Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю
у Львівській області, м.Львів, в у л .В и н н и ч е н к а ,12, т е л .276-12-78
(найменування адміністративного району, міста обласного значення,

адреса,

телефон)

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
від «____14_» __лютого 2008р.
на
будівництво багатоквартирного житлового будинку З вбудованими об»єктами
с ’тіально-побутового обслуговування ( у житловому мікрорайоні
Рясне-2, корпус
6- :

(нове будівництво,

розширення,

реконструкція,

реставрація,

капітальний ремонт)

(найменування об'єкта та адреса його розміщення)

виданий

Львівське міське
Л ь в і в , в у л .. С . Б а н д е р и , 1

управління

МВС

України

у

(найменування забудовника

Львівській

(замовника),

області

, м.

його адреса,

тел.)

підрядна організація ТзОВ «Будівельна компанія «Український стандарт»
Войтович І.М. наказ №0102/02 від 1 02. 2008р.
адреса,

тел.,

(найменування

генпідрядника,

його

П.І.Б. призначеного виконроба)

Т\..снічний н а г л я д
Хробак 0.0.

ЗДІЙСНЮЄ

ТзОВ «Розділспецбуд», наказ №59,

від

8.02.2С08р.,

(посада,П.І .Б . призначеного працівника,

тел.)

Авторський нагляд здійснює ТзОВ «Архітектурна майстерня «Метрополіс», наказ
№8/1-а від 01.02.2008р.
Малиш В .Г .
(посада, П.І.Б. призначеного керівника нагляду,

тел.)

Дозвіл видано на підставі поданих замовником:
1.1. Розпорядження
Виконавчого комітету Львівської міської Ради №1261
від 03.11.2006р.
(1.2.проектної документації у складі будівельного генерального плану,
паспортів фасадів, розробленої
ТзОВ

«Архітектурна

майстерня

«Метрополіс»,

(найменування проектної організації,

адреса,

тел.)

1.3 .комплексного висновку Державної інвестиційної експертизи від
р . № ; 7 . Е2043/2
«_25.12.__2007
1 .4 .документа_про затвердження проектної документації від
«___14_» __01
2 008 ___ р. № _10а____;
1 .5 .документа, що засвідчує право власності чи користування земельною
ділянкою від «
» ____ ___________ 2 00 р.
державний
08.08.2006р.

акт

на

право

постійного

користування

ЯЯ

№018 6 8 7 5

від

м
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ

ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71

//,

РЛ.Щ ґ

№

тел.,

Начальнику
Львівського міського
управління ГУ МВС України
у Львівській області
п.Броневицькому С.Р.
мЛьвів
вул. Бандери,!

Ваша заява від 16.02.2011р, зареєстрована в інспекції ДАБК у Львівській області за
№ 12/129-11, щодо продовження дії дозволу на виконання будівельних робіт № 35/08ж
від 14.02.2008 року з будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
об’єктами соціально-побутового обслуговування у житловому мікрорайоні Рясне-2
корпус 61 в м.Львові, розглянута.
Повідомляємо, що 14.10.2008 року набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» від 16.09.2008
року №509.
Пунктом 1 розділу II Прикінцевих положень вказаного Закону встановлено, що
дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий до 15.04.2009р. зберігає чинність
щодо об’єктів містобудування, будівництво, яких розпочато - до завершення
будівництва.
Виходячи з вищенаведеного та беручи до уваги, що будівництво розпочате, дозвіл
на виконання будівельних робіт № 35/08ж
від 14.02.2008 року з
будівництва
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими об’єктами соціально-побутового
обслуговування
у житловому мікрорайоні Рясне-2 корпус 6 їв м.Львові виданий
Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області є
чинним.

Начальник інспекції

Вик.: Чорна Л.Б.
тел.2-35-21-12

___ Михайло Сірків

