
Iнспекцiя,Щержавного apxiTeKTypнo - будiвельного
( НайМенування органу. якому надсилu.,.u." о.ппuрЙ" )

м. Севастополiк
Замовник

(прiзвище, iм'я та no Oar"noui фЙЙоiЙБЙ
03150, м. КиiЪ. вул. iйська, буд. б5

код згiдно з СЩРПоУ З14522З4

тел.:(0692) 47-9з-4З
код згiдно з С!РПоУ, HoMepieлeqloф

ДЕКЛАРАЦIЯ
про початок виконацня булiвельних робiт

поштова/будiвельна адреса

вид будiвництва

9905], м. Севастополь, вул. Льотчикiв, 10

нове будiвництво

дlючих пiдприсмств, ресrа"рацй,iЙБЙь"ий реЙо"9

код об'екта код об'екта 1212.9
(згiдно з !ерлtавнип,t *пuсфЙЙфЙЪулЬе*

кате складностi - III
та споруд дк 0 l 8-2000, категорiя .кпаrцюсri)

Технiчний нагляд здiйснюе Юдiн Микола Iванович
(прiзвище, iм'я та по батьковi особи.

IT м 004806, тел. (0б92) 93-91-36
серlя l номер квалiфiкацiйно.о с.рrrq,iпЙц ,омер,Йфо"9

l
ll л керlвництвом (необхiдне зазначити
Найменування

посади
вiдповiдальнот

особи

Прiзвище, iм'я та по батьковi,

#on,
Солодов Валерiй Васильовr.rч

тел.(0б92) 4З-2З-65

найменуван ня, дата видачi та
номер документа про призначення

Серiя та номер
квалiфiкаuiйноr,о

сертифiката
Головций
apxiTeKTop
проекту

Головний

ж\_
zitIDOeKTv l i ,.):

Наказ товариства з
обмеженоrо вiдповiдальнiстю
<Науково -дослiдний iнститlт

кМiстоупорядкування)
ЛЬ 11-АН вiд 28.05.201З р

АА ль 000886

l)
rý,
&/ lll А Б. Бvгярнкп

фш

) (iнiцizr,ти та прiзвице)



Та ЗаТВеРДЖеНа ЗаI\{ОВНИКОМ Наказом gfцq з обмеженою вiдповiдальнiстю
(дата затвердження (для фiзичних осiб) чи

<Грiн> J\Ъ 3 вiд 30 ня 2013 рок

категорlя складностi III

Експертиза проекту будiвництва проведена
(найменування експертноi

Това з обмеженою вiдповiдальнiстю <У дексп

код згrдно поу з76з544з
серiя та номер ква.iliфiкацiйного 

"ерiфl*rа бu "*""o.ri.1вiдповiдальний екс -Ха Юрiй Панасович

Мiстобудiвнi умовИ та обмеження забудОви земельноi дiлянки виданi (KpiM об'сктiв, дляпроектування яких мiстобудiвнi умови та обмеження не видаоться)
УПРаВЛiННЯ МiСТОбУДУВанЧя i архiтектури Севастополъськоi MicbKoi Державноi ддмiнiстрацiт

(найменування органу, який видав t"riстобулiвнi уrови

квалiфiкацiйний iKaT J\Гs АЕ 000002

вiдповiдальною особою проектувальник4 що здiйснюе авторський нагляд, визначено
Солодов iй Васильович

(прiзвище, iм'я та по батьковi)

J\b ГУо - \72 вiд31.08.2012
та обмеження. ix рессграцiйний номер та дата ;rцачi)

.Щогово земельноi дiлянки Jt 00027 вiд24 сiчня 2006
(деpжaвнoгoaкта,свiДoцтвaпpoПpaBoвласнocтiнaз@

Земельна дiлянка використОву€ться для будiвництва на пiдставi

договорУ оренди/суперфiцiю (дата, номер) (необхiдне заз"ачитф

Загальна площа булiвлi вiдповiдно до проектноi документацii, кв. MeTpiB

OcHoBHi показники об'екта будiвництва:

l8l75,62

Найменування основного
покztзцика

Одиниця
вимiрювання

Вiдповiдно до пр оектнот документацiI

загальнии у тому числi пускового
комплексу або черги

Зага_пьна площа м 18175"62 lы ъs2
Площа забудови 2м 2267,2 2267,2
Будiвельний об'см м- бз809,77 бз809,77
Кiлькiсть робочих мiсць рабlм -)l .5/

;i
а\
\й

кfrРХН),)
А.Б. Бугаенко

(iнiцiали та прiзвище)



Характеристика житлових булинкiв (за наявностi):

Кiлькiсть поверхiв

/

загаJIьна плоIца вбудовано-прибулованих примiщень, кв. MeTpiB

характеристика iнших нежитлових лримiщень (за наявностi):
загальна площа нежитлових примilцень об'екта будiвництва, кв. MeTpiB

Тип квартири

п'ятикiмнатна

шестикlмнатна

семикlмнатна

восьмикlмнатна t 0шьше

Найменування нежитлового
примiщення

Функцiональне призначення
нежитлового примiщення (для

житлових булинкiв)

Загальна площа, кв. MeTplB

Технiчнi характеристики

З метою забезпечення ведення облiку декларацiй про початок виконання будiвельних

робiт i вiдгlовiдно до закону УкраiЪи "Про захист персональних даних" я,

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

даю згоду на оброблення Moik персонilльних даних.

MeHi вiдомо, що за подання не в повноду обсязi та недостовiрних даних, зазначених У
цiй декларацiТ, та виконання будiвельних т без заресстрованоТ декларацiТ, з порушенням

визначених проектною ею, державними будiвельними нормами,
и l правил€lми, встановлена вlд blilcTb вlдповlдно до закону.

ТоВ <Гпiн> А.Б. Бугаснко
пис) (iнiчiа_irи та прiзвище)
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(iнiцiпu mа посаdовоi особu)


