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ТОВ «Проект-Студія» 

           Послуги компанії розраховані на роботу як із фізичними особами, що вирішують 

окремі задачі при будівництві індивідуальних будинків або проведенні ремонтних 

робіт, так і з юридичними особами, що потребують надання ширшого спектра послуг. 

Окремо варто звернути увагу на інтерес до послуг нашої компанії з боку державних 

організацій, яким необхідно забезпечувати свої об’єкти дозвільною документацією, 

послугами незалежного технічного нагляду за будівництвом, збором пакета вихідних 

даних, отриманням аналітичних матеріалів, оцінкою технічного стану об’єктів 

нерухомості та наявністю документів, здачі об’єктів в експлуатацію. 

 Одним із головних напрямків роботи компанії є надання послуг із технічного 

нагляду на будівництві. Можемо відмітити можливість роботи наших співробітників 

на об’єктах будь-якої складності (СС1, СС2, СС3), відповідно до сертифікатів та  

досвіду роботи.  

 

2021 рік 

1. Технічний нагляд за виконанням робіт з реставрації (протиаварійні роботи) Башти №4 

Київської фортеці Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» 

по вул. Старонаводницькій, 2. 

 

2020 рік 

2. Інженерні послуги різні (здійснення технічного нагляду за виконанням робіт зі зведення 

огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (встановлення воріт РУО) 

3. Інженерні послуги різні (здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з 

поточного ремонту) 

4. Технічний нагляд за об'єктом "Капітальний ремонт огорожі КЗО "Загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат №3" ДОР" по вул. Прапорна, 25, м. Дніпро" 

5. Інженерні послуги різні (здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з 

поточного ремонту актової зали гімназії № 318 “Міленіум” за адресою: м. Київ, вул. 

Івана Пулюя 3Б 

6. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по просп. Леся Курбаса 
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7. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капiтальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Лисківська 

8. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капiтальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Лисогірська 

9. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Миколи Грінченка 

10. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капiтальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Шолом-Алейхема 

11. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капiтальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по бульв. Кольцова 

12. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капiтальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Алішера Навої 

13. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 

14. Роботи по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті: 

"Реконструкція частини будівлі ЗОШ №13 під туалет з надбудовою другого поверху по 

вул. Селезньова, 101 в м. Коростень 

15. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капiтальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Василя Тютюнника 

16. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капiтальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Михайла Донця 

17. Послуги з технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт на об'єкті 

:«Реконструкція системи теплопостачання з тимчасовим встановленням блочно-

модульної котельної установки на газу за адресою: проспект Науки, 96 з 
перепідключенням до неї споживачів житлового будинку №98 та гуртожитків №96 та 

№102 на проспекті Науки» 

18. Здійснення технічного нагляду на об’єкті «Поточний (середній) ремонт залізничної 

під’їзної колії до військової частини А0543» 

19. Послуги з технічного нагляду за якістю виконуваних робіт по об’єкту: поточний ремонт 

приміщення інформатики в ЗЗСО № 7 за адресою: пров. Платонівський, 3 

20. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (Здійснення технічного нагляду за 

виконанням робіт з поточного ремонту) 

21. Технічний нагляд за виконанням робіт з Капітального ремонту нежитлової будівлі по 

проспекту Степана Бандери, 19 

22. Послуги з технічного нагляду за якістю виконуваних робіт по об’єкту: поточний ремонт 

насосного обладнання у ЗЗСО № 279 за адресою: м. Київ, вул. С. Колоса, 50 
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23. Послуги з технічного нагляду за якістю виконуваних робіт по об’єкту: поточний ремонт 

басейну у ШДС «Сяйво» за адресою: вул. Тупікова, 12 

24. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Максима Берлінського 

25. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Камишанська 

26. Здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта: «Реконструкція території 

благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі» 

27. Роботи по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті: «Капітальний 

ремонт ритуального корпусу та підземної галереї міського крематорію на вул. Байковій, 

16 

28. Надання послуг з технічного нагляду та контроль за виконанням робіт з Забезпечення 

реалізації громадського проекту № 1135 Капітальний ремонт «Сучасний простір 

закладу дошкільної освіти № 374 м Києва на вул. Ушинського, 3-А (капітальний ремонт 

коридорів та сходових клітин)» у Солом’янському районі м. Києва 

29. Технічний нагляд за виконанням робіт по обєкту "Капітальний ремонт благоустрою 

теріторії Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" вартість 

капітального ремонту 

30. Здійснення технічного нагляду за роботами з капітального ремонту та утеплення 
фасадів, теплоізоляції та капітального ремонту дахів житлових будинків (для 9-ти 

об’єктів) 

31. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Колекторна 

32. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по вул. Княжий Затон 

33. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники по бульв. Перова 

34. Роботи по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті: «Капітальний 

ремонт обладнання міського крематорію на вул. Байковій, 16 Голосіївський район» 

35. Здійснення технічного нагляду за будівництвом об"єкта:«Реконструкція Хотянівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Київській,20 в с. Хотянівка Вишгородського району Київської 

області 

36. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт (Технічний нагляд за роботами по 

об’єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Капітальний ремонт будівлі, інвентарний номер 

10310074 психіатричного відділення із застосуванням примусових заходів медичного 

характеру і з суворим наглядом за адресою: вул. Бехтерева, 1, м.Дніпро 
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37. Здійснення технічного нагляду на об'єкті: "Будівництво очисних споруд по технології 

«BIOTAL» продуктивністю 300м₃/добу з введенням першої черги потужністю 

150м₃/добу в с. Поліське Коростенського району Житомирської області. 

38. Роботи з технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція господарського корпусу (літ.В) 
для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного інституту 

хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова» 

39. Роботи по виконанню функцій служби замовника по об’єкту: «Реконструкція 

господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної 

установи «Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова» 

40. Здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об’єкті «Капітальний ремонт 

огорожі КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3» ДОР» по вул. 

Прапорна,25, м. Дніпро». Коригування» 

41. Технічний нагляд за Капітальним ремонтом роздягалень та інших приміщень в 

спорткомплексі №1 по вул. Героїв Севастополя, 37. 

42. Здійснення технічного нагляду за проведенням робіт на об’єкті «Капітальний ремонт 

огорожі КЗО «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат №3» ДОР» по вул. 

Прапорна,25, м. Дніпро». 

43. Технічний нагляд за проведенням робіт по об’єкту: Реконструкція частини будівлі 
головного корпусу КНП "Ніжинська ЦМЛ" ім. М. Галицького в м. Ніжині по вул. 

Московська, 21 під відділення екстреної медичної допомоги 

44. Здійснення технічного нагляду за роботами з реконструкції теплових пунктів; 

модернізації та заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж; капітального 

ремонту теплових пунктів; капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних 

мереж 

45. Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельно – монтажних робіт з 

реконструкції центрального теплового пункту на вулиці Вікентія Беретті, 10 та 

теплових мереж до будинків на вулиці Вікентія Беретті, 6, 6-а, 6-б, 8,10, будівлі 

спеціалізованої школи № 250 на проспекті Володимира Маяковського, 49-б. 

46. Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Реконструкція кладовища по вул. Івана 

Котляревського в м. Коростені. 

47. Технічний нагляд «Реконструкція квартальних мереж теплопостачання та зовнішніх 

мереж водопостачання житлових будинків № 22,24,26, 28,30, 32,34,36,38,40 по вул. 

Каштанова в м.Обухів Київської області» 

48. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по об’єкту: поточний (аварійний 

ремонт) огорожі у ЗДО № 373, №397, №478 у Солом'янському районі м. Києва – 3 

об’єкти 

49. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по об’єкту: поточний ремонт 

приміщень у ЗЗСО №12, №46, у Солом'янському районі м. Києва - 2 об’єкти 

50. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по об’єкту: поточний ремонт 

інженерних мереж у ЗЗСО №69 за адресою: вул. Донецька, 25 у Солом'янському районі 

м. Києва 
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51. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по об’єкту: поточний (аварійний 

ремонт) вентиляційних систем у ЗЗСО № 159, за адресою: м. Київ, вул. Тупікова, 22 у 

Солом'янському районі м. Києва 

52. Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по об’єкту: поточний (аварійний) 

ремонт місць загального користування у ЗЗСО №67 за адресою: вул. Героїв Севастополя 

9а у Солом'янському районі м. Києва 

53. Технічний нагляд за створенням Структурованої кабельної системи на об’єктах 

Держспецзв’язку в м. Києві 

54. Роботи з проведення технічного нагляду Музей видатних діячів української культури 

Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького 

55. Технічний нагляд за виконанням робіт з реставрації (протиаварійні роботи) Башти №4 

Київської фортеці Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» 

по вул. Старонаводницькій, 2 

56. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівель 

житлових будинків Солом’янського району міста Києва 

57. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів 

Солом’янського району міста Києва 

58. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту сходових 

клітин (заміна вікон) у житлових будинках Солом’янського району міста Києва 

59. Проведення технічного нагляду за заміною пішохідної доріжки на Виноградарі, а саме 
капітального ремонту пішохідної зони на балансовій території КНП «ЦПМСД №2» 

Подільського району м. Києва, за адресою: проспект Свободи, 22 

60. Здійснення технічного нагляду з капітального ремонту сходових клітин (заміна вікон) у 

житловому будинку Соломянського р-ну м Києва – 12 об’єктів 

61. Виконання робіт з технічного нагляду з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, 

ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку Соломянського р-ну м Києва – 3 об’єкти 

62. Авторський нагляд за будівництвом об′єкта «Капітальний ремонт адміністративного 

будинку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по вул. 

Інститутській, 21/8 в Печерському районі м. Києва» 

63. Здійснення технічного нагляду по об’єкту будівництва: «Реставрація фасадів пам’ятки 
архітектури місцевого значення – Жіноча торговельна школа (ім. П. Терещенка), 1901-

1902 рр., охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, Шевченківський 

район, м. Київ» 

64. Проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом IV поверху  будівлі КНП 

"ЦПМСД №2" Подільського району м. Києва за адресою: проспект Свободи, 22 

65. послуги з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об'єкту "Капітальний 

ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д та 4Еу Голосіївському районі міста Києва 

в обсязі термомодернізації" – 2 об’єкти 

66. Здійснення технічного нагляду за будівництвом об"єкта:«Реконструкція Хотянівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Київській,20 в с. Хотянівка Вишгородського району Київської 

області (Перша черга)  
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67. Роботи по виконанню функцій служби замовника по об’єкту: «Реконструкція 

господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної 
установи «Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова» 

НАМН України за адресою: м. Київ вул. Героїв Севастополя, 30  

68. Роботи з технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція господарського корпусу (літ.В) 

для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного інституту 

хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України за адресою: м. Київ 

вул. Героїв Севастополя, 30  

69. Здійснення технічного нагляду на об'єкті: "Будівництво очисних споруд по технології 

«BIOTAL» продуктивністю 300м₃/добу з введенням першої черги потужністю 

150м₃/добу в с. Поліське Коростенського району Житомирської області  

70. Технічний нагляд за виконанням робіт по обєкту "Капітальний ремонт благоустрою 

теріторії Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна" 

71. Роботи по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті: «Капітальний 

ремонт обладнання міського крематорію на вул. Байковій, 16 Голосіївський район 

72. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: «Капітальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники – 3 об’єкти  

 

 

2019 рік 

1. Роботи служби замовника на об’єктах з капітального ремонту асфальтного покриття 

прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів в Подільскому р-ні м. 

Києва – 32 об’єкти  

2. Роботи служби замовника на об’єктах з капітального ремонту  сходових клітин в 

Подільскому р-ні м. Києва –2 об’єкти  

3. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту - 

Забезпечення реалізації громадського проекту № 539 "Безпечна тротуари "Турецького 

містечка" (ДНЗ "Золотий ключик", ДНЗ № 63, гімназія "Міленіум № 318)" 

4. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту огорожі у 

СЗШ № 69 

5. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартального проїзду в 

Соломянському р-ні м. Києва – 43 об’єкти  

6. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

електричних мереж/електрощитових гімназії – інтернату № 13 - за адресою: м. Київ, 

Солом’янський район, вул. Новопольова, 106 

7. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

електричних мереж/електрощитових в житловому будинку в Соломянському р-ні м. 

Києва –8 об’єктів 
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8. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівлі у 

ДНЗ № 686 за адресою: м. Київ, Солом’янський район, просп. Відрадний, 30-А 

9. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

благоустрою простору для дитячого дозвілля за адресою: м. Київ, Солом’янський 

район, вул. Смоленська, 5/1 (громадський проект № 552) 

10. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту сходових 

клітин у житловому будинку в Соломянському р-ні м. Києва – 17 об’єктів 

11. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

модернізація публічного простору в сквері за адресою: м. Київ, Солом’янський район, 

вул. Польова, 56-74 (громадський проект 227) 

12. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту заміна 

елементів дитячого майданчика за адресою: м. Київ, Солом’янський район, вул. 

Смоленська, 5/1 (громадський проект № 523) 

13. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

"Забезпечення реалізації підготовка мачо в сквері за адесою: м. Київ, Солом'янський 

район, вул. Польова, 56-74" (громадський проект № 229) 

14. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 
забезпечення реалізації громадського проекту № 1213 "Освітлення баскетбольного 

майданчика у Солом'янському районі" Солом’янський р-н , Вулиця Янгеля Академіка, 

22» 

15. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту  фасаду 

житлового будинку в Соломянському р-ні м. Києва - 11 об’єктів  

16. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту місць 

загального користування у ліцеї № 144 за адресою: просп. Валерія Лобановського, 6 

(громадський проект № 56) 

17. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітальний ремонт інженерних 

мереж СЗШ 69 за адресою: м. Київ, Солом’янський район, вул. Донецька, 25 

18. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

електричних мереж/електрощитових ДНЗ № 373 з адресою: м. Київ, Солом’янський 

район, вул. Мартиросяна, 22-А 

19. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту приміщень 

ДНЗ № 313 за адресою: вул. Каменярів, 50-б у Солом'янському районі міста Києва 

20. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

забезпечення реалізації громадського проекту № 1095 "Освітлення баскетбольного 

майданчика у Солом'янському районі " Солом'янській район, вул. Металістів ,5 

21. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітальний ремонт інженерних 
мереж Навчально-реабілітаційний центр № 17 - за адресою: м. Київ, Солом’янський 

район, вул. Ушинського, 15 

22. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту - 

забезпечення реалізації громадського проекту № 399 "Все найкраще - дітям", 

Солом'янський район, вул. Васильченка, 3 
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23. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

облаштування спортивного майданчика за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. 

Івана Пулюя, 2 

24. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту інженерних 

мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у середній загальноосвітній школі № 60 за 

адресою: м. Київ, Солом’янський район, вул. Волгоградська, ½ 

25. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту огорожі у 

ДНЗ № 686 за адресою: м. Київ, Солом’янський район, просп. Відрадний, 30-А 

26. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівлі у 

навчально-реабілітаційному центрі № 17 за адресою: м. Київ, Солом’янський район, 

вул. Ушинського, 15 

27. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівлі 

житлового будинку в Соломянському р-ні м. Києва - 2 об’єкти 

28. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонт 

облаштування ігрових майданчиків за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. 

Петра Ніщинського,6 

29. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 
асфальтового покриття у Дошкільному навчальному закладі № 63, № 143 в 

Соломянському р-ні м. Києва - 2 об’єкти 

30. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт  з капітального ремонту приміщень 

ДНЗ 687 за адресою: вул. Генерала Тупікова, 14 у Солом'янському районі м. Києва 

31. На здійснення технічного нагляду з капітального ремонту фасаду ДНЗ № 650 "Берізка" 

за адресою: вул. Солом'янська, 19-а, Солом'янський район м. Києва 

32. Здійснення технічного нагляду з капітального ремонту/облаштування тіньових навісів, 

ігрових та спортивних майданчиків, за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. 

Івана Пулюя, 3-Б, гімназія "Міленіум" № 318 

33. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівлі у 

СШ ІІ - ІІІ ступенів № 159 за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Генерала 

Тупікова, 22 

34. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту місць 

загального користування в спеціалізованій школі № 7 імені М. Т. Рильського, за 
адресою: м. Київ, Солом'янський район, пров. Платонівський, 3  (громадський проект 

№ 49) 

35. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту заміна 

вікон у СЗШ № 46 за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Миколи Василенка, 

10 

36. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту фасаду у 

СШ ІІ-ІІІ ступенів № 159 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Тупікова, 22 (громадський 

проект № 667) 

37. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

облаштування зони відпочинку за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. 

Олексіївська, 2, 4 
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38. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту бібліотеки 

сімейного читання ім. М. Лермонтова, за адресою: м. Київ, Солом’янський район, вул. 

Героїв Севастополя, 22 

39. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту заміна 

вікон у спеціалізованій школі № 71 за адресою: м. Київ, Солом’янський район, 

провулок Польовий, 10 

40. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівлі у 

СШ № 54, № 64, ДНЗ №355 – 3 об’єкти  

41. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту огорожі у 

ДНЗ № 374, СШ №64 в Соломянському р-ні м. Києва - 2 об’єкти 

42. Здійснення технічного нагляду з капітального ремонту інженерних мереж системи 

ХВП, ГВП, ЦО, каналізації у житлових будинках Солом’янського району міста Києва 

43. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту вхідних 

груп у ДНЗ 313 за адресою: вул. Каменярів, 50-Б 

44. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівлі  

45. у ДНЗ № 677 за адресою: вул. Виборзька, 21-А 

46. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту інженерних 
мереж системи ХВП, ГВП, ЦО у житловому будинку за адресою: вул. Миколи 

Шепелєва, 14 

47. Здійснення технічного нагляду з  капітального ремонту по заміні вікон у СЗШ № 67 за 

адресою: м. Київ, Солом’янський район, вул. Героїв Севастополя, 9-А 

48. Здійснення технічного нагляду з капітального ремонту/Облаштування тіньових навісів, 

ігрових та спортивних майданчиків у ДНЗ № 748, № 692, №477 в Соломянському р-ні 

м. Києва - 3 об’єкти 

49. Здійснення технічного нагляду з капітального ремонту Сходових клітин житлового 

будинку за адресою: бульв. Вацлава Гавела, 57/38 

50. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту фасаду у 

СШ № 149 за адресою: вул. Івана Світличного, 1 

51. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівлі у 

житловому будинку за адресою: вул. Бориса Гаріна, 51 

52. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту фасаду у 

гімназії -інтернат № 13 за адресою: вул. Новопольова, 106 

53. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

облаштування комплексного спортивного майданчика за адресою: вул. 

Авіаконструктора Антонова, 13 (громадський проект № 244) 

54. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 
футбольного майданчика за адресою: бульв. Вацлава Гавела, 38-Г, 40 (громадський 

проект № 242) 

55. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

футбольного майданчика за адресою: просп. Повітрофлотський, 17 (громадський 

проект № 246) 

56. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту заміни 

вікон у ДНЗ № 375, СШ №60 в Солом'янського району м. Києва – 2 об’єкти  
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57. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

харчоблоків у спеціалізованій школі № 187: м. Київ, Солом’янський район, вул. 

Волгоградська, 23 

58. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту приміщень 

у ДНЗ № 63 за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Кадетський Гай, 5 

59. Здійснення технічного нагляду  за виконанням робіт з капітального ремонту 

облаштування ігрових майданчиків за адресою: просп. Повітрофлотський, 43, 

Солом'янський район, м. Київ 

60. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту покрівлі у 

гімназії-інтернаті № 13 за адресою: вул. Новопольова, 106 у Солом'янському районі м. 

Києва 

61. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту вхідної 

групи жилового будіинку за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Метрополита 

Василя Липківського 

62. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

харчоблоків у спеціалізованій школі № 187: м. Київ, Солом'янський район, вул. 

Вологоградська, 23 

63. Здійснення тахнічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту приміщень 

у СЗШ № 60 за адресою: м. Київ, Солом'янського району, вул Волгоградська, ½ 

64.  Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту заміни 

вікон у ДНЗ № 624, №477 в Соломянському р-ні м. Києва - 2 об’єкти  

65. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального 

ремонту/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків у ДНЗ № 

478 за адресою: вул. Солом’янська, 28/30 

66. Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт Вищий навчальний заклад 

"Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося" 

67. Технічний  нагляд  по об’єкту «Капітальний ремонт існуючої водойми в районі вулиці 

Гагаріна в с. Лютіж Вишгородського району Київської області з метою захисту від 

підтоплення прилеглих територій»  

68. здійснення технічного нагляду за виконанням капітального ремонту фасаду будівлі 

технічного корпусу Державного підприємства "Український державний центр 

радіочастот" за адресою: проспект Перемоги, 151 у Святошинському районі м. Києва 

69. Технічний нагляд під час виконання робіт з капітального ремонту за об’єктом 

«Благоустрій пішохідних доріжок». Державний історико-меморіальний Лук`янівський 

заповідник 

70. Технічний нагляд під час встановлення системи пожежної сигналізації, системи 
оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей. Державний навчальний 

заклад "Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. 

Києва" 

71. Послуги з технічного нагляду та контроль за виконанням поточного ремонту (Послуги 

з встановлення системи пожежної сигналізації) Державний навчальний заклад "Центр 

професійної освіти технологій та дизайну м. Києва" 
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72. Послуги з технічного нагляду за капітальним ремонтом приміщень навчального 

корпусу 1-й поверх праве крило, ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" 

73. Технічний нагляд за якістю виконання будівельно-монтажних робіт Київська 

муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв – 12 об’єктів   

74. Технічний нагляд за капітальним ремонтом покрівлі головного корпусу ДКЛ №7 за 

адресою: вул. Професора Підвисоцького, 4 Б у Печерському районі м. Києва 

75. Здійснення технічного нагляду по об`єкту "Поточний ремонт санітарного вузла" та 
палат №2,9 - Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня № 8 

Шевченківського району міста Києва" – 2 об’єкти   

76. Послуги з технічного нагляду за виконанням  Поточного ремонту приміщень КНП 

«Київська стоматологія» Лікувальний підрозділ №1  м. Києва пров.Чеховський 8 

77. Послуги здійснення технічного нагляду за якістю виконання будівельно-монтажних 
робіт: "Поточний ремонт приміщень будівлі за адресою м. Київ, вул. Волоська, 19 

Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр громадського 

здоров'я" 

78. Технічний  нагляд за роботами: громадський проект № 282 «Створення дитячого 

Центру медико-психологічної реабілітації» Комунальне некомерційне підприємство 

"Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м.Києва" 

79. Проведення технічного нагляду об’єктів капітального ремонту Комунальне 

некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр дитячий 

Дніпровського району м.Києва" 

80. Здійснення технічного нагляду за якістю виконання будівельно-монтажних робіт 

комунальне некомерційне підприємство «Шкірно-венерологічний діспансер» №1  

81. Технічний нагляд за виконанням робіт по об'єкту Капітальний ремонт КНП «КДЦ» 

Голосіївського району м. Києва 

82. Проведення технічного нагляду за капітальним ремонтом II поверху блоку «А» будівлі 

КНП "ЦПМСД №2" Подільського району м. Києва  - 2 об’єкти  

83. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: Капiтальний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні 

світильники Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва 

«Київміськсвітло» - 27 об’єктів  

84. Здійснення технічного нагляду на об’єкті: Реконструкція мережі зовнішнього 

освітлення бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі міста Києва 

85. Здійснення технічного нагляду за роботами з реалізації енергоефективних заходів в 

житлових будинках ОСББ (ЖБК) міста Києва (капітальний ремонт (капітальний ремонт 

(утеплення фасадів, дахів, підвальних перекриттів) житлових будинків) -62 об’єкти  

86.  Здійснення технічного нагляду за якістю виконання будівельно-монтажних робіт по 

об"єкту капітальний ремонт приміщень КЗ ЦХТТ "Печерськ" 

87. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з реконструкції  індивідуальних 

теплових пунктів у будівлях  закладів бюджетної сфери та об’єктах комунальної 

власності (34 ІТП у 18 закладах). 

88. Виконання робіт (здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами 

(реконструкція систем теплопостачання, гарячого водопостачання із застосуванням 
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відновлюваних чи альтернативних джерел енергії) з реалізації енергоефективних 

заходів в житлових будинках ОСББ (ЖБК) міста Києва. (для 3-х об’єктів)  

89. Здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами з капітального 

ремонту об’єктів закладів освіти (для 18 об’єктів)  

90. Виконання робіт (здійснення технічного нагляду) за будівельно-монтажними роботами 

з капітального ремонту будівлі комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) № 454 Дніпровського району м. Києва" на вул. Березняківській, 26-А у 

Дніпровському районі  

91. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

(модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) (капітальний ремонт 

теплових мереж)   в закладах бюджетної сфери міста Києва (17  ІТП у  15 закладах) 

92. Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту 

(модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) (капітальний ремонт 

теплових мереж)   в закладах бюджетної сфери міста Києва (13  ІТП у  8 закладах)  

93. Виконання робіт (здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами 

з капітального ремонту об’єктів закладів освіти (для 11 об’єктів)  

94. Виконання робіт (здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами 

з капітального ремонту об’єктів закладів освіти (для 14 об’єктів) 

95. виконання робіт (здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами 

з капітального ремонту об’єктів закладів освіти (для 8 об’єктів) 

96. виконання робіт (здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами 

з капітального ремонту об’єктів закладів освіти (для 8 об’єктів) 

97. Здійснення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами  з  реконструкції 

(термомодернізації) школи І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського 

району м. Києва вул. Олександра Сабурова, 19-б 

98. Здійснення технічного нагляду за  виконання робіт «Реконструкція центрального 
теплового пункту на вулиці Вікентія  Беретті, 10 та теплових мереж до будинків на 

вулиці Вікентія Беретті, 6, 6-а, 6-б, 8, 10, будівлі спеціалізованої школи  № 250 на 

проспекті Володимира Маяковського, 49-б» 

99. Здійснення технічного нагляду за  виконання робіт «Реконструкція  центрального 

теплового пункту на Харківському шосе, 148-б з влаштуванням індивідуальних 

теплових пунктів та реконструкцією  інженерних мереж (Благоустрій  території)» 

100. Технічний нагляд з капітального ремонту покрівлі у багатоквартирному будинку 

в Соломяноскому р-ну м Києва – 3 об’єкти  

101. Обстеження аварійного перекриття перехідних галерей Центрального сховища 

Національного банку України по вул. Пухівській, 7а у м. Києві 

102. Технічний нагляд під час виконання робіт з капітального ремонту вхідних груп 

під'їздів № 1 та № 3 у житловому будинку за адресою: вул. Андрія Головка, 31 

Солом'янського району м. Києва 

103. Технічний нагляд під час виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо 

будинкових електричних мереж у під'їздах № 1 та № 3 у житловому будинку за 

адресою: вул. Андрія Головка, 31 Солом'янського району м. Києва 
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104. Технічний нагляд під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі 

житлового будинку за адресою: бульв. Вацлава Гавела, 38-В Солом'янського району м. 

Києва 

105.  Технічний нагляд за виконанням робіт з реставрації (протиаварійні роботи) 

капоніру І-го полігону Госпітального укріплення Національного історико-

архітектурного музею «Київська фортеця» на вул. Госпітальна 24а 

106. Здійснення технічного нагляду по об'єкту "Капітальне будівництво житла. 

Шифр - Ч-1/К-3" 

107.  Технічний нагляд під час капітального ремонту фасаду Рахункова палата – 3 

об’єкти  

108.  Авторський нагляд за будівництвом об′єкта «Капітальний ремонт 

адміністративного будинку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини по вул. Інститутській, 21/8 в Печерському районі м. Києва» 

109. Роботи з розробки проектно-кошторисної документації Секретаріат 

уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  

110. Послуги зі встановлення протипожежного устаткування (послуги зі 

встановлення пожежної сигналізації) в спеціалізованій школі № 322 Деснянського 

району міста Києва 

111. Проведення технічного нагляду за якістю робіт по об`єкту "Капітальний ремонт 

багатофункціонального спортивного майданчика спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва 

112. Послуги з проведення технічного нагляду з встановлення світильників в 

навчальних закладах Солом’янського району м. Києва технічний нагляд за 

"Капітальним ремонтом санвузлів в школі №250" в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів 

№250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району міста Києва за 

адресою: просп. Маяковського, 49-Б 

113. Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 36 обрМП, м. 

Маріуполь, Донецька обл., військове містечко № 46. Технічний нагляд – 4 об’єкти 

114. Технічний нагляд за наданням послуг з встановлення та монтажу 

протипожежного обладнання в ЗДО № 350, №748, №623, №10 в Соломянскому н-ні м. 

Києва – 4 об’єкти 

115. Послуги з проведення технічного нагляду з встановлення світильників в 

навчальних закладах Солом’янського району м. Києва 

116. Послуги з технічного огляду та випробувань (отримання звіту з візуального 

огляду для оцінки технічного стану будівлі) Солом’янського району м. Києва  

117. Роботи з технічного нагляду за встановленням системи пожежної сигналізації в 
Центрі дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста Києві по вул. Шолом-

Алейхема 15-А та по вул. Каштанова, 5-А – 2 об’єкти  

118. Послуги з  технічного нагляду за якістю виконуваних робіт по об’єкту 

Капітальний ремонт по облаштуванню бігових доріжок у закладі загальної середньої 

освіти № 187 за адресою: вул. Волгоградська, 23 Солом'янського району м. Києва 
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119. Послуги з проведення технічного нагляду з встановлення та монтажу 

протипожежного обладнання в ЗДО № 396, № 687, № 374 у Солом’янському р-ні м. 

Києва – 3 об’єкти  

120. Проведення технічного нагляду за об'єктом: поточний (аварійний) ремонт 

покрівлі у ШДС «Золотий ключик» за адресою: вул. Пулюя, 3-А у Солом'янському 

районі м. Києва 

121. Проведення технічного нагляду за об'єктом: поточний (аварійний) ремонт 

огорожі ЗДО № 225 за адресою: вул. Гарматна 30-А у Солом'янському районі м. Києва 

122. Проведення технічного нагляду за об'єктом: поточний (аварійний) ремонт 

фасаду (заміна вікон) в ЗЗСО № 178, № 221 Солом'янському районі м. Києва – 2 об’єкти  

123. Проведення технічного нагляду за об'єктом: поточний (аварійний) ремонт 

приміщень в ЗЗСО № 46 за адресою: вул. Василенка, 10 у Солом'янському районі м. 

Києва 

124. Проведення технічного нагляду за об'єктом: поточний (аварійний) ремонт 

покрівлі у ЗДО № 651, № 623 у Солом'янському районі м. Києва - 2 об’єкти 

125. Проведення технічного нагляду за об'єктом: поточний (аварійний) ремонт 

приміщень в ЗДО № 373 за адресою: вул. Мартиросяна, 22А/24 у Солом'янському 

районі м. Києва 

126. Проведення технічного нагляду за об'єктом: поточний (аварійний) ремонт місць 

загального користування в ПШ 310 «Творчість», ЗДО №650, ЗДО№ 355,  - 3 об’єкти  

127. Послуги з проведення технічного нагляду з встановлення та монтажу 
протипожежного обладнання в ЗДО № 382, №17, №483, №350, №649, №313, №625, 

№648, №355, №477, №344, №191, ЗЗСО№64, №69, №67, №121 – 16 об’єктів  

128. Технічний нагляд по об’єкту Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж 

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 39/1 

129. Технічний нагляд по об’єкту Капітальний ремонт приміщень лікувального 

корпусу №6А Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 39/1 

130. Технічний нагляд по об’єкту поточний ремонт приміщень корпусу №6 

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 39/1 

131. Технічний нагляд по об’єкту Реставрація приміщень корпусу №3 під створення 

відділення нейрореабілітації в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва по вул. 

Шовковичній, 39/1 

132. Технічний нагляд по об’єкту Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж 

Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, вул. Шовковична, 39/1 

133. Реставрація з пристосуванням до сучасних умов використання частини будівлі 

пам'ятки архітектури національного значення - "Головний навчальний корпус 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка" підйомною 

платформою для осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп 

населення, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 60, Шевченківського 

району м. Києва 

134. Капітальний ремонт корпусу факультету кібернетики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Д у Голосіївському 

районі міста Києва в обсязі термомодернізації 
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135. Капітальний ремонт корпусу механіко-математичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка по проспекту Глушкова, 4-Е у 

Голосіївському районі міста Києва в обсязі термомодернізації 

136. Ремонтно-реставраційні роботи цегляного муру на розі вулиць Л.Толстого та 

Володимирської (складова частина комплексу споруд Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка по вул. Володимирській, 58,60,62 та бул. 

Т.Шевченка, 14, пам’ятка історії XIX ст. національного значення, охоронний № 260016-

Н) 

137. Ремонтно-реставраційні роботи історичної частини муру (ділянка №2) за 

адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60 

138. Ремонтно-реставраційні роботи історичної частини муру (ділянка №3) за 

адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60 

139. Капітальний ремонт покрівлі блок Б в КНП "ЦПМСД № 1" Голосіївського 

району м. Києва, вул. Якубовського, 6 Голосіївський р-н, вулиця Якубовського 

Маршала, 6 

140. Капітальний ремонт (заміна) віккон в КНП "ЦПМСД № 1" Голосіївського рай-

ну м. Києва, вул. Якубовсбкого, 6  

141. Роботи по виконанню функцій служби замовника по об’єкту: Реконструкція 

господарського корпусу (літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної 

установи «Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова» 

142. Роботи з технічного нагляду по об’єкту: «Реконструкція господарського корпусу 
(літ.В) для розміщення структурних підрозділів Державної установи «Національного 

інституту хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України за адресою: 

м. Київ вул. Героїв Севастополя, 30» 

  

2018 рік 

1. Тех.нагляд за виконанням будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт 

котельні багатоповерхового житлового будинку по вул. І.Франка 15-а 

2. Консультаційні послуги по розробці ескізного проекту, містобудівного розрахунку з 

визначенням категорій об’єкту 

3. Здійснення технагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт з “Оснащення 

інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, житлово-

будівельних кооперативів. “Реконструкція інженерного вводу житлових будинків” 

4. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

за адресою вул. Ванди Василевської,  

5. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

за адресою вул. Ентузіастів, 

6. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по бульв.Дружби 

народів,  
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7. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по вул.Жилянська, 

8. Комплекс заходів на технічне супроводження проектно-вишукувальних та 

інжинірингових робіт у відповідності з вимогами ДБН, БНіП, ТУ по об’єкту: нежитлові 

приміщення, група приміщень №4, група будівель №2 та №5 на вул. Кирилівська, 41″ 

9. Технагляд та контроль за виконанням поточного ремонту стелі актової зали в ДНЗ 

“ЦПОТД м.Києва” 

10. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по 

бульв.Академіка Вернадського, 

11. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по просп. Павла 

Тичини,  

12. Технагляд та контроль за виконанням поточного ремонту в приміщеннях Комунального 

закладу ЦХТТ “Печерськ” по вул. Московська, 3 

13. Технагляд за виконанням кап.ремонту приміщень зубопротезної лабораторії по вул. 

Малиновського, 9-а 

14. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні за адресою: 

Печерський Ландшафтний парк, 

15. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні за адресою: 

Наводницький парк, 

16. Технагляд по об’єкту: “Встановлення систем пожежної сигналізації в Школі І-ІІІ 

ступенів №190 Деснянського району міста Києва” 

17. Технагляд за об’єктом: “капітальний ремонт Київського міського психоневрологічного 

диспансеру №3, за адресою вул. Кирилівська, 51 *капітальний ремонт по проведенню 

гідроізоляції фундаменту будівлі та облаштування системи водовідведення)” 

18. Технагляд за об’єктом: “Поточний ремонт приміщень Центральної бібліотеки ім. 

Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва за адресою: проспект Премоги, 25-А” 

19. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 
м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по вул. Виборзька 

(від вул. Янгел до вул. Вадима Гетьмана), 

20. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по вул. 

Дорогожицька від вул. Рижська до “Віадука”, 

21. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по вул. 

Паторжинського, 

22. Технагляд за кап.ремонтом із заміною ліфтів- ліфт пасажирський та ліфт медичного 

призначення 

23. Здійснення технагляду за якістю водовідведення (дренажної системи) біля підпірної 

стіни зі сторони внутрішнього двору будівлі основної споруди по вул. Жилянській 88 
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24. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по Набережному 

шосе 

25. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по вул. Райдужна, 

26. Здійснення технагляду на об’єкті: “Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення 

м.Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні по території 

навколо озера “Райдуга”, 

  

2017 рік 

1. Будівництво та влаштуванням телекомунікаційних та інженерних мереж вул. 

Мостицька,9. 

2. Технагляд та контроль поточного ремонту фасаду (заміна вікон) ДНЗ №295, вул. 

М.Донця 

3.  Технагляд за якістю встановлення вікон СЗШ №12, вул.Зелена,12 

4. Технагляд та контроль поточного ремонту фасаду (заміна вікон) СШ №149, 

вул.Світличного,1 

5. Тех. нагляд та контроль капремонту центральної сходової клітини та інших приміщень 

за адресою: вул Московська, 3. 

6. Тех. нагляд та контроль капремонту в коридорі та підсобних приміщень за адресою: вул 

Московська, 3. 

7. Технагляд та контроль поточного ремонту фасаду та гідроізоляцію фундаментів за 

адресою: вул Московська, 3. 

8. Роботи з технагляду та ремонтно-оздоблювальні роботи по усуненню аварійного стану 

приміщень, електрозабезпечення кондиціонерів за адресою: вул Московська, 3. 

9. Технагляд та контроль поточного ремонту фасаду (заміна вікон) СШ №69, вул. 

Донецька,25 в м. Києві. 

10. Технагляд та контроль поточного ремонту фасаду (заміна вікон) ЗОШ №46, вул. 

Василенка,10 в м. Києві. 

11. Технагляд та контроль поточного ремонту фасаду (заміна вікон) ЗОШ №174, вул. Героїв 

Севастополя,43 в м. Києві 

12. Технагляд та контроль поточного ремонту фасаду (заміна вікон) ЗОШ №164, вул. 

Ушинського,32 в м. Києві. 

13. Технагляд з поточного ремонту приміщень ДНЗ №687, вул. Тупікова,14 в м. Києві. 

14. Тех. нагляд та контроль капремонту (заміна вікон) будівлі корпусу вул. 

Солом’янська,17 в м. Києві. 

15. Технагляд з поточного ремонту приміщень управління освіти, вул. Єреванська,7 в м. 

Києві. 

16. Технагляд робіт з оснащення інженерних вводів жит. будинків комун ф-ми власності в 

м. Києві. 
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17. Технагляд за будівництвом та влаштуванням телекомунікаційних та інженерних мереж 

вул. Полкова,57; вул. Бестужева,32; пр-т Свободи,22 в м. Києві 

18. Технагляд за якістю робіт з поточного ремонту фасаду (заміна вікон) школи №26, пр-т 

Комарова,32 в м. Києві. 

19. Технагляд за якістю з поточного ремонту приміщень Малої повітряної академії вул. 

Кавказька,13-а в м. Києві. 

20. Технагляд за якістю з поточного ремонту покрівлі СШ№7 пров. Платонівський,3 в м. 

Києві. 

21.  Технагляд за якістю робіт з поточного ремонту фасаду (заміна вікон) ДНЗ №651 вул. 

Донецька,13-а в м. Києві. 

22. Технагляд за якістю робіт з поточного ремонту фасаду (заміна вікон) ДНЗ №716 вул. 

Новопольова,97 в м. Києві. 

23.  Технагляд за якістю робіт з поточного ремонту фасаду (заміна вікон) школи-інтернат 

№17 вул. Ушинського,15 в м. Києві. 

24. Технагляд за якістю капремонту зовнішнього освітлення з заміною світильників на 

світлодіодні вул. Генерала Алмазова, 

25. Технагляд за якістю капремонту зовнішнього освітлення прибудинкової території 

просп. П.Тичини, 5-5а 

26. Технагляд за якістю капремонту зовнішнього освітлення прибудинкової території 

просп. П.Тичини, 3 

27. Технагляд за якістю капремонту зовнішнього освітлення прибудинкової території 

просп. П.Тичини, 9-9б, 

28. Технагляд за якістю капремонту зовнішнього освітлення прибудинкової території 

просп. П.Тичини, 5/1 

29. Технагляд за якістю капремонту зовнішнього освітлення прибудинкової території вул. 

Березняківська, 6, 

30. Технагляд за якістю капремонту зовнішнього освітлення прибудинкової території вул. 

Березняківська, 6-а, 

31. Технагляд за виконанням вимог ДС в закладах освіти районного підпорядкування 

32.  Технагляд над заміною вікон просп. П.Тичини, 22 

33. Технагляд за якістю встановлення офісного обладнання в управлінні освіти 

Солом’янської РДА 

34. Технагляд під час будівництва об’єкта архітектури технагляд за якістю капремонту 

міжквартального проїзду та прибудинкової території у Соломянському районі міста 

Києва – 2 об’єкти 

35. Технагляд під час будівництва об’єкта архітектури технагляд за якістю ремонту 

покрівлі вул. Єреванська,14-Г 

36. Технагляд під час будівництва об’єкта архітектури технагляд за якістю ремонту 

сходових клітин у Солом’янському районі міста Києва – 31 об’єкт 

37. Технагляд за виконанням буд.-монт. робіт з встановлення інд. теплових пунктів в 

закладах бюдж. сфери 

38. Технагляд за виконанням буд.-монт. робіт з встановлення інд. теплових пунктів в 

житлових будинках ком. власності територіальної громади 
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39. Технагляд за якістю поточного ремонту обладнання в котельні СЗШ №279 

40. Технагляд за якістю поточного ремонту обладнання в котельні ДНЗ №211 

41.  Технагляд за кап.ремонтом фасаду СЗШ №221 вул. Кудряшова, 12/14 

42. Технагляд за кап.ремонтом покрівлі ЖБ Харківське шосе,170 

43. Технагляд за кап.ремонтом фасаду гімназії №267 вул. Вербицького, 7-а 

44. Технагляд за якістю встановлення, монтажу та тех. обслуговування протипожежної 

безпеки 

45. Технагляд за кап. ремонтом асфальтового покриття міжквартального проїзду та прибуд. 

території вул. Світлицького, 35- б 

46. Технагляд за кап. ремонтом асфальтового покриття міжквартального проїзду та прибуд. 

території вул. Василя Порика, 14 а 

47. Технагляд за кап. ремонтом покрівлі ЖБ Подільського р-ну м. Києва – 2 об’єкти 

48.  Технагляд за кап. ремонтом балконів ЖБ Подільського р-ну м. Києва – 2 об’єкти 

49. Технагляд за кап. ремонтом сходових клітин ЖБ Подільського р-ну м. Києва – 2 об’єкти 

50. Технагляд за кап.ремонтом інженерних мереж у ЖБ Дарницького району м. Києва – 3 

об’єкти 

51. Технагляд за ремонтом ЦБ ім. Т.Г. Шевченка просп. Перемоги, 25-А 

52. Технагляд з утеплення підлоги, заміни вікон, проведення вентиляційних та 

гідроізоляційних робіт в роздягальнях цирку вул. Московська, 3 

53. Технагляд ремонтно-оздоблювальні роботи з усунення аварійного стану вул. 

Московська, 3 

54. Технагляд за кап.ремонтом інженерних мереж у ЖБ Дарницького району м.Києва – 9 

об’єктів 

2016 рік 

1. Капітальний ремонт сходових клітин у житлових будинках Солом’янського району м. 

Києва – 70 об’єктів. 

2. Капітальний ремонт покрівель у житлових будинках Солом’янського району м. Києва – 

4 об’єкти. 

3. Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) підвалах у житлових будинків 

Солом’янського району м. Києва – 4 об’єкти. 

4. Капітальний ремонт фасаду (утеплення торця) у житловому будинку по вул. 

Мартиросяна, Солом’янського району м.Києва. 

5. Капітальний ремонт електромереж та електрощитових у житлових будинках 

Солом’янського району м. Києва – 18 об’єктів. 

2015 рік 

1. Реконструкція житлового фонду: шляхом оснащення інженерних вводів житлових 

будинків комунальної форми власності, житлово-будівельних кооперативів та 

об’єднань співвласників бгатоквартирних будинків теплолічильниками разом з 

програмно-апаратною частиною диспетчеризації – 786 об’єктів в м. Києві 
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2. Капітальний ремонт мереж теплопостачаня та котельного обладнання, КП 

«Вишгородська центральна районна лікарня». 

3. Реконструкція існуючої котельні у зв’язку з переведенням котла на тверде паливо по 

об’єкту ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» за адресою вул. Залінійна, 21а, 

Чернігівська обл., Новгород-Сіверський. 

4. Встановлення індивідуального теплового пункту в житловому будинку № 19 по вул. 

Теремківській в Голосіївському районі м.Києва. 

5. Встановлення індивідуального теплового пункту в житловому будинку № 21 по вул. 

Теремківській в Голосіївському районі м.Києва. 

6. Встановлення індивідуального теплового пункту в житловому будинку по вул. 

Малопідвальна, 12/10 в м.Києві. 

2014 рік 

1. Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Київській, 22-В в м. Ірпінь 

Київської області. 

2. Будівництво автобусного парку (допоміжний корпус) та будівництво виробничої бази 

обслуговування та керування автотранспортом і системами супутникового зв’язку по 

вул. Електротехнічній, 47 в Деснянському районі м. Києва -3 черга 

 

 

2013 рік 

1. Виконання робіт по об’єкту за адресою: вул. Андріївський спуск, 2А в м. Київ 

2. Виконання будівельно монтажних робіт по об’єкту за адресою: вул. Нижній Вал 27-29 

в м. Київ 

2012 рік 

1. Капітальний ремонт з переплануванням приміщення, що належить ПАТ «Сведбанк», 

під відділення банку за адресою: вул. Саксаганського, 61/17 в м. Київ 

2. Капітальний ремонт з переплануванням приміщення, що належить ПАТ «Сведбанк», 

під відділення банку за адресою: вул. Горького, 164 в м. Київ 

3. Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі, що належить ПАТ «Сведбанк», під 

відділення банку за адресою: вул. Леніна, 1А в м. Охтирка, Сумської обл. 

4. Капітальний ремонт з переплануванням нежитлової будівлі, що належить ПАТ 

«Сведбанк», під відділення банку за адресою: вул. Воскресенська (Фрунзе),11 в м.Суми. 

5. Багатоквартирний житловий будинок по вул. Радянській ,114 в м. Ірпінь Київської 

області. 

6. Історико-культурний туристичний комплекс «Парк Київська Русь» в с. Застугна 

Копачівської сільради, Обухівського району, Київської області. 
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7. Капітальний ремонт з переплануванням та влаштуванням окремого входу в нежитлове 

приміщення, що належить ПАТ «Сведбанк», під відділення банку за адресою: вул. 

Шевченко, 4, прим. 508 в м.Луганськ. 

8. Виконання будівельно – монтажних робіт по об’єкту: Тургенєвська ВЕС, потужністю 

до 200 мВТ в межах Белогорського району та Червоногвардійського району АР Крим. 

9. Першочергові заходи по реконструкції класних приміщень першого поверху під 

тренаженрні зали для дітей-інвалідів, навчання для середньої загальноосвітньої школи 

№ 168 за адресою: вул. Озерна, 2 в Оболонському районі м.Києва. 

10. Капітальний ремонт нежитлових будівель: блоки «Д» та «Д1», по вул. Фрунзе, 40 в 

Подільському районі м. Києва. 

11. Капітальний ремонт об’єкту: 3-й корпус Центру захисту дітей «Наші діти». 

12. Інжинірінгові послуги для Структурного Осередку «Німецько-Польсько-Українського 

Товариства» 

13. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 531 за адресою: вул. Полярна, 

5-Б в Оболонському районі м. Києва. 

2011 рік 

1. Вбудоване приміщення (офіс) за адресою: м.Київ, вул.Л.Українки, 19, 2010-2011рр. 

2. Житловий котедж з прибудовами за адресою: пгт.Конча-Заспа, Обухівський р-н, 2010-

2011рр. 

3. Ремонт з переплануванням нежитлових приміщень, орендованого АТ «Сведбанк» 

(публічне) під відділення банку, пл. Жовтнева, 7Б у м. Дніпро 

2010 рік 

1. Будівництво Господарської споруди по вул. Лісовій, 89, 89а, 90 (ТІЗ «Обрій-К») в с.м.т. 

Козин Обухівського району, Київської області. 

2. Будівництво готельного комплексу з вбудованими приміщеннями з закладами 

громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту» по вул. 

Андріївський узвіз. 14-16 у Подільському районі м.Києва. 

3. Перепланування нежитлових вбудованих приміщень магазину по вул. Московська, 46/2 

у Печерському районі м. Києва. 

4. Будівництво житлового будинку з прибудованими приміщеннями та підземним 
паркінгом за адресою вул. Богдана Хмельницького, 39 у Шевченківському районі м. 

Києва. 

5. Житловий комплекс з вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: 

просп. Правди, 80-82 у Подільському районі м. Києва, 2009-2010рр. 

6. Офісно-торговельний комплекс з підземним паркінгом за адресою: вул. Вербова, 17а в 

Облонскому районі м. Києва. 

7. Промислово-логістичний комплекс ТОВ “Основа” в районі об’їзної дороги в м. 

Бровари. 
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2009 рік 

1. Виробнично-складський термінал ООО «Т.Б.М. – Україна», м.Бровари, Київська обл. 

2. Автосервісний комплекс на перетині вул. М.Трублаїні та Кільцевої дороги в 

Святошинському районі міста Києва. 


