
Департамент Державноi  арх 'ипектурно-буд 'шельноХ 
тспекци у Кшвськш область______________________
(найменування органу, якому надсилаеться деютаращя)
Замовник Товауиство з обмеженою в1дпов1дальшстю 

(пр1звище, 1м’я та по батьков1 ф1зично '1 особи,
«ДОБРОГРАД 1НВЕСТ». Кшвська обл., Киево-Свято- 
м кце проживания, сер1я i номер паспорта, номер телефону; 
шинський район, м. Вишневе, вул. Шонерсъка, 9. нежиле 
найменування юридичноТ особи, п мюцезнаходження,
примщення 1, код СДРПОУ 38559416, тел. (067)468-41-67

код зпдно з СДРПОУ, номер телефону)

ДЕКЛАРАЦИЯ 
про початок виконання буд1вельних po6iT

Багатоквартнрний житловий будинок

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

вул. Шонерська, 30а

вид бущвництва Нове бущвництво

(нове буд!вництво, реконструкщя, техшчне переоснащения

дночих гпдприемств, реставрация, кашгальний ремонт)

код об’екта 1122.1 III категор1я складност1
(зпдно з Державним класифжатором буд1вель

та споруд ДК 018-2000, категор1я складносп) 

Техшчний нагляд здшснюе Заглада Леонгд Леошдович
(пр1звище, {м’я та по батьков1 особи,

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

Проектна документащя розроблена ТО В «А РХ1ТЕКТУРНО-КОНСТР УКТОРСЬКЕ
(найменування проектувальника,

БЮРО «ПРО-ПРОЕКТ», код СДРПОУ 38679633 ___
код зпдно з СДРПОУ)

пщ кер1вництвом (необхщне зазначити):

Найменування 
посади 

ввдповщальжи особи

Прозвище, 1м'я та 
по батьков!, 

номер телефону

Найменування, дата 
видач1 та помер 
документа про 
призначення

Сер1я та номер 
квал1фкацшного 

сертификата

Головний арх1тектор 
проекту

Шм 'ипько Шктор 
Васильевич, тел. 
097-749-76-74

Наказ ТОВ 
«А РХ1ТЕКТУРНО- 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ

АА
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БЮРО «ПРО
ПРОЕКТ» № 02-06- 
2015 eid 29.07.2015 р. 
«Про призначення 
головного 
архтектора 
проекту»

Г оловний шженер 
проекту

-- -- --

та затверджена замовником Наказ ТОВ «ДОБРОГРАД1НВЕСТ» eid 11 серпня 2015 р.
(дата затвердження (для ф1зичних oci6) чи

№ 01 /П. 30а «Про затвердження проектнох документами»___________________________
пр1звище, 1м’я, по батьков1 та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

--------------------------------------------------- — _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9
або назва, номер та дата в и дач i розпорядчого документа (для юридичних oci6)

Kaieropifl складност1 III_______________________________________________________ .

Експертиза проекту бущвництва проведена Не проводилась зг1дно з ч. 3 ст. 31 ЗУ
(найменування експертноТ

«Про регулюеання Micmo6ydieHoi dimbHOcmi» eid 17.02.2011__________________________
оргашзаци, код зпдно з СДРПОУ, пр1звище, 1м’я та по батьков1 вщповщального експерта,

сер1я i номер квал1ф1кащйного сертифшата (за наявностО

Вщповщальною особою проектувальника, що здшснюе авторський нагляд, 
визначено _________Шлитько Вгктор Васильевич. сертисЫкат cepiя АА № 001911.

(прозвище, !м’я та по батьковО

Мютобущвш умови та обмеження забудови земельно!' дшянки видаш (кр1м об’екпв, для 
проектування яких мютобущвш умови та обмеження не видаються)

Budani eiddmoM м i cm о б уд у ван ня та архтектури виконавчого комтету Вишнеео'г 
MicbKoi ради Киеео-Сеятошинсъкого району Кшесько! oблacmi. затверджеш ршенням 
еиконкому Вишнеео'г MicbKoiради eid 28.07.2015 року№ 39/34.
(найменування органу, який видав мютобуд1вш умови та обмеження, ix реестрацшний номер та дата видач1)

Земельна дшянка використовуеться для бущвництва на пщстав1

Договору суперфщт eid 21.05.2015 р. № 1206 та еитягу з Державного реестру 
речових прав на нерухоме майно про реестрацт тшого речового права eid 21.05.2015 р., 
тдексний номер еитягу 37874096, реестрацшний номер об’екта нерухомого майна: 
336223932224, сер in ЕА О № 6362 70.

(державного акта, ceidoifmea про право enacHOcmi на землю (дата, с ер in, номер), договору 
оренди/суперфщ но (дата, номер) (необх1дне зазначити)

Загальна площа бущвл1 вщповщно до проектноТ документацй, 
кв. метр1в 11609,84.

Основш показники об’екта бущвництва:

Найменування основного Одиниця Вщповщно до проектно!' до кумёНТ;



показника вийпрювання загальний у тому числ1 
пускового 

комплексу або черги
Площа забудови кв.м 1849,97 -

Загальна площа кв.м 11609,84 -

Загальна площа квартир кв.м 6981,72 -

Площа нежитлових 
примщень

кв.м 4628,12 -

Буд1вельний об’см м3 48182,00 -

Поверхов1сть пов. 9 -

Кшьккть квартир шт. 152 -

Характеристика житлових будинюв (за наявност1): 

кшыасть поверх1в 9 ,

кшыасть квартир у житловому будинку та i'x площа:

Тип квартири Кшьюсть квартир Площа, 
кв. метр1в

загальна житлова
Одноюмнатна 119 4682,21 1836,24
Двоюмнатна 14 780,26 395,50
Триюмнатна 17 1297,07 722,76
Чотириюмнатна 2 222.18 127,68
П’ятиюмнатна - - -

Шестиюмнатна - - -

Семиюмнатна - - -

Восьмиюмнатна i 
бшыне

• - -

Усього 152 6981,72 3082,18

загальна площа вбудовано-прибудованих примщень, кв. метр1в — 

характеристика шших нежитлових примщень (за наявност1):

примщень об’ектазагальна 
кв. метр1в

площа нежитлових 
4628.12

бущвництва,

Найменування
нежитлового
примщення

Функцюнальне 
призначення 
нежитлового 

примщення (для 
житлових будинюв)

Загальна 
площа, 

кв. метр1в

Техшчш
характеристики

Торпвельно-офюш
примщення

Для комерцшного 
використання

2607,64 Фундамент - бетон, 
стши -  бетон, цегла

Мюця загального 
користування

Для загального 
користування

1928,24 Фундаментз-^вШ??;^ 
стши -  бетон, цегла

Техшчш 
примщення, 

шдвали, горище

Техшчш примщення 92,24
стши

О ВД
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3 метою забезпечення ведения облжу декларацш про початок виконання 
бущвельних po6iT i вщповщно до Закону Украши “Про захист персональних даних” я,

_________ __ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9

(пр1звище, 1м’я та по батьков! ф1зично1 особи) 

даю згоду на оброблення мо\х персональних даних,

MeHi вщомо, що за подання нейЯ?^^^^^бсяз1 та недоспжрних даних, зазначених 
у цШ деклараци, та ви кон ан н я^^^^^8кк^^б1т  без зареестровано!' декларацп, з 
порушенням вимог, визначених. -проектною документащею, державними бущвельними 
нормами, стандартами i правилам,тН^н%лй№^вддаов1дальн1сть вщповщно до закону.

Генеральний директор Кравченко С.С.
(ш ш али та пр1звище)

м.п.

Департамент Державно! арх1тектурно-буд1вельно1 шепекцн 
Кшвськш облает!
№  V J ? M b \ S > Z ? & V Q 0 2 .

О . В . А к с ь онов а  _________
(ЫЫали та пр1звище посадово '1 

особи)

Примпки: 1. Кожна сторшка ilia декларацп шдписуеться замовником та засвщчуеться його печаткою (за 
наявносп).

2. Вщомосп щодо земельноТ дшянки не зазначаюгься у pa3i реконструкцп, реставрапп або кагптального 
ремонту об’с кт i s  буд1вництва без змши зовшшшх геометричних p 03M ip ie  Тх фундаменте у njiani. а 
також реконструкцп або кагптального ремонту автомобшьних дорп, зашничних кол in, лппй 
електропередач1, зв’язку, трубопровод! в, шших лшшних комушкацш у межах земель ix розмщення.

3. Об’ект мае таю основн1 показники, як потужнють. продуктивнють, виробнича площа, протяжшеть, 
M ic T K ic T b ,  обсяг, пропускна спроможшсть, кшьысть робочих мюць тощо (заиовнюеться в одиницях 
вичнрюпання вщповщно до цшьовоТ продукцп або основних ви/пв послуг).

ЗАРЕеСТРОВАНО

4. Вщомосп щодо експертизи проекту буд1вництва зазначаються стосовно об’егпв, для яких 
проведения експертизи е обов’язковим, чи у pasi проведения експертизи за бажанням замовника.


