Додаток 9
до Порядку

ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 40181003

Дозвіл
на виконання будівельних робіт

від 10 серпня 2022 р.

№ ЛВ012220809942

Цей дозвіл надано:
замовнику ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ", УКРАЇНА, , ЄДРПОУ
43995778
(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 "ХОСАРО" (20794249) м.Львів, вул.
Промислова, 50/52 +38(032)-242-22-22
(найменування, місцезнаходження генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону, серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)

Нове будівництво багатофункційного комплексу з підземною автостоянкою і трансформаторною підстанцією на вул.
Княгині Ольги, 120 у м. Львові. Будинок 5, 6
(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів
(станом на 01.01.2021), вулиця Княгині Ольги , 120
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 Будинки багатоквартирні масової забудови
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена ПП "ЕЙВІАР" , ЄДРПОУ 41434557
(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)

під керівництвом головний архітектор проекту Йосипчук Володимир Мирославович (АА 002318) , головний інженер
проекту БУБРЯК Анатолій Ернестович (АР 009183, АР 018185)

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

та затверджена замовником Скаб'як Володимир , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОТЕК
ДЕВЕЛОПМЕНТ" (43995778), наказом наказ №07-пд від 2.08.2022
(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 Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Львівській області (35917794), КНЯЗИК
ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ (АЕ 006455, АА 000387, АЕ 000079 ).
(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 Йосипчук Володимир Мирославовмч , Наказ від 02 серпня 2022 № 02082022-3 ,
(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 Рудевич Володимир Васильович (АТ 001069, АТ 010567), 380639493913.
(прізвище, ім’я та по батькові особи, серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є Олинець Артур-Максим Ярославович, наказ №19-к від 02.08.2022, виконавець робіт
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт, найменування посади)

Начальник Інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю
Павлишин Тарас Ігорович

(найменування посади відповідальної особи
органу)
МП

(Підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

