
ЗАРЕССТРОВАНО:
Департамент Державноi 

штектурно-буд'шельноХ тспекци 
у Кшвськш областг

^ Х ^ та а й м ен у в а н н я  органу, який npcmie реестращю

I  \-о£_ 20j5_p
М.Г. Цибульський
(пр1звище i iHiuiajiH посадово '1 особи)

АРАЦШ

ПРО ГОТОВН1СТЬ ОБ’еКТА ДО ЕКСПЛУАТАЦН
____________________ «Багатоквартирний житловий будинок»____________________

(найменування закшченого буд1вництвом о б ’скта вщповщно до

___________ Кшвська область, Киево-Святошинсъкий район, м. Вишневе,___________
затвердженого проекту буд1вництва, код о б ’екта зпдно з державним

________________ вул. Б.Хмелъницького, 59, 61 / еул. I. Франка, 60, 62________________
класифкатором бущвель та споруд ДК 018-2000; категор1я складностО

_________________Код о б ’екта — 1122.1, Категор1я складност1 - III________________

1. 1нформащя про замовника: Гайдайчук Леошд Леотдович,_______________________
(пргзвище. 1\гя  та по батьков1 фничноТ особи. сер1я i номер паспорта, ким i коли виданий, мюце проживания,

02068, м. Kuie, вул. Жукова, 19-А,________________________________________________
номер облжовоУ картки платника податмв (не зазначаеться ф 1зичними особами, як! через своУ ре.'ппйш переконання

паспорт cepi'i СМ№ 305861, виданий Володарським РВ ГУ MB С Украти в Кшвськш 
област1 21 серпня 2001 р.,_____________ _________________________________________

вщмовляються вщ прийняття реестрацшного номера облжовоУ картки платника податк1в та пов1домили

1дентиф'1кацшний номер — 3051117098, тел. (067) 445-43-52_______________________
про це вщповщний орган державно! податково! служби i мають вщ м тсу у паспорт!); найменування юридичноУ особи,

мюцезнаходження, код платника подать в зпдно з СДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

2 .1нформащя про кер1вника замовника -  юридичноУ особи:
(посада, прпвище, !м’я та по батькови номер телефону)

3 .1нформащя про вщповщальну особу - шженера з техшчного нагляду (у pa3i 
наявносп)

Найменування посади, 
пр1звище, 1м’я та по 

батьков1, номер телефону

-------------------------------------------------------------
Назва. номер та дата документа, що 
пщтверджуе повноваження особи на 

здшснення техшчного нагляду

Сер1я та номер 
квагйфшацшного 

сертифжата
1нженер з техшчного 
нагляду за буд'тшцтвом 
Журавлъова Анна 
Сергивна, тел. 098-785- 
78-67

Наказ замовника eid 02.03.2015 
р. №  б/н про призначення 
eidnoeiдальнего за здшснення 
техшчного нагляду

1Т№ 000264



4 .1нформащя про генерального шдрядника (шдрядника - у pa3i, коли буд!вельш
роботи виконуються без залучення субшдрядниюв) (за наявност1):______________
Товариство з обмеженою в1дпое1далътстю «БУДШЕЛЬНО-____________________

(пр1звище, 1м’я та по батьков1 ф1зичноУ особи сер1я i номер паспорта, ким i коли виданий, мюце проживания, номер облжово!

ТОРПВЕЛЬНА КОМПАН1Я «ВЕСТБУДПАРТНЕР» Ыдекс 08133, Кшвсъка обл., 
Киево-Святошинсъкий р-н, м. Вишневе,________________________________________

картки платника податюв (не зазначаеться ф1зичними особами, як1 через cboi релш йш  переконання вщмовляються

вул. Пюнерсъка, буд. 9, нежьте пргшщення 1___________________________________
вщ прийняття реестрацшного номера облжовоУ картки платника податюв та повщомили про це вщповцший орган державно!

код С Д РП О У -38182914._____________________________________________________
податковоТ служби мають вщмпку у nacnopTi); найменування юридичноТ особи, мкцезнаходження, код платника, податюв

зп дно з СДРПОУ або податковий номер)

5 .1нформащя про страхову оргашзащю (за наявност!): —_______________________
(найменування, мюцезнаходження, код платника податюв зп дно з СДРПОУ  

або податковий номер, рекв1зити договору страхування)

6. 1нформащя про oci6, вщповщальних за виконання буд1вельних робгг:
Найменування посади, 

пр1звище, 1м’я та по 
батьков1, номер 

телефону

Назва, номер та дата видач! 
документа, що шдтверджуе 

повноваження особи на виконання 
p o 6 iT

Види виконаних шд 
кер1вництвом вщповщально-1 

особи p o 6 iT

В1дпов\далъний за 
виконання 
буд1велъних po6im — 
Левковецъ Микола 
Володимирович, тел. 
(098) 48-45-526

Наказ ТОВ «БУД1ВЕЛБНО- 
ТОРГ1ВЕЛБНА КОМПАН1Я 
«ВЕСТБУДПАРТНЕР»№  
01/10-П eid 23.10.2014р. «Про 
призначення eidnoeidcuibnozo 
виконавця po6im»

Загалънобуд1велът роботи.

7 .1нформащя про генерального проектувальника (проектувальника) (за наявност1): 
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬШСТЮ ".АРХ1ТЕКТУРНО- 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ПРО-ПРОЕКТ",___________________________________

(пргзвище, iM’n та по батьков1 ф!зичноТ особи сер1я i номер паспорта, ким i коли виданий, мюце проживания, номер обл1ковоТ

08133, Кшвсъка обл., Киево-Святошинсъкий район, Micmo Вишневе,
вул. Пюнерсъка, будинок 16А, нежиле пргшщення 42,_____________________________

картки платника пода™  в (не зазначаеться фгзичними особами, як\ через своУ релп шш переконання вщмовляються

код СДРПОУ 38679633_________________________________________________________
вщ прийняття реестрацшного номера облжовоТ картки платника податмв та повщомили про це вщповщний орган державноТ

Фгзична особа-тдприемецъ Зотова Тетяна Миколшвна, паспорт cepi'i ME 758861,
податковоТ служби мають вшмггку у nacnopTi); найменування юридично'1 особи, мкцезнаходження, код платника, податюв

виданийДнтровсъким РУ ГУ  МВС Украти ем. Kueei 19.08.2006року
Micife проживания: м. Kuie, вул. Hoeamopie, 9, кв. 91, '1дентиф1кацшний номер -
1946804069, тел. 097-749-76-74_________________________________________________

зп дно з СДРПОУ або податковий номер)

8. 1нформащя про вщповщальних oci6 генерального проектувальника 
(проектувальника): головного арх1тектора (шженера) проекту, особи, що здшснюе 
авторський нагляд (за наявност)

Найменування посади, 
щлзвище, 1м’я та по 

батьков1, номер телефону

Назва, номер i дата видами 
документа, що шдтверджуе 

повноваження особи

Сер1я та номер квал1фжацшного 
сертифшата (обов’язково 

зазначаеться з 1 червня 2012 р.)



Головний архтектор 
проекту -  Шмтько 
В1ктор Васипъович, тел. 
097-749-76-74

Наказ ТОВ 
«АРХ1ТЕКТУРНО- 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО «ПРО-ПРОЕКТ» 
№  01/08/2014 eid 
29.08.2014року «Про 
призначення головного 
архтектора проекту»

АА№  001911

Головний тженер 
проекту -  Пашкша 
Марина Володимир\вна, 
тел. 098-261-78-49

Наказ ТОВ 
«АРХ1ТЕКТУРНО- 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
БЮРО «ПРО-ПРОЕКТ» 
№  02/08/2014 eid 
29.08.2014 року «Про 
призначення головного 
шженера проекту»

АР № 007708

Архтектор проекту -  
в1дпов1далъний за 
авторсъкий нагляд -  
Зотова Тетяна 
Миколагвна, тел. 097- 
749-76-74

Наказ ФОП Зотовой 
Т. М. eid 02.09.2015 р. №  
01/08-2015-А «Про 
призначення 
eidnoeidanbH020 за 
3diHcHeHHH авторсъкого 
нaгляdy»

АА№  000137

9 .1нформащя про проектну документами)
(назва, дата, номер документа про затвердження проектноТ документаци

Проектна документация затверджена наказом замовника eid 06.10.2014 р. №  б/н.
результата експертизи проектноТ документаци (за наявносп)

В1дкоригоеана проектна документащя затеерджена наказом замовника___________
eid 17.08.2015 р. №  б/н.________________ ~________________ _______________________

10. 1нформащя про дозвшьш документа (повщомлення про початок виконання 
буд1вельних роб1т, декларац1я про початок виконання буд1вельних po6iT, iHmi 
документа у pa3i i'x наявност1):

Назва документа, ким виданий або 
зареестрований

Дата подання або 
реестрацп документа

Номер документа

Декларащя про початок 
виконання бydiвeльнux po6im, 
зареестрована Департаментом 
Державног архтектурно- 
бydiвeлънol шспекцпу Кшвськш 
област{

23.10.2014 р. КС 083142960104

Пoвidoмлeння про змту danux у  
зареестрованш deicnapaifii про 
початок виконання буд1велъних 
po6im, зареестроване 31.03.2015 р. КС 103150900381

J y



Департаментом depжaвнo'i 
apximeKmypH0-6ydieenbH0'i 
тспекцпу Кшвськш област '1
Пов'и)омлення про змшу даниху 
зареестрованш деклараци про 
початок виконання бyдiвeлънux 
po6im, зареестроване 
Департаментом depжaвнoi 
арх i тек тур н o-6ydi вел ъно1 
тспекцпу Кшвськш области

09.09.2015 р. КС 103152522456

11.1нформащя про об’ект:

Мюцезнаходження об’екта: Кшвська область, Киеео-Святошинський район, 
м. Вишневе, вул. Б.Хмелъницъкого, 59, 61 /  вул.
1. Франка, 60, 62

Дата початку бущвництва: Жоетенъ 2014 року
Дата заюнчення бущвництва: III квартал 2015 року
Строк введения об’екта (черги, 
пускового комплексу)в 
експлуатащю: III квартал 2015 року

I I 1 1нформащя про документ, що посвщчуе право власност1 чи користування 
земельною дшянкою, або догов!р суперфщш) чи догов1р про встановлення права 
земельного серв!туту щодо бущвництва об'екпв шженерно-транспортно1 

шфраструктури Д oaoeip кутвлi-продажу земельноi дьчянки eid 20.08.2014 р. за № 
1682 та витяг з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про 
реестрацт права власност! eid 20.08.2014 року, шдексний номер витягу 25843675, 
cepiR ЕАО 635775, реестраишний номер об’екта нерухомого майна 307374732224;

До го ею кут вл i-npo дажу земельной дшянки eid 12.07.2013 р. за № 1831 та витяг з 
Державного реестуу речових прав на нерухоме майно про реестрацт права 
enacHocmi eid 12.07.2013 року, шдексний номер витягу 6142486, cepin ЕАА 931238, 
реестраишний номер об’екта нерухомого майна 102830232224;

Догов1р суперфщт eid 04.07.2013 р. за № 1834 та витяг з Державного реестру 
речових прав на нерухоме майно про реестрацт тшого речового права eid 
04.07.2013 року, шдексний номер витягу 5716624, cepiR ЕАС № 633061, 
реестраишний номер об’екта нерухомого майна 96835932224;

Дoгoвip куп i  вл i-npo дажу земельно!' d i i R H K i i  e i d  20.08.2014 р. за № 1687 та витяг з 
Державного реестру речових прав на нерухоме майно про реестрацт права 
власност1 eid 20.08.2014року, шдексний номер витягу 25844289, cepin ЕАО 635777, 
реестраишний номер об’екта нерухомого майна 301761532224.

12. Техшко-економ1чш показники об’скта (з урахуванням результатов техшчно\' 
швентаризацп):

Опис об’екта:

Hecyni конструкцп Cminu -  цегла;
1 Фундаменти -  монолтна плита, блоки ФБС;^



Перекриття -  з/б naneni;

Огороджувальш конструкщ '1 Cmwu — цегла;
Покр1вля -  з рулонных Mamepiaiie;

Фасади Декоративна штукатурка;
Перелк шженерного обладнання 

об’екта
Холодне та гаряче водопостачання, водов1дведення, 
л1фт, смггтепоовщ. опалення: цeнтpaлiзoвaнe, шчне 

(н ео б х щ н е  гпдкреслити)

Вид шдивщуальних опалювальних установок 
(зазначити)
1ндив\дуалът газовi котли

Загальна площа буд1вл1, кв. 
метр1в 7115,5 кв. м.

13. Характеристика житлових будинюв (з урахуванням результате техшчно '1 

швентаризацп) (за наявносгп):

Кшьюсть поверх1в цок + 10

Матер1али стш цегла

Кшьюсть секцш (за наявност1) —

Кшыасть квартир у житловому будинку та ix площа

Тип квартир Кшьюсть
квартир Загальна площа, м2 Житлова 

площа, м2

одноюмнатних 57 1932,6 904,0

двоюмнатних 57 3231,2 1607,9

триюмнатних 3 235,6 143,1

чотириюмнатних - - -

п’ятиюмнатних - - -

шестиюмнатних - - -

семиюмнатних - - -

восьмиюмнатних i бшьше - - -
Усього: 117 5399,4 2655,0
Загальна площа вбудовано- 
прибудованих примщенъ 
житлового будинку, м2

2ZZ. М2

М1сця для постшного та тимчасового 
збер1гання автотранспортних засоб1в, 

ix характеристика

Загальна площа Кшьюсть
машиномкць

----- ----- —

Характеристика шших нежитлових примщень (за наявност1) 

Загальна площа нежитлових примщень об ’екта, 1716,1 м2________________



Назва нежитлового 
примщення

Функцюнальне призначення 
нежитлового примщення (для 

житлових будинк1в)

Загальна площа, техшчш 
характеристики

Торг1велъно-офшй
пргшщення

Для комерцпшого 
використання

Загальна площа -50 6 ,9  
м

Фундамент -  бетон, 
стши -  бетон, цегла

MicifR загалъного 
користування

Для загалъного користування Загальна площа -  1209,2
м2

Фундамент -  бетон, 
cminu — бетон, цегла

14. Об’ект мае таю основш показники: потужшсть, продуктившсть, виробнича 
площа, протяжшсть, м1стюсть, обсяг, пропускна спроможшсть, кшьюсть робочих 
мюць тощо (заповнюеться щодо Bcix об’екпв в одиницях вим1ру з урахуванням 
цшьовоТ продукцп або основних вщцв послуг):

Основш показники 
об’екта

Одиниця BHMipy За проектом

загальний
у тому числ1 

пускового 
комплексу або черги

Площа забудови м2 895,5 —

Загальна площа м2 ' 7115,5 —

Загальна площа квартир м2 5399,4 —

Площа нежитлових 
примщень м2 1716,1

—

Буд'шельний об ’ем м3 29749 —

Ктътстъ noeepxie пов. цок + 1 0 —

Ктъкютъ квартир шт. 117 —

15. На об’еюй виконано Bci передбачеш проектною документащею зпдно з 
державними буд1вельними нормами, стандартами i правилами роботи. Обладнання 
встановлено зпдно з актами про його прийняття шсля випробування у визначеному 
порядку.

Заходи з охорони пращ, забезпечення вибухобезпеки, пожежно*1 безпеки, охорони 
навколишнього природного середовища i антисейсм!чш заходи, передбачеш 
проектом, проведен! в повному обсязг

Роботи з оздоблення фасад1в та благоустрою територп, строки виконання яких 
перенесено через несприятлив1 погодш умови i яю будуть виконан1:

Кер1вник оргашзацп - виконавця

Перел1к робгг Строки Оргашзащя - пр1звище, 1м’я, тдпис
виконання виконавець по батьков1 кертника

кертника ------------------------ М -
7 V



Кошторисна варт1сть буд1вництва за затвердженою проектною документащею 
26616,035 тис, гривень, у тому числк витрати на буд1вельно-монтажш роботи 
20141,501 тис. гривень, витрати на машини, обладнання та швентар 884,784 тис. 
гривень.

Варт1сть основних фощцв, як1 приймаються в експлуатащю 26616,035 тис, 
гривень, у тому числк витрати на буд1вельно-монтажш роботи 20141,501тис. 
гривень, витрати на машини, обладнання та швентар 884,784 тис, гривень.

ВВАЖАТИ ЗАК1НЧЕНИЙ БУД1ВНИЦТВОМ
ОБ’СКТ г о т о в и м  д о  е к с п л у а т а ц п

3 метою забезпечення ведения облку повщомлень про початок виконання 
шдготовчих i бущвельних робгг; декларацш про початок виконання шдготовчих i 
буд!вельних p o 6 iT ;  дозвол!в на виконання буд1вельних p o 6 iT  та вщмов у i'x видачц 
анульованих дозвол1в; переоформлених дозвол1в; декларацш про готовнють об'екта 
до експлуаташУ; облшу сертифжат1в та вщмов у ix видач1 вщповщно до Закону 
Украши "Про захист персональних даних" я,

________________________ Гайдайчук Леошд Леотдович________________________ ,
(пр1звище, 1м'я та по батьков! ф1зичноУ особи) 

даю згоду на оброблення m o i x  персональних даних.

Меш вщомо, що за подання не в повному обсяз1 та недостов!рних даних, 
зазначених у декларацп про готовнють об’екта до експлуатащУ, встановлена 
вщповщальшсть вщповщно до закону.

Замовник Сl A s - S ______ Гайдайчук Леошд Леотдович_______
(найменування посади) (т д п и с) (прпвище, 1м'я та по батькот)

М. п .

Примггка. Кожна сторшка пщписуеться кергвником замовника або замовником (для 
ф1зично1 особи) та засвщчуеться печаткою замовника (за наявност1)


