
уI{рлТlIд

в I4I(()l lд BtI14 Й ()I,1-д l l Iii,lT] }(,ь]iоi I\4 I(, ьк()i l'.,\/ [Ll

(киIl]с,ькА vIIсl)Iiд /U1l)я(АRI l^ д/lN4II IlC I,I,,АIUя)

дЕпдртдмЕнт,з пи,гдI-Iь дЕр}клвIIого дрхI гЕктурно _

Бу/IrвЕльноt,о кон,гролю м Iст,л ки €вА
rll,л..Yреttlапtttк,32, м, R-ttt'rl, ()l()]] tпс,ч, (0,tl) 2"9 0l ,lб

KottttttttcпlHttit L|ellпl|).riiuu,i R'-,,,,:ort (01.1) t5 5 lE,tttttil. l1clb_tllkLel:cLц.g()yJqK()() (,дрп()у 4()22492l

//. J? M, Of5-/,о55
ttl .\Ь cl ir) О.пександра

fo i +rеq u с S t-4 1 5 64 -cl 7 4 3 0 5 r r В (a)d о st u. р ravda, соm, u а

/{спар.гамен-l. з t]иl.аI{ь l1ep)Ka}]tloI,o apXil,cI(l,YpFIO-бylliljeJIы{oI,o кон,гроJIIо

MicTa Кисва викоIlавчоГо opl-atly ItиТlзськоТ плiсt,коТ рали (КиТвськоТ MicbKoT

/IеP)K?BEIoT адплirriс,граlliТ) (далi - /{еllар"гаN4сIlт). I] t\lc)+iilx lIallaHl]X IlовI]оваже}{ь,

розгляFIув []alrte елсl(,гроtIне ,]l]ерIIеI,1tlя Bi.r 26.10.2()l 8, ,IKc tIалiйLLIJIо вiд

/{elrap,TaMcHTy мiсгобу.ltуI]аtIIIя l,а iIрхi,tокl,ури t]икоIIаl]чого opI,aHy КиТвськоТ

мiськоТра/{И(КиТвсъlйТмiсl,коТдержавrlоТаllN{iFliс.ц)аttiТ)ЩоДОоб'ск'га
булiвничтва IJa вул. От.то LLIмiдl'а,9-1l у IJ_Iевчсllкi]]ському райоrri та rtаданI{я

коIIiЙ /toKyMeHl,iIr.
За резу-rrr)'Га'ГаМl"t розгляду повiдоrlltясгnrо,

Ксруrочись Закоllом Yr<paTllll <<I1ро реl,улIоваl]ня мiс"гобулiвноТ

дiяJtьttосТi> (лалi - Заr<оrr) та ГIоряztком викоI{ання пiдl,отовчих та будiвельних

робi.г, затвердхtеним постаново,Ь Кuбiпету }Иiнiс,грiв УкраТrlи Bi.lt l3,04,20l 1

jrr, цвв (далi Порядок JrГg 466), /{еtlартапtсгt,г зарсссl,руl]аI] замовниI(у

бу;ti Br r и rtr-Ba обсл), 1,o B\1IOI IoMy кооllераl,и ву <<)[tlj Ii- i >> :

пoBilloш,lrlel{lIrl l1po llоча,гоI( BiiI(otIalt1,1rt ltiдгоl,tltз,tttх 1lсlбiт iз булil]lIицт]]а

iки,гJlоI]огО бу.,tинкУ ,lО IryJI. ()Tr.o l[IMi,ltTa, 9-1 l У lIlcB,leHtciBcbKoMy районi

м, Кисва вiд l8.05.2Ol1 ,\Г9 KI] 010l7l382483;

декларацiЮ про початок I]LlконанIiя бу/tiве.lll,ttих робi,г iз будilзництtза

)I{и.гJIоI]Oго бу.,r"r,,,1, ,,о вул. OT,r,o ILIмiдrга, 9-11 у I]leB,teгilciBcbKoMy районi

м. l{исва вiд 31.05.2017 Л! I(I] 08З l715l0l t5,

ЗазначасМо'шlоЗаt<оtlом,I_IоряltкомЛГ9466(УрслакrriТ,rцоДiяrrиНаЧilс
peccTparliT декlтараlдii та повiлом"rtення), б1,,lIо з1IIров11,.1,,:о декларативrrрtй

irp"nu"n о(lормлення замовником lIoKyMe}rTiB, яtt<i I"Iада]оl,ь право виконува-"]и

бr,lt i Bc:tl,tli tlобот,и
-J.-

I]lсазаниii гtринr11.I]1 tlоJIяI.ав в 0,()Nly, ltlo lзi/rrIclTзi,,1a_;IbIticTt, за достовlрнlс,гь

да}.IИХ'}IаВе/IеНиХЗа]\{оВНИкоМуltовillош1.;tеtlrri'га/або/lеr<ларашiТllроlIоЧа'Г()к
виконання булiве.llьtIих робi,г ]IоI{JIадаJIася I{a заi\{о]]нlrка бу;tiвниtiтва, а орг(lн

/,1ержаItого op*ir.*rypno-бyдiBe.ltt,l,toI-o коII,гро;tю бvll ,lrrСlсltl,я:Jан1,1й прийняти llo

розгjlядУ ltoдarti tlоtзiдоп,t.ltснI-1Я l,а/абО дсr<.лаllаtlittl. ttсllеrзi1,1tl,гI,1 повtIо,r,у /tаних,

о6.



зазнаtIеIIих у t{их, та здiйсIIити дiТ LIIодо BIleccl,Il{rt irttPoplral(iT, зазltаra"""'у
поlli/]омлеlrнi r,а/або декJIараIliТ, zto рOсс,грч доt<чr.tсtlt,itз, II],о /1аюl,ь право lIa
викоtlа}lLlя пi/lготоtз.tltх lа бy.ttiBe.,r1,I-Itlx 1lобil,i,засtli]ц'11'''r','о rtРltiiГlЯr'ТЯ В

ексгlJlуа.гацilо закitl.tеtlих бу:tiвI,1иl1,I,1l()I\4 об'ск,гil], вi/lоNlос,геil llpo Ilовергtегtня ita

лоопрацtованI{я, вiдмову у виj\ачi, скасуванLIя l,а а},iуJlIован]{я зазначених

докуменl,iв.
'I'обто, функlliТ оргаtlу дсI])(аноI,о архiтекту,рlrо-бу:(iвс;r1,1rого коIlтролю tla

етапi IIоltання заI\4овItиI<опл булir]IIиlI,гI]i1 /(ОК)-МСlt,гiв ilet<.Ttilpa,I,tIBIIoгo характеру

бу;rо зl]сдеtiо llo перевiрl<и повrlоти даIILIх, tsказаI]их зaN,toBIlI,tKoM булiвниu,tва у
вiдповiдному докумен,гi декJIара],ивIlоI,о характеру.

Подання itltttих l1oKyMeHTiB, oKpiM двох прrлмilэttикiв rtовiдоN{леllня Ta/a(io

декJIараItiТ законодавством не переJ(бачаJlося.

Разом з Tl4IvI, HallaсMo ltolliT tIilявIIlIХ )' /(спа11,1агчIен'гi 
,tа|lитvRанltХ

докушtснr,iв.

ff,iТх,,ir,,rп,r,.,,}Iя про II()lta.,,oK I}LIKoI]aIIFLl lli/tt,<l1,otз,lrrx робiт/про змirlу

jtaIllJx ), гIовillсllчtлеtltli IlpO поча.l.ок l]III(OlILlI]lIя тti,цгсl,t,сlrз,lriх рtlбir, вi.ц 1tt.05.2017

Л! КВ 0l017lЗS2483 на 2 арк. tз l прrtм;

копiя декларацiТ lrpo початоI( врIкоlIанIrя буltiвеJILIIих робiт вiл 31,05.20]7

ЛiЪ КВ 083 1715101 15 на 4 арк. tз l прltм

.?
I Ic1lIll иli зitстуrIнl]к ill,IpcKl,opa оксана Попович

;\rr.,tpii'i CBJtoKt,tпlettKll 27() 62 4()



al)XiTe
ЛU'li)Р] i]t4(;llГ tr питOнь дOрхавll{)го

ll l 7i iliO,iiyl.i];]urlt,iloГcl Еоliтр()лх) MlcTa Кисt]al
iiиh()l1аIi,lсi() оi)га|iу Киiвськоi t,licb(oi rJа,(.] ll

a/]l,,iHic Ipaltil )

Додаток 5
До Порядку

Щепартамент з питань деря(авного apxiTeKT5zpHo-
будiвепьного контролю йiста Кисва виконавчого органуКиiЪсько'iмiсько[рали(КиiЬ.i*Ьi:rr."*"iй;#j'
адмiнiстрацii)

!1айменчванш органу державного архiтекгурно-будiвельною
контролю, якому надсIrлаеться леклiрацiя)'

Замовник
ОбслуговуючиЙ кооператив <ЖБК-1>, 04107, м. КиiЪ,вул. Со-пяна,70; код зйно з €ЩРПоуi звgоOzj;;-",'теп.095 62а6435
(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особц мiсце проживання, серiя iНОМеР паспортц ким i колtr _виданий" номер Ьо"iЙ# -.pr-"'#urn"*uподаткiв (не зазначасться фiзични"r, o"obJr", 

"*i Й;;;оi iЁi;.i*riпереконанюI вцмовляються вiд. прийrrяггя реесгрiцiйно.о."о"aрчоблiковоi карткИ платника подйiu,Ъ п*iдоrrли.прО Це вiдпоgiдцgц,органУ державноi податковоi служби i мають uiлiиiтiуiпчl"орril,номер телефону;
НаЙМеНУВаННя ЮРИдичноi особлl, ii мiсцезнаходженIuI, код платн}lкаподаткiв згЦно з е.ЩПОУ або подаr*оuпйЪr.р, номер телефону)

(l(и'lB(,,Lllai MicbKOi

ДЕКЛАРАЦUI
про початок виконання булiвельних робiт

Будiвпицтво житлового булинку по вуJI. отто Шмiдта, 9-11 уШевчепкiвському райопi м. Кисва
поштова/булiвельна ад9ес1,.,ff Ц"ft"#;;1*llr;;ЪХЖ?, 

"r". о_" шмiдта, 9_1 1,вид будiвництва нове булiвництво,

[:}1"ji"*"!lЦТВО, 
РеКОНС'РУ*ЦiЯ, ТеХНiЧне переоснацення дiючих пiдприемсгв, реставрацiя, капiтальний

код об'скта ll22.2
(згiдно з .Щержавним класифiкатором булiвель та споруд дк 0ls-2000)

технi,шшl нагJIяд здiйспюе М:зчlчих Валерiй Костянтинович, квалiфiкацйнийсертифiкат cepiiAT м0029б7, теп. 095 з32 31 78. 
l

(ПРiЗВИЩе, iМ'Я Та ПО баТЬКОВi ОСОбИ, Серiя i номер кзалiбiкачil:ного сертифiката, номер телефону)
Проектна документацiя розроблена ТоВ <<КиЕв>, код згiдЕо з €ЩРПОУ з 31281772

(Har"tMeHyBaH}ш пpoeIcryBlUIbHIlKa, код згiдно з еЩПОУ)-
ПiД Керiвництвом (необхiдне зазначити)

Вуiлн

3tд

та затвердкена замовником голова ОК (ЖБК-1> Сусленська Софiявiд 04.07.2014 POKYl
(дата затвердження (лля фiзичних осiб) чи прiзвище, iм'я, по батьковi та посададата затвердження або назва, номер та дата видачi розпорядчою

d

эar

с

Найменування
посади

вiдповiдальноi особи

Прiзвище, iм'я та
по батьковi, номер

телефону

НайменуваннrI, дата
видачi та номер
документа про

чен}UI

Серiя та номер
квалiфiкацifoiого

сертифiката
Головний
проекту

арютектор

головнrтй Iнженер

Терещенко Наталiя
Сергiiвна,

тел. 067500841 9

Наказ ТоВ <КиЕв>
NЬl вiд 01.04.2014 р.

Серiя АА лъ000433

БК-"ffu
тиФiкацiilяиi1

хол З8Эt]0256

категорlя складностi rп категорiя.
документа (для

особи,

Ф



Експертиза 
_проекту будiвництва проведена Товариством з обмеженOюВiДПОВiДаЛЬПiСТЮ <<УКРеКСП*Рr"rч в будiвництвь>, 0405з, ,. K;i;;.rpo". Бехтеревський,4, лiтера А, те,лr, (044) zoo it 18, код '.и"о ,-еДРПОi звiвrЪЯС, .оrrоu,пий експертпроектУ Фiлiнський ЛеонтiЙ Володимирович, квалiфiкацiйний сертифiкат cepii АЕль002548

.-.".о*l1;}"iОr""ffi-Жfi'#h::::"fiЪ[*;** з еДпоу, прiзвище, iм,я та по батьковi головног0
Вiдповiда,пьною особою проектувагIьника, що здiйснюе авторський нагляд, визначеноТерещенко Ваталiю СергiiЪну.
(прiзвище, iм'я та по баiьковi)

Iнформацiя прО генерального пiдрддника (пiдрядника - у разi, коrп.r будiвелънi роботивико}туютъся без залученшI субпiдрядникiв) 
\ ,rг

Товариство з обмеженою вцпЁвйur."i.rrо кБудiвнlьна компанiя кБудqтар плюс),08130' КИiЪСЬКа ОбЛаСТЬ, КИево-Св"rо*"*,сJ*"й район, село петропавлiвськаБорщагiвка, вул,Р*fuly1,'27,а,кодзгiдно, еДРПОу з8t8з242,теrr. (044) з62 zб 65(прiзвище, iм'я та по батьковi ,РЪr*оi Ьсоg";.ilф i,ЪrБ^Йryрта, ким i коли виданий, мiсце проживаннr1номеР облiковоi картки платника податкiв (не зазначаетuс" фiЙ,rй, о;;;r;;'якi через cBoi релiгiйнiпереконання вймовляються вiд прийняття реесграцiйного номера облiковоi картки платника податкiв таПОВiДОМИЛИ ПРО Це ВiДПОВiДНОМУ^ ОЙ", державноi податковоi служби i маЬь вiдмiтку у паспортi);
;Hýllf,Hrr:J"ff"Бoi ОСОбlt, 

'i'ЦЬПu*ООЖен}ш, код платника податкiв згiдно з €!рпоу або податковиfi

МiСТОбУДiВНi УМОВИ Та Обмеження забулови земельноi дiлянки виданi (KpiM об,ектiв,дJUI проектуванн,I лсих мiстобудiвнi умови та обмеження не видаються)
ЩеПаРТаМеНТ МiСТОбУЛУВаННЯ Та .архiтектури Вик_онавчого органу киi.вськоi MicbKoiРаДИ (КИiВСЬКОi МiСЬКОiДеР*u''о1,:l,т::*ilфu ," льз a7y0/l2iхog_i+ вiд 01.04.2014 р.(найменуваН}ц органу' який видаi мlсrоОудiuПi умовИ та обмеженНя, ik реесграчiйниЙ номер та дата видачi)Земельна дiлянка використовуеться ллrя булiвrпацтва на пiдставi

ЩоговорУ п_ро_ праВо корисТуваннЯ чужоЮ земельноЮ дiлянкоЮ для забудови(суперфiцiй) ль2735 вш 21D)013 року, Виiяг з Щерясавного реестру речових прав нанерухоме майно про ресстРацiю iншого речового права iндекЪний номер 154З9909 вИ26.12,2013 РокУ, номер запису про iнше p..rou. пцчuо 4066493 вц 25.12.2013 року,кадастровий номер земельноi дiлянки 80000Ъ0000:91:097:0047
Щоговору 

"Lo. "pu1o 
кориетування чужою земельною дiлянкою лля забулови(суперфiuiй) ль2734 вiд 25,12.Z013 року, Виiяг з Щерясавного реестру речових прав нанерухоме майно про ре€страчiю iншого речового права iндекЪний.t оr"р 15439741 вiд26,12,013 РокУ, номер запису про iнцrЬ р."о". .rpuuo 4066422 вiд 25.12.2013 року,кадастровий номер земепьноi дiлянки s0000Ъ0000:91:097:004б

(дата, серiя, номер документа, що посвiдчч. ,""Ъ. ,""""-'"""]';;::,:,:,::,Y:
договору.уп.рqiчь]i.ТЁйЁi.J;Нfi i;J:fr ;ff l'#e"]Нr':ffi'#ilЖ_i'ЁJхli";*ц""".о

* Jilrilbon,o."no*u булiвлi вiдповiднО дО проектноi доtсументацii,

OcHoBHi покш}ники об'екта

Найменування основного пока:}Еика
Одrшиця
вимiрюва

нюI загальний

У тому числi
пускового

коiчгtлексу або
Площа земqгrьноi дiлянки га

103
площа булинку

числl
Загальна

, в тому
м2 11 009,0

Загаьна 1 5 0з4Загальца площа секцiя 2 3 551 оЗага-гlьна
2 423 ý

шт 2/9 (
оквартир у будинку, в томукiлькiсть

Iпт ход 38
о

111 56 \
фчисл1:



кiлькiсть сеrqiя 2
Загальна площа квартир у будинку, в

числi
Зага.rьна площа секцй 1

площа секцiя 2
Загальна житлова площа, в тому
числl:
Загальна житлова площа 1

Загапьна житлова площа секцiя 2
загальний об'еМ, в тому
числi
В'щ. позна чки 000 секцlя 1

Вище позначки 0 секцUI 2
Вшце позначки 0 0 стилобат
Нижче познiчки 000 секцш 1

FIижче позначки 0 секцiя 2
Нижче 0позначки смлоба т
кiлькiсть в
Загальна площа ненtитлових

в числl:

шт бз
шт. 48

м2 6 410,0

з |79
з 2з0

м2 3198,б

м2 l 529
м2 1 8

м3 36 266,4

9 40з
13 648

0
2 68l
2 9зl 1

7 601 7
йм б8

м2 4 599,0
примlщеЕня загальЕого користуванIUI

1 м2 46з,з
примiщенrrя загального користуваншI
секцш 2 м2 581,8

примlщош{я загапьного користуваI*UI
стилобат м2 222,6

вбудовано-пр;Ф дованi нехситловi
1 м2 0

вбудовано- прибудованi нежитловi
секцUI м2 1 094,5

вбlудовано-прибулованi нежитловi

стилобат

м2 488,6

|74

кiлькiсть

Характеристика житлових будиrткiв (з а наявно cTi ) :

кiлькiсть поверхiв

кlлькlсть квартир у житловому булинку та ii площа:

1

кв.

загtLJъна житлова

Тип квартири Кiлькiсть квармр

однокiмнаlна

.Щвокiмнатна

Трикiмнатrrа

Чотирикiмнатна

п'ятикiмнатна

восьмикiпдrатна i
бiльше

На

4-Ь

'*р а

Усього
i

Загальна ПЛОЩа ВбУдовано-прибулованих примiщень, кв. MeTpiB ,

м2

м2

м3

м3

м3

м3

м3

м3

м2



характеристика iнших нея(итлових примiщень (за наявностi) :

загальна площа нежитлов}ж примiщень об'екта булiвrrrштва, кв. MeTpiB

з метою забезпечення веденнrI облiку повiдомлень про початок виконанrrя пiдготовчихта будiвеrъних робiт та внесених змiн до rгих;декларацiй про початок виконання пiдготовчихта будiвельних робiт, внесених змiн до них, повернення На ДОопраIцованrш длlI усуненнJIвиявлеЕих недолiкiв та скасування ix реестрацii; дозволiв на виконашtя булiвельнюi робiт,вiдмов у ix видачi та 
.акульованих дозволiв; лекларацiй про готовнiсть об'скта доексплуатацii, внесенюr змlн до них, повернен}UI на доопрацюваннrI длrI ycyHeEHrI виrIвленихнедолiкiв та скасуваrтrя ix реестрацii; сершафiкатiв та вiдмов у ii видачi вiдповiдно ло ЗаконуУкраiни "Про захист пepcoнaJIьнIд< даних'' я,

(прiзвище, iM'
даю згоду на оброблоrшя Moii персонuuъних даних.

мп

органу)

я та по батьковi фiзичноi особи)

9:Ю. Ко"а"енко
(IнlцlzLпи та прiзвище)

:jý:i-ýffiТ,{i 
; L;-* "*i

,,,i

lJ/
i

l], ,

20_ р. М

(пiдпис) (iнiцiапи та прiзвище посадовоi особн)

мп

Примiтки.
,1.*lЖi*piHKa 

цiеi декларацii пiдписусться замовником та засвiдчуеться його печаткою (за
2, Реконструкцiя, ресгаврацiя або капiтальний ремоtп об'екгь будiвництва без зйни зовнiшнiхГеометричних розмiрiв ixHix фунда".*:,,* y:_1, р.;Ь;кцiя або Йr-*"t ремонтавтомобiльних дорiг,_,зал'з:лт:Й *o"iit-, 

-Лria 
електропередч"i, ."'".*у, трубопроволiв, iншихлlНlиних комунiкацiЙ у межах земель ix розмiщенtlrl, а таккварталiв (мiкрорайонiв) застарiло"ойпоuо.о фо"дуl'"Ju;r?uJ""#Н.НY:*ЖiЖ?JJ"1:

ffi lxХХУ}#*Тrfi ЖiJ ;;fig#" 
"iз 

1*JuЙ ; ;'j:yцi i на з амовлеrтня ор ганi в

JiЩЖх:;ётffi ;*"#1;}Нж#*':Х':Н&,ff 'lЪ"-Н:fr ,"ffi .*:iff-Т;i
3, об'екг 

"uu'ru*I ocHoBHi no*;;;;""* тlory*nicTb, проду_кгивнiсгь,,виробнtтча 
площа,протяжнiсть, MicTKicTb, обсяг, й;;;;,"" спроможнiсто,. *йьссru робочих мiсць тоrцо['ffi,у*"ся 

В оДиницях 
"'"iP'uun* uипоuiдrо о; й;"; продукцii або ocHoBHlrx вrцiв

4. ВiДОМОсгi щодо експеrути?и пп^Аffi, 
^.,-.проведеннrI 

"*",r.о."r,::,Еиз 

и лроекry будi в ни цгв а з.в начаютьс
5d;;;;;;;"Т#u"""""i,l","#,ъrr,#i;ЙЙ;"Н;:;#;?JН^iХjfi 'i;#;xr
;Жtr,iЖки Житлових бУдrrнкiв о* й ъЬ 

"-'Ы"#ii"-ii..'JfjJýX,9',"f; ;хfr',ffi ; ;:
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rpxl ri)l1.yi)liI).oylljlle; lьiiоr0 х0l1тilолl0 мiстд киевs

tlиiOlrЕ]дчоi.Q {)ргiпу КиlьOькOi MIcbKol р,lди
(Киlпr;г,кtlt l,,ttcbxOi

Додаток 1

до Порядку

Щепартамент з питань дер)Iuвного apxiTeкTypнo-
будiвепьного контролю MicTa Киева виконавчого
органу Киiъсько[ Micbkoi ради (киiъськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii)
(найменування оргаЕу державного архiтеrгурно-будiвельвою
контолю, якому надсилаеться повiдомлення)

Замовник
Обс.пуговуючий кооператив кЖБК-1), 041 07, м. КиiЪ,
вул. Соляна, 70; код згiдно з €ДРШоУ: 389б025б;
тел. 095 620 б4 35
(прiзвице, iм'я та по батьковi фiзичноi особлr, мiсце проживання,
серiя i номер паспорта, ким i коли виданий, номер облiковоi картки
платника податкiв (не зазначасгься фiзлrчними особами, якi через cBoi
релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття р"есrрuцiйr.о.о
номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомили про це
вlдповlдхому органу державноi податковоi служби i мають вiдмiтку у
паспортi), номер телефону;
найменування юридичЕоi особи, ii мiсцезнаходженнrl, код платника
податкiв згiдно з €ЩПОУ або податковий номер, номер телефону)

// D/D /r/.J//?/J
i, - /l ,,э-./о/vdrt

,i

..,ll
I

ПОВЦОМЛЕНЕЯ
пDо початок вIrконання пиготовчих робiт/про змiнч даних

у повiдомлеrшi про початок виконання пiдготовчих робiт

БулiвпицтвО житловОго будпнку по вул. Отто Шмiдта, 9-11 уШевченкiвському районi м. Киева
(найменування об'екга будiвництва)

поштова/будiвельна адреса м. КиiЪ, Шевченкiвсiкий район, вул. Отго Шмцта, 9-11,
вид будiвництва нове будiвництво.
(нове будiвництво, реконструкцiя, технiчне переоснащенrrя дiючих лiдприемств, реставрацiя, капiтальний
ремоrrг)

вiдповiдаrьною особою проекцвальника, що здiйсrrюе авторський нагляд,визначено Терещенко Еаталiю СергiiЪну
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Земельна дiлянка використовуеться лля булiвництва на
Щоговору про право користування чужою забудови(суперфiuiй) ЛЪ2735 вiд 25.12,2013 року, Витяг з прав нанерухоме майно про реестрацiю iншого речового права 9909 вiд26.12.20t3 poкyl номер запису про iнше речове правокадастровий номер земельпоi дiлянкп 8000000000:91;097

РокУ,

у коd



,Щоговору про право користування чужою земепьною дiлянкою для забудови
(суперфiчiй) J\t2734 вtд25.12,2013 року, Витяг з,Щержсавного ресстру речових прав на

нерухоме майно про ре€страчiю iншого речового права iндексний номер 15439741 вiд
26.12.201.3 poцyl номер запису про iнше речове право 4066422 вiд 25.12.2013 рокУ,
кадастровий номер земельноi дiлянки 8000000000:91 :097:004б

(пата, iерiя' номер документа' що посвiдчУе право власностi чи KopIrcTyBaH[и земелЬною дiлянкою, дата,

номер договору суперфiчiю (необхiдне зазначити) та кадастровий номер земельноi дiлянки (за нмвносгi)

Iнформачiя прО генераJьНого пiдрЯдника (пiдряднИка - У разi, коли булiвельнi

роботи виконуються без заIryчоння субпiдрядникiв)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнigгю <<Булiве.гlьна компанiя <<Булсгар плюс)>,

08130, КиiЪська областьо Кисво-Святошинський район, село Петропавлiвська
Борщагiвка, вул. Шкiльна, 27-аrкодзгiдно з €ЩРШОу 38L83242, теп. (044) 36226 65
(прЙвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи, серiя i номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце

проживання, номер облiковоi картки платника податкiв (не зазначасгься фiзичними особами, якi через cBoi

рьлiгiйнi переконаннrI вiдмовлtяються вiд прийнятгя реестрацiйною номера облiковоi картки платника

податкiв та повiдомили про це вiдповiдному органу державноi податковоi служби i мають вiдмiтку у
паспортi); найменуванп" юрrдr"поi особи, мiсцезнаходжецця, код платника податкiв згiдно з еlРПОУ або

податковий номер; номер телефону)

з метою забезпечення ведення облiку повiдомлень про початок виконання

пiДготовчихтабУДiВелЬнихробiтТаВнесенихзмiнДоних;ДекларацiйПропоЧаТок
виконаннrI пiдготовчих та будiвельних робiт, внесених змiн до них, поверненнrI на

доопрацювання дJlя усунення виrIвлених недолiкiв та скасування ix ресстраuii; дозволiв на

вико;ання булiвеrъних робiт, вiдмов у ix вилачi та анулъованих дозволiв; декIIарацiй про

готовнiсть об'екта до експJryатацii, внесених змiн до HLD(, поверноння на доопрацЮВання

для усунення виJIвлених недолiкiв та скасування ix peecTpauii; сертифiкатiв та вiдмов у ix
видачi вiдповiдно до Закону Украiни "Про захист персональних даних" я,

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи)

даю згоду на обробленнrI Moix персональних даних.

MeHi вiдомо, що за поданrш не в повному обсязi та недостовiрних даних, зазначених

у цъому повiдомленнi, та виконаннrI пiдготовчих робiт з порушенням вимог, визначених
проектом виконаншI робiт, державними булiвелъними нормами, стандартами i правилами,
встановлена вiдповiдаrьнiсть вiдповiдно до

О.Ю. Коваленко
(iнiчiапи та прiзвище)

цього повiдомлення пiдписусгься замовником та
йою печаткою (за наявносгi).

{!оdаmок 1 в реdакцit Посmановu КМ М 747 Bi| 26.08.201ý; iз змiнамu, внесенамч
зеidно з Посmановою КМ lФ 879 Bid 21.10,2015}
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