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На виконання дорr{ення заступника керiвника апарату виконавчого
органу Киiвськоi мiськоI ради (КиТвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii)
С. Ситнiченко вiд 02.10.2019 Л! 4189 (з) розглянуто, в межах компетенцiТ, Ваш
iнформацiйний запит про наданrrя iнформацii та копiй документiв щодо об'екта
булiвництва за алсресою: м. Киiв, вул. Урлiвська, 20, кв. l50,

3а результатами розгляду повiдомлясмо.
Згiдно з частиною другою статгi 19 Констиryцii Украiни органи

державноi влади та органи мiсцевого самоврядування, 'ti посадовi особи
зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що
передбаченi Конституцiею та законами Украiни.

Згiдно з Законом УкраiЪи <Про реryлювання мiстобудiвноТ дiяльностi>
(далi - Закон) [епартамент здiйснюе повноваження в сферi дозвiльних та
декJIаративних функцiй, державного архiтекryрно-булiвельного конlролю за
дотриманням вимог мiстобудiвного законодавства пiд час виконання
пiдготовчих та будiвельнrlх робiт, щоло об'сктiв будiвництва, що за класо]и
наслiдкiв (вiдповiлностi) належать до об'сктiв з незначними (CCl) та середнiми
(СС2) наслiдками, розташованих на територii MicTa Киева, з 12.10.2016.

Керуючись Законом, Порядком виконанIul пiдготовчик та будiвельних
робiт, затвердхеним постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд l3.04.20ll
Nл 466 (далi - Порядок Nч 466) та Порядком прийнятгя в експлуатацiю
закiнчених булiвниuтвом об'ектiв, затвердженим постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд l3.04.20l1 Nч 46l (лалi - Порядок N9 461) Департамент,
перевiривши повноту даних, заре€стував замовнику будiвництва - фiзичнiй
особi повiдомлення про початок виконанЕя будiвельних робiт <Реконструкцiя
квартири Nэ l50 пiд нежитлове примiщення (крzrмниця непродовольчих ToBapiB)
з влаштуванням вхiдноi групи за адсресою: вул. Урлiвська, 20, Щарницький
район, м. КиТв> вiд 12.09.2019 JФ КВ 06119255l00З та декларацiю про
готовнiсть об'скта до експлуатацiТ <Реконструкцiя квартири Ns 150 пiд
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нежитлове примiщення (крамниця непродовольчих ToBapiB) з влаштуваннJlм
вхiдноi групи за адсресою: вул. Урлiвська, 20, .Щарницький район, м. Киiв>
вiд 23,09.2019 Ns КВ 141192661999.

Слiд зазначити, що функцii органу держаного архiтектурно-будiвельного
контролю на етапi подання замовником будiвництва повiдомлення про лочаток
виконанЕя пiдготовчих або будiвельних робiт та декларачii про готовнiсть
об'скта до експлуатачiТ зведено до внесення iнформачiТ, зазначеноi у
документах до единого реестру документiв, що дають право на виконанttя
пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатачiю
закiнчених будiвництвом об'ектiв, вiдомостей про повернення на
доопрацюваннJl, вiдмову у видачi, скасування та анулювання зазначених

булiвничтм iнших документiв, oKpiMдокументiв Подання за]\!овником
примiрника повiдомлення та декларацii, вiдповiдноi форми, законолавством не
передбачено.

,Щосryп корисryвачiв до даних €диного реестру документiв, що дають
право на виконанrrя пiдmтовчих та булiвельпих робiт i засвiдчl+оть прийняття в
ексгrпуатацiю закiнчених будiвництвом об'сюiв, вiдомостей про повернення на
лоопрацювання, вiдмову
док)т,,rентiв здiйсrтюсться
архiтекгурно-булiвельноТ

скасування та анулювання зазначених
через офiцiйний веб-сайт [ержавноi

Украiни за наступним посиланням:

у видачi,
цiлодобово
iнспекцii

http://www.dabi яоч.ча-/. роздiл <Ресстр дозвiльних документiв>, через який
можливо здiйснити пошук запитуваноi iнформачii

,Щодаток: копiя повiдомлення про початок виконання булiвельних робiт
вiд 12.09.2019 Jф КВ 06l19255l003 на б арк. в l прим. (з урахуванням вимог
Закону УкраiЪи <Про захист персональних даних>).

Перший заступник директора оксана Попович

IlаФлiя Т&рдошiб 202 7? 64
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до Порядкf

Депаргамент з пrfrаrь дерrФ8ного
а@

Кисм виlФнавчого оDгану К|llsськоl
(иiiчсаYваt tiя орrац дерlфЕноrо арriтеrýтtоФ,дlвсlьяого

Micbкoi ради (КиrsськоТ Micbкoi {epжaвrioi aдMiHicтpallii)
юmр:тю. rlФi|\, l]али,lасrъсr ловilоулсlхш}

замовник

{прlзвшttэ, iм'r та по 6.пьювi фirичноi особя, rtlсцс

фilичллiiи особамl,. якi .lcper cвoi рслiпйlli псрсхозllsня

вlдйоетюгьс, вц прийпrття рессrрацiйвоrо яоrlеrв

о6riювоi Ёlоfкi п.r,JгsхЁl полгatв т! повцомнiи пр цс

вlдлOаl,]лоr,\ rФ lро]lоtФ,o!\ oplillt\ l !пюгь

Diдviтц, } паспорri). sомер тс.rсфfi}

lйiчеs)-'rапrrя юрIrдпчяоi осфн. i-l riiсце]нахqджсliнл

цд пrвпоФ лqдаrЕ! згilЕlо з сJРrюУ rбо подrг,Фrн* яоrtер,

фOry|Ogll},r 
йzl/,t) номер тtlrtфцr)

l|овlлоNt jlEl l llя
пDо початок виковання бчпiвельяrr побiт шодо об'еь-гiв. ttto зд к.лltсоrr

нас'lriдкiв (вiдповiдальностi) rrалеrкать до об'сктiв,r rre,lllilчlIIl]llIt
п:rслiдкамrr (CCl } / про змiпу ,tаних у tlовiдо:u.lеишi ltpo llollll]oK

вtrкоrrдпrrя бyдiвелыпrх ;rобiт utодо o6'cKTiB, utо }д KJtacoM rtас.,riлпiв
(вiлповiдалыlостi) rrалслсять до об'сктiв з пезна.lнилrrt Hac.,lilKaMrr (СС l )

Вiлповiлно до сrа]тi Jб Закону Ухраlни "Про реIу]!юваняя мiсюбчлiвноI дiяльнос-li' повiдомляю про
почаюк виконанм будiвельних ообiт_ вttзначених цеDжавнимtt будiвельними нормами. сrандаIltамtl t

пJ)овилsмl'про змiпу давих у повiдомленнi про початок виконання флiвельних робiт 0iд
20_ (необхiлве пiлкреслlrги)

РеlФнсточкчiя квартири N9 l50 пiд нежитлове примiшеtrня (коамниця непрqдоволt,{их тOваоis) з_



(шrr.ellr!€rrm об'€rm фдi!sяrо!а)
мiсце рrгашуваяfi.' обеrгs б!дЬнищвs
!l0
дsта i номФ вакезу про присбо€вм ддреси об€пу будiвниtгвц найменуssllн, органу, який його
приЙня8, згЙно iз тямчасовим порядt!ом ремiзацil aкспеOиментмьного проект.ч з поисво€ння _
адDес о6'€rгам бчдiвничтва т8 о6'скгам ясрухомоrо маЙна. затвеодженllм посrановою Кабiнеry__..__.

(urЕчасгrся лдно 1 rncrD6lT iBHtMn \мо&а!l'l ra бrtоý:нхлмg } р n, юлх
MiHicгDiB УкDаiяп вiд 27 03 20]9 о л9 367. адоеса

заrlоrниl( оrрша! мiс]о6}лвяl \новв та фl!Ф€нхя пч ч!с ре:цl иФi сrcп€рямеmаrrьfiого

проскr},r присво€нш адрсс об'(пам б\а!внпцгЕj тл б'сFlш нсруtоr,ого tla}im)

вид оулlвництва
(llовс б}лвнпцtво. кýд!1!Iýц4

t(алiта,iьнпй р.цоп)
tiOд об'сrга l122.2

(згiдно з ДФ,оslilitl KJlаcфiK opoil б)лDеlь 1х спор)д ДК 0l E-]ulD

технiчний пsгляд здiйснюс пsнькiв Миюла степа[iо
(лрr!иUrс. Ьa, та по бdrьюli оa3бп.

ccpi! i Uомср хшliфiкацiйхоrо ссртифiхата. хозер Tcтc{фlt!.)

Проекг8а докумеmацЬ розрблена ЗацарI]нсьяatil Дрт9м ОJсýqаtlд)а8ич
(l]аfu rcHy.aкtt лpocKт].&rbнllct.

паспорг ВСЕ93667 sпдаtlиli Червоногвардiйським РВ Мsхiiвськоrо МУ УIИВС Украiни в
юд зriqпо 1 СJIРПОУ прi-}Dпцl.. iм'' та по багьlоli осбп / Фirхчяоi осбr - лi,прк€мцл

Дояецьldй обласгi 25 04,200l ooкv
ссрiя i ноl(ер IвспорIз. tоor i rcля !иддннй. номФ oбlitoloi мрrки n enrяEr поддтцi, (не заlначасгъся

номеп облllбвоl каlyгки l l020l654
Фз!чвlо.u осюбах . пi .€рrз с!оi р.лгiйпi персюllаlifir .irtолIлоr!€я вiд пряfiцrтm р..сrращii!ою

телефон (050).976_53-42
иоýlср обпповоi rаргш плrп!,Ф поЕtгa! та лоriiоýоuи пр цс вiдпо!ыому юKтpoTorororly opmвY

Наймеву8анпя посади
siдповiдмьяоi особи

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер

телефону

Головкий sрхiтекюр
ll,poeKD,

Зацарилський Аргем
Олехсаядрович

телефон:
(050)_976_5]-42

Н8йменуваняя, дата
вllдачiта номер
документа tlpo
призяачення

н.кsз }Ф05_09/19
Зацарияськоm А О, siд

05 09.20l9p. (Про
лризяаqенхя

Зацарпнсьrою А,О,
голоsнпм apxiтeкTopoм

проекry>>

Серiл та номер
квдлiфiкацiйного

сергифiкsга

АА N! 00] 502

Голоsний iнженер проекry



та заrверджена зsмовниtФм 05 09.20l9D, наказ б/н
(лrа 1пв€рд).ення (д,аt Фiзrчпл осiб) чlt

прiзвичФ, iу'я. по батьrовl та посад осМх, rlФ 1агвсрлсlа прект.

Halвil, поvср l lrтa йтвсрr)iФнн'

або rrазва, номер i ддга вкцlчi ро]порлдчоrо до\Yvсrта (tT юFчплч!вх осiб)

Експергrва проекrу булirницгва лро!едояs не прводилаФ __ .

{ наhaеrrуrаняr сt(спсF Hoi

нв пiдgгавi часгини З сrаггi З l Законv Укр&iви (Про регчлювання Micюft,rдiBHo'i дiяльносгi" tltл
орвпiзацii', ýд зriдяо з С.ryПОУ прi]Dпцlс. i r та по бffгьювi гоJtо!поm еrФпсрга,

l7 лlйоm 201lD. .}t9зOз8-vL
c.pk i яомер х!6.,IiФЕцi*tФго ссрrиФiЕгаi реr]льтатх пр!.дсlrоi ехспергюя

( омср, ,дm laiтy)i rшю сr.пс9Iпlа нё пФ!о.lr.liасi-

звнавсrься яормfiшfiо-правовпП arт, вцловЬо до ,юго €ксп€ргI.]а ве лроtоiя-ъсr)

Вiдповiдальною особою прюекryвsльвика. що здiйснюе аmорський яагл|д. визначено
заlIапиясьюm Аrrгема олексанлповш

(прiзвпчE. iм't rа по fuтьювi)

lвфармsцi, про геверальвою пiдрядвика (пiдоядника - ч oaзi. ltоли бчдiвсльвi ооботи викохуlогься
без залучення ryб )

подsгriв (яо rазlrтчаспся фi]fiчнямя особачя, якi чсреl с!оi рслirif,fii псрсlФнаl{rli вЬоеlлоrюi

Dа,рr.Ь{rгп ре(fiрацiйною яомср{ o6,ri*oBoi lФрпоr mtimвrE полlrrrlв та

по!Цоr.я,ъ{ Фо це Dцловiло}lу юlпролоlоiом), орвц i lrаюп ,i.D{Пх,Y \ пепоgп);

rвПrlсц}ъдоl, юрrцшноiособн. rliсцсrмюдlсн !. Iоj ллfisпtФ поIзrхj,

Мiсгобулiвнi умовпта обмеження зафдови земельноi дiлrнкп sидавi
Депаргаме}rюм мiстофтчванвя та архiтекгчои виюлавчоrо оDг8н_ч Кфiвсьtоi MicbKol оадlt _

(на_йяенуrаltrя орri,iу. ях!й sида. мiсюбудiвяi }аrов!
rкиiвсь*оi MicbKoT пе.,rявноi япмiнiсf,пяIlii) 22 06 18 о 

'Ф 
519

та обхсrGfii. Ix рaaсrр9цiIlяяt fiомер i ,!qrа в !ачi або лоaилаlrur |'а яорr|атх!rю-пра!овхй

(прiзrпцс, lxl та по багьФьi ФiзичФi особц ,

сtbit i llоraо пsпоrгs- юрr i юл, rядаюd. l.iclE пшr!аtоl1 хом.о (бriloшI ЕrrrЕ плsгняЕ

згiдпо з сДПоУ або падdrювий яоrlер: но}lер т&]ефfi! )



ап. зrйпо з,gм яiсrоб}дiв{i ,мо.в та обlgr€яш ве вrдrмкr)

Земельна дiлянt(а виlФрисrовусгься щя будiвиицтй на пiдсгаsi не вимагасться.
вiпповiлно до часгини 4 grаггi ]4 3акону Украiни <пр р€.улювsння мiстофдiвноl пiяльностi, вiд_

(!Ев, ct?ir- rоaaФ доýвскrа. лю лос!llч},с пра!о irеюсгi чli юрt€т.Y.а{к, 1.мarьllою пj.l'fiхоlо,
l7 люrOго 20l lD M30]8-vL

дага. вомер .юmвоп g п€фiцjю (Heo6\i.rяe ýr,,а,rгн)

та кrдстрофй яоt!ср ,Еgе]ьпоi ]l]lяfiм)

Загальнs площа об'скта вiдповiдло до проекгrо] докуме}rгацii,
кв, мегрiв 9q0_{длL

ocHoBHi локвники о6'€rга будiвницгва

основноrо похо]ниха Одllнl]ця вимiрювання
вiдповiдно до пю

загмьнхй

Харахтерлсгика lкитловпх будинкiв (зs налвносгi)

кiлькiсть noвepxiв l поверх 25_ти лоsерховоrc будrlнк}i

кiлькiпrь квsргир у жmлоsому будинку та ix площа
жrтлоаою_ 46.7 кв,м,:

eKTHol документацll

у тому числi пусювоrо

, 
ttомплексу або черги

90,0

65.1

,9

од8а кваlrгиDа загальлною пjоцею_ 87.1 кв.м.

-т
i

l

24

t
l

L
i

загмьна плоца t

нежmловоl0
примiщення L

Корпсна площ8

примiщеян,
м

Допомiжва плоца
нсжlrтловоп,
п9ццч!lц :

Nl2

Загмьнд площа вбудовано-прибудомllrх лримiщень, кв, меrрiв _;

харакrерl{сгltка iвших l{сжлтловllх прлмirцень (за наявностi)

Наtiменуванпя



заmльна площа неж9Jтrових лримiщеяь о6'екта будiвництве, кв мегрiв

Кошторисна вафсrь будiвництва за затверджевою проеl.тпою лохумеtrтацiсю 146_0 T}Ic Фивень, Y

тому ч|rсri вlrтраtи на фдiвельвi робог}r 146,0 тис, гривень, вцтрати на машини. обладнпння та
iHвerrтap qq тяс, .ривень,

Додаю Konii документiв, що пiлтверлжують змiни (у разi rФриryванl* проекпrоi докумеятацii),
засвцчеlll в установленому порядку,

З мg!ою забезоечевня ведепtli сдlrпою ре€grру докуцешiв, цо дsють праrо tla виlФнання
пiдготовчпх та бцiвельних робiт iзасвiдчують прийнrтя в екýллуатацiю закiнчеяих булiввичтвом
об€rriв, вiдомоqrей про повервея!lя ва доопрдцювання. вiдмову у видачi. скасуванвя та аtlулюв&ння
за]яаченrlх локумеrrгiв вiдловiдно до ']aкollv ylipailtx "I lpo зltхлст персоIl&пьll!lх дirll1l\" ,.

(прввицс, ir,'я

даю зrоду fiа оброб"lення Moix персопмьних даних
по бgгьtовi ФirхчвоI особtl)

MeBi вiдомо, цо за подання tle в повному обсязi та недостовiрtrих даних, зазначених }, llboмy
повiдомленнi, та BrrkoHaBH.я бяiвельних робiт з порушенням вимоп визвачених лректом sлtооtа!пя
робi1 лерlrtавяими булiвельними нормами. стандартами i правилами, встановлена вЬповIдмьнiflь
вiлповiлно ло заlону,

замовgltt(
(iнiцФt] тз IФiзвицс)(лщluс)

м,Il

IIрвмiткп l, Кожпs сгорiriка цюго повiдомлення пiдписуеься замовниtом та з8свiдчуст!с,
йою печатt(ою (за нмsносгi),

l l, В iвформацii про мiсце розташуваяия об'€кга будiвниLlтва з8значасться:

l) у разi ввхояання булiвельвих робiт цодо об'сьта будiвll,лчтва. прийнrтоm в

€ксIrлуатацiю в устаповлепоtrtу порядку, - ранiше присвоеяа aJlpecs овсrга
нерухомого майна,

2) у разi воэоrо бу.аiвниrrтва - кадастровий номер земельно] дiлявхи та
мiсце3яахоФкелв, 3емельлоi дiлянки, ва якiй розташовуватимgгься о6\]ttт
булiввлчтв4 зйно з докум€Егом, цо посвiдчуе право власвосгi (корисгування)
такою дlrяtlкою,

В iнформацi'i про мiсце розташу!авня закiнченого булiвнltчтвом об'сrта,
булiвяиrrrво якою здiйсвюсгься и| замоsлення opmHiB держЕвноt влади чи
органiв мiсцевоm самоврядувалня sцповiдно до часt,llriл ,.sгlleplol cla1,1i .j.1

Закону yKpatHrr "Про реl!nюваян'] \r]cloi)!]littяoi.,tiя:rbBoc]i" Ta часlпвй перLl]оl
cTaTTi l2 Llакоlw УNраilIll "llpo пpaв()Bllii ptj,Klt-t! TcPllпtpll. ц0 jn]l1,1.]li]



ралiоаюнlJвоlо,]абр!jlнення BHacJliilox LIорнобll]lьсьхоi hаlасIрофl1', у разl
вiдслноФi вiдомосrей, визначе8их пiдпункгами l i2 цього пунlту. зазначасться
визнач€ний замовником опис мiсця розташування o6'elTa

У разi коли iвформацiя про Micue розташування о6'екга будiвництва, як!
зшнaчена в мiстобулiвннх умовах та обмежевнях для лроеrтування об'сrга
буаiвниrrгвi! вiдрiзпясться вiд iнформацii про мiсце розтаlлувsвня об€кга
булiвпвrпва, апзваченоi пiдпунктами 1 i 2 цьою пункту. додатково за]начасться
iвфрмirчя про мiсце розтaшуsдriru о6'€кв булiвничтва, яка з&зн&чена в таких
мiстобдiвних умовах та обмех(снмх

У разi коли об'скry будiвницгвs присво€но адресу пiд час резлiзацil
ехсперимеЕтаJrьного проеrгу з прt сsо€вм ацрс о6'скгам булiвниrпвs та об'скгам
нсрухомою маЙrц в iнформацii про мiсце ро3гsцtуssнн' о6'скга булiвtиrrгва
замiсть вiдомоqЕй, визначених абзацsм}r трсгiм - п'ятим цюго пункr1,
зДtначаються вiдомоqгi про таку адресу

у разiзмiни дlнrо< у повiдомленнi про початок !иконsння будiвrulьних робiт rлоло
обскriв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальноФi) належвть до o6'cKTiB з
незначними наслiдкамп (CCl), iнформаuiя про Micue розташуванпя обс[та
булiвництва зазнlчасгься згiдно з ранiше надiслан}lм повiдомлевням про початок
,икона!Olя . булiвельних робiт щqд9 обеrгiв, цо за масом . fiдслiдкis
(вiдповi!алъносгi) нал€жOть до о6€кгiв з нсзначними наслйками (CCt).

2. Рaкоrtсгрукцiя, ресгаврачЬ або кsпiтальвцt] ремонт об'скгiв будis ttцтва бgз
змiни зовнiшнiх гюмегричнкх розмiрiв ix фундаменту у планi, рековсгрукцiя sбо
кsпiтальний ремоrгг автомобiльнltх лорiц залiзничних колiй, лiнiй
елекгроперелачi, зв'язку, трубопроволiв, iвtцих лiнiйних комунiхацiй у межАх
земель ix розйщсння, а також комтlлексна реконсгрукuiя кваргалiв
(MiKpoРйotriв) зsсmрiлою жmлоDою фо}щу i нове будiвництво обекгiв
iltlкенерньтранспоргноi, iнфрасФуктурlr вiдловiдно до мiсгобулiвноi
докумеЕтацii на замоалення органiв державноl влади чlt органiв мiсцевоm
сзмоврядування на вiдловiднllI землях державноl чlt комунальноl влас,]остi
можугь здiйспюватися за вiдс}тносгi докумекта. uro засвiлчус право власносгi чи
корвстуqанвя земельною дiллнкою.

], вiдо}rосгi rцодо екопертизи проскry будi!ничтss зазначаrоться стосовно
обскгiв,,дл, якпх проведення експерrrви с обов'rзковим. чlr у рllзi проsеденl|я
експсртфи за бажанням замовнl|ка,

4 Вiдомосгi цодо загальноi площi булiвлl вiдповiдно до проекгноt докуменгацil
та харакФрхстпхи жmпових булпнкiв лля об'смiв ittженерно-тра8спортпоi
iвфрасгр!,rryри не зазначоrоться,

(г[орядок доповнепо додатхом 2lзгiдно з посгановою
Кабiнлеry MiHicTtB УкраIни вiд 07,06 20l7 р N404.

до.lаток z l,] ]vIнамл. внесенltми згlдно з поqтановамIi
Кабiнегу Мiнiсгрiв yKpaiнlt вiд 25.04,20l8 р N 327,

вiд 27 0З,20l9 р N j67)


