Д епарт ам ент Д ерж авно / архшектурно-буд'гвелънo'i

течении у Кшвсъкш облает!
(найменування органу, якому надсилаеться декларащя)

Замовник Товариство з обмеженою (йбповЮалыпстю
(пр1звище, 1м’я та по батьков1 ф 1 зично 1 особи,

«САКУРА С1Т1», 08133, Кшвська обл., Киево-Святомюце проживания, cepin i номер паспорта, номер телефону;

шинський район, м. Вишневе, вул. ГНонерська, 16-А, нежиле
найменування юридично '1 особи, и мюцезнаходження,

примпиення 42, код СДРПОУ 39641862, тел. (068)3058247
код зп д н о з СДРПОУ, номер телефону)

ДЕКЛАРАЩ Я
про початок виконання бугцвельних po6iT
Багатоквартирний житловий будинок
(найменування о б ’екта буд1вництва)

поштова/буд1вельна адреса Кшвська обл., Киево-Святошинський район, м. Вишневе,
вул. Шонерська, 30
_____________________________________________________________9

вид бущвництва

Нове бущвництво
(нове буд1вництво, реконструкщя, техшчне переоснащения
д1ючих шдприемств, реставращя, капггальний ремонт)

1122.1

код об’екта

III категор1я складност1

(зп дн о з Державним класифкатором буд1вель

та споруд ДК 018-2000, категор1я складностО

Техшчний нагляд здшенюе Заглада Леошд Леотдович
(пр1звище, iM’a та по батьков1 особи,

cevin А Т 003727. тел. 097-608-94-56
cepifl i номер квал1фжащйного сертифката, номер телефону)

Проектна документащя розроблена Товариство з обмеженою вгдпов1далъшстю
(найменування проектувальника,

«АРХ1ТЕКТУРНО-КОНСТР У КТОРСЬКЕ БЮРО «ПРО-ПРОЕКТ», кодСДРПОУ 38679633
код зп дн о з СДРПОУ)

пщ кер1вництвом (необхщне зазначити):
Найменування
посади
вщповщально! особи
Головний арх 1тектор
проекту

Пр1звище, 1м’я та
по батьков1,
номер телефону

Найменування, дата
видач1 та номер
документа про
призначення
Шмшько Bixmop Наказ
ТОВ
Васильевич, тел. «АРХ1ТЕКТУРНО097-749-76-74
КОНСТРУКТОРСЬКЕ
--===—■

Cepia та номер
квашфжацшного
сертификата

/ -

БЮРО
«ПРО
ПРОЕКТ» № 21/08/1
eid 21.08.2015 р. «Про
призначення головного
архитектора
проекту»
Г оловний
проекту

шженер

---

---

та затверджена замовником Наказ ТОВ «САКУРА CITI» eid 21 веуесня 2015 р.
(дата затвердження (для фгзичних oci6) чи

№ 01/П. 30 «Про затвеудження пуоектноХ документами»___________________
пр1звище, iM’H, по батьков1 та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
або назва, номер та дата видач1 розпорядчого документа (для юридичних oci6)

категор1я складност1 III___________________________________________________
Експертиза проекту бу/йвництва проведена Не пуоводиласъ зггдно з ч. 3 ст. 31 ЗУ
(найменування експертно '1

«Пуо регулювання Micmo6vdieHoi д1ялъностЬ> eid 17.02.2011____________________________
оргашзащУ, код зп дн о з СДРПОУ, пр]звище, 1м’я та по батьков1 вщповщального експерта,
сер1я i номер квал1фкацшного сертифката (за наявностО

Вщповщальною особою проектувальника, що здшснюе авторський нагляд,
визначено Лямкш Свген Сеугтович, сертисЫкат eid 12.01.2015 у. ceyi'i АР № 010628.
(пр1звище, 1м’я та по батьков^

М1стобуд1вш умови та обмеження забудови земельно\' дшянки видаш (KpiM об’екпв, для
х rvtsfC
проектування яких мютобуд!вш умови та обмеження не видаються)
Видаш eiddinoM мктобудування та архтектури виконавчого комт ет у Вишнево i
M ic b K o 'i уади Киево-Святошинського уайону Кшвсько i облает i, затверджеш ут енням
№каи
виконкому Вишнево! M i c b K o i уади e i d 20.08.2015 уоку № 42/25.
(найменування органу, який видав мютобуд1вш умови та обмеження, Тх реестращйний номер та дата видач1)

Земельна дшянка використовуеться для буд1вництва на пщстав1
Договору суперф щ ю e i d 21.05.2015 р. № 1204 та витягу з Державного реестру
речових прав на нерухоме майно про реест рацт тшого репового права e i d 21.05.2015 р.,
in d e K C H u ii номер витягу 37878489, реестрацшний номер о б ’екта нерухомого майна:
336297732224, сер1я Е А О № 636276.
(державного акта, ceidoifmea про право власнос/ni на землю (дата, cepiu, номер), договору
оренди/суперфщю (дата, номер) (необтдне зазначити)

Загальна
площа
кв. метр1в 10293,66.

буд1вл1

вцщовщно

до

проекгноГ

Основн1 показники об’екта буд1вництва:
Найменування основного
показника

Одиниця
вим!рювання

Вщповщно до проектнрЗ(
загальнии

документаца,

пускового
комплексу або черги
Площа забудови
Загальна площа
Загальна площа квартир
Площа нежитлових
примпцень
Буд1вельний об’см
Поверхов1сть
Кшыасть квартир

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

1767,42
10293,66
6 697,51
3596,15

м3
пов.
шт.

46057,63
9
118

-

-

-

-

-

-

Характеристика житлових будинюв (за наявност1):
кшьюсть noeepxiB 9 ,
кшыасть квартир у житловому будинку та ix площа:
Тип квартири

Кшьюсть квартир

Одноюмнатна
Двоюмнатна
Триюмнатна
Чотириюмнатна
П ’ятиюмнатна
Шестиюмнатна
Семишмнатна
Восьмиимнатна i
бшыне

64
30
24

Усього

Площа,
кв. метр1в
загальна
2820,77
1838,46
2038,28

-

-

-

-

-

-

житлова
1094,93
879,08
1159,36
-

-

-

-

-

-

“

“

118

6697,51

3133,37

загальна площа вбудовано-прибудованих примщ ень, кв. MeTpie —
характеристика шших нежитлових примщ ень (за наявносп):
загальна
кв. MeTpiB

площа
3596.15

Найменування
нежитлового
примщ ення

Т орпвельно-офюш
примщ ення
М кця загального
користування
Техшчш
примщ ення,
шдвали, горище

нежитлових

Функцюнальне
призначення
нежитлового
примщ ення (для
житлових будинюв)
Для комерцшного
використання
Для загального
користування
Техшчш примщ ення

примпцень

об’екта

бущвництва,

Загальна
площа,
кв. метр1в

Техшчш
характеристики

2157,52

Фундамент - бетон,
стши - бетон, цегла
Фундамент - бетон,
стши - бе^онулщла

1301,38
137,25

с т ш и ^ датон,
J/s ъЖ/ 7
II И / /

Л
ifjK

ентифмащйний

V O С>^%.код 3 9 6 4 1 8 6 2 ^ # '

3 метою забезпечення ведения облжу декларант про початок виконання
бущвельних po6iT i вщповщно до Закону Укра'ши “Про захист персональних даних” я,
--- --- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
(пр1звище, 1м’я та по батьков1 ф 1 зично 1 особи)

даю згоду на оброблення moix персональних даних.

MeHi вщомо, що за подання не в повному обсяз1 та недостов1рних даних, зазначених
у цш декларацп, та виконання буд1вельних роб1т без зареестрованоТ декларацп, з
порушенням вимог, визначених проектною . ^ ^ ументан1ею/ цержавними бущвельними
нормами, стандартами i правилами,
feijj&OBiд
iсть вщповщно до закону.
Директор

Литвин П.В.
(шодали та пр1звище)

М.П.
3APEGCTPOBAHO

Департамент ДерЗ
Кшвськш облает!

архггектурно-буд1вельноУ

шспекцн

М.Г. Цибульський
(1н{ц1али та пр1звище посадовоТ
особи)

стор1нка uiei декларацп пцшисуеться замовником та засвщчуеться його печаткою (за

■
^ J j K a u ^ ^ ® W0M0CT1. щодо земельно 1 дтя н к и не зазначаються у раз 1......................................„
реконструкцп. реставрацп або капггального
ремонту о б ’ект1в буд1внишва без змши зовш ш ш х геометричних po3M ipie i'x ф ун дам ен те у плаш \ а
також реконструкцп або кагпталыюго ремонту автомобшьних ;iopir, ш пзничних колш, лтй
електропередач1, зв ’язку, трубопровод!в. iHiuHX лш шних комушкацш у межах земель i'x розмпцення^
\Ц
г

3. О б'ект мае таю ocHoeni показники, як потужшсть. продуктивнють, виробнича площа, п р о т я ж н о е,//
M ic T K ic T b , обсяг, пропускна спроможш сть, кшыасть робочих мшць тощ о (заповнюетьея в одиивдях
вим1рювання вш ш ш дно д о цшьовоТ продукцп або основних вид1в послуг).

Ф

4. В щ ом осп щ одо експертизи проекту будшиицтва зазначаються стосовно о б ’ектш, для яких
проведения експертизи е обов ’язковим. чи у раз! проведения експертизи за бажанням замовника.

