Замовнику
Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА КАПІТАЛ», 02090.
вул. Микільсько-Слобідська, 1. ЄДРПОУ 32846852
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце проживання або найменування юридичної особи, її
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

генеральному підряднику (підряднику):
Приватному підприємству «УКРБАЛТБУД», 01011, м. Київ. вул. Рибальська, 13,
ЄДРПОУ 35533023. ліцензія AENs 289329
(найменування, місцезнаходження генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер
телефону, серія та номер ліцензії-) (необхідне зазначити)

«БуШвиицпгво жлітлово-офісного комплексу (перша черга. Будинок № /, будинок Ne 2.
будинок N° 3) між вул. Микільсько-Слобідська та Броварським проспектом в
Дніпровському районі м. Києва»
(найменування об'єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса.
м. Київ, Дніпровський район, між вул. Микільсько-Слобідською та Броварським
проспектом
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 018-2000)

Проектна документація розроблена
Товариством з обмеженою відповідальністю «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ «ЗОЛОТИЙ
БЕРЕГ». 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової буд. 23. оф. 519. ЄДРПОУ 39161827
найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)'

під керівництвом
головного архітектора проекту Сушинського Василя Васильовича, сертифікат
А А Na 001411
(прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту, серія і номер його
кваліфікаційного сертифіката)

щіірш

ш
т

та затверджена замовником
Наказом товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА КАПІТАЛ» від 05. 01,20]5
Лгз 05/01-01 «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
Товариством з обмеженою відповідальністю «УКР ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ».
ЄДРПОУ 38781094. від 25.12.2014№ 0041-2548-14/УЕБ, 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
Сунітський Василь Васильович, наказ № 01/14 від 09.04.2014, 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 здійснює
Кучер Анатолій Михайлович, сертифікат АТN° 000543

Ш

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

Відповідальним виконавцем робіт є
Муц Михайло Іванович, наказ від 16.06.2014 № 28, начальник дільниці
(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи
на виконання робіт найменування посади)

Даний дозвіл виданий на підставі наказу
Дсржархбтаінепекиії України віл 13.01.2015

Перший заступник Голови
(Жі

(найменування «осади
і відповідальної особи органу)

2-д

С.В. Драч
(ініціали та прізвище)

