Додаток 4
до Порядку виконання
буд1вельних po6iT

Державна архггектурно-буд1вельна шепекцш УкраУни

на виконання буд1вельних po6iT
№ 1У115132910278

вщ 15 жовтня 2013 року

Цей дозвиз надано
Замовнику
Комунальному тдпрысмству з утрымаиня та експлуатацп житлового Фонду
спешального прызиаченыя «СПЕЦЖИТЛОФОНД», 04071, м. Kuie, вул. Оболонська, 34,
код СДРПОУ 31454734
(пр1звище, iм'я та по батьков1 ф1зичноУ особи, Micue проживания або найменування юридично'У особи.
мщцезнаходження, код зпдно з СДРПОУ)

генеральному пщрядннку (пщрядннку):
Товариству з обмеженою eidnoeida.'ibiiicmio «БВК УРБ1», 03061, м. Kuie, вул. Шепелева, 6,
СДРПОУ 38855710. пЫепзхя А Е № 279108
(найменування, мщцезнаходження генерального шдрядника (пщрядника), код зпдно з СДРПОУ, номер
телефону, cepia та номер лщензп) (необхщне зазначити)

«Evdieuuumeo житлового будиику (доступпе ж итло) для npauienuKie медичних заклад1в
комунальноУ власиоот м. Киева по вул. Професора Шдвысоыъкого, 4-В у Печерському
районi м. Киева».
(найменування об’екта буд1вництва)

поштова/буд1велы1а адреса
м. Kuie, вул. Шдвисоиького, 4-в

вид буд!вництва
нове будмництво
(нове буд1вництво, реконструкщя, техшчне переоснащения д1ючих пщприемств, реставрашя, каштальпий
ремонт)

код об'скта
1122.1
(зпдно з Державним класифжатором буд1вель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документашя розроблена
Закрытым акыюнерным товариством « ТРАНСПРОЕКТ >>, м. Kuie, вул. Пилен id Вал , 61,
СДРПОУ 25274595.
(найменування, мюнезпаходженпя, код зг1дно з СДРПОУ проектувальника)

Начальник Унравлншя
дозвщьних процедур
(найменування посади)

^
О.В. Серпснко
/

(пУдпис)
(п1дпис)

(иншали та пр1звише)

111,1 К С Р 1П Ш 11П BOM

головного архипектора проекту Kvu Bima'iiii Петрович, АР № 000825.
(пр1звище, iM’a та по батьков1 головного арх1тектора (шжснсра) проекту, cepia \ номер його
квал1ф1кацшного ссртифщата)

га затверджсна зампвииком
наказом Комуналыюго тдприемства з утримання та експлуатаци житлового фонду
спеи1ального призначення «СПЕПЖПТЛОФОНД» aid 27.08.2013 № 55-г «Про
затверджсння проектио 1 документаии»
( дата затвердження (для ф1зичних oci6) чи пр1звище, iM'a, по батьков1 та посада особи, яка затвердила
проект, дата затвердження або назва, номер та дата видач1 розпорядчого документа (для юридичних oci6)

Kaieropifl складносзз

Результат експсртизи проекту буд1аппцтва кидаий
Державним тдприсмством «Укрдержбудекспертиза» aid 22.08.2013 № 00-0249-13/иб.
код СДРПОУ 35691621, головний експерт проекту Шепеленко Л.Т., А Е № 000196
(наймспування експертноУ оргажзацп, код зпдпо з СДРПОУ дата видачг пр1звище, iivi'a та по батьков1
вщповщального експерта, cepia i номер його квал1ф1кацшного сертиф1ката)

Авторський нагляд здшсшос
Kvu Bimaaiit Петрович. наказ № 13 aid 10.09.2012, головний архитектор проекту
(пр1звище, iM'a та по батьков1 особи, номер та дата видач1 документа, що шдтверджуе повноваження особи
на здшснення авторського нагляду, наймспування посади)

Техшчний нагляд злiiie■■кк
Ыгун BiKmop Анатолшович, ГГ № 002057
(пр1звище, iM'a та по батьков1 особи, сер in i номер и квал1ф1кашйного ссртифжата)

Вщповщалышм впконавцсм робп с
Левченко Ярослав Викторович, наказ № 1 eid 01.10.2013
(npi3Biiuie. iM'a та по батьков1 особи, номер та дата видач1 документа, що
шдтверджуе повноваження особи на виконання po6iT найменування посади)

О.В. Серпснко
|уваиня посд

(iHiuiajiи та пр1звище)
(шдпис)

,03В\АЬ^

