LВИКОНАВЧИЙ ОРГАН киiвськоi МIСЬКОi
киiВСЬКА МIСЬКА ДЕРЖАВНА АДМI рАДИ
НIСТРАЦIЯ
Департамент мiськоrо благоустрою

2)
вул. Виwrородська. 21, и. Киiв, 041>74, факт. вул. Дсгrяр1•
вська, 3 l(корп. • тм. (044) 489-5U-05• дисnс:пч.489-36-06 489-33-72

•

Контрольна картка

№ 20200014-Др
Замовник
Виконавець

робiт

ТОВ "ОФIСНИЙ ЦЕНТР "ЛОЗНЯКИ,,
ТОВ "ЮНIБШД"

Вiдповiдалъний по кокrрольнiй картцi

вик011роб Бойченко О.С.

tfloc::140, ПJ!Ulllltla,, 111 • • ао 6,nuмo\

На тимчасове порушепня благоустрою та
йоrо вiдновлення в
зв'язку з

Встановлення.м тимчасовоi· огорожi на перiод niдг
отовчих робiт на об 'сктi

«Будiвництво житлового компr~ексу
»;

За адресою:

ДАРНИЦЬ:КИЙ район, Драгоманова вул.,
31-з
(P~iioн, еу.11.,
nровуnку, ruoщi i т.д.)

Наданi документи :

l . Аскод Лист №064/1173 вiд 23.01.2020, Вх №064/415
4 вiд

2. ДеI<Ларацiя про початок виконання пiдrотовчи
х: робiт

вiд

11.03.2020
11.11.2016

№ КВ 030163162351 (копiя)
3. Повiдомлення про змiну даних. у Декларацii: про
початок пiмотовчих. робiт вiд березня 2020р.
№ КВ 050200650697 (копiя)
4. Доrовiр купiвлi-продажу незавершеноrо будiвництв

5. Витяг з Державного реЕ:стру правочинiв (копiя
)

а (копiя)

6. Витяг про державку реЕ:страцiю прав (копiя)
7. Доrовiр оренди земельно1 дiлянки (копiя)

8.
9.
10.

Мiстобудiвнi ум:ови (копiя)

Витяr з черrового кадастрового плану

Будrенплан (копiя)

Осо5ливi умови виконання робiт:

1.

1Uдпр■ 1:Мсrеам, устакоаам, орrанhацiим
комунальиоi 8J11сиостi тернторЬlльн
оl rромци мкr1 КнО18 пороА~&СRВ■
проыдеин■ 1 ро1риn■, будiаел1,нп маllда
иiсць
нчнкiа на дoponis пrалыюrо корнстуаанн■
• м~х nромдеt1■■ будi8СЛЫ11П та
ремонтннх робiт на тернторii мiста
Киtаа проаодит11 аiдповiдио до архiти
nу бар'<ру заnер.-го Р01nор11Д8:еян
аиконаачоrо органу Киiас1,коi иicыrol
11м
рад11 (Кнiас•коi мiськоi дер:~кааноl
адмiиiсrр1цiТ) аiд 18.03.1018 Nt520.
nроведенИII робiт 1 р01рИ1Т8 а м~••
У pa1i
•ераоинs лiиiii аул1щ1, та аiааце ■п
1атомобi.J11,н11х дopir оод111П11 докуме
ро1rл11Д JIO КП «Центр
итацiю на

2.

При аико111ннi робiт в м~•х «черео
н■х лlнlА1, м1riC11J1лell, вул11ц1, та тро1Jа
рlв 11оtрtмуа1тис1,, аммог Закону Укр■l
«Про Нацiоиал1,ну попiцiю» n ст. 52-1
ни
311:оиу Укр1lни «Про дopo11CНilt рух1>
(иuвнiсn. оогоджеиих ороектiа та
opraиi1aцiT дорожи1,оrо руху 1 аiмlло
схем
м уnра8Лiин11 п~аеипtвноI дi8л1,ностi
ГУ H1цioн8Jlbltol noniцff ум. KиOli).
При внкоиа

3.

4.

opr1иi11цil доро11С111,ого

pyl[y».

ниi робiт на Го.-овних 1атомаriстрал■х м.Киса
а вiдповiдио до Закону

Украfни «Про АС(111С8••У охороиу opn■i
держааноt IIJ\цn УкраТни та nоС11,Аовнх
в
осiб» перед nо'lатком робiт nоiнtормуа■т
и Ynp■11J1iнu державt1оi Ol[opoнu Украiи
097-1017315-Игор• Аи■тол
н.

ОВАШIЯРОБIТ
початок

29

квiтня 2020р.

Заступник директора
М.п.

закiнчення

29

квiтня

2021 р.

_Марищеи С.С.
(П.1.Б .)

ВИКUНАННЯ РОБIТ ПОJI,ОВЖЕН О:
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Контрольва картка на оорушення благоустрою дiйсна на nротизi
закiнченu (nодовженни

-

10

-·

календарних диiв з дати

iI дiJ)

Вiдповiдальна особа за оформления контрольноi: картки

_ _ __ _ __
(Пiдпис)

Марищен С . С .
(П.1.П.)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник rолови

районноi' у м. Киf:вi державноi"
адмiнiстрацii"

-,-------_(ПIБ)
----печm
са)
(пiд11Ис,

»__ __ __ __20_р.

Акт
до контрольноi" картки
20
N120200014-Др вiд 29.01.20
ою:
про вiдновлення благоустр

, 31-з в Дарницькому р-нi
Адреса, район Драгоманова вул.
ТР "ПОЗНЯКИ"
Замовник ТОВ "ОФIСНИЙ ЦЕН
JЩ"
Виконавецъ робiт ТОВ "ЮНIБI

__ __ __ __ __ __ __

Мiсце виконання робiт

я
блаrоустрiй територiй шсл
пiдтверджу€мо про те, що
i
ено
Ми , що иижче пiдписалися
одж
овiдностi до поr
в повному обсязi у вiдп
но
овле
вiдн
т
робi
ння
она
вик
мевтацii:
(затвердженоi) проектноi доку

Назва орrанiзацiй та
уставов

Вiддiл контроmо за
благоустроf:м РДА

Виконавецъ робiт

ЗамоВНИI(

Балансоуrримувач
територiй:

Департамент мiськоrо
благоустрою

Посада

П1Б

ПiдпиСу дата,
печатка,mтамп

Лодаток 3

r

/

1

1

Витиг з Правил благоустрою м. КиЕ:ва вiд 25.12.2008 N,1051/1051 :J 1мiвам■ та доповневвямв
вiд 22.09.2011 N.ЗS/6251 1атверджеввх рiшевв•м Ккlвеысоi мiеысоi ради

1·2 · 1· Правила затвердженi Киiвською мiською радою в межах наданих iй повноважень з

ур~уваю~м державних, громадських та приватних iнтересiв та е обов'язковими ДЛJ1 виконання
в~~ма розм1щеними на територii' мiста Киева органами державноi влади, об'едюumями громадян,
пщприемствами,

установами та органiзацiями, громадянами,
громадянства, якi перебувають на територii мiста Киева.

iноземцями

та

особами

без

15.1.1. Пiдставою на порушення iснуючого благоустрою та його вiдновлення у мiстi КиЕ:Вi, е
контрольна картка на тимчасове порушеНЮ1 благоустрою. Контрольна картка на тимчасове

порушенш благоустрою та його вiдновлеНЮ1 на перiод викоНВНЮ1 земляних i монтажних робiт,
пов'язаних з прокладанням, перекладанНJIМ, ремонгом, в тому числi лiквiдацii аварiй iнженерних
мереж i споруд, будiвницrвом i ремоIПОм будинкiв, транспортних магiстралей, дорiг, площ,
iЮI<енерних вишукуванъ, благоустроем та озелененням територiй надаегься на пiдставi письмового
зверненЮ1. замовниха (забудовника), в якому повиннi буrи вказанi адреса, назва та характеристика
виконуваних робiт. До листа додасrься заявка установленоi форми (iвформа.цiя про виконавця
робiт i замовника).

15 .2.З. Заявка та наданi докумекгн опрацьовуються в Департамеmi мiського благоустрою та
збереження природного середовища (надалi-Департамент)

i за результатами, вида€ТЬся ковтрольна

картка на тимчасове порушення благоустрою.

15.2.4 Протягом одного календарного дня з дати отримання: конгрольн~i картки_ на тимчасове
порушення благоустрою, заявник зобов' язаний поiнформувати в письмовiй форм~ про по~ток

виконання робiт районну в мiстi Киевi державну адмiнi~iю за мiсце:м ~вед~~ робп, а
1 установи,

також власника (балансоуrримувача) земельноi дiлянки та пщприЕ:мства, оргаmзац1 1
повiдомлення яких передбачено нормативно-правовими актами.

15.5.4. Конrрольна картка пiсля закiнчення термiну ii дii повИIПlа буrи:
.
- подовжена - у разi необхiдностi подалъшого виконання робiт на об'ектi пicru1 перев1рки, з
~ причин неможливо було виконати роботи у вказаний термiн;

- закрита - у разi закiнчення робiт на об'Е:КТi, у тому числi з благоустрою, або коли робаrи не
розпочинались у зазначенi термiни.

15.5.5.
робiт

по

Для закриття конrролъноi картки необхiдно подати письмовi пiдтверджеНВJI виконання

вiдновлешоо

порушеного

благоустрою

органiзацiями,

причетними

до

пиrань

благоустрою.

У разi вiдмови вказаних органiзацiй надати цi пiдrвердження, рiшеНЮI про закркггя контрольноi
картки приймае Департамент.

15.5.6. Пiсля вiдновлення благоустрою та закритгJ1 контрольноi картки вiдповiдними
установами та органiзацiями конrрольна картка вважасrься захритою, а вiдпо:вiдальнiсть за
санhарно-технiчний стан територiй несе балансоугрнмувач.
\
15.6. Кокrролъ за виконанням робiт на об'€КТах благоустрою здiйснюсrьс11 Департаменrом
шляхом приiiнятrя робiт щодо вiдновлення благоустрою.

Пiдпр■Е:мствам, уетавовам, оргавi1ацi11м комувальвоi ВJiасвоетi територiальвоi rромадв
мiста К.€88 оrороджевви мiець роорвТN, будiвельвп. маiдав11вкiв ва дорогах заrальвоrо
корвстувавви в мiецп. проведевВJ1 будiвельввх та ремовтвп робiт ва тервторii мiста Квt:ва
проводвтв вiдповiдво до архiтвпу бар'1:ру 181'8ердzевоrо Роэпор~rджев"м ввковавчоrо

орrаву Квiвськоi мiеькоi ради (К■iвськоi мiськоi дераввоi адмiвiстрацii) вiд 28.03.2018
№520.

16.Z.4, ПР8 П~llf.Ae■вi робiт •• ороЬнll 111muri мaricтpaлetl " вутщ~. в •костi orop081 в■~rорисrову1ОТЬС11 дopmui б.nOICII Ь
~

поаiмер1ПU иатерiалJL

Opra~ •ici .._ll'O■JJOТI, роботи •• npof:lиiA частвнi иаriстралеl та вулвw., nоввввl УJСОМ11ЛUТУ111Т мiсц• провuевв• ро61т
■№J:ЩНIIИИ ПJ:ВIЧIIИИК 38tоС!аии бешеки доро.ньоrо руху: AQJIODIИ■ 31181С1М■ s псжращеВDUI nlтJJORDdч■■MK

l:lpaкrtpwtt11a11■, lипулывими СНПIIЛЬН-И tтрlлкамв, лlпарвм■, tпellWIЫIOIO унt4юРмо~о 3i eвtrnoeillб118■10'IНМB
11СТПа111н ~ ADJIOJIПliJ: робirниrdв п мuчкаи11 nомаравчевоrо кOJJi.opy Д.1111 дopucиi.ol те1:нЬс:м.

;е3 вuвиос:п IIК83U■J: заеоб\а робот11 лю,:еl на npo'ЬнlR частвнl ибopoпtri.CII.
омевхпа_тура, ld.m.xicn. та мlсце роnашувuв_в ~роавlх :uwdв Bll'JIIIЧIIOТЫII, ВПQАWЧ■ 3 uраперу роб1т ui a■iroиyюn.ai i
поввк■I вtцвовLцти
_....,_ поrоджувати з УДАI ГУ МВС Yкpal'llи в м. K■i:вi
' та lltOМ)'R8Jll.и'
.
. эатве"-••
,
.--~ и аеиам, 81С1· &,;vu,..,.no
пlдпpвntl:ТilOи Кid'вськоl мlei.lC'01' рада . "КиJqорсервlс".

Iмnyлi.eвi apiцn a08Вllld liyrи ваlмквутими веза.пежво вiд часу Аобв.

Про Wdнпrя р~iт шо;210 вiдновлеННJI блаrоус:~:рою складасrься акт обстеження про вiдновлення
благоустрою. JIКИИ € невщ' емною частиною до контрольноi картки

Поеадова особа вiдповiдальва по ковтрольвiй картцi п~
1eoirr. ~л.
Пiдпис
- · ---l=IIБ-----------

L

Додаток 3 1
до Порядку

Департамент

з

будiвельноrо

контролю

питань

державного

мiста

архiтектурно

Кие~~

органу Киi'вськоi' мiськоi' ради
державноi"
адмiнiстрацii)

ви~она~чоr~

(Кювсько1

м1сько1

.

(найменування органу, якому надсиласrься пов1домлення)

Замовник

(прiзвище, iм'я та по батьковi фiзично'i особи, мiсце

.

проживания, серiя

i номер паспорта,

ким

i коли виданий,

номер облiково'i картки платника податкiв (не зазначасrься
фiзичними особами, якi через сво'i релiгiйнi переконання
вiдмовляються вiд прийняття реЕ:страцiйного номера
облiково'i картки платника податкiв та повiдомили про це

вiдповiдному контролюючому органу i маютъ
вiдмiтку у паспортi), номер телефону ;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНIСТЮ

«ОФIСНИЙ ЦЕНТР «ПОЗНЯКИ»

02081, м. Киi"в, вул. Лнiпровська набережна, 19А
найменування юридичноi особи, П мiсцезнаходження,

код €ДРПОУ

38077991

код платника податкiв згiдно з €ДРПОУ або податковий номер,

тел.

(044) 220 14 40
номер телефону)

ПОВIДОМЛЕННЯ

про змiну даних у зареrстрованiй декларацii про початок виконання
пiдrотовчих/будiвельних робiт
Вiдповiдно до пункту 4 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положения" Закону Украi"ни вiд 17 сiчня
2017 р. N 1817-VIII "Про внесения змiн до деяких законодавчих актiв У краiни щодо удосконалення
мiстобудiвноi" дiяльностi" повiдомляю про змiну даних у декларацii" про початок виконання

пiдrотовчих/будiвельних робiт (необхiдне пiдкреслити), зареестрованiй _1_1_ листопада 201.о р.

№ кв

030163162351,

а саме: змiнено особу, вiдповiдальну за проведения технiчноrо нагляду на Кожуха Артема
(право на будiвництво передано iншому замовниковi; змiнено осiб, вiдповiдальних з

Серriйовича, квалiфiкацiйний сертифiкат iнженера технiчного нагляду серiя АТ №002851 ,
nроведення авторського i технiчноrо нагляду; проведено кориrу вання nрqек:rноi'-Д? ~ументацi"i

виданий 03 грудня 2014р.; змiнено особv., вiдповiдальну за проведеННя автЬрськоrо нагляду на

Гав илюка Олексан

В установленом~~F,~"аi'~f1J1<\\iО технiчну помилку (необ!_(i~е зазначити)) ·'
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ЗГIДНО З

ОРИГIЦАЛОМ :

I.0. riшечук
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-
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ко ри гув ання п роектно'i
до кументацi

'i в установленом у порядк
у.

та додаю засвiдченi в устано
вленому порядку копi'i докуме
нтiв, що пiдтверджують заз
наченi

змiни

Попереднiй замовник
(у разi змiни замовника)
(niдnиc)

(iнiцiали та прiзвище)

м.п.

З метою забезпечення
ведения единого реестр
у документiв, що дают
ь право на виконання
iт i засвiдчують

пiдготовчих та будiвельних роб

об'ектiв, вiдомостей про пов
ернення

прийняття в експлуатацiю зак

iнчених будiвництвом
у видачi, скасування та ану
зазначених документiв вiдпов
лювання
iдно до Закону Укра'iни "Пр
о захист персональних дан
_ _ _ _ __ _ _ __
их" я,
_ _ _ __ _ __::.=:::
:.:.___ _ _ __
на доопрашовання, вiдмову

даю згоду на обробл
ення мо'iх персональ
них даних.

_ _---- :--- -:-- -----::-- -:-:-- -:-- --- ::-- -:-''
(прiзвище, iм'я та по бат
ьковi фiзичноi' особи)

Менi вiдомо, що за под
ання не в повному обс
язi та недостовiрних дан
повiдомленнi, та викона
их , зазначених у цьому
ння пiдготовчих/будiве
льних робiт з поруше
проектною документацiею,
нням вимог, визначени
держав
х

встановлена вiдповiдальнiсть

ними будiвельними нормам
и, стандартами i правил
ами ,
вiдповiдно до закону (зазначас
ться у разi змiни замовника).

1. Наказ по ТОВ «ОФIСНИЙ
ЦЕНТР «ПОЗНЯКИ» «Про
призначення вiдповiдально'i
особи за проведения технiч
ного нагляду» № 1 вiд 29 .О 1.2
020
р.(завiре на копiя)
2. Квалiфiкацiйний сертифiкат
серiя АТ №002851 iнженер
технiчного нагляду Кожух
Артем Сергiйович (нотар
iально зав

Додатки:

iрена копiя)
«Про призначення вiдпов
iдально'i особи за прове
авторського нагляду» №
дения
29/01 вiд 29.01.2020 р.(завiрена
копiя)
4. Квалiфiкацiйний сертифiкат
серiя АР №010299 iнжене
р-проектувальник Гав
Олександр Володи
рилюк

3. Наказ ФОП Гаврилюк О.В.

мирович (нотарiально

завiрена копiя)
5. Договiр №09.12/19 «Про пер
едачу (вiдчуження) ма
йнових прав автора» вiд
09.12.2019 р. мiж ТОВ «IНТЕЛ
IТ ПРОЕКТ» та ФОП
Не
добой С.Ю. (завiр ена коп
6. Договiр №1/29 «Про переда
iя)
чу (вiдчуження) майн
ових авторс ьких прав»
29.01.2020 р. мiж ФОП Нед~бо
вiд
й С.Ю. та ФОП Гаврил
юк О.В. (завiрена копiя)
7: Наказ по ТОВ_ «ОФIСНИИ
ЦЕ

НТР «ПОЗНЯКИ» «П
ро затвердження проект
шдготовчих роб1т (кориг
у
ування)» №2 вiд 29.01
.2020 р.(завiрена копiя)
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