
Державна архітектурно-будівельна Інспекція України
(найменування органу, якому направляється повідомлення)

Замовник
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«УкрСиббуд»
01054, м. Київ, вул. Воровського, буд. 24, корпус «И» 
код ЄДРПОУ 32677473

А  тел. (067) 449-08-20, 593-24-59____________ _____________
(прізвище, ім ’я та по батькові фізичної особи, місце проживання, серія і номер 

і  _"/ /7-Г паспорта, номер телефону; найменування юридичної особи, и
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про зм іну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності’’ 
повідомляю про зміну даних у дозволі на виконання будівельних робіт від 10 вересня 2009 року 
№1587-11 ч/( а саме:

1. Змінено підрядну організацію та відповідального за виконання робіт:
Товариство з обмеженою відповідальністю «КВВ СТРОЙ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3. Код ЄДРПОУ 38180592 
Виконроб Опанасенко Руслан Миколайович, тел. 093-431-52-13 

Наказ ТОВ «КВВ СТРОЙ» №11 від 16.12.2014 р.
«Про призначення відповідальних осіб за виконання робіт»

2. Змінено відповідального, який здійснює технічний нагляд:
Тарасенко Анатолій Петрович, тел. (067) 773-68-73 

Сертифікат інженера технічного нагляду серія ІТ №001446 
Наказ ТОВ «УкрСиббуд» №05 від 16.12.2014 р.

«Про призначення відповідального за проведення технічного нагляду»____________
(змінено осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду чи виконання робіт (необхідне зазначити)

та додаю інформацію, що передбачена дозволом на виконання будівельних робіт і змінилася.

З метою забезпечення ведення обліку дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі і 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому 
повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною 
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена 
відповідальність відповідно до закону.

Додаюк: 1. Ліцензія ТОВ «КІШ СТРОЙ» серія АЕ №524684.____________________________
Наказ ТОН «КВВ СТРОЙ» №11 від 16.12.2014 р. «Про призначення
відповідальних осіб за виконання робіт».___________________________________

3. Наказ ТОВ «УкрСиббуд» №05 від 16.12.2014 р.
j<Про иризначення відповідального за проведення технічного нагляду».

(. Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду серія ІТ №001446.

, ІНректор

Бг,і спер і е х н і• і h oi о нагляду

^  (підпис)

м.п.

• (П ІДП И С

м.п.

Ковальова П.С.
(ініціали та прізвище)

Тарасенко А.П.
Дішціали.талршіцце)__ ______

г;>кархбудінспекц!я України

&& 20  \ \ з .


