
Взамін дозволу від 12.08.2010 р. № 604/1 (

МІШСІ ЇРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ 
і Державна архітектурно-будівельна інспекція 

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
у Київській області

дозвіл
на виконання будівельних робіт 

№15/11 
від 19 січня 2011 р.

Цей дозвіл надано ТОВ «Аверс-сіті»_________________________________ __________
(найменування або прізвище, ім ’я та по батькові замовника, його місцезнаходження або місце проживання,

Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 17, т. (067)715-27-57 ___________
номер телефону та  найменування, місцезнаходження підрядника, номер телефону, серія та номер ліцензії)

ТОВ «УКРПЛЮ СБУД», м. Київ, вул. Богдана Хмельницького , 44, т.498-25-21,
ліцензія AB № 515 802___________________________________  ‘
на виконання будівельних робіт з будівництва багатоповерхових житлових________

(вид  будівництва, найменування та  місцезнаходження об’єкта будівництва)

будинків з об’єктами соціально-побутового призначення та багатоповерховим 
паркінгом по вул. Пономарьова, 26 в смт Коцюбинське Київської області 
відповідно до проектної документації, яка розроблена
ТОВ ПБК «Антоненко і партнери», ліцензія АБ № 206444_____________________ _

(найменування проектної організації, серія та номер ліцензії)

та затверджена замовником наказ від 07.04.2010 р. № 12-В________________
(найменування, дата та  номер документа про затвердження)

відповідальним виконавцем  робіт є виконроб Трофимов Сергій Оверкович
(найменування посади, прізвище, ім ’я  та по батькові)

Авторський нагляд здійснює ТОВ ПБК «Антоненко і партнери» м. Київ,___________
найменування та місцезнаходження проектної організації, номер телефону, серія та номер ліцензії,

" вул. М. Грушевського, 28/2, н/п №43, т. (067) 402-13-88, ліцензія АБ 206444,
найменування посади, прізвище та ініціали керівника, що здійснює авторський нагляд,

ГАЛ Чаплухін І.Б. (наказ від 03.08.2010 р. № 14)______________________
найменування, дата та номер документа про його призначення)

Технічний нагляд здійснює ТОВ «АВЕРС-СІТІ» смт Коцюбинське, вул.
(найменування та місцезнаходження організації, номер телефону, серія та номер ліцензії

Пономарьова , 17, т. (067) 715-27-57, іійкенер з технагляду Бондарчук Р.В.,  _
найменування посади, прізвище та ініціали працівника, щ о здійсню є технічний нагляд) найменування, дата та  номер документа про його призначення)

сертифікат відповідності IT № 004423 (наказ від 12.07.2010 р.№ 21-К)

Строк дії дозволу

Перш ий заступник 
начальника Інспекції


