
Комерційна пропозиція 
ПП «NN» на ринку проектної діяльності з 2003 року. Має 

кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт, 
пов’язаних із створенням об’єктів архітектури та має ліцензії на проведення 
проектної діяльності у Республіці Казахстан. Протягом усього часу 
підприємством розроблені сотні проектів різної складності для будівництва і 
реконструкції об'єктів промислового, сільськогосподарського та житлово-
комунального призначення. Також були розроблені усі види містобудівної 
документація, визначених Законом України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”.  

Основні напрямки архітектурно-будівельної діяльності: 
• розробка генеральних планів населених пунктів; 
• розробка детальних планів території; 
• розробка схем водопостачання, водовідведення, теплопостачання 

населених пунктів; 
• розробка проектів сільськогосподарського призначення (тваринницькі 

ферми, птахівницькі комплекси, заводи і цехи по переробці зерна, молочні і 
маслоробні заводи, парники та ін.); 

• розробка проектів промислового призначення (складські, 
приміщення, СТО, заправні станції, мийки, м'ясопереробні підприємства, 
швейні цехи і ін.); 

• проектування споруд для очищення питних і стічних вод. 
Планування територій є цілеспрямованою діяльністю з формування 

стратегії її розвитку задля забезпечення створення та підтримання 
повноцінного життєвого середовища. Планування територій є складовою 
частиною містобудівної діяльності і регулюється, насамперед, Законом 
України “Про основи містобудування” № 2780-XII від 16 листопада 1992 
року та Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” № 
3038-VI від 17 лютого 2011 року. 

ПП «NN» має достатній досвід в розробці генеральних планів 
населених пунктів, планів зонування території (зонінг). Також наші 
спеціалісти розробляють детальні плани території та інші види планування. 

Зокрема, колективом фірми із залученням фахівців інших організацій 
було розроблено ряд генеральних планів сіл та селищ Харківської області. 

Генеральний план є найважливішим документом у сфері 
містобудування, який затверджується органами місцевого самоврядування та 
визначає розвиток міста або села на найближчі 15-20 років. На основі цього 
документа розробляють усі інші види містобудівної документації. 

 



В рамках міжнародного співробітництва з урядом Республіки 
Казахстан ПП «NN» виконав типові проекти споруд очистки води для 
господарсько-питних цілей, насосних станцій, каналізаційних очистити 
споруд, резервуарів, водозабірних споруд, біоставків, розробив техніко-
економічні обґрунтування водопостачання та водовідведення кількох міст 
РК. 

Сучасна діяльність ПП «NN» базується на синергії науково-
інженерного прагматизму та архітектурно-мистецького креативу у галузі 
формування сприятливого середовища життєдіяльності людини через 
впорядкування простору. 

Основні принципи роботи нашого підприємства - висока якість і 
мінімальні терміни проектування, досягаються завдяки професіоналізму і 
великому досвіду роботи наших співробітників, використання передових 
досягнень науки та техніки. 

 
В раз Вашої зацікавленості готові надати більш детальну інформацію. 
 
 
 


