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Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

на виконання будівельних робіт 

від 25 червня 2015 року № І У 115151760594 
Цей дозвіл надано 

Замовнику 
Державному підприємству «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 

представництв»,01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 84, ЄДРПОУ 04013583 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання або найменування юридичної особи, її 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ) 

генеральному підряднику (підряднику): 
Товариству з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС», 03150, м. Київ, вул. Горького САнтоновича), 131, 
ЄДРПОУ 35129952, ліцензія АЕ№ 525664 

(найменування, місцезнаходження генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер 
телефону, серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити) 

«Будівництво житлового комплексу з підземними паркінгами по вул. Златоустівській, 27 
у Шевченківському районі м. Києва» 

(найменування об'єкта будівництва) 

поштова/будівельна адреса. 
м. Київ, Шевченківський район, вул. Златоустівська, 27 

вид будівництва 
нове будівництво 

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

код об'єкта 
1122.2 

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000) 

Проектна документація розроблена 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО ТЕХНІЧНА АГЕНЩЯ», 

м. Київ, вул. Червоноармійська, 24/1, ЄДРПОУ 38682892 
найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ проектувальника) 

під керівництвом 
головного архітектора проекту Супрунчука Павла Петровича, 

сертифікат АА № 000359 
(прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту, серія і номер його 

кваліфікаційного сертифіката) 



та затверджена замовником 
Державним підприємством «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 

представництв», наказ від 10.06.2015 № 48 «Про затвердження стадії «П» 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 
Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ», 
від 08.06.2015№ 0205-2548-15/УЕБ, ЄДРПОУ 38781094. головний експерт проекту 

Філінський Леонтій Володимирович, сертифікат АЕ № 002548 
(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 
Супрунчук Павло Петрович, від 12.03.2015 наказ № 66, 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 здійснює 
Морозов Олександр Матвійович, сертифікат ІТ № 001050 

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

Відповідальним виконавцем робіт є 
Андреус Віталій Анатолійович, наказ від 21.05.2015 № 61, виконроб 

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

І апин дозв іл в и д а н и й на п ідстав і н а к а з у 
К 'пжапхбуд інспскц і ї У к р а ї н и від 25.06.2015 .У° 50-д 

Перший заступник Голови 
(найменування посади 
відповідальної особи органу) 

С.В. Драч 
(ініціали та прізвище) 

(підпис) 


