
Відпов
повідомляв

ЗРАЗОК
Додаток 2̂  
до Порядку

Управління державного архітектурно--
(наймену^анш органу  ̂державного архітектурно-будівельн:ого

І будівельного контролю 
Перкаської міської ради

К(інтрс 

Замовник 
Шев^ен

(прізвищі 
18000,^

проживання

лю, якому надсилається повідомлення)

:о Олександр Олександрович
, ім’я та по батькові фізичної особи, місце
еркаська область, м. Черкаси,
, серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

бульвар Шевченка, 111, кв. 1
н о м е р  00Л1К0

паспорт
вої картки платника податків (не зазначається
ИС 111111 Придніпровським РВ

фізичншіи особами, які через свої релігійні переконання
УМВС України в Черкаській області 

01.01.1998
вшмовляг

ІГШ Й11
іться ВІД прийняття реєстраційного номера 
1111111

00Л1К0В0Ї картки платника податків та повідомили про це
тел.1050 1111111

відповідному контролюючому органу і мають

відмітку у паспорті), номер телефон)';

найменування юридичної осоои, її місцезнаходження.

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, 

номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про покаток виконання будівельних робіт пходо об’єктів, що за класом 

наслідкіїі (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками 
(СС1)/пї о зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних! 
робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до|

об’єктів з незначними наслідками (СС1)

ідно до статті 36 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності 
про початок виконання будівельних робіт, визначених державними!

буі[івельни
початок ви 

Реконстр

ми нормами, стандартами і правиламй/'про зміну даних у повідомленні про 
єонання будівельних робіт в ід__________________ 20___ (необхідне підкреслити).

^кція квартири № 1 без зміни зювнішніх геометричних розмірів'
фундамер тів будівлі У плані по бульвару Шевченка, 111 у м. Черкаси

місце розта
(найменування об’єкта будівництва)

щування об'єкта будівництва м. Черкаси, бульвар Шевченка, 111, кв. 1___

Підпис замовника



дата 1 номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва, найменування органу, який 
його прийн тв, 12 квітня 2021 року М  1212 Департаментом архітектури та_______

місто буі [Л'*вання Черкаської міської ради
(зазначається згідно з містобудівними ум овамїй та обмеженнями у разі, коли

за^ овннк отримав містобудівні умови та обмежс:ння під час реалізації експериментального

вид; будівні
П}юекту 3 присвоєння адрес об’єктам будіві

[цтва реконструкція І
ІИЦТІїа та об’єктам нерухомого майна)

 ̂  ̂ ■ 1
(ноЕІе будівнийтво. [іеконсіфукція,

5

код об'єкта
капітальні

1122.1 1
:й ре:донт)

Техніч]
(згідно 3 Державним класифікаторе 

пш нагляд здійснює інженЬр з тех
м бу 

НІЧІ

ційель та споруд ДК 018-2000)

іого нагляду Петренко Станіслав

Вікторові
(пр:

[ч, кваліфікаційний сертифікат с
ІЗВИП

ерЬ
іе, ім’я та по батькові особи,

І АТ .Чо 000001, тел. 050-525-05-05

Проект
серія і номер кваліфіікаційного 

на докутсіентація розроблена Ф ОП їв
сері

ане
ифіката, номер телефону)

нко Василь Петрович, паспорт

серія НС
(^аймензшання проектувальника,

\гд 4 4 4 4 4 4  ̂виданий Соснівськимі Рв! УМВС України в Черкаській
од згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькоЕ і особи/фізичної особи - підприємця

області 1112.1996. ІПН 2222222222. тел. Й50- 002-02-02______________
с е р ія  і НС мер паспорта, ким і коли виданий, номер обліковбї картки платника податків (не зазначається

фізични ш  особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного

номера о Злікової картки платника податків та повідомили іфо це відповідному контролюючому органу

і мають відмітку у паспорті), номер телефону 
ПІД керівниіцтвом (необхідне зазначити)

Наймен
пос

відповідал

ування
ІДИ
щої особи

Прізвище, ім’я та 
по батькові, номер 

телефону

Найменування, дата 
видачі та номер 
документа про 
пріїзначення

Серія та номер 
кваліфікаційного 

сертифіката

Головний в 
проекту

рхітектор Іваненко Василь 
Петрович

тел. 050- 002-02- 
02

Наказ ФОН Іваненка 
Василя Петровича 
про гіризначення 

головного архітектора 
п}юекту та 

відповідального про 
здійснення 

авторського нагляду 
№ 1 від 12.12.2020

АА №  000002
Іі
1

Головний і 
проекту

іженер - -

і
Підпис замовника

І



та затверд»

!

єна замовником 23.12.2020 і
(дата затв^рдж

і

ення (для фізичних осіб) чи

прізвитпе, Ім’я, по батькові та посаді1 осо :іи, яка затвердила проект.

назва, н6мер і дата затвеїрджения

Експер

Проводит

або назва, номер і дата видачі ]: 

гиза проекту б)^дівництва пре
і

ься відповідно до ч. 3 ст.

іозпорядчс 

)ведена ^
)Г0 Д(

КСГ

і'кумента (для юридичних осіб)

:ертиза проекту будівництва не

31 Закс)ну
(найменування експертної

України Про регулювання

містобуді
організації, код згідно з ЄДРПОУ,| прізвище, 

шої ДІЯЛЬНОСТІ» та Постанови К
ім’я

У1У
та по батькові головного експерта,

№  560 в ід  1 1.05.2011 РОКУ
серія і номер кваліфікаційного Сертифіката; ре зультати проведеної експертизи

(номер, дата звіту^; якщо ексі іерті іза не проводилася.

3(

Відпов 
Іваненка!

ізначається нормативно-правовий акт, відпов 

дальною особою проектувальника, і 
Засиля Петровича

ідно 

рцо :

до якого експертиза не проводилася) 

здійснює авторський нагляд, визначено

Інфору
вш:онзтоть(
Сидорен

(пріз

ація про генерального підр5 
“Я без залзщення субпідрядни
ко Ігор Володимирович,

вище, дм’я 

[дника (г 
ків)

та по батькові)

іідр|дника - у разі, коли будівельні роботи
і і

паспорі' сеЬія НС 010101, виданий

Соснівсьі
(прізвище, ім’я та по батіікові

им РВ УМВС України в Черкаській
())ІЗИЧНОЇ особи,

[ області, 01.01.1997,
серія 

КОД ОООС
і номер паспорта, ким і коли виданий, місце гірожіївання, номер облікової картки платника

000009, місце проживання: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси,
податі

вул. Хре
ів (не зазначається фізичними особами, які чбрез Свої релігійні переконання відмовляються

латик, 7, кв. 1, тел. 050-009-09-09
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

]ювідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); і

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

Містоб 
об'єктів б

згідно 3 ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону) 

удівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані п. 25 Переліку 
удівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження

ріе надают]
(найменування органу, який видав містобудівні умови

.СЯ, затвердженого наказом Мінрегіону від 06.11.2017 № 289
та ()бмеження, їх реєстраційний номер і дата видачі а(іо посилання на нормативно-правовий

Земель
акт, згідно 3 яким містоб; 

за ділянка використовується
удівні умо: 

ДЛЯ буді
ви та 

вни:
обмеження не видаються)

йтва на підставі інформація не
Підпис замовника



зазначається відповідно до ч. 4 ст. 34 Зак
(дата, с 

МІСТО б у ь

ерія, нолїер документа, що посвідчіує право 

ІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)__________

ласності чи користування земельною ділянкою.
ону України «Про регулювання

дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

Загальи
кв. метрів

а площа 
,4 .

та кадастровий номер з 

об’єкта відпові
ЄМЄД1)Н0Ї ділянки) 

дно до проектної документації.
(>7

Основі [і показники об’єкта будівництва:

Наймен >гвання
основного іоказника

Одиниця
вимірюваннії

ідповідно до проектної документації

загал;ьнии
у  т о м у  Ч И СЛ І

пускового компігексу 
або черги

Заі
плон

реконс

альна 
:адо 

" р З ^ к ц ії

67,4 67,4

Жгтлова 
плоп ;а до 

реконс'рзчсції
46,4 46,4

Загальна 
площа після 

реконс'рукції
67,4 67,4

Жіітлова 
площа після 

реконструкції
46,4 46,4

Кіі ькість 
житлових кімнат шт.

Будір
об

ельнии
єм М' 173,2 173,2

Річн 
в елек 

ене

потреба 
іт ір и ч н ій  

огії
тис. кВт.*год 6,02 6,02

РІЧНІ 

в теплов
потреба 

й енергії Гкал 12,4 12,4

Річн 
в в

потреба
оді

Кан алізація

тис.

тис.м^

0,28

0,28

0,28

0,28
Слас 

наслідків СС1 СС1

Підпис замовника



Характ
.'Ь>

с ь
КШЬКІС

кЬіькі
Загальй:
характї:
загальЕ 

кв. метрів
Коштоі) 

тис. гриве 
маїпнБи, ос

Додаю 
доБл^іентащ

З метої 
виьюнання 
закінчених 
вщ[ачі, ска 
захист перс

у тому' ЧИСЛІ витрати на будівельжі р
тис. гривейї

даю ЗГОД}' 
Мені в 

цьому пов 
проектом 
встановлен

,е, їм 

чх.
(прІЗВИЦІї

Ша оброблення моїх персональних дан
1ДОМО, що за подання не в повному оося 
ідомленні, та виконання будівельна 

виконання робіт, державниміи будіве 
а відповідальність відповідао до зако

Замовь

МП

Примітки.

ристика житлових будинків (за наявь: 
поверхів________________ ______
ьсвартир у житловом}' Оуді^нку та їх площа 

а площа вбудовано-прибудованих прйміні 
ристика інших нежитловюс приміщеї ь (з 
а площа нежитлових прі

•исна вартість оудівництва за затвердженою проектною документацією 550,555

ладнання та інвентар____
копії документів, що підтверджуїр 

:ії), засвідчені в установленоііу поряд:
ю заоезпечення ведення єдиного 
підготовчих та будівельних робіт

чостей пОуДіВНИЦТВОМ 0 0  ЄКТІВ, В1Д01
іЛ'вання та ан}'лювання зазначених до 
ональних даних” я, Шевченко Ол

ик ПІДПИС
(підпис)

експлуатацію  в установленої 
нерухомого майна;

2) у разі нового будівницт[ва 
місцезнаходження земельної

ОСТ]

:іень, кв. метрів______
Зі наявності)______ ;
шіщень об’єкта

іТЬ

Есу.
реєс 
і з 

ро 
куме 
екс

IX

.П>НЙ
яу.

будівництва.

рббти 550 ,555  тис. гривень, витрати на 
ь.

зміни (у разі коригутвання проектної

тру документів, що дають право на 
асвідвують прийняття в експлуатацію 
овернення на доопрацювання, відмову у 
нтів відповідно до Закону України “Про 
андр Олександрович_________ ,
■’я та по батькові фізичної особи)

31 та недостовірних даних, зазначених у 
робіт з поручпенням вимог, визначених 

ми нормами, стандартами і правилами

Шевченко 0 .0 .
(ініціали та прізвище)

1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується: 
його печаткою (за наявності).
Р . В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:
1) у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого і

у піорядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта

кадастровий номер земельної ділянки та 
ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт

будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) 
такою ділянкою.
В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво
якого здійснюється на замовлення органів державної влади чи органів місцєвогЄ 
самоврядування відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України “Пр(| 
регулювання містобудівної діяіьноСті“ та частини першої статті 12’ Закону Україні
“Про правовий режим територ 
Чорнобильської катастрофи”, у

;ї, що зазната радіоактивного забруднення внаслідо: 
разі відсутності відомостей, визначених підпунктам;

1 і 2 цього пункту, зазначається визначений замовником опис місця розташув; 
об'єкта.
У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в
містобудівних умовах та об 
відрізняється від інформації пр

(Меженкях для проектування об'єкта будівництва 
ю місце розташування об'єкта будівництва, визначено 

підпунктами 1 і 2 цього пуікту, додатково зазначається інформація про місц 
розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в таких містобудівних умовах т 
обмеженнях.

Підпис замовника



{Порядок 
змінами, в.

У разі коли об’єкту Оуди 
експериментального проекту з 
нерухомого майна, в інформації
відомостей, визначен
відомості про таку адр 
У разі зміни даних у 
об'єктів, що за класом 
наслідками (СС1), 
зазначається згідно з 
будівельних робіт щодо оО'єктів 
до об'єктів з незначішии наслідк
2. Реконструкція, реставрація аб 
зовніпшіх геометричних 
капітальний ремонт гвтомобільк 
зв’язку, трубопроводі з, ІШБИХ л 
також ко\шлексна реконстрзчс 
фонду і нове будівництво

НИЦ' 
ІІфИС̂
про

их абзапаїми 
есу
повідомлю 
наслідків 
нформацЬ 
раніше

Нні 
в іди 

пр 
йадіс 

що 
ами (

відповідно до МІСТОО) 
органів місцевого сал
власності мож>ть здійснювати

і ія

Д1ВН01 до 
юврядув;

К№1
ання

ання земе; ьвласності чи користув
3. Відомості щодо ек^спертизи 
для яких проведення експертизі 
бажанням замовника.
4. Відомості щодо загальної пл 
характеристики житлових 
інфраструюуфи не зазначаються

іфоеігі 
є 00

зщі будівлі відповідно до проектної документації та 
будинків для об’єктів інженерно-транспортно'

Пдоповнено додатком 2̂  згідно з 
несеними згідно з Постановами К М

ва присвоєно адресу під час реалізації 
оєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 
иіСце розташування об’єкта будівництва замість 
іретім - п’ятим цього пункту, зазначаються

о кап 
рів 
их 

нійн 
к 

00’  ̂
єн 
н 

я з 
нов

про початок виконання будівельних робіт щодо 
овідальності) належать до об'єктів з незначними 
о місце розташування об'єкта будівництва 
іаНим повідомленням про початок виконання 
за класом наслідків (відповідальності) належать 

СІ).
італьннй ремонт об’єктів будівництва без зміни 
їх фундаменту у плані, реконструкція або 

доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, 
іх колг/нікацій у межах земель їх розміщення, а 
ііарталів (мікрорайонів) застарілого житлового 
ісгів інженерно-транспортної інфраструктури 
гації на замовлення органів державної влади чи 
3. відповідних землях державної чи комунальної 
Зі відсутності документа, що засвідчує право 

діпяшсою.
гу будівництва зазначаються стосовно об’єктів, 
ов’язковим, чи у разі проведення експертизи за

остановою К М  Жк 404 від 07.06.2017; із 
\Ж2 3;Г/від 25.04.2018, Ж2 367 від 27.03.2019}

Підпис замовникгі


