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Вiллiл (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг
Голосiiвськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацiТ

м. КиiЪ, проспект
ГолосiIвський, 42

(044) 28 1_66-66, 28l -66-64

e-mail : dozvil_golos@uk.net
http://ac.dozvil-kiev.ua
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Вiллiл (I{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
flарнишькоТ районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. Олiйника, 2l

(044) 564-90-26, 572-04-40

e-mail : dozvil@drda, gov.ua
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м. Киiв,
проспектМаяковськог

о,29

(044) 546-99-00

e-mail: рidрrеd@чkr.пеt
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м, КиiЪ, проспект
Лiсовий,39-а
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Вiллiл (I-{eHTp) надання
адчiнiстративних послуг
!нiпровськоi районноi в MicTi
Кисвi лержавноТ адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. Бажова, 1 1/8

(044) 559-7з_78, 559-з0-25

e-mail: dozvid@ukr.net
http://ac.dozvil-kiev.ua
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м. Киiв,
проспект Героiв
Сталiнгралу,57

(044) 485-22-74

e-mail: oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

м. Киiв, вул. Маршала
тимошенка, l б

(044) 426-56-65, 428_0з -00,
426-44-00

e-mail : oboloncentre@i.ua
http://ac,dozvil-kiev,ua

мiськоi державноТ

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

Внесення змiн до декларацii
про готовнiсть об'скта до експлчатацii
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Департамент з питань державного архiтектл,lэно-будiвельного контролю
MicTa Кисва виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради

Вiллiл (I-{eHTp) надання
алмiнiстративних посJryг
Оболонськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi алмiнiстраuiТ



l.]
Вiллiл (Щентр) надання
адмiнiстративних посJtуг
Печерськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

м. Киiв,
вул. М. Омеляновича

- Павленка, 15

(044) 280-41-97

e-mail: cnap@pechrda.gov.ua
http ://ac.dozvil-kiev. ua
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Вiллiл (I-{eHTp) надання
алмiнiстративних послуг
Полiльськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстраuii

м. Киiв,
вул. Костянтинiвська-

Хорива,9/6

(044) 425 -42-44, 425 -5 1 -49

e-mail : dozvi lpodil@ukr.net
http ://ac.doZvil-kiev. ua
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Вiллiл (I-{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг
Святошинськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii

м. Киiв, проспект
Перемоги,97

(044) 45 | -27 -61, 424-1 5 -98

e-mail: dozvil-
center_Sv@uk.net

http ://ac.dozvil-kiev.ua
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Вiллiл (I {errTp) надання
адмiнiстративних послуг
Солом'янськоi районноi в MicTi
Кисвi лержавltоi адмiнiстрацiТ

м. Киiв, проспект
Повiтрофлотський, 4l

(044) 207-09-68

e-mail; cnap@soloT.gov,ua
http://ac.dozvil-kiev.ua

1.11

Вiллiл (I-{eHTp) надання
алмiнiстративних послуг
Шевченкiвськоi районноi в MicTi
Киевi лержавноi адмiнiстрацii

м. Киiв, бульвар
Т. Шевченка, 2614

(044) 235_з2_ l 6, 288 -22-62
2з4-92-,72

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac.dozvi l-kiev. ua

м. КиiЪ, вул. Богдана
Хмельницького, 24

(044) 278-71-60, 226-зl -97

e-mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac.dozvil-kiev.ua
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Iнформацiя щодо режиму роботи
.Щепартаменту (Центу надання
алмiнiстративних послуг

Графiк прийому:

.Щень тижня Часи прийому
понедlлок, середа 9:00- 18:00
BlBTopoK, четвер 9:00-20.00

п'ятниця 9:00- 16:45

субота 9:00- 1 6:00
недlJlя вихlднии

HopпtaTItBlli aKTII, яKIlltIl рег,Iа]rtеllтусться rlадання адпriнiстратlrвноi пос.пугп

J Закони Украiни, Кодекси УкраТни
Закон Украiни кПро регулювання rиiстобулiвноi
дiяльностi>, стаття 39- 1 ,

4 Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Порялок прийняття в експлуатацiю закiнчених
будiвництвом об'ектiв, затверджений постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.04.20l l Ns 461
кПитання прийняття в експлуатацiю закiнчених
будiвництвом об'ектiв> (далi - Порядок).

5
Акти центральних органiв
виконавчоТ влади
Акти мiсцевих органiв виконавчоi
влади/органiв мiсцевого
самоврядування

Упrови отрrrпrання адпriнiстратпвноi послуги

7
пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Подання заяви та вiдповiдних деклараuiй у разi
самостiйного виявлення технiчноI помилки (описки,
друкарськоi, граматичноi, арифметичноi помилки) у
заресстрованiй деклараrrii або отримання вiдомостей
про виявлення органом держаsного apxiTeKTypHo-
булiвельного контролю наведених у лекларачii
недостовiрних даних (встановлення факту, шо на
дату peccTparrii лекларацiТ iнформацiя, яка
з!Lзначалася в нiй, не вiдповiдала дiйсностi, та,/або

6,



виявлення розбiжностей мiж даними, зазначеними у
дскларацiт), якi не € пiдставою вважати об'€кт
самочинним будiвництвом.

8

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних дrrя оlримаЕня
алмiнiстративноi послуги, а також
вимоги до них

l, Змва за формою встановленого зразка
вiдповiдно до Порядку, наведеною у додатку l до
цiеi iнформацiйноi картки.

2. ,Щекларачiя про готовнiсть об'скта до
експлуатачii, в якiй виявлено технiчну помилку або
недостовiрнi данi.

3. Один примiрник декларацii про готовнiсть
об'екга до експлуатацii, в якiй враховано змiни:

- щодо об'ектiв, булiвниuтво яких здiйснено на
пiдставi будiвельного паспорта, за формою,
встановленого зразка вiдповiдно до Порядку,
наведеною у додатку 2 до цiеi iнформачiйноi картки;

- щодо об'сктiв, що за класом наслiдкiв
(вiдповiдальностi) належать до об'ектiв з незначними
наслiдками (CCl), за формою встановленого зрaвка
вiдповiдно до Порядку, наведеною у долатку 3 ло
цiеi iнформачiйноi картки;

- щодо самочинно збудованого об'скта, на яке
визнано право власностi за рiшенням суду. за

формою встановленого зразка вiдповiдно до
Порядку, наведеною у додатку 4 до цiеi
iнформацiйноi картки.

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

,Щокlшенти подЕlються замовником (його
уповноваlкеною особою)* особисто або
надсилitються рекомендованим листом з описом
вкладення до центу надання адм iнiстративя их
послуг протягом 3 робочих днiв з дня визначення
змiн.

l0. Платнiсть (безоплатнiсть) надання
алмiнiстративноi послуги

Безоплатно.

У разi пл:rтllостi:

l0.1.
Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягусться плата

l0.2.
Розмiр та порядок внесення плати
(алмiнiстративного збору) за
платну адмiнiстративну послугу

l0.з. Розрахунковий р.}хунок для
внесення плати

ll Строк надавня адмiнiстративноi
послуги

.Щесять робочих днiв з дня надходження iнформашii
(докрrентiв) про внесення змiн до лекларачiI про
робiт готовнiсть об'скта до експлуатацii.

12
перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноil послуги

Вiлслнi.

l)
Результат надання
алмiнiстративноi послуги

Внесення даних до единого реестру документiв, що
дають право на виконання пiдготовчих та
будiвельних робiт i засвiдчують прийнятгя в
експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'сктiв,
вiдомостей про повернення на доопрацювання,
вiлмову у видачi, скасування та анулювання
зЕвначених документiв згiдно з пунктом 15 Порядку.

l,+
Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Iнформацiя

.Щержавноi
розмiщусться на офiuiйному сайтi
архiтекryрно-будiвельноi iнспекцii

9.



Украihи у единому peecTpi локументiв, що дають
право на виконання пiдготовчих та будiвельних
робiт i засвiдчують прийняття в експlryатацiю
закiнчених будiвничтвом об'ектiв, вiдомостей про
повернення на доопрацювання. вiлмову у видачi.
скасування та анулювання зазначених докрtентiв.

* При зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться документ, що засвiдчус особу суб'скта
звернення та довiренiсть, якщо змвник дiс в iHTepecax iншоi особи.



Додаток l
ло iнформачiйноi картки

(найменування орпrну державliого apxiTeKrypHo-
будiвельного

контролю, якому надсиласться заява)

Замовник

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

мlсце проживання) серlя l номер паспорта,

ким, коли виданий, мiсче проживання;

найменування юридичноi особи. ii

мlсцезнаходження, код IuIатника податкlв згlдно

з е,ЩРПОУ або податковий номер; номер телефояу)

зАявА

Вiдповiдно до cTaTTi 39 | Закону Украiни "Про регулювання мiстобудiвноi дiяльностi" прошу
внести змiни до декларацii про готовнiсть до експлуатацii об'екта, будiвничтво якого здiЙснено на
пiдставi булiвельного паспорта / декларацiТ про готовнiсть до експлуатацii об'екта, що за класом
наслiдкiв (вiдповiдальностi) належить до об'€ктiв з незначними наслiдками (СС1) / лекларачii про
готовнiсть до експлуатацiТ самочинно збудованого об'€кта, на якиЙ визнано право власностi за

20рIшсIIliя]\l суду заресстроваllо1 р. N

реставрачiя, капiтальний ремонт)
код об'скта

(згiлно з .Щержавним класифiкатором булiвель та спорул ДК 0l8-2000)

F[айменування докумеtiта, що с пlдставою для змiни даIlих,

вlд 20_ N _, виданого

(вайменування органу, який вилав)

.Щолатки. l. Пункт 1 виклlочено

2. !екларацiя, в якiй враховано змiни,

З метою забезпечення ведення сдиного ресстру документiв, що дають право на виконання
пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдчують прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом



об'сктiв, вiдомостей про повернеIlня на доопрацювання. вiдмову у видачi. скасування та анулIовання
зазначених локументiв вiдповiдно до Закону Украiни "Про захист персонмьних даних"
я

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

дalю згоду на оброблення Moix персональних даних.

Замовник

М, П. (за наявностi)
(пiлпис) (iнiчiали та прiзвище)

(пiлпис) (iнiuiали та прiзвище) (серiя та номер
квмiфiкачiйного

сертифiката)

м.п
Головний
apxiTeKTop та,/або
iнженер проекту

(пiлпис) (iнiшiали та прiзвище) (серiя та номер
квалiфiкачiйного

сертифiката)

м.п

Примiтки. l. На кожнiй сторiнцi змви замовником проставлясться пiдпис, що засвiдчуеться його
печаткою (за наявностi). У випалку змiни замовника зiцва подасться дitочим
замовником з додаванням до Hei декларацii лро готовнiсть об'екта до експлуатацii, в
якiй зазначаються вiдомостi про замовника, якому передано право на будiвничтво
об'екта.

Iнженер технiчного
нагляду

2. Вiдомостi щодо iнженера технiчного нагляду та головного apxiTeкTopa (iнженера)
проекту можrгь не зазначатися у разi виконання будiвельних робiт за булiвельним
паспортом або приЙнятгя в експлуатацiю самочинно збулованого нерухомого маЙна, на
яке визнано право власностi за рiшенням сулу.



.Щолаток 2

до iнформацiйноi карки

ЗАРЕССТРОВАНО

(найменування органу державного apxiTeKTypHo-

булiвельного контролю, який провiв ресстрачiю)
20_ р. N

(пiлпис)
особи)
м. п.

(iнirriали та прiзвище посадовоi

ДЕКЛАРАЦLЯ
про готовнiсть до експлуатацii об'скта, будiвництво якого здiЙснено tla

пiдставi будiвельного паспорта

l. Iнформацiя про об'скт

(а.ареса та найменування закiнченого булiвничтвом об'скта згiлно з будiвельним паспортом)

експлуатачiТ (заповнюсться в разi прийняття в експлуатацiю окремкх булинкiв, булiвель,

спорул, якщо згiлно з будiвельним паспортом перелбачено булiвництво лекiлькох об'сктiв)

(кол об'скта згiлно з Державним класифiкатором булiвель та спорул ДК 0l8-2000)

2. Iнформацiя про замовника

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи, серiя i номер паспорта, ким i коли виданий,

мiсuе проживання, номер облiковоi картки платника податкiв (tte зазначасться фiзичними

особами, якi через своТ релiгiilнi переконання вiдмовляються вiд прийняття ресстрачiйного

номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомили про че вiлповiлному органу

державнот податковоi служби i мають вiлмiтку у паспортi); найменування юридичноi особи,

мiсцезнаходження, код платника податкiв згiдно з €ДРПОУ або податковий номер;

номер телефону)

3. Iнформачiя про повiдомлення про початок виконання булiвельних робiт

Найменування органу, до якого ,Щата подання
повiдомлен}rяподано повlдомлення

Ресстрачiйний номер

(найменування булинку, булiвлi, споруди, lцо с частиною об'скта булiвництва та готовi до



Iнформачiя про поштову/будiвельну адресу

5. Iнформачiя про документ. що посвiдчуq право власностi чи користування земельною дiлянкою

(лата, серiя, номер документа,

що посвlдчус право власностI чи користування земельвою дlлянкоюl дата,

номер дого8ору суперфiчiю (необхiлне зазначити)

6

та кадастровий номер земельноТ лiлянки)

Iнформачiя про проведену технlчнч lнвентаризацlю об'скта

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи, що проводила технiчну iнвентаризачiю, лата, номер

7. Характеристика iндивiдуальних житлових, садових, дачних будинкiв (за результатами технiчноi
iнвентаризацiТ)

Кi.rькiс,гь поверхiв 3ага,rьна площа, кв.
]\teTpiB

Житлова площа, кв.
MeтpiB

Нежитлова площа, кв.
MeтpiB

Кiлькiсть квартир

кiлькiсть Kl\lHaT

Матерiали зовнlшнlх cтlII

Перелiк iнжеttерltого обладнання: холодне та гаряче водопостачання, водовiдведення, опiulення:
централiзоване, пiчне (необхiлне пiдкреслити), вiд iндивiдуальних опaцювalльних установок
(зазначити),

Зага-пьна площа нежитлових будiвель об'скта, кв. MeтpiB

BapTicTb осItовних засобiв, якi прийллаlоться в експлуатацiю тис. гривень.

8. На об'ектi виконано Bci передбаченi булiвельним паспортом обсяги робiт з дотриманням
вiдповiдних державних будiвельних норм, стандартiв i правил. Обладнання встановлено згИно з

актilми про його прийняrтя пiсля випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони працi, забезпечення вибу<обезпеки, пожежноi безпеки, охорони навколишнього
природного середовища i антисейсмiчнi заходи проведенi в повному обсязi.

4.

паспорта технiчноi iнвеятаризачii)



ВВАЖАТИ ЗАКIНЧЕНИЙ БУДIВНИЦТВОМ ОБ,СКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦIi

З метою забезпечення ведення сдиного реестру документiв, що дають право на виконання
пiдготовчих та будiвельних робiт i засвiдч}тоть прийнятгя в експлуатацiю закiнчених будiвничтвом
об'сктiв, вiдомостей про повернення на доопрацювання, вiдмову у видачi, скасування та
анулювання зазначених документiв вiдповiдно до Закону Украiни "Про захист персонаJIьних
даних" я,

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

дatю згоду на оброблення Mo'ii персональних даних,

MeHi вiдомо, що за подання не в повному обсязi та недостовiрних даних, зазначених у декларачiТ
про готовнiсть об'екта до експлуатачii, встановлена вiдповiдаJIьнiсть вiдповiдно до закону.

(найменування посади)

М. П, (за наявностi)

(пiлпис) (прiзвище, iм'я та по батьковi)

Прrrмiтки. l. Вiдповiдно до ,Щержавного класифiкатора булiвель i спорул ДК 0l8-2000: lll0.1 -

булинки одноквартирнi MacoBoi забудови; ll10.2 - котеджi та будинки одноквартирнi
пiдвищеноi комфортностi; l1l0.3 - булинки садибного типу; ll10.4 - булинки дачнi та
садовi.

2, Кожна cTopiHKa декларацii пiдписусться керiвником замовника та засвiдчусться за
наявностi печаткою замовника (лля юридичноi особи) або пiдписуеться замовником
(лля фiзичноi особи).



,Щолаток 3

до iнформачiйноi картки

ЗАРЕеСТРОВАНО

(найменування органу державного apxiTeKTypBo-

буliвельного контролю, який провiв ресстрачiю)
20_ р. N

(пiлпис)
особи)
м. п,

(iнiшiали та прiзвище посадовоТ

ДЕКЛАРАЦIЯ
про готовнiсть до експлуатацii обl€кта, що за класом наслИкiв

(вiлповiлальностi) належить до обi€ктiв з незначними наслiдками (СС1)

l . Iнформацiя про об'скт

(адреса та найменування закiнченого булiвничтвом об'скга вiдповiдно до

затвердженого проекту булiвништва, код об'скта згiдно з,Щержавним

кrrасифiкатором булiвель та спорул .ЩК 0l8-2000)

2. lнфорrlаuiя про заNlовника

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи, серiя i номер паспорта, ким i коли виданиr],

мiсче проживання, номер облiковоi картки платника податкiв (не зазначасться фiзичнm"rи особами,

якi через своТ релiгiйнi перекопаttня вiдмовляються вiд прийняття ре€страчiйного номера

облiковоТ картки платника податкiв та повiдомили про че вiлповiлному

контролюючому оргаву i мають BiпMiTKy у паспортi); найменування юриличноi особи,

мiсцезнаходження, код платника податкiв згiдно з е,ЩРПОУ або податковий номер;

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноТ особи, серiя i номер паспорта, ким i коли виданий,

мiсце проживання, номер облiковоТ картки платника податкiв (не зазначасться фiзичними особами,

якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийнятгя ре€страчiйного номера

облiковоi картки платника податкiв та повiдомяли про ше вiлповiлвому

номер телефону)

3. Iнформацiя про керiвника замовника - юридичну особу



коЕгролюючому органу i мають вiдмiтку у паспортi; номер телефону)

4. Iнформацiя про вiдповiдальну особу - iнженера з технiчного нагляду

Найменування посади, прiзвище,
iм'я та по батьковi, номер

телефону

Назва, номер та дата документа,
що пiдтверджуе повноваження
особи на здiйснення технiчного

нагляду

Серiя та номер
квшriфiкацiйного сертифiката

5. Iнформацiя про генерального пiдрядника (пiдрядника
виконуються без залучення субпiдрядникiв)

у разi, коли булiвельнi роботи

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

серiя i номер паспорта, ким i коли виданий, Micue проживання, номер облiковоi картки 11латника

полаткiв (не зазначаеться фiзичними особами, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються

вiл прийняття ресстрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв та

повlдомили про це вlдповlдному контолюючому органу l мають

вiлмiтку у паспортi); найменування юриличноi особи, мiсцезнаходження, код платника

податкiв згiдно з еДРПОУ або податко8ий номер; номер телефону)

6. Iнформачiя про страхову органiзацiю (за HaяBHocTi)

(найменування, мiсцезнаходження, код шIатника податкiв згiлно з е,ЩРПОУ

або податковий номер, реквiзlтги логовору страхування)

7. Iнформаuiя про осiб, вiдповiдальних за виконання робiт

айменування посади, прiзвище,
iм'я та по батьковi, номер

телефону

Назва, номер та дата видачi
докрrента, що пiдтверджуе

повноваження особи на
виконання робiт

Види виконаних пiд
керiвництвом вiдповiдальноТ

особи робiт

8, Iнформаuiя про генермьного проектув.rльника (проектувальника)

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноi особи, серiя i номер паспорта,

ким i коли виданий, мiсце лроживання, номер облiковоi картки платника лодаткiв



(не зазначасться фiзичними особами, якi через своТ релiгiйнi перековання вlдмоыIяються

вiл прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платкика податкiв та

ловiдомили про це вiдповiдному контролюючому оргаву i

код платника податкiв згiлно з е,ЩРПОУ або податковий номер; номер телефону)

9. Iнформапiя про вiдповiдальних осiб генерaшьного проектувыIьника (проекryвальника): головного
apxiTeKTopa (iнженера) проекту, особи, що здiйсню€ авторський нагляд, а також особи, яка здiйсню€
технiчний нагляд

Найменування посади, прiзвище,
iм'я та по батьковi, номер

телефону

Назва, номер i дата видачi
документа, що пiлтверлясуе

повноваження особи

Серiя та номер
квалiфiкацiйного сертифiката

l0. Iнформачiя про проектну докрлентачiю

(назва, дата, номер документа про затвердження лроекгноi документацiт, результати експертllзи

проеtсгноТ документачii - найменування експертноТ органiзацij, код платника лодаткiв

згiлно з е,ЩРПОУ, прiзвище, iм'я та ло батьковi головного експерта!

серiя i номер квалiфiкачiйного сертифiката (за наявностi)

l 1 . Iнформачiя про документ, що дае право на виконання булiвельних робiт

Назва документа та найменування
органу державного apxiтeKTypHo-

булiвельного контролю

дата подання або реестрацii
документа

Номер документа

l2. Iнформачiя про об'скт

Мiсцезltаходжеllня обlскта

.Щата початку булiвничтва

Дата закiнчення будiвництва

Строк введення об'скта (черги,
пускового комплексу) в експлуатацiю

мають вiлмiтку у паспортi); найменування юридичноТ особи, мiсчезнаходження,



l3. lнформачiя про документ. що посвiдчус право власностi чи користування земельною дiлянкою

(лата, серiя, номер документа,

що лосвlдчус право власностl чи користування земельною дlлянкою, дата,

номер договору суперфiчiю (необхiлне зазначити)

та кадастовий номер земельноi лiлянки

14. Iнформацiя про проведену технiчну iнвентаризацiю об'скта

(прiзвище, iм'я та по батьковi особи, що провела

техвiчну iнвентаризацiю, дата видачi, номер паспорта технiчноТ iввентаризачii)

Технiко-економiчнi показвики об'скта (з урахуванням результатiв технiчноi iнвентаризаuii)

опис об'скта:

Hecyri KoHcTpyKuii

фасали

Перелiк iнженерного
обладнання об'скта:

холодне та гаряче водопостачання, водовiдведення, лiфт, смiттепровiл,
опалення: централiзоване, пiчне (необхiдне пiдкреслити), вид
iндивiдуальних опалювальних установок (зазначити).

Загальна площа об'екга,
кв. MeTpiB

l5. Характеристика житлових булинкiв (з урахуванням результатiв технiчноi iнвентаризачii) (за
HaяBHocTi)

Кiлькiсть поверхiв

Матерiали cTiH

Кiлькiсть секцiй (за
наявностi)

Кiлькiсть квартир у житловому булинку та ix площа

Об'ект мас TaKi ocHoBHi показники: потужнiсть, продуктивнiсть, виробнича площа, протяжнiсть,
MicTKicTb, обсяг, пропускна спроможнiсть, кiлькiсть робочих мiсць тощо (заповнюеться щодо Bcix
об'сктiв в одиницях вимiру з урахуванням цiльовоi продукчii або основних видiв послуг):



Тип квартири

Однокiмнатна
t_. 

--lЛвокlмнатна

Трикiмнатна

Чотирикiмнатна

п'ятикiпtнатна

естикl]\ltrатна

семикiмнатна

восьмикiмнатна i бiльше

кiлькiсть
квартир

Зага,rьна площа,
кв. MeTpiB

житлова площа,
кв. MeTpiB

Загальна
примiutень

площа

загальна площа

вбудовано-прибудованих
кв. MeTpiB

кiлькiсть машиномiсць

житлового булинку,

Мiсця для постiйного та
тимчасового зберiгання

автотранспортних засобiв, ix
характеристика

Характеристика iнших нежитлових примiщень (за HMBHocTi)

назва нежитлового
примiutення

Функчiона,rьне призначення
IIежитлового прилriщення (для

житлових булинкiв)

Зага:rьна площа, технiчнi
характеристики

l6. Об'скт мас TaKi ocHoBHi показники: потужнiсть, продуктивнiсть, виробнича плоца, протялснiс,гь,
MicTKicTb. обсяг. пропускна спроможнiсть. кiлькiсть робочих мiсць тощо (заповнюсlься цодо Bcix
об'сктiв в одиницях вимiру з урахуванням цiльовоТ продукцii або основних видiв послуг):

OcHoBHi показники об'скта Одиниця вимiру За проектом

I


