
витяг
з Реестру будiвельноТ дiяльностi

lцодо iнформацiТ про технiчнi iнвентаризацiТ
единот державно[ електроннот системи у сферi будiвництва

Реестрацiйн и й номер докуменry: Tl 1,1 :87,13-5976-1298-3798

Стаryс документа; !iючий

3агальна iнформацiя

floKyMeHT 59/6,11 вiд24J2.2О21

Найменування об'екry iнвентаризацiТ Комплекс виробничих будинкiв з допомiжними
будiвлями та спорудами

Ти п технiчноТ iнвентаризацiТ повторна

Вид технiч ноТ iнвентаризацiI за заявою замовника

ТЕП технiчного паспорта Вiдомостi про технiчну iнвентаризацiю
виробничого будинку

Наявнiсть документiв на право проведення
будiвельних робiт на об'ектi

н

Суб'ект техн iч ноТ i нвентаризацiТ пп "хрБтl"(42967315)

Ознака надiй ноi' та безпеч ноТ експлуатацii'
о6'екта

lдентифiкатор о6'екта будiвництва та
закiнченого будiвни цтвом о6'екта

Не присвоювався

Адреса

Адреса Адреса згiдно
експериментальноrо
порядку

Наказ

XapKiBcbKa обл., Харкiвський район, flергачiвська
територlальна громада, м. Дергачi (станом на 1.1.01.2021),
вулиця Лозiвська , 6.1О1

не присвоювалась не
призначалась

lнформацiя про замовникiв

Назва Контакти Мiсце реестрацiТ Повiренi

ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНЕ
товАриство,,

УКРАТНА, XapKiBcbKa обл., Харкiвський район,
ff,ергач i вська територiал ьна громада, м. ýергач i

Не
зазначено



(станом на О1.01,2О21), вулиця Лозiвська, 6. 101

3емельнi дiлянки
Кадастровий номер
площа
Документ

Ознака вiдповiдностi
цlльового використання
та функцiонального
призначення земельноТ
дlлянки

бЗ22о1 1,1 0о:оо:Oо4:о698
7.4о3 га

державний акт на право приватноТ власностi на землю, ll-XP ОО1485 вiд
2в.,|2.1999

вlдповlдае

Пiдсумковi покезники о6'екта нерухомого мейна
lнформацlю не зазначено

Вiпповiдальнi особи

Nsп/
п

Посада ПI6, Сертифiкат контактний
телефон

Найменування
документа
про
призначення

Номер
документа
про
призначення

Дата
документа
про
призначення

1 lнженер
сертифiкований

СОСЮРКА ОЛЕНА
володимирlвнА
(АЕ ооз8з9)

О6'екти технiчноТ iнвентаризацaТ

назва о6'екта о6'ект тЕп

.r виробничиЙ будинок з
допомiжними будiвлями
та спорудами

Група будiвель,/
споруд
вид будiвництва:

lснуюча забудова

Дата початку

будiвництва: не

вказано

Дата завершення
будiвництва; не

вказано

Показник значення Примiтка за
чергами
i п.к.

Загальна площа
будiвлi , м2

1о8.6

z Будiвля контори
(основна частина) А-1

Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова
PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення
будiвництва: ,1968



Висота примilлень,
м

у тому числl: 2tr

Площа забудови,
м2

,|41.3

Висота будiвлi, м 3.5

Об'ем будiвлi, м3 495

z ТеРПСа а2 Конструктивна
частина
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

PiK початку
будiвництва: не

вказано

PiK завершення
будiвництва:196В

Конструктивнi елементи

lнженерне обладнання

Конструктивнi елементи

показник Значення

CTiH и Цегла

Перекриття Дерево

Фундамент Бетон

П iдл оги Лiнолеум , Плитка, Бетон

Покриття Азбесто-цементн i хвилястi листи

показник 3начення

опалення Мiсцеве

Вентиляцiя так

водопостачання так

Канал iзацiя та водовiдведення так

газопостачання Hi

Електропостачання та освiтлення так

показник 3начення Примiтка за
чергами i

п.к.

Площа забудови,
м2

16.9

Висота будiвлi, м з.5

Об'ем будiвлi, мЗ 59

показник значення

Стiни Цегла

Перекриття Дерево

Фундамент Бетон

Пiдлоги Бетон

Покриття Азбесто-цементнi хвилястi листи

lнженерне обладнання



I
.. ганок аЗ Конструктивна

частина
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва: 1968

показник 3начення Примiтка 3а чергами i п.к.

Площа, м2 41

,. майстерня Б Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва: ,l968

Конструктивнi елементи

lнженерне обладнання

показник значення

Електропостачання та освiтлення Так

Показник 3начення Примiтка 3а
чергами i

п,к.

кiлькiсть
поверхlв, од

1

Площа забудови,
м2

148,2

Висота будiвлi, м з.5

Об'см будiвлi, мЗ 519

показник 3начення

Стiни L]егла

Перекриття Дерево

Фундамент Бетон

П iдлоги Бетон

Покриття Азбесто-цементнi хвилястi листи

л. Haвic 6 Конструктивна
части F{a

Вид будiвництва:
lснуюча забудова

PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва: 1968



показник 3начення

Фундамент металевi стовпи

Покриття <Гнучка крiвля)>

lнженерне обладнання

показник 3начення

Електропостачання та освiтлення н

показник значення Примiтка за
чергами i

п.к.

кiлькiсть
поверхiв, од

1

Площа забудови,
м2

156.8

Висота будiвлi, м 4,5

Об'ем будiвлi, мЗ 7о5

Конструктивнi елементи

Показник эначення

Стiни Цегла

Перекриття Вiдсутне

Фундамент Бетон

П iдл оги земля

Покриггя дзбесто-цементнi хвилястi листи

Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

PlK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва: 1968

Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва: 1968

Показник значення Примiтка 3а
чергами i

п.к.

К iл bKicTb
поверхlв, од

,|

Плоц.lа забудови,
м2

3.4

Висота будiвлi, м 2.в

Об'ем будiвлi, м3 ,|о

z будiвля пiдсобного
господароства Г

Конструктивнi елементи



/ пlчь для сушlння цегли
Е

Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова
PiK початку

будiвництва: не

вказано
PiK завершення

будiвництва: 1968

Конструктивнi елементи

показник 3начення

Стiни Цегла

Перекриття Вiдсутне

Фундамент Бетон

Покриття ПВХ мембрана

Показник 3начення Примiтка зе
чергами i

п.к.

кiлькiсть
поверхlв, од

-1

Площа забудови,
м2

242,7

Висота будiвлi, м 3,2

О6'ем будiвлi, мЗ т77

.. сушильниЙ цех З Будiвля
Вид будiвництва:
lснуюча забудова
PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва:1968

Показник 3начення Примiтка 3а
чергеми a

п.к.

кiлькiсть
поверхlв, од

1

Площа забудови,
м2

1о49.6

Висота будiвлi, м з

О6'ем будiвлi, м3 3149

Конструктивн i елементи

Показник значення

Перекриття Вiдсутне

Фундамент L|егла

Покриття <Гнучка крiвля)) , Металева

л. сушильниЙ цех И Будiвля
Вид будiвництва:
lснуюча забудова
PiK початку

будiвництва: не



поверхlв, од

Площа забудови,
м2

159.8

Об'ем будiвлi, м3 479

Висота будiвлi, м з

Конструктивнi елементи

показник значення

Перекритгя Вiдсутне

Фундамент Цегла

Покриття (Гнучка крiвля>

показник значення Примiтка 3а
чергами i

п.к.

кiлькiсть
поверхiв, од

1

Площа забудови,
м2

1обо.з

Висота будiвлi, м 3

Об'ем буtriвлi, м3 3181

Ко нструктивнi елементи

показник значення

Перекриття Вiдсутне

Фундамент Цегла

Покриття (Гнучка крiвля>

,. сушильниЙ цех К Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва: 1968

л. сушильниЙ цех Л Будi вля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва: 1968

покаэник Значення Примiтка за
чергами i

п.к.

кiлькiсть
поверхlв, од

,|

Площа забудови,
м2

1обо.з

Висота будiвлi, м 3

Об'ем будiвлi, мЗ з18,|

Конструктивнi елементи

показник значення

Перекриття Вiдсутне

Фундамент Цегла

Покриття (Гнучка крiвля>>



/ сушильниЙ цех М Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

PiK початку
будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництваi 1968

Конструктивн i елементи

показник 3начення Примiтка за
чергами i

п.к.

кiлькiсть
поверхiв, од

,|

Площа забудови,
|,д2

12о4.9

Висота будiвлi, м 3

Об'ем будiвлi, м3 з6,t5

Показник значення

Перекриття Вiдсугне

Фундамент Цегла

Покриття <Гнучка крiвля>

.J сушильниЙ цех О Будiвля
Вид будiвництва;

lснуюча забудова

PiK початку
будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва:1968

Конструктивнi елементи

показник значення Примiтка за
чергами i

п.к.

кiлькiсть
поверхlв, од

,l

Площа забудови,
м2

213,1

Висота будiвлi, м 3

О6'ем бупiвлi. мЗ 639

показник значення

Перекриття Вiдс!пне

Фундамент Цегла

Покритrя <Гнучка крiвля>

лl будiвля пiдсобного
господарства П

Будiвля
Вид будiвництва:

lсl.]уюча забудова
PiK початку

будiвництва: не

вказано

PiK завершення

будiвництва: 1968

Конструктивн i елементи

показник значення Примiтка за
чергами i

п.к.

кiлькiсть
поверхlв, од

,1

Площа забудови,
м2

22,5

Висота будiвлi, м з.5

О6'ем будiвлi, м3 79



показн и к значення

Стiни Цегла

Перекриття Дерево

Фундамент Бетон

Пiдлоги Бетон

Покриття Азбесто-цементнi хвипястi листи

.. трансформаторна Р Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова
PiK початку

будiвництва: не

вкаэано

PiK завершення
будiвництва:1968

lнженерне обладнання

показник 3начення

Електропостачання та освiтлен ня Так

Конструкти BHi елементи

показник значення

Стiни Цегла

показник 3начення Примiтка за
чергами
i п.к.

Кiлькiсть поверхiв,
од

1

площа основи
(забудови), м2

1.8

Об'ем будiвлi, мЗ 4

Висота будiвлi, м ,t.8

Конструктивнi елементи

покаэник значення

Стiни Дерево

Перекриття Вiдсутне

Фундамент flерев'янi стовпи

П iдлоги flepeBo

Покритгя Азбесто-цементнi хвилястi листи

Будiвля
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

Дата початку

будiвництва: не

вказано

Дата завершення

будiвництва: не

вказано

показник значення Примiтка за
чергами
i п.к.

Кiлькiсть поверхiв,
од

1

Площа основи
(забудови), м2

18.5

Об'ем будiвлi, м3 65

Висота будiвлi, м з.5

лr вбиральня С



Перекриття Дерево

Фундамент Бетон

Пiдлоги Бетон

Покриття Азбесто-цементнi хвилястi листи

lнженерне обладнання

Z витяжка для печi N9.| Споруда
Вид будaвництва:

lснуюча забудова
PiK початку
будiвництва: не
вказано

PiK завершення
будiвництва: не
вкаэано

Показник 3начення Примiтка 3а чергами i п.к.

Площа, м2 7,1 цегляна

/ ВИТЯжКа Для печi N92 Споруда
Вид будiвництва:
lснуюча забудова
PiK початку
будiвництва; не

вказано

PiK заверч.lення

будiвництва: ,1968

Показник 3начення Примiтка 3а чергами i п.к.

Площа, м2 7.1 цегляна

л. ВИгр.яма N93 Споруда
Вид будiвництва:
lснуюча забудова
PiK початку
будiвництва: не

вказано

PiK завершення
будiвництва| 1963

Показник Значення Примiтка 3а чергами i

п.к.

Кiлькiсть,
tлт

,t

цегляна

Споруда
Вид будiвництва:
lснуюча забудова

Дата початку
будiвництва: не

вказано

Дата заверщення
будiвництва: не

вказано

Показник 3начення Примiтка 3а чергами i

п.к.

Площа,
м2

6 металевi
притки

Споруда
Вид будiвництва:
lснуюча забудова
PiK початку
будiвництва; не
вказано
PiK завершення

будiвництва: 1968

Показник 3начення Примiтка 3а чергами i п.к.

Площа, м2 199.7 цегляна

.Z Колодязь N96 споруда

Показник 3начення

jllзт"стачання та освiтлен ня так



Перекриття Дерево

Фундамент Бетон

Пiдлоги Бетон

Покритгя Азбесто-цементн i хвилястi листи

lнженерне обладнання

ra ВИтяжка для печi N91 Споруда
Вид будiвництва:
|снуюча забудова
PiK початку
будiвництва: не
вказано

PiK завершення

будiвництва: не
вказано

3а чергами i п.к.

Z витяжка для печi N92 Споруда
Вид будiвництва:
lснуюча забудова
PiK початку
будiвництва: не
вкаэано

PiK завершення
будiвництва: 1968

показник 3начення Примiтка 3а чергами i п.к.

Площа, м2 7.1 цегляна

Споруда
вид будiвництва:
lснуюча забудова
PiK початку
будiвництва: не

вказано

PiK завершення
будiвництва:1968

показник 3начення Примiтка 3а чергами i

п.к.

Кiл bKicTb,
шт

1 цегляна

споруда
Вид будiвництва;
lснуюча забудова

Дата початку
будiвництва: не
вказано

Цата завершення
будiвництва: не
вказано

Примiтка

Споруда
Вид будiвництва:
lснуюча забудова
PiK початку
будiвництва: не
вказано

PiK эавершення

будiвництва: 1968

.. Колодязь N96 Споруда

л. вигр.яма N9з

Показник 3начення

Електропостачання та освiтлен ня Так



Вrrл буввнilч;ва.
|ску|оча забудова

Дата початку

будtвництва: не

вказано

Дата эаверчJення

будiвництва: не

вкаэано

lснуючi о6'екти нерухомого майна
lнформацlю не заэначено

Примiтки
lнформацlю не эазначено

виконавець

(посада)

Сосюрка Олена
(прiзвище, lм'я, по батьковl)

малахова Анна Павлiвна

(поiзвйще, iм'я, по батьковi]

сосюркА олЕнА володимирlвнА
(прiзвище, iм'я, по батьковl)

СОСЮРКА ОЛЕНА
(прiзвище. iм'я, по батьковi)

floKyMeHT створено
в единiй державнiй електроннiй системi у сферi будiвництва.
flaTa створен ня: 09.0"1.2022

по казн и к 3начення Примiтка 3а чергами i

п.к.

rпибина
м

10 залiзобетоннi
кlльця

,a КОлодязь N?7 Споруда
Вид будiвництва:

lснуюча забудова

Дата початку

будiвництва: не

вказано

Дата завершення
будiвництва: не

вказано

Показник Значення Примiтка 3а
чергами
i п.к.

Глибина,
м

6 зал iзобетонн iкiльця


