Департамент Державно! архшектурно-буд'шельно!
шспекци у Кшвськш облает!
(найменування органу, якому надсилаеться декларащя)

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

«ДОБРОГРАД 1НВЕСТ», Кшвська обл., Киево-Святомюце проживания, сер1я i номер паспорта, номер телефону;

шинсъкий район, м. Вишневе, вул. Шонерсъка, 9, нежиле
найменування юридичноУ особи, и мюцезнаходження,

примтення 1, код СДРПОУ 38559416, тел. (068)305-82-47
код зп дн о з СДРПОУ, номер телефону)

ДЕКЛАРАЩЯ
про початок внконаннн буд1вельних po6iT
Багатоквартирний житловий будинок
(найменування о б ’екта буд1вництва)

поштова/буд1вельна адреса Кшвська обл., Киево-Святошинський район, м. Вишневе,
вул. Ватутша, 25/21
9

вид бущвництва

Нове бущвництво
(нове буд1вництво, реконструкщя, техшчне переоснащения
5
д1ючих пщприемств, реставращя, каштальний ремонт)

код об’екта
(зп дн о

1122.1
з Державним

III категошя складносп
класифжатором буд1вель

та споруд ДК 018-2000, категор1я складноеп)

Техшчний нагляд здшснюе Заглада Jleonid Леотдович
(пр1звище, ]'м’я та по батьков1 особи.

сергя АТ 003727, тел. 097-608-94-56
сер1я i номер квал1фжацшного сертифшата, номер телефону)

Проектна документация розроблена Фхзична особа-тдприемеиъ Зотова Тетяна
(найменування проектувальника,

Миколтвна, 1денти(Ыкашйний номер - 1946804069
код зп дн о з еДРПОУ)

шд кер1вництвом (необхщне зазначити):
Найменування, дата
видач1 та номер
документа про
призначення
Головний арх1тектор Зотова Тетяна Наказ ФОП Зотова
проекту
Миколтвна, тел. Т.М. eid 29.07.2015
року № 6/В. 25/21/ЗТМ
067-991-45-24
Найменування
посади
вщповщалыюТ особи

Пр1звище, '|м'я та
по батьковц
номер телефону

Cepifl та номер
квал1фжацшного
сертификата.^

II1МШ \мШ Ш т.

«Про
призначення
головного
архтектора
проекту»
Г оловний
проекту

шженер ----

----

----

та затверджена замовником Наказ ТОВ «ДОБРОГРАД1НВЕСТ» eid 11.08.2015 року
(дата затвердження (для фпичних oci6) чи

№ 01/В25/21 «Про затвердження проектной документами»___________________________
пр1звище, 1м’я, по батьков! та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

____________________________________________________________________________________________ 9
або назва, номер та дата видач1 розпорядчого документа (для юридичних oci6)

категор1я складносп III__________________________________________________________.
Експертиза проекту бущвництва проведена Не проводилась зглдно з ч. 3 ст. 31 ЗУ
(найменування експертноТ

«Про регулювання Micmooydienoi д'тльностх» eid 17.02.2011___________________________
оргашзацп, код зп дн о з СДРПОУ, пр1звище, 1м’я та по батьков1 вщповщального експерта,
сер1я i номер квал1ф1кацшного сертифката (за наявносп)

Вщповщальною особою проектувальника, що здшснюе авторський нагляд,
визначено
Зотова Тетяна Миколтвна. сертификат сергя АА № 000137._____________
(пр1звище, 1м’я та по батьковО

Мютобущвш умови та обмеження забудови земельно!' дщянки видаш (крнм об’екпв, для
проектування яких мютобущвш умови та обмеження не видаються)
eid 28.07.2015 року № 39/35. видаш eiddmoM листобудування та архтектури виконавчого
комтету Вишнево! MicbKoi padu Киево-Святошинського району Кшвськоi облает i;
eid 28.07.2015 року № 39/36. eudani eiddinoM мктобудувания та архтектури виконавчого
комтету Вишнево! MicbKoi padu Киево-Святошинського району Кшвсько i област1;
eid 28.07.2015 року№ 39/37, eudani eiddmoM M icm o6ydyeaH m та архтектури виконавчого
комтету Вишнево! м кько! padu Киево-Святошинського району Кшвсько! облает i;
eid 28.07.2015 року № 39/39, eudaui eiddinoM мктобудувания та архтектури виконавчого
комтету Вишнево! ,\исько! ради Киево-Святошинського району Кшвсько! облаетi.
(найменування органу, який видав м1стобуд1вш умови та обмеження, i'x реестрацшний номер та дата видачО

Земельна дшянка використовуеться для бущвництва на шдстав)
Ceidoifmea на право власностi на нерухоме майно eid 26.08.2014 р. № 26028559 cepi! САК
№ 069338 та витягу з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про
реестрацт права власностi eid 26.08.2014 p. № 26028589 cepiiEEK 449344;
Ceidoifmea на право влacнocmi на нерухоме майно eid 26.08.2014р. № 26027723 сери САК
№ 069336 та витягу з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про
реестрацт права власностi eid 26.08.2014p. № 26027760 cepi! ЕЕК№ 449340;
Ceidoifmea на право власностi на нерухоме майно eid 26.08.2014 р. № 260267^
№ 069335 та витягу з Державного реестру речових прав на нерухоме маь
реестрацт права власностi eid 26.08.2014 p. № 26026804 cepi! ЕЕК №

\ - V- *

С(идоцтва на право власностi на нерухоме майно eid 26.08.2014 р. № 26028156 cepi'i САК
№ 069337 та витягу з Державного реестру речових прав на нерухоме майно про
реестрацт права власност! eid 29.08.2014 р. № 26196083 cepi'i EEKJVs 449342;
(державного акта, св id оцте а про право власностi на землю (дата, cepin, номер), договору
оренди/суперфщю (дата, номер) fueouxidne зазначити)

Загальна
площа
кв. метр1в 8023,21.

буд1вл1

вщповщно

до

проектно!

документаци,

Основш показники об’екта бущвництва:
Найменування основного
показника

Одиниця
вим1рювання

Площа забудови
Загальна площа
Загальна площа квартир
Площа нежитлових
примнцень
Буд1вельний об’ем
Поверховкть
Кшьк1сть квартир

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м3
пов.
шт.

Вщповщно до проектно! документацИ'
загальний
у тому числ1
пускового
комплексу або черги
1308,73
8023,21
6107,36
1915,85
-

33763,91
10
126

-

-

Характеристика житлових будинюв (за наявносп):
кшьюсть noeepxiB

10

,

кшьюсть квартир у житловому будинку та i'x площа:
Тип квартири

Одноюмнатна
Двоюмнатна
Триюмнатна
Чотириюмнатна
П’ятиюмнатна
Шестик1мнатна
Семик1мнатна
Восьмиюмнатна i
б1льше
Усього

Площа,
кв. метрт

К1льк1сть квартир

108
18

житлова
1833,81
606,64
-

загальна
4744,84
1362,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘

126

6107,36

загальна площа вбудовано-прибудованих примвдень, кв. метр1в ™

2440,45

Найменування
нежитлового
примщення

Торпвельно-оф1сш
примйцення
Мюця загального
користування
Техшчш
примщення

Функцюнальне
призначення
нежитлового
примщення (для
житлових будинюв)
Для комерцшного
викорисТання
Для загального
користування
Техшчш примщення

Загальна
площа,
кв. метр1в

Техшчш
характеристики

880,3

Фундамент - бетон,
стши - бетон, цегла
Фундамент - бетон,
сини - бетон, цегла
Фундамент - бетон,
стши - бетон, цегла

988,82
46,73

3 метою забезпечення ведения облйсу декларацш про початок виконання
буд1вельних po6iT i вщповщно до Закону Украши “Про захист персональних даних” я,
____________________________________________________________________________________________ ?
(пр1звище, 1м’я та по батьков1 ф 1зично 1 особи)

даю згоду на оброблення moix персональних даних.

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

,сяз1 та недостовфних даних, зазначених
без зареестровано1 деклараци, з
щею, державними бущвельними
альшсть вщповщно до закону.

Генеральний директор

Кравченко С.С.
(ш ш али та пр1звище)

М.П.
3APEGCTPOBAHO

Департамент Державно?
Кшвськш област1
I

архггектурно-бущвельноТ

iHcneKuii'

О. В. пешни»
(ш щ али та пр1звище посадовоТ
особи)

Примггки:

1. Кожна сторшка uiei' деклараци пщписуеться замовником та засвщчуеться його печаткою (за
наявносп).
2. Вщомосп щодо земельно! дшянки не зазначаються у раз1 реконструкци, реставраци або капитального
ремонту о б ’екпв бущвництва без змши зовшшшх геометричних D03MipiB i'x фундамента у плаш, а
також реконструкци або капитального ремонту автомобшьиих дор1г, загизиичних колш, лшш
електропередач1, зв’язку, трубопровод1в, шших лшшних комушкацш у межах земель i'x розмщення.
3. Об’ект мае там осиовш показники, як потужнють, продуктивш
MicTKicTb, обсяг, пропускна спроможнють, кшьюсть робочих Mi
вим!рювання вщповщно до цшьовоТ продукци або основних внщв
4. Вщомост! щодо експертизи проекту буд1вництва зазиача!
проведения експертизи е обов’язковим, чи у pa3i проведения ексие]

протяжнють,
одиницях

для яких
ка.

