
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві
01033, Київ, вул. Жилянська, 43-А т/ф. (044) 498-38-14

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

08.10.2007)
на виконання будівельних робіт
з будівництва житлового комплексу з об^єктами соиіально-громадського призначення, 
паркінгами та благоустрєм нам ’ятки природи "Крістероса гірка " за адресою  ̂вул 
Вишгородська, 45 у Подільському районі мЖисва
відповідно до проектної документації, затвердженої наказом ВАТ "Агрофірма троянда" від 
0210912007_№_26_ та погодженої Головним управлінням містобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища за № 07^9968  ̂ від 1810912007

ТОВ "К.А.Н. Строй " 
м.Київ. вул.Мечникова, 2, 

тел. 247-57-48 
Виконроб Таукай Олександр
Миколайович

ТОВ "Пуоектінжиніуииг" 
с у л . Червоно а ум ій  с ь ка/Б асейна, /- 

3/2-А , тел. 247-57-48 
Кобзар Олексій Дмитрович,

технагляд
Основні етапи робіт, про закінчення яких замовник повідомляє Інспекцію 
держархбудконтролю у м. Києві:

1. Закінчення будівельно-монтажних робіт та введення в експлуатацію 08.10.2013

№ 0702-Пд/Т від 02.09.2008

Видано (перереєстровано ВАТ '[Агрофірма троянда"
дозвіл №2786-Пд/Т від м.Київ, вул. Вишгородська, 45 , тел. 430-14-30

Будівельні роботи проводить

ТОВ "Архіматика " 
м.Київ, аул. Мечиікова, 10/2, 

тел. 253-7026 
Васильєв Дмитро Вікторовичу

Авторський нагляд здійснює 
• І

і

ГАП
Технічний нагляд здійснює

Строк дії дозволу до 08.10.2013
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Начальник О.Бушовський



ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
(ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ)

бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ-133, 01133, тел. 291-69-69, факс 291-69-68 
Е-таіІ: (іаЬУсйсіаЬі.єру.иа УУеЬ.Шр://и’и-’ж сІаЬі.єру.иа Код ЄДРПОУ 37471912

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1-А

Про надання роз ’яснень

Державна архітектурно-будівельна інспекція України розглянула звернення 
ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» від 23.08.2013 № 534 про надання роз’яснень з 
приводу подовження терміну дії дозволу на виконання будівельних робіт та 
повідомляє.

Згідно з п. 8 Прикінцевих положень Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» дозволи на виконання будівельних робіт, отримані до 
набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва об'єкта.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 7 ст. 37 зазначеного Закону у 
разі, якщо право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено 
генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без 
залучення субпідрядників), замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про 
такі зміни інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала 
дозвіл, з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що 
підтверджують зазначені зміни. Продовження виконання будівельних робіт без 
такого повідомлення забороняється.

Заступник Голови В.Ю. Сташенко

Демченко 291-69-93
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