
Додаток 4 
до Порядку виконання 

будівельних робіт

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

на виконання будівельних робіт

від 20 квітня 2015 року № ІУ 115151100411
Цей дозвіл надано

Замовнику
Товариству з обмеж еною відповідальністю «Меркурій». 07403 м. Броваті, Київська 

область, вуя. Кутузова, 131, ЄДРПОУ 03391260 
(прізвище, ім'я та  по батькові ф ізи чн о ї  особи, 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 «Виробнича проектно-будівельна фірма 

«АТЛАНТ», 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового,37, ЄДРПОУ 19016506,
ліцензія А Г №  575188

(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 багатоповерхової житлової забудови кварталу «Олімпійський» в 
м. Бровари Київської області 1 черга будівництва»

(найменування  о б 'є к т а  будівництва)

поштова/будівельна адреса
вул. Олімпійська, м. Бровари, Київська область

вид будівництва
нове будівництво

(нове буд івництво , реконструкція , технічне переоснащ ення д ію чих  підприємств, реставрація.
капітальний ремс&т)

код об’єкта
1122.1

(згідно з Д ерж авн и м  класифікатором будівель та споруд  Д К  018-2000)

Проектна документація розроблена
Державним підприємством «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», 

01133, м. Київ, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26-а, ЄДРПОУ 01422832 
найм енування ,  м ісцезнаходж ення , код згідно з Є Д Р П О У  проектувальника)



під керівництвом
головного архітектора проекту Мосендза Григорія Максимовича, 

сертифікат АА №  002128
(прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інж енера) проекту, серія і номер його

кваліфікаційного сертифіката)

та затверджена замовником
наказом Товариства з обмеженою відповідальністю «Меркурій» від 01.12.2014 №  27

«Про затвердження 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)

Категорія складності

Результати експертизи проекту будівництва видані
Держ авним підприємством «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальнии 

інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКПІЯ». від 27.11.2014 № 135/14. 
ЄДРПОУ 04653199. головний експерт проекту Суровепна Ганна Борисівна , А Е №  003127 

(найменування  експертн о ї організації,  код згідно з Є Д Р П О У  дата  видачі, прізвище, ім'я та  по батькові 
в ідпов ідального  експерта, серія і номер його квал іф ікац ійного  сертифіката)

Авторський нагляд здійснює
Васлясв Віктор Володимирович, наказ від 22.01.2015 №  5, головний архітектор проекту 

(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер та дата видачі документа, що п ідтвердж ує повноваж ення особи 
на зд ійснення авторського  нагляду, найм енування посади)

Технічний нагляд здійснює
Гриценко Людмила Іванівна. ІТ 003571 

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

Відповідальним виконавцем робіт є
Семерей Андрій Васильович, наказ від 05.01.2015 №  2 

( прізвище, ім'я та  по батькові особи, номер та дата  видачі докум ента ,  що 
п ідтвердж ує повноваж ення  особи на виконання робіт  найм енування  посади)

Іаиніі дозвіл виданий на підставі наказу 
ЛержапхбудінспекіїіІГ УкпаУнн віа 20.04.2015 .У» 30-л

Перший заступник Голови
(найменування посади 
в ідповідальної особи органу)

С.В. Драч
(ініціали та прізвище)

підпис)


