
до Порядку викойЩН; 
будівельних робіт

Д ерж авна архітектурно-будівельна інспекцій України

на виконання будівельних робіт

Цей дозвіл надано

Замовнику
Приватному акиіонерпому товариству «Виробнича проектно-будівельна фірма 

«АТЛАНТ». 02100, м. Київ, вул. Івана Д убового 37, Є Д Р П О У 19016506 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання або найменування юридичної особи, її

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

генеральному підряднику (підряднику):
затному акиіонерпому товариству «Виробнича проектно-будівельна фірма 
«АТЛАНТ». 02100, м. Київ, вул. Івана Д убового 37, ( ДІ ЧЇ ОУ 19016506.

тел. (044) 574-04-61 ліцензія АГ №  575188  
гвання, місцезнаходження генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер 

телефону, серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)

іадський иентр по вул. Доківська а селищі Коиюбинське Київської області» 
(найменування об’єкта будівництва)

пош това/будівельна адреса.
Київська область, сел. Коиюбинське. вул. Доківська, 14

вид будівництва
нове будівництво

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація,
капітальний ремонт) 

код об’єкта 
1122.1

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 0 18-2000)

П роектна документація розроблена  
Держ авним підприємством «НА УКОВО ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

МІСТО БУДУВА ННЯ».
01133. м. Київ, бул. Л есі Українки, 26-а, СЛРПОУ 01422832  

(найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)

під керівництвом
уловного архітектора проекту Мосендз Григорій Максимович. АА №  002128  
(прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту, серія і номер його

кваліфікаційного сертифіката)



та затверджена замовником  
наказом Приватного акціонерного товариства «Виробнича проектно-будівельна фірма 

«АТЛАНТ» від 18.08.2014 №  76 «Про затвердження проекту»
( 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)

Категорія складності

Результати експертизи проекту будівництва видані
Держ авним підприємством « ІШІПРОЕКТРЕКОНСТРУКШ Я» 

від 14.08.2014 № 83 /14 .  СДРПОУ 04653199. 
головний експерт проекту Супруп Світлана Олександрівна. А Е №  003124  

(найменування експертної організації, код згідно з ЄДРПОУ дата видачі, прізвище, ім'я та по батькові 
відповідального експерта, серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)

Авторський нагляд здійснює
Васлясв Віктор Володимирович, наказ №  77 від 18.08.2014. 

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 здійсню є
Гізатулін Віталій Сергійович. ІТ №  002292  

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

Відповідальним виконавцем робіт є
Мотрончик Геннадій Петрович, наказ №  79 від 18.08.2014  

(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер та дата видачі документа, що 
підтверджує повноваження особи на виконання робіт найменування посади)

ЛДЧИЙ д м в ц  виданий  ця. ДІДШаІДДІШУ:
Лспж ярхбУЛІнспскиії України від 04.11.2014 .у* 137-л

Перший
С.В. Драч

(ініціали та прізвище)іменування
гавідальної ідпис)

і-'і. ”*Ч/цций
*


