
ІНСПЕКЦІЯ
ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У М. ЛЬВОВІ

(найменування органу, який видає дозвіл)

І_ІС^

на виконання будівельних робіт
від 29 березня 2019 року № ЯВ 112190880061

Цей дозвіл надано:

Замовнику:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлово-будівельна корпорація 

«Сад на Круглій»вул. Коцюбинського, 7, м. Мостиська, Мостиський район, 
Львівська область. 81300, код ЄДРПОУ 42357657

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце проживання або найменування юридичної особи, її
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

генеральному підряднику (підряднику):
Корпорація будівельних підприємств «Карпатбуд», 

вул. Княгині Ольги, 5В, м. Львів, Львівська область, 79044,
код ЄДРПОУ 30477237, ліцензія № 2013041446

(найменування, місцезнаходження генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер 
телефону, серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)

«Будівництво товариством з обмеженою відповідальністю «Житлово-будівельна 
корпорація «Сад на Круглій» багатоквартирного житлового будинку з вбудовано- 

прибудованими нежитловими приміщеннями з центром розвитку дитини і 
підземним паркінгом на вул. Круглій» у м. Львові

(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об’єкта будівництва:
вул. Кругла, м. Львів, Львівська область, 79068

вид будівництва:
нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта:
1122.2

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Творча майстерня універсал +» 

вул. Наукова, 9 кв.19, м. Львів, Львівська область, 79060 
код ЄДРПОУ 40569512

(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)
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під керівництвом:
головний архітектор проекту Кулак Ірина Ярославівна 

сертифікат АА № 002342
(прізвище, ім’я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту, серія і номер його

кваліфікаційного сертифіката)

та затверджена замовником:
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Житлово-будівельна корпорація «Сад на Круглій» 
наказ від 20.03.2019 №1/з

(дата затвердження (для фізичних осіб) чи прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка 
затвердила проект, дата затвердження або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа

(для юридичних осіб)

Клас наслідків (відповідальності):
СС2

Експертиза проекту будівництва проведена:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша приватна експертиза», 

код ЄДРПОУ 42111582, від 19.03.2019 № 19-03/19/А. головний експерт 
проекту Шмиг Роман Андрійович, сертифікат АЕ №004732

(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:
Кулак Ірина Ярославівна наказ від 20.02.2019 № 20-02-А 

головний архітектор проекту
(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:
Сладков Дмитро Олексійович, сертифікат АТ № 004809

(прізвище, ім’я та по батькові особи, серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним вик*
Вовк Олег Олегович, наказ від 21/ОС

івцем робіт є
■2̂ 19 № 3, виконроб

(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер тадаїй  в 
повноваження особи на виконання робіт н«

На Я ш ] зкції ДАБК у м. Львові
амчвідловідальної особи органу)
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и|дачі документа, що підтверджує 
йменування посади)

((відпис)
В.Я. Цабак

(ініціали та прізвище)


