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на вiд

I-{eHTp надання
адмiнiстративних послуг

раЙдержадмiнiстрацii

П р о н ad ання iH ф о рл,t ацii'

на виконання окремого доручення .щерrкархбулiнспекuii Укратни вiд

16.06.2015 ý9 40-9s-оД Управлiння,Щержавноi архiтектурно-булiвельноТ

iнспекцii у Itiровоградськiй областi направляе для розмiщення на

iнформацiйних стендах :^ 
11 .рuзок запОвненоi декларацiТ про готовнiсть об'екта до експлуатацiТ

додаток 
-3 

до Порядку прийняття в експлуатацiю i проведення технiчного

обстеження iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних

будинкiв, господарських (присадибних) будiвелъ i споруд, громадських

булинкiв та булiвель i споруд сiльськогосподарського призначення I та II
кЬтегорiй складностi, якi збудованi без дозволу на виконання будiвелъних робiт
вiдповiдно до наказу Мiнрегiону вiд24.04.2015 N 79;

2) iнфостенд щодо aMHicTii.

С.М. БемЗаступник начальника

Чорнобривеuь
0522 22-з6-|6

вiд 16.06.2O|5 Nр I01rI-]r.20l2l t.l,t l965
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Матерiали cTiH
1

]I"Iегла

В0,0 br.KB., в тому .tислi: , гара7{ (лiт. В) 40,0 пt.кв.,

сарай (лiт. [) 40,0 шt.кв.

]

l

11лоrца госlrодарських
(прксадиб:,шх) будiвель i
споруд (кв. м)

з, хАрАктýристикл }китлових прим;щЕнъ

Ki;rbKicTb Kib,lltTr Заrальна шIоца (кв. м) ){иr:;tова ппоща (кв. br)

5э 250,0 115,0

Перелi к iлIхсеItерного

оOладlIаltllя
8g/рдраЕrд, гаря че водоп остачан }lя, rla rr ал i з.а tt i я,

iс},llттспровlд,gýgдgцqд.3\еYрауIiе, 
1l1ч}Iе, вlд 

\
l н;lивlд)/ал ьlцlхJс,га]Iовок (неоOхlдне пlдкреслити.). -

газовий котел

L

l
1

I

1

l
I
1

Площ* вбудованих або прибулованих примiIдеýъ (кв. лt)

4. хлрАктЕристикА }ý}китлових приh{IIдЕнь

при;\,IlщснLtя

гара}к (xiT. В)

сарай (лiт. l1)

Об'ект мас TaKi основиi пOказн}IкLI: поту;кгliсть, продуктивнiСть,
виробнича ллоша, пр:,rя..t.нiсть, мiс,гкiсть,. обсяг, проliуск}Iа, провiзrrа
здатнiстъ, кiпъкiстъ рСбочлiх мiсць Toulo (загlовнIоеться на громадсъкi
-lбудинки I ,га II категорiй складллостi,.' будiвлi , та споруди
сiльськогосrrодарськогO'призкаченця I та II категорiй складностi в одиницях

I iазвl Ltоказttttка Одиииця вимiру i. K}tbKicTb

1

]

]Кfl t<Киiвеьке M,icbKe БТI>>, ДегrярьOв ] ЗО.ОS.tS ]Ресстр.ноьсер 0001

}4.1. (ссртlrфiкат АЕ 12З456)
]
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Irrфоршrацiя не
зазначаеться

;l.?r"ýl

киjll проставJIеlIо

кП: ятýсtк6,.ýiсiке l.,:,l,,l],,, .:

1,',234:56

10,000

]rýфор$а*и..Прii]мсмбigЕ:яадiйкоj',.',:: 6'.'''''йоj.ёксФiтмцiТ rэ6'екtа

будйику i fýспlбдарськиi.спOрrп



я',:t;ýйЬý lяа*,lяайпрйt,,Уiялой*rоrо'яriлiд*Й,'перs Яi&b;Mbi; эi,',*одiяя"



ýplrirMa loт,l,crl ý експлуirта r{iKl lIaýTY11lll oб'cKTlt:
вiдl,алыli (сади,бнiJ ;кт,Етловi б иIIкl{" с olJl. jtilLl1ll ()\,JtиlIK л II q пёI L,1\r.',lqll! l)l\l

IlDиса ибнi) бчлiялi i спо и fзбчповалri з 5 сеппtlя 1992 шо 12 ня 201 l
pqKy);

onilo техн].lног0 пасшорта iз вiдьriткою пр0 rlроведене технiчне обстехtення).

IT"" ,эrахiзаt\ii бyлllrlKy llJlоIltolo бisтьже 300 I{lз. }I. (госltол:tрсьtсttТl-\Jl)\ Jl\

спср}'лI{ бi;lьшс 10S ка" м.) пбо гро]tlадсьltого бу&*ххrку I-II катеrорii скдадлlоgтi
rIll б,v_лiвелl, 

.T:l . 
сll()р\,л сi.-ll,с1,1iогосlltlларського IIризllаilсIIItя 1-Il категорiТ

склilдllостi слiд зiбраги tIастчп.l{ий пакст документiв:
ý_n? Jаяв},;

eKcir.,lya гаt_tiТ;

прева
кOп]1{}власиOстi чи KoprrcT),I].il{Iiя зе}{еJ]ъиOло дi;хяхlкою, }J& якiй розмil_tiеl,tо об'ект та

.\ I l t LlнOго 
1 Il]сп ()D,гal.

З даllи]\1 гlilкс,гоfl" 
. 
ltoKl,пlctlтiB c_Ii;t зIJерIlуl ися до L[elll,py tla/lil,1iIя

a;rrrirricтpaтиBIlиx noc.,Iyl, (Ill-tAП) в обласllопtу шентрi, якttй прийьrе докуI\1еl{ти i

Ilсрсдасl'ь j'x до вiлповiдrttli iltctreKцiT. iнспеltt(iя протягом лссят!t робо.lllх дIliв з /iаl,и
иадходженхя д0 иеi декпiiрацii ттеревiряс пOв}{оту зазначенмN zлм лаýуIх та IIа
безс.п,;lхтиiй ocllclBi ресструс гrодаliу декларацirо. lliсr:я проведення ресстрацii 0дi{1{

примiрник зжиlllастъсrl в lнсrекцiТ, яка Ti зilре€]сl,руваJlа, а другrлй приз.tiрt;ик з
вiдшtiткоtо I itcпcttl_tii,tcpc з Цl lд П повсlrтастл,ся зilмовlIик),.

1Зt;ср,г:tсrlrl vll:!l,v, tIttl бv,lille.rчtlrt nutlicJilt ttc Ilencлбa.tltc ý!t.q:t,1,1t
гDоrtitл я l l :t пl ll lllT nit tb_1.1 lt х clt ll к t t i ii.

ýi;lьш дет*лъ}rу irlфоlзм,lltilо ýrt лrоэкете ol,plI}Iill-lt за т8леt}оиоrrt
(( I,{l I) 1l Il ()Т .,I i l l iTl> f; epirta l) х б},л i l l с п еItцii YltpaTr r lr

0_8 80-210-{} 1 1.


