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iнспекцiя УкраТни
У,-, г авл l н ня доз Bi пьн их процедУр

Замовник Упрарлiннякапiта-пьцогоQyдiрнllцlва
JББ""ц"iМ, та по батьковi фiзичноi особи,

Се,вастопольськоТ Mic ькоТ,державноТ здч iчiстрацiТ,

- 

"iсПё 
про*"uап"ц фi, i 

"о*"р 
паспорга, номертелефону;

Еiлдiп t4етодолшii те здiйснення
м. Севастоцолр, вул. Ленiна,2. _ ,... , .__.._

дек/3., l,J.ЗsitУ ЭЭ!r7//"е
о''uп*Б -"^еДО"Рп o?1i,1l3J;&ъ#t33**1;i3;T.

ДЕКЛАРАЦIЯ
початок виконання булiвельних робiт

II черги булiвничтва VI мiкрорайону КамишовоТ бухти м, Севастополь,

,.rr.,*r."о i соцiальцого житла. Пусковий комшекс Nq7

(наймену вання об'скта булiвничтва)

поштова'будiвельна адреса м. Севастополь, VI мiкрорайо" Камишовоi

аuхiтектурно-булiвельна iнспекuiя У
(найменування органу, якому надсиласться деклараuiя)

вид будiвництва нове будiвництво
(нoвeбуДiвниЦт"o,р*o""'pyмств,рcтaвpаЦiя'капiтальнийpeмoнт)

код об'скта

технiчний нагляд здiйснюс кова Валентина Юрiiвна
GiБлц.jМr rа по батьковi особи,

квtlл iKaT - АТ Jt 000140, тел. (0692) 54-45-09
*рй *.r"р -"rr,ФЙiйного серrифiката, номер телефону)

Проектнадокументацiя розроблена прщцg9 пцlр",мство <Карбон>

Код СДРПоу з03424
код згiдно з едрпоу)

пiд керiвництвом (необхiдне зазначити):

, тазатверджена замовником

Севастопольськоi MicbKoT де

Наказ Уп iння капiтального iвництва
(дчrч Йч.рд*.*ня (для фiзичних осiб) чи прiзвице, iм'я, по батьковi та посада особи,

ii вiд 06.0 },lъ 13
(для юридичних осiб)

яка затвердила проекг, дата затвердження або назва, номер та дата влtдачl

категорiяскладностi III

В. о. начшtьника управлlння капrтшIьного
булiвниuтва СевастопольськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрацiТ

Найменування посади
вiдповiдальноi особи

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер

телефону

Найменування, дата
видачi та номер
документа про
пDизначення

Серiя та номер
квалiфiкацiЙного

сертифiката

Головний apxiTeKTop
проекту

Патока BiKTop
Анатолiйович

Наказ Товариства з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Карбон проект> вiд
06.07.2013р Ns5-AH

Серiя
ААJ\ъ000483

Головний iнженер
проекту

Лiнд Людмила
оттовна

Наказ ТовариЬтва з

обмеженою
вiдповiдальнiстю

<Карбон проект> вiд
06.07.2013р Ns6-АН

Серiя АР
Ns008303
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Експертиза проекту будiвництва проведена ТОВ кУкраihська будiвельна експертиза))
(найменування експертноi

}lЪ3-048-1з-кЧ/СВ/ДУ7 вiд 19.08.2013 р. Експерт - Харчук Юрiй Панасович,

сертифiкат АЕ М 000002
органiзацii, код згiдно з еДПОУ, прiзвище, iм'я та по батьковi вiдповiдального експерта,

серiя i номер квалiфiкацiйного сертифiката (за наявностi)

Вiдповiдальною особою проект}ъiLльника, що здйснюе авторський нагляд, визначено

лiнд Людмила оттовна
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

Мiстобулiвнi умови та обмеження забудови земельноi дiлянки виданi (*pi, об'ектЬ, для
проект}ъання яких мiстобудЬнi умови та обмеження не видаються):

Управлiння мiстобудування i архiтектури СевастопольськоТ MicbKoi державноi
(найменування органу, який видав мiстобулiвнi умови

адмiнiстоачii вiд 23. 10 .20|2р, Jt ГУо l 88
нии HoMeD та дата видачl

Земельна дiлянка використовуеться для будЬництва на пИставi:
ДОГОjОР ОРенДи Земельноi дiлянки укладений мiж Севастопольською мiською Радою та Управлiнням капiтального

(лерхавного акта, свiдочтва про право власностi_яа землю (дата, серiя, номер),
будiвництва Севастопольськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ вй05.02.2009р. М00006

договору оренди/суперфiцiю (лата, номер) (необхiдне зазначити)

Загальна площа будЬлi вйповЦно до проектноi докlментацii кв. метрЬ

OcHoBHi rтоказники об'екта будЬництва:

7910.0

Найменрання основного
показника

Одиниця
вимiрювання

В iдповiдно до проектноi докр{ентацii

загzuьнии у тому числ1 пусковог
комплексу або черги

Загальна площа будЬлi м2 з8з92,4 7910,0

Характеристика житлових будинкЪ (за наявностi) :

кшькlсть поверхlв 5 поверхiв + мансарда

кiлькiсть квартир у житловому будинку та ix площа:

Тип лвартир Кiлькiсть квартир
Площа, кв. метрЬ

загаJIьна житлова
Однокiмнатна 4,7 1935,0 ,754.0

двокiмнатна 35 2|82,0 1051.0
Трикiмнатна 13 1105,0 572,0
Чотирикiмнатна 5 502,0 275.0
п'ятикiмнатна
шестикiмнатна
семикiмнатна
восьмикiмнатна i
бiльше

Усього: 100 z{fiý124,g 2652,0

\

В. о. начальника у.rрu"Лi""я капiтальн
будЪництва Севастопольськоi мiсьIюТ
державноi адмiнiстрацii
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заг.шьна площа вбудовано-прибулованих примiщень житлового будинку, м2

характеристика iнших нежитлових примiщень (за наявностi) :

загаJIьна площа нежитлових примiщень об'екта булЬништва, м2 7'7,0 м2

З метою забезпечення ведення облiку декларацй про початок виконання будЬельних
робiт i вiдповiдно до Заколry Украiни "Про захист персон:tльних даних" я,

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

даю згоду на оброблення Mo'rx персональних даних.

MeHi вiдомо, що за поданшI не в повному обсязi та недостовiрних даних, зазначених у цiй
ДеКларацii та виконання булЬельних робiт без зареестрованоi декларацii з порушенням

стандартами i п вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

Замовник ленiна Ремьна Швець
(iнiцiали та прiзвище)

м. п.

ЗАРЕССТРОВАНО

(наftrлекування органу)

p.N

(пtдпис) (iнiцiали та прiзвище посадовоi особи)

м. п.
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Найменування
нежитлового примiщення

Функцiо нальне призначення
нежитлового примiщення (для

житлових будинкь)

Загальна
площа,

кв. метрЬ

Технiчнi
характеристики

Вбудованi примiщення нежитлов1 примщеня ,7,7,0
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