Iнспекцiя ДАБК в м. Севастополь

(наitпtенувавня органу, якоNlу IIадсиласться декларац|я)

Замовник Управлiння капiтального будiвництва

Гl,ry

ДЕКЛАРАЦIЯ

про початок виконаЕня будiвельних робiт
Будiвництво комплексу доступного i соцiального житла лругоiчерги VI мiкрорайону Камишовоi бухти
м. Севастополь. Пусl<овi коN,lплекс]{ IГ!

1

, N9 2, N9 З.

Жllтловий

будr,rнок N9 3"

(наriменуваиrrя об'скта будiвtiицтва)

поштовrбудiвельна адреса м. Севастополь, VI пtiкрорайон КамишовоТ бУхти
вид будiвництва

нове будiвництво

ючих пiдприемсгв, реставрацiя, капiтальний ремонт)

(нове будiвничтво, реконструкttiя, технiчне переоснащення

I.пд

обl(,т{та 1|22. i. категорjrr складностi - III
цrt

ittto;.'lcp,IirBttttlt K;tactI,],iKrtopor,r',1 зi,r ,b1.1\lJ] )lДI(0]8-2,,t0

кllеtорtяск:.,лносti)

(riрiзвttшiе, iлl'я та по батьковi особrI,

квалiфiкацiйнiй сертифiкат - АТ N9 000140, тел. (0692) 54-45-09

серiя i rзoMep квалiфiкачlйrного сертtлфiката, номер телефону)

розроблена Товаlэиство

11роетiтна документацiя

з обмехtеноIо вiдповiдальнiстIо

Карбон Проект
(найменування проегryваJIьника,

код

€дрпоу

з8909525

код згiдно з еДРПОУ)

пiд керiвництвоN{ (необхiдне зазначити):
Найменування, дата
видачi та номер
документа IIро
призначеЕня

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону

Найменування rrосади
вiдповiдальноi особи

наказ Товариства з обмеrкеною

Патока

Головний

вiдповiдальнiстю

BiKTop Анатолiйович
тел. 095 З'l0 60 25

apxiTeKTop проекту

АА N900048З

вiд l3.01.2013p. JФ 1-АН
наказ Товариства з обмеженою

вiдповiдалыtiстtо

тел.06В 925 69 49

та затверджена замовником

серiя

,.Карбоl I-Проект"

Лiнд
Людмила Оттовна

Головний
iнженер цроекту

Серiя та номер
квалiфiкацiЙного
сертифiката

вiд

серiя АР

,,Карбон-Проект'
13,0l, 2013р, Ng

Наказ Управлiння капiтального будiвництва
(лата затвердlltення (лля dliзlrчнltх осiб) ,rц лпl.о,п,че, itu'я, по баr'ьковi та ПОСаДа ОСОбll,

вiд 09.01.2014р. Nq 1
_Севастопольськоi lticbKoT дерlItавноi адмiнiстрацii
(для lоридllчних
та
вttдз.ti
"по

rurо"рлпr,u прое.кr, даrа затВерд)l(еititЯ або назва, HoNlep

категорiя скrlадностi

N9 00830З

2-Ан

розпорядчоr,о документа

дата

осiб)

цI

Експертl.тза проекту будiвничтва
<YKnaTHc
органl3ацIl,

код згlдно з

В. о. нача,тьника управлiння ка
булiвничтва Севастопольськоi м
державноi адмiнiстрацii

!:r. к

Bi вiдповiлального

експерта,

lý*

.ъ' rf

ryll а:.\ * *"-- v),
.' : -' ,2лl;tli }u

-,\,:1a'i,Hiц*

-'']::::;.i,

*-

;

ц" /!/

Ленiна PeMiBHa Швець

/

мз- I66- l з вiд 27.08.20l

j

головний експерт * Шевчук Олександр днатолiйович,
сер]я l номер квалiфiкацiйного

ифiкат АЕ N9 00104З

серти(liката (за i,а""цостi)

вiдповiдалъною особою проектувальника, що здiйснюе авторський
нагляд, визначено
Патока Bi
Анатолiйович
(прiзвrlulе, tм'я та по багг,ковi.1

Управлiння мiстобудування i aoxi
(найпленування органу, який

Севастопольськоi MicbKoT де

видавrБйбявrrЦrлr""и

адмiнiстрацiТ вiд 2З.i0,2012р.

ЛЬ

ГУО

18В

iйний номер та дата видач

Земельна дiлянка використовуеться для будiвництва на пiдставi:

нди земельнот дiлянки уклqденtлй Millt Севастопольською llicbkolo
Радою та
(дер)Iiавного aKтa, свiдоцтв; пI)о лl)аво uпасной na з"";rio
1дата,;ерi", noMep),
внlrцтва Севастопольськоi п.tiсько'i дер2!авноi адпtitliстрацil вiд Oi.OZ ZООЯп
цOговору орсндll/суперdlI цilо (лата, номер) (необхiднеЪазlrгпл ги)

lI]няl\{ капlта_ць}iого

м

00006

загальна площа будiвлi вiдповiдно до проектноi
документацiт, кв. MeTpiB
OcHoBHi показники об'екта будiвництва:
IJ

айr,tеriув аI{Iiя осIIовitого

показника

вlтл,liрtt,lваlrня

Загалъна площа будiвлi

i

дiно ло l]poeкTtIoi док},\{еrтт:rцi

]]i.,i],a-rt]JHиlI

у

Toj\,{y IILIсл1

п)iскоl]огс

6 з68,77

:

4 поверха + цоколь + мансарда

кlлькlсть квартир у х(итловому будинку та ik площа:
Ттлп

квартир

Кiлькiсть квартир

Однокiмнатна
Щвок мнатна
Трикiмнатна
Чотирикiмнатна
п'ятикiмнатна
шестикiмнатна
семикiмнатна
восьмикiмнатна i

55
25

Пriоtца, кв. MeTpiB
загальна

житлова

2 з88,7

9\з.9з

556,1

i

5

4з2,01

841,4
248,6з

85

4 з]6,82

2 0аз,96

1

бiльlrте

У.,dь(rЁO'ь

'2l'l'
l: i

, i,r

;;ll[l'-;

,;
,

,r

,

фоййu,

В. о. начальника управлiння капi
будiвництва Севастополъськоi Mi
державноТ адмiнiстрацiТ

l

КОМплекс)r або черги

14 899,2

м2

Характеристика житлових будинкiв (за наявностi)
кiлькiсть поверхiв

l} i лr r clB

Олиilлlця

6 з68,]7

Ленiна PeMiBHa Швець

/

загальна пдqтrlа вбудовано-прибудованих примiщень житлового будинку, м2

характеристика i нших не},(итJlовIlх прилtirцень

(з

а наявностi)

I 0з6,42

:

загальна площа нежитлових примiщень об'екта будiвництва, м2

955,53

НайменуваFIня
нежитлового примiщення

Функцiональне призначення
не}китлового примiщення (для
х(итлових будинкiв)

Загальна
площа,
кв. MeTpiB

Вбудованi примiщення

офiсно-торгiвельне

g55 5з

Технiчнi
характеристики

З метою забезпечення ведення облiку декларацiй про початок виконання

булiвельних

робiт i вiдповiдно до Заttону УкраiЪи "Про захист пepcoнarrbнI{x даl]их" я,
(прiзвище, iм'я та по батьковi t)iзичноi особи)

даю згоду на оброблення Moix персональних даних.

MeHi вiдомо, що за подання не в повному обсязi та недостовiрнIrх даних, зазначених у цiil
декларацii, та вт,{Itопатлтля будiвельFILIх рэбiт без зареестрtэll;rliо)'дlеtt.ltаlэацii, з порушеllilяt4
I]I,I]\{ог, 1]},lзI]заiеlI]jх п]]оект}Iою док},},1еi]таi_iiстс, дер)Iiав}l}INiи бl,лiвельнлiми l]opп{aN{ll,
стандартаN{и i правилами, встановлена вiдповiдальiлiсть вiдповiлтто до закоI{у.
Замовник
Швець Ленiна PeMrBHa
(iнiчiали rа прiзвище)

),{а

Qlар

к бp/,fltax:alоаt

(tнtцiали та прiзвице посадовоi особи)

м, п.

