
Департамент Державноi архшектурно-буд1велъно1
тспекци у Кшвськш областг_____________________
(найменування органу, якому надсилаеться декларащя)
Замовник Товауиство з обмеженою в1дпов1дальн1стю 

(пр1звище, 1м’я та по батьков1 ф1зичноТ особи, 
«ДОБРОГРАД1НВЕСТ», Кшвська обл., Киево-Свято- 
Micue проживания, сер1я i номер паспорта, номер телефону; 
шинсъкий район, м. Вишневе, вул. Пюнерська, 9, нежиле 
найменування юридичноУ особи, и мюцезнаходження, 
примтення 1, код СДРПОУ 38559416, тел. (068)305-82-47 

код згщно з СДРПОУ, номер телефону)

ДЕКЛАРАЩЯ 
про початок виконання бу/ивельних po6iT

Багатоквартирний житловий будинок

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

вул. Ватутша, 25а/21

вид буд1вництва Нове буд1вництво

(нове буд1вництво, реконструкщя, техшчне переоснащения

9
д1ючих пщприемств, реставращя, капггальний ремонт)

код об’екта 1122.1 III категоо1я складност1
(згщно з Державним класиф1катором буд1вель

та споруд ДК 018-2000, кате гор in складностО

Техшчний нагляд здшснюе Заглада Леошд Леотдович
(пр1звище, 1м’я та по батьков1 особи,

cepinAT 003727, тел. 097-608-94-56
cepiH i номер квал1ф1кацшного сертифжата, номер телефону)

Проектна документация розроблена Ф1зична особа-тдприемеиь Зотова Тетяна
(найменування проектувальника,

Миколшвна, гдентисЫкашйний номер -  1946804069
код згщно з СДРПОУ)

пщ кер1вництвом (необхщне зазначиги):

Найменування 
посади 

вщповщально1 особи

Пр1звище, 1м’я та 
по батьков1, 

номер телефону

Найменування, дата 
видач1 та номер 
документа про 
призначення

Сер1я та номер 
квал1ф1кацшного 

сертификата

Головний apxiTeKTop 
проекту

Зотова Тетяна 
Миколшвна, тел. 
067-991-45-24

Наказ ФОП Зотова 
Т.М. eid 29.07.2015 
року №  6/В.25/21/ЗТМ Шй&ЙШУ

' lyo



«Про призначення 
головного 
архтектора 
проекту»

Г оловний шженер 
проекту

--- --- ---

та затверджена замовником Наказ ТОВ «ДОБРОГРАД1НВЕСТ» в id 11.08.2015 року
(дата затвердження (для ф1зичних oci6) чи

№  01/В25а/21 «Про затвердження проектно}' документам/»_____________________
пр1звище, iM% по батьков1 та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

або назва, номер та дата видач! розпорядчого документа (для юридичних oci6)

категор1я складносп 111______________________________________________________

Експертиза проекту буд1вництва проведена Не проводилась зглдно з ч. 3 ст. 31 ЗУ
(найменування експертноТ

«Про регулювання Micmo6ydieHo'iд1ялъност1» eid 17.02.2011___________________________
оргашзацп, код згщно з СДРПОУ, пр1звище, 1м’я та по батьков! вщповщального експерта,

cepiH i номер квал1фжацшного сертифката (за наявноеп)

Вщповщальною особою проектувальника, що здшснюе авторський нагляд,
визначено Зотова Тетяна Миколшвна. сертифшат с ер in АА №  000137._____________

(пр1звище, 1м’я та по батьковО

Мютобуд1вш умови та обмеження забудови земельноУ дшянки видаш (кр1м об’екпв, для 
проектування яких мютобуд!вш умови та обмеження не видаються)
e id  28.07.2015 року №  39/40, видаш e id d u io M  .шстобудування та архтектури виконавчого
комтету ВишневоХ M icbK O i ради Киево-Святошинського району Кшвсъког область_____
(найменування органу, який видав мктобуд1вш умови та обмеження, Ух реестрацшний номер та дата видачО

Земельна дшянка використовуеться для буд!вництва на шдстав1

Договору суборенди земельних дтянок e id  31.03.2015 року №  818 та витягу з Державного 
реестру речових прав на нерухоме майно про реестрацйо шшого речового права e id  

31.03.2015року, шдексний номер витягу 35713651, реестрацшний номер о б ’екта 
нерухомого майна: 355524132224, сергя ЕАО №  636164.

(державного акта, ceidoifmea про право впасностi на землю (дата, сер1я, номер), договору 
оренди/суперфщт (дата, номер) (neo6xidne зазначити)

Загальна площа буд1вл1 вщповщно до проектно! документаций 
кв. метр1в 6872.62.

Основн! показники об’екта буд1вництва:

Найменування основного Одиниця Вщповщно до проектно! ддд0Эй£ЩЩД1
показника вим1рювання загальний

Площа забудови кв.м 1291,43

• ‘</00



Загальна площа кв.м 6872,62 -

Загальна площа квартир кв.м 5084,65 -
Площа нежитлових 

примнцень
кв.м 1787,97 -

Буд1вельний об’ем м3 30332,60 -
Поверхов1сть пов. 10 -

Кшьккть квартир шт. 105 -

Характеристика житлових буди ню в (за наявносп): 

кшыасть поверх1в 10 ,

кшьюсть квартир у житловому будинку та \'х площа:

Тип квартири К1льюсть квартир Площа, 
кв. метр1в

загальна житлова
Одноюмнатна 96 4463,8 1769,2
Двоюмнатна 9 620,85 305,07
Трик1мнатна - - -
Чотирик1мнатна - - -
П’ятик1мнатна - - -
Шестик1мнатна - - -
Семиюмнатна - - -
Восьмик1мнатна i 
б1льше

“ - “

Усього 105 5084,65 2074,27

загальна площа вбудовано-прибудованих примщень, кв. метр1в — 

характеристика шших нежитлових примщень (за наявносп):

загальна площа нежитлових примщень об’екта буд1вництва, 
кв. метр1в_____1787,97_____

Найменування
нежитлового
примщення

Функцюнальне 
призначення 
нежитлового 

примщення (для 
житлових будшшв)

Загальна 
площа, 

кв. метр1в

Техшчш
характеристики

Торпвельно-офюш
примщення

Для комерц1Йного 
використання

828,82 Фундамент - бетон, 
стши -  бетон, цегла

М1сця загального 
користування

Для загального 
користування

904,91 Фундамент - бетон, 
стши -  бетон, цегла

Техшчш
примщення

Техшчш примщення 54,24 Фундамент - бетон, 
стши -  бетон, цегла

3 метою забезпечення ведения обяжу декларант про 
буд1вельних po6iT i вщповщно до Закону Укра'ши “Про захист

(пр1звище, iM H та по батьков1 ф1зичноТ особи)



даю згоду на оброблення m o ix  персональних даних.

Меш вщомо, що за подання не 
у цш деклараци, та виконання 
порушенням вимог, визначених 
нормами, стандартами i правил;

Г енеральний директор

М.П.

б!сяз1 та недостов!рних даних, зазначених 
без зареестрованоТ деклараци, з 

тащею, державними буд1вельними 
щальшсть вцщовщно до закону.

Кравченко С.С.
(шщали та грзвище)

*

Департамент Державно? арх1тектурно-буд1вельно1 шспекцй 
Кшвськш области

О . В  .  Д К С Ь О Н  DBA

0шшали та пр1звище посадовоТ 
особи)

Прим1тки: 1. Кожна сторшка niei деклараци пщписуеться замовником та засвщчуеться 
його печаткою (за наявносп).

2. Вщомосл щодо земельно! дшянки не зазначаються у pa3i реконструкций 
реставрацп або каштального ремонту об’екпв бущвництва без змши 
30BHiuiHix геометричних p o 3 M ip iB  i'x фундамент1в у плаш, а також 
реконструкцн або каштального ремонту автомобшьних flopir, зал1зничних 
колш, лшш електропередачц зв’язку, трубопровод1в, шших лшшних 
комушкацш у межах земель i'x розмщення.

3. Об’ект мае TaKi основш показники, як потужшсть, продуктивнють, 
виробнича площа, протяжшсть, мгстккяъ, обсяг, пропускна спроможшсть, 
кшыасть робочих мюць тощо (заповнюеться в одиницях вим!рювання 
вщповщно до цшьовоТ продукцп або основних вщцв послуг).

4. Вщомосп щодо експертизи проекту бущвництва зазначаються стосовно 
об’екпв, для яких проведения експертизи е обов’язковим, чи у раз1 
проведения експертизи за бажанням замовника.

3APEGCTPOBAHO


