
Д о д а т о к  9 
д о  П о р я д к у

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

на виконання будівельних робіт

№ ІУ 1 13172511162від 08 вересня 2017 року
Цей дозвіл надано

Замовнику
Приватному акціонерному товариству виробничій проектно-будівельній фірмі 

«АТЛАНТ», м. Київ, Дарницький бульвар, 8-А, ЄДРПОУ 19016506 
(прізвище, ім'я та по батькові ф ізично ї особи, номер облікової картки платника  податків  (не зазначається 

ф ізичними особами, які через свої релігійні переконання в ідм овляю ться  від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків  та повідомили про це в ідпов ідному к о н тро л ю ю ч о м у  органу  і 
маю ть відмітку у паспорті)  місце проживання або найм енування ю р ид ич но ї  особи, її  м ісцезнаходження,

код згідно з Є Д Р П О У )

генеральному підряднику (підряднику):
Приватному акціонерному товариству виробничій проектно-будівельній фірмі 

«АТЛАНТ», м. Київ, Дарницький бульвар, 8-А, ЄДРПОУ 19016506, 
реєстраційний запис 2013020604

(найменування, м ісцезнаходж ення  генерального  п ідрядника (п ідрядника),  код зг ідно  з Є Д Р П О У , номер 
телефону, серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)

«Будівництво житлового кварталу з неповним комплексом установ та підприємств 
обслуговування місцевого значення в с. Новосілки Чабанівської селищної ради Кисво- 

Святошинського району Київської області»
(найменування  о б ’єкта буд івництва)

поштова/будівельна адреса.
Київська область, Кисво-Святошинський район, ?. Новосілки, вул. Приміська, 26, 24, 22

вид будівництва
нове будівництво 

(нове буд івництво ,  реконструкція , технічне переоснащ ення  , реставрація.
капітальний ремонт)

(згідно з Д ерж авн и м  класиф ікатором  будівель та спо ру д  Д К  018-2000)

Проектна документація розроблена
Державним підприємством «НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ», К иїв-133, бул. Лесі Українки

26-А. ЄДРПОУ 01422832



під керівництвом
головного архітектора проекту Прохорова Олександра Олександровича.

сертифікат АА №  000252 
(прізвище, ім'я та  по батькові головного архітектора (інж енера) проекту, серія і номер його

кваліфікаційного сертифіката)

га затверджена замовником
Приватним акціонерним товариством виробничою проектно-будівельною фірмою  

«АТЛАНТ», наказ від 04.09.2017№  68, «Про затвердж ення проекту»
(дата затвердж ення (для ф ізичних осіб) чи прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила 

проект, дата затвердж ення  або назва, номер та дата  видачі розпорядчого  докум ен та  (для ю ридичних  осіб)

Клас наслідків (відповідальності)
значні наслідки (ССЗ)

Результати експертизи проекту будівництва видані
Товариством з обмеж еною відповідальністю «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА». 

ЄДРПОУ 41134902, головний експерт проекту Дмитренко Людмила Іванівна.
сертифікат АЕ №  002546 

(найменування експертн о ї  організації,  код згідно з Є Д Р П О У , прізвище, ім'я та  по батькові в ідповідального 
експерта, серія  і номер квал іф ікац ійного  сертифіката  у разі буд івни ц тва  за проектом)

Авторський нагляд здійснює
Васлясв Віктор Володимирович, наказ від 21.08.2017 Яв 66. 

головний архітектор проекту 
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер та дата видачі доку мента, що п ідтвердж ує повноваж ення особи 

на зд ійснення авторського  нагляду , найм енування  посади)

Технічний нагляд здійснює
Грииенко Людмила Іванівна, сертифікат А Т №  004536 

(прізвище, ім'я та по батькові особи, серія і номер її квал іф ікац ійного  сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є
Баранчук Віктор Андрійович, наказ від 10.07.2017№  50, виконроб 

(прізвищ е, ім’я та  по батькові особи, номер та дата  видачі документа,  що 
п ідтвердж ує  повноваж ення  особи  на виконання робіт  н айм енування  посади)

Головний інспектор будівельного нагляду 
Відділу методології ведення та 
адміністрування єдиного реєстру 
Департаменту дозвільних процедур
(найменування посади ___

J в ідпов ідальної особи органу)
М.П.

О.А. Ткачук
(ініціали та прізвище)

(підпис)


