
,Щодаток 9

до Порядку

го арх
коломийськоi Micbkoi ради

(наймешуванЕя органу, який видас дозвiл)

дозвIл
на виконання булiвельних робiт

26.0б.2020р.
Цей дозвiл надано:

замовнику

ль IФ l|220t780784вlд

телl 067344632l.
(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичнот особи, ном9р облiковоi картки платника податкiв (не зазначасться 

_

фiзичними особами, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийнятгя реестрацiйного номера

облiковоi картки nnurrr*u податкiв та повiдомили про це вiдповiдному кQнтролюючому органу i мають 
,

вiдмiтку у паспортi), мiсце проживання, або найменуваЕнJI юридичноi особиУi1 мiСЦеЗНаХОДЖеНtUl, КОД ЗГiДНО З

сдрпоу)

генеральному пiдряднику (пiдряднику ) Мале приватне пiдприемство виробниЧа фiрйа
t'Каппати". Mi ня: IBa

(найменування, мiсцезнаходження генер.Iльного пiдрядника (пiдрядника), код згiдко з еЩРПОУ, номер

пiд керiвництвом Ц ан UтепановиII 26.1

та затверджена замовником I:
,ю ll

(найменування об'скта будiвництва)

мiоце розташування об'екта булiвничтва 78203. Iвано-Франкiвська область" м. Коломия

вчл. Сiчових Стрiльцiв. 58А.
вид будiвНицтва Нове бvдiвницТво 

:нiчне пеоеоснашення. rий ремонт)(нове булiвництво, реконструкцiя, технiчне переоснащення, реставрацlя, капlтальн

27.09.20|7р.

телефону, серiя та номер лiцензii) (необхiдне зазначити)

м. Коломия

,iм'я'пoбaтькoвiTa[oсaдaoсoби,якaЗaтBеpДилa[poект'
дата затверДження або назвап номер та дата видачi розпорядчого документа (лля юридичних осiб)

клас наслiдкiв (вiдповiдальностD ССе
Експертиза проекту булiвничтва проведена ТОВ <<Перша Приватна експертиза>>.

€ 111
АЕ

ffiшoiopгаЁiзaцii,кoД,'Г*.E-pПoУ,пpiзвище,iм'ятaпoбaтькoвiвiДпoвiДальнoгo
експерта, 

""pi" 
i 
"оr.Р 

квалiфiкацiЙного сертифiкатЪ у разi булiвництва за проектом)

[lpoeKTHa документачiя розробпена ФоП Попович Наталiя Ярославiвна. область. м,



Авторський нагляд здiйснюе П

JDr ччччц, EUMýP ld, лdLа видач1 документа, що пlдтверджус повноваження особи на
здiйснення авторського нагляду, найменування посади)

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи, серiя i номер iT квалiфiкацiйного сертифiката)
ВiдповiдальниМ виконавцеМ робiт е Iванюк Володимир Iванович наказ лlь1 вiл

виконання робiт найменування посади)

Головний спецiалiст-iнспектор
вiддiлу з питань державного
архiтектурно-будiвельного контролю

i документа, що пiдтверджуе гIовноваження особи на

мар'ян Домашевськuй
(прiзвице, iм'я та по батьковi)

(додаток 9 iз змiнами, внесеними згiдно з
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiдО7.06.2017 р. N 404,

вiд25.04,2018 р. N З27)

с
ня посади)

постановами

.,m
tн lЕЁ,w


