконструкцiя, технiчне lrереосIIащенttя дiючих пiдприсмств, реставрацiя,

]ý\ капiтальний ремонт)'\ad/^ код об'сктаk,\ )У'1 l 122,2
.){{{ri, (згiдно з,Щержавним класифiкатором бул,iвель та споруд ДК 018-2000)',y,iYXrr
ilnýi1/\\ Проектна докумеЕтацiя розроблена
/лrr>\ ToBapuclpBoM з обмеэюеною ýidповidацьнiсmю Klicmimym сччасноzо проекmуванняу;\r^ ,.к*r, rу".
.,1".i,tll,; (найменування, мiсцезнаходжеЕllя, кол згiдтtо з е,ЩРПОУ проекryвшьника)
,|1\/.|.,}',|.,
\У{,"^?,.'/./{.{х,,,\: пц керrвництвом
:;.ý,; zоловноzо архimекmqра проекmу Башttнськоi Наmалjl ВрдgОuццр!,вцц,
.}.:,..jл серmuфiкаm ДР ]Ф 000322
:i l лПi l . (гtрiзвище, iм'я та по батьковi головЕого apxiTeKTopa (irжeHepa) проекту, серiя i нопrер його

квалiфiкацiйного сертифiката)*if; та затверджена замовником
..:r$Х наказ"олl Тqварцсmва з обмеqсенрю вidповidальнiсr,пю к€ВРОБj!Д|ВНЦЦТВО2_gtd
.,i;ý:],<\ ] ].04.20]3 М ] с!Цро заmверdасення проекmноi' dокуменплацD

ý
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Категорiя складностi
у

Результати експертизи проекry будiвництва виданi
117,1 пl (( у кDо е Dэtсоvо ек с пепmu.\ а ))

Kod СДРПоУ 35691621,
zоловн"uф експе"рm пооекmу Карпук Галuна Дмumрiвна, ДЕ М 000074

(найшенування експертноТ органiзацii, код згiдно з еЩРПОУ, дата видачi, прiзвище, iм'я та по батьковi
вiдповiда.llьного експерта, серiя i номер його ква.iliфiкацiйного сертифiката)

Авторський нагляд здiйснюс
Баu,tuнська Наmрл!я Волоduмuрiвна, наказ М б4б Bid 23.04.20] 3,

Loловнuй архiрекmор п
iм'я та по батьковi особи, номер та дата видачi документ4 що пiдтверлжуе повноваження особи

на здiйснення авторського нагJIяду, найменування посади)
Технiчний нагляд здiйснюс

Ifuавuов Волоdt*мuр Волоdtлцuоовuч, IT М 004!67
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи, серiя i номер iT квшiфiкацiйного сертифiката)

ВiдповЦальним виконавцем робiт е
Разборськuй BiKmop Мuколайовuч, наказ Ng33 Bid 04. ] 2.20] 3. вуконроб

( гrрiзвище, iм'я та по батьковi особи, номер та дата видачi документа, що
пiдтверджуе повноваження особи на виконання робiт, найменування посади)

чальник Управлiння
О.В. Сергiенко

(iнiцiаrrи та прiзвище)
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