
Додаток 9

до Порялку

Щержа в II а а pxiTeкTypн о-булi вел ьна i llc пекlliя YKpaiH и

дW
на виконання булiвельних робiт

вiд 2l грулня 2019 року ]ф Iy l13193552199

Цей дозвiл надано:

Замовнику
товдриству ,DкЕною в ьн,

,итлов ,лЕкс

" ВЛдС Нд", 08 ] 7 3 , Ktl|Bcbqa обл, , Kt вяmоulull LloH, ceJlo

ВУЛИЦЯ ФЕО- \СШ ПЕЧЕРСЬКОГО, буdшюк 39, офiс бI, СДРПОУ 4I205449
(прiзвише, iN|'я та по батьковi фiзичrrот особи, номер облiковот картки платника податкiв (не зазначаеться'фi.ur"""и 

особамИ, якi черезсвоТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiл прийняття реестраuiйllого

"o".pu 
облiковоТ картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i

MaIoTb вiлмiтку у паспортi) мiсше проживання або найменуванlIя юридичнот особи, iT мiсцезнаходження,
код згiдно з еДРПОУ)

ToBapttc
'.|,t 

е )tcel l о to в i d п ов i d ал bt t ic п1 Io ".
,ллIнг гр lBcbKa о

uttськuй p-tt, с. Гапlltе, ву!!, утськА ic 6]
е ПРПоУ 403 5 5 5 3 2, рессmраui.йнuй запuс 20 l 30365 tr2

(rrайменУвання, мiсцезгlаХодженнЯ генерirльНого пiлрядника (пiлрялника), код згiдно з еДРПОУ, номер

телефону, серiя та номер лiчензiТ) (необхiлне зазначити)

iBlttlumBo баесtm uolll,tx Jlсu бчdъпжiв , Чоrlltов XodociBK

(найменування об'скта булiвниuтва)

tlticlle розташуваIIня об'скта булiвrlllцтва
Кuiвська обlшсmь, Къtсво-Свяmоu.ttlttськuй paйcltt, c,XodociBKa, в!.ц. Чоиlовола

дата i нопtеР наказУ шро прIIсвосIIIIrI адресIr об'скту булiвllицтва, найменування
органу, якиli його прийllяв

(зазttачасll1ься у разi, Ko.|lll за-|4овllчк оmрuмав .r,icntoбl,diBtti y,+toBtt tlla об-тlелсеttня пid час реалiзацii'
e1cпepll.|\letlttlaJlblloeo проекt11);з прuсвосltltя аdрес o(l'cKtlta.+t б),diвtшцmва mа об'скtпам нерухомоео -uайна)

вlлд булiвllицтва
ltoBe буdiвttuъlmво

(нове булi Brr и uтво, реконструкшiя, реставрацiя, капiтал bHpt й ремонт)

код об'екта
Il22,I

(згiлно з /]ержавним класифiкатором булiвель та споруд дк 0l8-2000)

генеральнопIу пiлрялllllку (пiлряltнику)

Ktl св о - С в я,lп о u.lu l t с ь к о z о р а й о t ry Kul в с ь к о i' о б л а с m i >

:

,{

.

)
,



,ою 
вI,rгIовI, ль '!сло "АлJ_ проЕ,Св ,ttcbKuti 
райоlt, се-цо mltе, ВУЛИ. ,rI 

IFICT,

(налiменуваll}lя,
проектувЕLльника)

пц керiвниIIтвом

(прiзвиrше, iм'я та по батьковi

Tl о
та затверджсна заI}Iовнлlком

,^4., ,Ено ,bHICT, ,ит" ов ,й
ll

22.02.20I9 мltаказ
(дата затвердження (лля

проект, дата затвердженI{я
фiзичних осiб) чи
або назва, номер,

llllя пDоекmttо| ttmацii>
яка затвердила
lорttдичних осiб)

та дата видачi розпорядчого документа (лля

клас наслiдкiв (вiдповiдальносr.i)
зttачl ti ltаслidкu (СС 3,|

Експертиза проекту будiвництва проведена

(наймeнy.:Н;.}.J:';Hiop.u"ьuuлe,iМ,ятапoбатькoвiвiдпoвi
H r';b""'J 

З' Л П.О В iЛал ь н о го

Авторський IIагляд здiйсlllос
ttаказ Bid l 4.0 ] .20l ,0I

0I

длr DvРЛ/на здiйсНення автОрськогО нагляду, найменування посади)

О.А. Ткачук
(iнiцiали та прiзвище)(пiлпис

i;;ф)


