
Департамент Державноi  архшектурно-буд1вельно1 
тспекии у Кшвсъкш o6nacmi______________________
(найменування органу, якому надсилаеться декларашя)
Замовник Товариство з обмеженою eidnoeidanbHicmio 

(пр1звище, 1м’я та по батьков1 ф1зично1 особи, 
«ДОБРОГРАД1НВЕСТ», Кшвська обл., Киево-Свято- 
Micue проживания, сер1я i номер паспорта, номер телефону; 
шинсъкий район, м. Вишневе, вул. Пюнерська, 9, нежиле 
найменування юридично '1 особи, и мкцезнаходження, 
пуимтення 1, код СДРПОУ 38559416, тел. (067)468-41-67 

код зпдно з СДРПОУ, номер телефону)

ДЕКЛАРАЦИЯ 
про п о ч ат о к  в и к о н а н н я  буд1вельних po6iT

Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об ’екта буд1вництва)
поштова/буд1вельна адреса Кшвська обл., Киево-Святошинський район, м. Вишневе,

вул. 1.Франка, 67

вид бущвництва Нове бущвництво

(нове буд1вництво, реконструкщя, техшчне переоснащения

д1ючих шдприемств, реставращя, каштальний ремонт)

код об’екта 1122.1 III категор1я складност1
(зпдно з Державним класифжатором буд!вель

та споруд ДК 018-2000, категор1я складносп)

Техшчний нагляд здшснюе Заглада Леотд Леошдович ____________
(пр1звище, 1м ’я та по батьков! особи,

cepin АТ 003727. тел. 097-608-94-56
сер1я i номер квал1ф1кашйного сертифшата, номер телефону)

Проектна документащя розроблена ТОВ «АРХ1ТЕКТУРНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ
(найменування проектувальника,

БЮРО «ПРО-ПРОЕКТ», код СДРПОУ 38679633__________________________________
код зпдно з €ДРПОУ)

пщ кер1вництвом (необхщне зазначити):

Найменування 
посади 

ввдпов1дально1 особи

Пр1звище, 1м’я та 
по батьков1, 

номер телефону

Найменування, дата 
вида'-ii та номер 
документа про 
призначення

CepiH та номер 
квашфкацшного 

сертифжата

Головний арх1тектор 
проекту

Шмшько Bmmop 
Васильевич, тел. 
097-749-76-74

Наказ ТОВ 
«А РХ1ТЕКТУРНО- 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ

АА №

1



БЮРО «ПРО
ПРОЕКТ» № 01-06- 
2015 eid 22.06.2015 р. 
«Про призначення 
головного 
архтектора 
проекту»

Г оловний шженер 
проекту

-- -- --

та затверджена замовником Наказ ТОВ «ДОБРОГРАД 1НВЕСТ» eid 11 сеупня 2015 р.
(дата затвердження (для фгзичних oci6) чи

№ 01/Фр.б7 «Про затвердження пуоектноХ документаии»______________________
пр1звище, 1м’я, 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 бущвництва проведена Не проводилась зглдно з ч. 3 ст. 31 ЗУ
(найменування експертно '1

«Про уегулювання M icm o 6 yd ie H o i д1ялъност!» e id  17.02.2011_________________________
оргашзащУ, код зпдно з СДРПОУ, пр1звище, 1м’я та по батьков1 вщповщального експерта,

сер1я i номер квал1ф1кацшного сертифшата (за наявностО

В1дпов1дальною особою проектувальника, що здшснюе авторський нагляд,
визначено _________Шмтъко Втпор Васильевич, сертифтат сер1я АА № 001911.

(пр1звище, 1м’я та по батьковО

Мктобущвш умови та обмеження забудови земельно'1 дшянки видан! (KpiM об'ект1в, для 
проектування яких м!стобуд1вн1 умови та обмеження не видаються)

Видаш e id d u io M  .шстобудувания та аухтектууи виконавчого комтету ВишневоИ 
MicbKoi уади Киево-Святошинського району Кшвсысог облаетi, затвеуджеш ушенням 
виконкому Вишнево! .\i icb K O i уади e id  19.06.2015 уоку № 33/33.
(найменування органу, який видав мктобуд1вш умови та обмеження, Ух реестрацшний номер та дата видачО

Земельна дшянка використовуеться для бущвництва на гпдетав!

Договору суборенди земельных дтянок eid 31.03.2015 р. № 818 на 'ш 'я Товариства з 
обмеженою eidnoeidcmbnicmw «ДОБРОГРАД ШВЕСТ» та еитягу з Державного реестру 
речових прав на нерухоме майно про реестрацт тшого речового права eid 31.03.2015 р., 
cepii ЕАО № 636168; тдексний № 35715456; реестрацшний номер об’екта нерухомого 
майна 355594432224;

Договору суперфщйо eid 21.05.2015 р. № 1205 та еитягу з Державного реестру 
речових прав на нерухоме майно про реестрацт тшого речового права eid 21.05.2015 р., 
тдексний номер еитягу 37877804, cepin ЕАО № 636273.

(держ авного акта, сеЛдоцтва про право власноспи на землю (дата, сер1я, 
оренди/суперфщ т  (дата, номер) (необх10не зазначити)



Загальна площа бувдвл1 вщповщно до проектноУ документацй', 
кв. MeTpiB 11246,35.

Основн1 показники об’екта буд1вництва:

Найменування основного 
показника

Одиниця
вим1рювання

Вщповщно до проектно'1 документацй
загальний у тому числ1 

пускового 
комплексу або черги

Площа забудови кв.м 1900,72 -

Загальна площа кв.м 11246,35 -

Загальна площа квартир кв.м 7070,79 -

Площа нежитлових 
примпцень

кв.м 4175,56 -

Бууйвельний об’ем м3 49234,70 -

П о в е р х о в 1Сть пов. 9 -

Кшьккть квартир шт. 132 -

Характеристика житлових будинюв (за наявност1): 

кшыасть поверх1в 9 ,

кшыасть квартир у житловому будинку та \'х илоща:

Тип квартири Клльюсть квартир Площа, 
кв. метр1в

загальна житлова
Одноюмнатна 78 3393,67 1330,24
Двоюмнатна 42 2621,67 1303,21
Триюмнатна 10 800,95 445,33
Чотириюмнатна 1 109,13 66,88
П’ятиюмнатна 1 145,37 96,04
Шестиюмнатна - - -

Семиюмнатна - - -

Восьмиммнатна i 
бшыне

- “

Усього 132 7070,79 3241,70

•у р \ iO - б
'аурно-3^\ 3 ЦОЗо/̂

'А'г,
° / / |,, °«1

.oeug0J5

загальна площа вбудовано-прибудованих примщень, кв. метр1в ™

характеристика iHuinx нежитлових примщень (за наявносп):

загальна площа нежитлових примпцень об’екта 
кв. метр1в_____4175,56

буд1вництва,

Найменування
нежитлового
примщення

Функцюнальне 
призначення 
нежитлового 

примщення (для 
житлових будинив)

Загальна 
площа, 

кв. метр1в

Техшчш
характеристи

Торпвельно-офкт Для комерцшного 2435,87 Фунд;



примщення використання стши -  бетон, цегла
Мюця загального 

користування
Для загального 
користування

1594,41 Фундамент - бетон, 
стши -  бетон, цегла

TexHinHi 
примщення, 

пщвали, горище

Техшчш примщення 145,28 Фундамент - бетон, 
стши -  бетон, цегла

3 метою забезпечення ведения облшу декларацш про початок виконання 
бущвельних po6iT i вщповщно до Закону Укра'ши “Про захист персональних даних” я,
___________________________________________ __________________________________________9

(пр1звище, 1м’я та по батьков1 ф1зичноТ особи) 

даю згоду на оброблення moix персональних даних.

MeHi вщомо, що за подання не в по 
у цш деклараци, та виконання 
порушенням вимог, визначених 
нормами, стандартами i правилами

Генеральний директор

М.П.

та недостовфних даних, зазначених 
без зареестровано'1 декларацп, з 
ащею, державними бущвельними 

альшсть вщповщно до закону.

Кравченко С .С.
(iH iuiajiи та пр1звище)

3APEGCTPOBAHO Департамент Державно¥ архггектурно-буд1вельно1 шспекцн 
\  КиУвськш облаемшшох. 2о&р. V м.№ЪП°>еосг

О . В . Д < с Г. С НОВА

(Ыщали та пр1звище посадово!' 
особи)

Примггки: 1. Кожна CTopiHKa uiei' декларацп шдписуеться замовником та засвщчуеться його печаткою (за 
наявносп).

2. Вщомскгп щодо земельно!' дшянки не зазначаються у pasi реконетрукцп. реставраци або каштального 
ремонту об’екпв бу;шшицтва без змши зовшшшх геометричних po3Mipie i'x фундаменте у план!, а 
також реконетрукцп або каштального ремонту автомобшьних ,iopir, зашзничних колш, лшш 
електропередач1, зв’язку, трубопровод1в, шших лшшних комунжацж у межах земель i'x розмщення.

3. Об’ект мае таю основш показники, як потужшсть, продуктивнють, виробнича площа, протяжшеть, 
M icTK icTb, обсяг, пропускна спроможнють, юльюсть робочих м1сць тощо (заповнюеться в одиницях 
вим1рювання вщповщно до щльовоТ продукщУ або основних в ид in послуг).

4. Вщомост! щодо експертизи проекту буд1вництва зазначаються стосовно об’екпв, для яких


