ятя
Додаток З
до Порядку
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Інспекція держ авного архітектурнобудівельного контролю Ірпінської міської
ради К иївської області
(найм енування органу дер ж авн ого архітектурно&елЬцрго контролю , який провів реєстрацію

20 Д р .№ / '~

Ю.М. Клименко
(ініціали та прізвищ е п осадов ої о соби )

Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

про готовність до експлуатації об’єкта, який належить до І-ІІІ категорії
складності
1. Інформація про об’єкт

Київська обл., м.Ірпінь, вул.Г.Сковороди, 11
Багатоквратириий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями в межах
вулиць Г.Сковороди та Західної (будинок № 1)
(адреса та найменування закінчен ого будівництвом о б ’єкта відповідно до

1122.1, категорія складності - III (третя)
затвердж еного проекту будівництва, код о б ’єкта згід н о з Держ авним класифікатором будівель та сп о р у д ДК 01 8 -2 0 0 0 ;
категорія складності)

2. Інформація про замовника
Оверко Ігор Іванович МС № 193068 виданий Тернопільським МУ УМВС України в
Тернопільській області 17.07.1997 р.
(прізвищ е, ім ’я та по батькові ф ізи ч н ої о со б и , серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 86-а, реєстраційний номер облікової картки
платника податків
2922007430,
тел. 095-858-50-54
м ісце проживання, ном ер о б л ік ов ої картки платника податків (не зазначається ф ізичним и особам и , які через св о ї
релігійні переконання відмовляю ться від прийняття р еєстраційного номера обл ік о в о ї картки платника податків та
повідомили про це в ідп овідн ом у органу д ер ж авн ої податкової служ би і мають відм ітку у паспорті); найменування
ю риди чної особ и , м ісц езн аходж ен н я , код платника податків згідн о з Є Д Р П О У або податковий номер; номер
телеф ону)

3. Інформація про керівника замовника - юридичну особу
(прізвищ е, ім ’я та по батькові ф ізи ч н ої о со б и , серія і ном ер паспорта, ким і коли виданий, м ісце проживання, номер
облікової картки платника податків (не зазначається ф ізичним и особам и , які через св о ї релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстрацій ного номера обл ік ов ої картки платника податків та повідомили про це
відповідном у органу дер ж а в н о ї податкової служ би і мають відмітку у паспорті; ном ер х ф е ф о н у )

4. Інформація про відповідальну особу - інженера з технічного нагляду
Назва, номер та дата документа,
//
Серія та номер
Найменування посади,
що підтверджує повноваження
/
кваліфікаційного
прізвище, ім’я та по батькові,
особи на здійснення технічного/
сертифіката
номер телефону
нагляду
//
Інженер з технічного нагляду
Пір’ян Володимир
А Т № 001658
Наказ № б/н від 24.12^2016 р.
Профирович,
тел. 096-318-34-46

чсо

ТТ

№

5. Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи
виконуються без залучення субпідрядників)
Оверко Ігор Іванович, адреса: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 86-а
паспорт серія МС № 193068 виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській
області 17.07.1997 р ідентифікаційний номер 2922007430, тел. 095-858-50-54
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер
облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

6. Інформація про страхову організацію (за наявності)
не залучалася
(найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити
договору страхування)

7. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт
Найменування посади,
прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону

Назва, номер та дата видачі
документа, що підтверджує
повноваження особи на виконання
робіт

Види виконаних під
керівництвом
відповідальної особи робіт

Замовник - Оверко Ігор
Іванович
тел. 095-858-50-54

Роботи здійснювалися
господарським способом

Загально-будівельні
роботи

8. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника)
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер
облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

Ф ізична особа-п ідп ри ем ец ь К оваленко Н аталія Іванівна
Код 2230020827
П аспорт СО № 709525 виданий Л енін градськи м РУ ГУ М В С У країни в м. К иєві
21.08.2001 р.
м. К иїв, вул. В .К учера, 4, кв. 77
Тел. 067-236-65-89
найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
номер телефону)

9.
Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника):
головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд (за наявності)
Найменування посади, прізвище,
ім’я та по батькові, номер
телефону
Головний архітектор проектуособа, відповідальна за
здійснення авторського
нагляду Буга Олександр
Вікторович
Тел. 067-504-42-80

Назва, номер і дата видачі
документа, що підтверджує
повноваження особи
Н аказ Ф О П К оваленко
Н .І. № 3 від 29.02.2016

Серія та номер
кваліфікаційного сертифіката
А А № 000189

10.
Інформація про проектну документацію
Проект «Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нЕиагґловими приміщеннями
в межах вулиць Г.Сковороди та Західної (будинок № П» затверджений листом замовника
Оверка Ігоря Івановича б/н ві^ 19.05^2016 р.
-т —

Зміни до проектної документації затверджені листом замовника № б/н від 24.12.2016 р.
(назва, дата, номер документа про затвердження проектної документації,

не проводилась згідно ч.З ст.31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від
17.02.2011 р.
результати експертизи проектної документації - найменування експертної організації, код платника податків згідно з
ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові головного експерта, серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності)

11.
Інформація про дозвільні документи (декларація про початок виконання будівельних робіт
або інші документи у разі їх наявності)
Назва документа, ким виданий або
зареєстрований
Декларація про початок виконання
будівельних робіт, зареєстровано
Інспекцією державного
архітектурно-будівельного
контролю Ірпінської міської ради
Київської області
Повідомлення про зміну даних у
зареєстрованій декларації про
початок виконання будівельних
робіт зареєстроване Інспекцією
державного архітектурнобудівельного контролю Ірпінської
міської ради Київської області
12.

Дата подання або
реєстрації документа
06.06.2016 р.

Номер документа
КС 083161581567

20.02.2017 р.

КС 103170511761

Інформація про об’єкт

Місцезнаходження об’єкта

Київська обл., м.Ірпінь, вул.Г.Сковородп, 11

Дата початку будівництва
Дата закінчення будівництва

Липень 2016 р.
І квартал 2017 р.

Строк введення об’єкта (черги,
пускового комплексу)в експлуатацію

І квартал 2017 р.

,нспш

ІрЖІ
;РН|

13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною
ділянкою
Договір суборенди земельної ділянки, серія та номер 59 укладений 01.04.2016 р.
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру
прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони
відчуження о б ’єк тів нерухомого майна щ одо о б ’єкта нер ухом ого майна № 58177216 від
26.04.2016, номер запису про інше речове право 14327083, кадастровий номер
3210900000:01:089:0222
(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата, номер
договору суперфіцію (необхідне зазначити) та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

14. Техніко-економічні показники об’єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)
Опис об’єкта:
несучі конструкції монолітно-каркасна будівля, палеві фундаменти;
огороджувальні конструкції стіни з газобетону;
фасади декоративна штукатурка по утепленню, металопластикові вікна
Перелік інженерного
обладнання об’єкта:

холодне та гаряче водопостачання, водовщве,
сміттєпровід, опалення: централізоване, п
підкреслити), вид індивідуальних опал

//
.

(Во$е1і Оаг 6000 \У)
Загальна площа будівлі, кв.
метрів

13317.5

15.
Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)
(за наявності)
Кількість поверхів
18__________________________________________________
Матеріали стін
газоблок____________________________________________
Кількість секцій (за
____________________________________________________
наявності)
Кількість квартир у житловому будинку та їх площа
Тип квартири
Однокімнатна
Двокімнатна
Трикімнатна
Чотирикімнатна
П’ятикімнатна

Кількість
квартир
135
68
2
—
--

Загальна площа,
кв. метрів
6045,2
3142,2
255,5
—
--

Житлова площа,
кв. метрів
2622,3
1604,6
123,5
—
--

9442,9

4350,4

Т Та л т т і т п \ л и о т т т о

Семикімнатна
—
Восьмикімнатна і більше
—
Усього
205
Загальна площа вбудовано-прибудованих
приміщень житлового будинку, кв. метрів
Місця для постійного та
тимчасового зберігання
автотранспортних засобів, їх
характеристика

Загальна площа

Кількість машиномісць

—

—

—

^

■{ЦІЯ

,ВН0^
-буд

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)
Загальна площа нежитлових
приміщень об’єкта, кв. метрів
Назва нежитлового
приміщення
Кладові приміщення (72
шт.)
Офісні приміщення,
магазин
Приміщення загального
користування

<оі м|
ради

3874,6

•~М

Функціональне призначення
нежитлового приміщення (для
житлових будинків)
Для господарсько-побутових потреб

Загальна площа, технічні
характеристики
332,5 кв.м.
1366,2 кв.м.

Для надання послуг
Вхідні групи, сходові клітки,
коридори, ліфтова шахта, технічні
приміщення, літні приміщення

кв.м.

16.
Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа,
протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо
(заповнюється щодо всіх об’єктів в одиницях виміру з урахуванням^ддаової продукції або
основних видів послуг):
Основні показники об’єкта

Одиниця виміру

загальні

/ а проектом
/ у тому чиріі пускового

с

1

И

Площа забудови
Площа земельної ділянки
Загальна площа будівлі
Загальна площа квартир
Будівельний об’єм
Житлова площа квартир
Площа нежитлових
приміщень
Поверховість

комплексу або черги
—
—
—
—

м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.кв.
м.куб.
м.кв.

1197,0
21495
13317,5
9442,9
42918,0
4350,4

м.кв.

3874,6

—

кількість

18

—

—

—

17. На об’єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними
будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, у тому числі щодо доступності для
маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після
випробування у визначеному порядку.
18. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені
в повному обсязі.
19. Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких
перенесено через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

Перелік робіт

Строки
виконання

Організаціявиконавець

Керівник
організації-виконавця
прізвище, ім’я, по
підпис
батькові керівника
керівника

20. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією 63405,013
тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи 62350,000 тис. гривень, витрати на
машини, обладнання та інвентар
—
тис. гривень.
21. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, 63405,013 тис. гривень, у тому
числі витрати на будівельні роботи 62350,000 тис. гривень, витрати на машини, обладнання та
інвентар —
тис. гривень.
22. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
населеного пункту відповідно до договору, укладеного_________ 30.06.2016 року_______ з______
(дата укладення договору)

Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

сплачено в повному обсязі
відповідно до графіку сплати пайового внеску Замовника
будівництва, що є додатком до договору про залучення коштів замовників будівництва
соціальної інфраструктури
об’єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної
м.Ірпінь від 30.06.2016 року за № 75_____________________________________________________
(документи, що підтверджують сплату пайової участі)
(для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються, зазначається підстава для звільнення)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підГйтовчих та
будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та
будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунштйя виявлених
недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі
та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них,
повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації;
сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист церсональних даних” я,
Оверко Ігор Іванович,_________________
__ _ _
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
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даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному юбсязі та недостовірних даних, зазначених у
декларації про готовність об’єкта до експлуатації,/ встановлена відповідальність відповідно до
закону.
Замовник

Оверко Ігор Іванович
(ініціали та прізвищ е)

МП

Примітки.

1. Кож на сторінка декларації ^підписується керівником замовника та засвідчується за наявності
печаткою зам овника (для ю р и ди ч н ої о со б и ) або підписується зам овником (для ф ізи ч н ої особи ).
2. Реконструкція, реставрація або капітальний рем онт о б ’єктів будівництва без зміни зовніш ніх
геом етричних розм ірів їх ф ундам ентів у плані, реконструкція або капітальний рем онт автомобільних
доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв ’язку, тр убоп р оводів, інш их л інійних комунікацій у
м еж ах зем ель їх розм іщ ення, а також комплексна реконструкція кварталів (м ікрорайонів) застарілого
ж итлового ф он ду і нове будівництво о б ’єктів ін ж ен ер н о-тр ан сп ор тн ої інфраструктури відповідно до
м іст о б у д ів н о ї д о к ум ен тац ії на замовлення органів д ер ж авн ої влади чи органів м ісц евого
самоврядування на відповідних зем лях дер ж авн ої чи ком унальної власності м ож уть здійсню ватися за
відсутн ості докум ента, що засв ідчує право власності чи користування зем ел ьною ділянкою .
3. В ідом ості щ одо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовн о о б ’єктів, для
проведення експертизи є о б о в ’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

яких

4.
В ід о м о сті
щ одо
техніко-економ ічних
показників
для
о б ’єктів
ін ж енерно-транспортної
інфраструктури зазначаю ться як опис о б ’єкта, а характеристика ж итлових будинків для таких о б ’єктів
не зазначається.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із з
Постановою КМ № 880 від 21.10.2015}

