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СПИСОК АВТОРСКОГОКОЛЛЕКТИВА

Федоров А.В.
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Основания для разработки

Детальный план территории для строительства и обслуживания жилых

домов, хозяйственных построек и сооружений по ул. Фрунзе в шт. Ямполь

разработан согласно договора Ле 113/07 ГС между Ямпольский поселковым

советом н ФЇІП Федоров А.В., действующего на основании квалификационного

сертнфнґата на разработку градостроительной документации - серия АА М.)

00075'. от 26.10.12 г.

Основанием для разработки проекта является задание на разработку

*='=їьчого плана территории земельных участков общей площадью 0,1997 та,

:=. строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных построек и

:::;ужений по ул. Фрунзе в шт. Ямполь, Краснолиманского района Донецкой

области.

Цель и задачиработы:
Главная цель детального плана территории состоит в определении

функционального назначения параметров застройки земельного участка и

определение всех планировочных ограничений использования территории в

СООТВЄТСТВИИ С ГОСУДЗРСТВЄННЬІМИ СТРОИТЄЛЬНЬІМИ НОРМЗМИ И СЗНИТЗРНО-

ГИГИЄНИЧЄСКИМИ НОРМЗМИ.

1.2. Исходныеданные, используемые в работе

При разработке детального плана территории использовались

законодательные, нормативные, методические документы, справочные

материалы и исходные данные, предоставленные Заказчиком.

Законодательно-нормативные документы:
- Законы Украины "Про регулювання містобудівної діяльності" (Ш.-

Щ), "Про основи містобудування" (Щ), "Про архітектурну діяльність" (Ш),
"Про землеустрій" (Ш);

- Державні санітарні правила планування та забудови населених

пунктів (затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я від 19.06.96 р.

ыт);



- ДБН Б. І . 1-14:2012 "Состав и содержание детального плана

территории";

- ,:[БН 3 60-92** "Градостроительство.Планировка и застройка

городскпх и ее.“: скнх поселений";

- ДБН БЗС-52011 "Благоустрій територій".

[Ір.птные данные:
“': " " ' " '- ? ' ""“ ,:[ЄТЗЛЬНОГО плана территории ИСПОЛЬЗОВЗНЬІ материалы:-:. =..2-.----Аь

-='-'=-*з.льный план пгт. Ямполь Краснолиманского района Донецкой
- .....

, - - -,-'у-- ...;--хц
- **ографическая сьемка масштаба 1: 10000; 1500.А»--

З Материалы существующих инженерно-геологических изысканий с

С:-".ЦЄСТВУІОЩИМИМЗГИСТРЗЛЬНЬІМИИНЖЄНЄрНЬІМИ СЄТЯМИ.



2.ХАРАКТЕРИСТИКАМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБ'ЬЕКТА

Земельный участок, на котором рассматривается возможность

строительства жилых домов, находится на территории Ямпольского

поселкового совета и относится к категории земель жилой и общественной

застройки.

Рассматриваемый участок расположен в западной части пгт. Ямполь.
Поселок городского типа Ямполь расположен в 15 км от Красного

. имена. В Ямполе находится станция Донецкой железной дороги (расположена
:-:; :инии Красный Лиман - Никитовка). Ямпольскому поселковому совету

: : :чхнено село Закотное.

Рельєф проектируемого участка равнинный.

Проектируемые обьекты расположены по ул. Фрунзе в пгт. Ямполь,
ЕЇ: ;; І-ІЗІІІМЗНСКОГО района Донецкой области.

Рассматриваемый участок с севера ограничен ул. Фрунзе, с востока и юга

:::-хані со сложившейся усадебной застройкой по ул. Фрунзе, с западной

*раничен грунтовым проездом.
Звезды на территорию проектируемых усадебных участков

:::е:тз:яются с ул. Фрунзе и грунтового проезда..
О

2“. ::::и проектируемых участков составляют: 1094,87 м2 (участок гр.
етих-35:40 СВ.), 903,08 м2 (участок гр. Полуниной И.И.).

3. АНАЛІІЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРІ/ІТОРИИ

1. Функциональное использование - земли жилой и общественной

застройки.
2. Сушесгввюшая застройка - отсутствует.
3. Территория планируется для строительства жилых домов и

хозяйственных построек, необходимых для обслуживания усадебных
ЖИЛЬІХ ДОМОВ.

4. Зеленые насаждения на проектируемых участках - отсутствуют.
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9. территория НЗХОДИТСЯ ВНЄ ЗОН раСПОЛОЖЄНИЯ И охраны обьектов

ИСТ0рИКО-КУЇІЬТурНОГОНЗСЛЄДИЯ.

10.ПОЦЬЄЗЦ к земельным участкам осуществляется с улице Фрунзе.

4. овосношнпв возможности РАЗМЕЩЕНИЯжилых домов,
хозяйстввнныхПОСТРОЕК и ствовний

Ї: її ;згсмотрении участков, с целью принятия решения о возможности
ДТ“: ; ::.-:: :тва на них жилых домов и хозяйственных построек учитывалось, что
- ; :.аннровочную структуру влияют следующие факторы:

. сложившиеся конфигурации участков;

. обеспечение нормативными и санитарно-гигиеническими
;. :: : зхями существующих и проектируемых обьектов;

. ТЄРРИТОРИЗЛЬНОЄ обеспечение размещения ОЗЄЛЄНЄНИЯ И ЗЛЄМЄНТОВ

благоустройстватерритории;

. КОМПОЗИЦИОІ-ІНО-ЗСТЄТИЧЄСКИЄ факторы;

. ПРИНЦИПИЗЛЬНЗЯВОЗМОЖНОСТЬ организации СТрОИТЄЛЬСТВЗ;

. прИНЦИПІ/ІЗЛЬНЗЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЄШЄНИЯ инженерно-транспортной И

инженерно-коммунальной инфраструктуры;

. размещение инженерных сетей.

Детальный план территории для строительства и обслуживания жилых

домов, хозяйственных построек и сооружений по ул. Фрунзе в пгг. Ямполь

выполнен согласно ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений». Согласно измерениям проектного
плана площади участков составляют: 1094,87 м2 (участок гр. Гетманенко С.В.),

903,08 м2 (участок гр. Полуниной И.И.).

Проектом предусмотрено расположение на проектируемом участке гр.
Гетманенко С.В. жилого 2-х этажного дома, с размерами в плане 10 м х 16 м.

Здание со стороны ул. Фрунзе запроектировано с отступом от границы

участка на 4,55 м, 0 тыльной стороны - на 1 м.
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На территории участка запроектировано два вьезда с ул. Фрунзе шириной

по 3,0 м каждый, для подьезда к жилому дому и вьезду в гараж. Гараж

запроектирован с размерами в плане 7,5 М х 5,5 м.

Размер машино-места для хранения автомобиля в гараже принят 5,0 х 2,5

м, согласно :. 6.3. раздела 6, ДБН В.2.3-15:2007. Расстояния между

автомобнхем ;ї элементами строительных конструкций здания приняты не

мен е :;;їзезнных в таблице Е.1, приложения Е, ДБН В.2.3-15:2007.

їх:-::»:е гаража размещено в охранной зоне воздушной линий

'-"" ":“-“'”Ч С УЧЄТОМ СОбЛЮДЄНИЯ ГОРИЗОНТЗЛИ ОТ ПРОЄКЦИИ КРЗЙНИХ
, - -..Ь-Ь-ци.,; ||.

Ї'" ' = ' ' ' “ "“Ч ИХ НЗИбОЛЬШЄМ ОТКЛОНЄНИИ ДО бЛИЖЗЙШИХ ВЬІСТУПЗЮЩИХ ЧЗСТЄЙ.-.-»...-3. --»!;
ї.“.іІ-їЕіЕ. но не менее 2 м, согласно таблице 8.5а*, ДБН 360-92** и п.8.23*, ДБН

К зданию гаража пристроено помещение летней кухни с размерами в

плане 4м х 4 м., и помещение хозяйственной постройки для обслуживания

жилого дома с размерами в плане 4 м х 4 м.

Перед зданием жилого дома, помещениями летней кухни и хозпостройки

предусмотрены площадки с покрытием ФЗМ.

Предлагается благоустройство свободной территории участка -
пешеходными дорожками шириной 1,5 м, высадкой зеленых насаждений и

цветников. В восточной части участка расположена площадка для отдыха с

покрытиемФЗМ, и беседка.

Детальным планом территории предусмотрено расположение на

проектируемом участке гр. Полуниной И.И. жилого одноэтажного дома 7 м х 8

м о гаражом 4 м х 8 м. Вьезд на территорию участка выполнен с грунтового

проезда шириной 3,0 м.

Здание жилого дома запроектировано с отступом от границы участка на

расстоянии 11 м, расстояние от границы участка до гаража принято 4,5 м.

Размер машино-места для хранения автомобиля в гараже принят 5,0 х 2,5

м, согласно п. 6.3, раздела 6, ДБН В.2.3-15:2007. Расстояния между
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автомобилем и элементами строительных конструкций здания приняты не

менее приведенных в таблице Е.1, приложения Е, ДБН В.2.3-15:2007.

Здание гаража размещено в охранной зоне воздушной линий

електропередач : учетом соблюдения горизонтали от проекции крайних

проводов. ”* 'їх нанбольшем отклонении до ближайших выступающих частей--ь. :. :-.

здания. :-::- не менее 2 .І, согласно таблице 8.5а*, ДБН 360-92** и п.8.23*, ДБН

360-02"
БЗ СТОЧНОЙ части участка предлагается разместить зданиеН]

' :::.”: “тег:-“чей постройки для обслуживания жилого дома с размерами в плане

; ::. Расстояние от хозяйственной постройки до границы участка принято

Предлагается благоустройство свободной территории участка -
-="'еходньтми дорожками шириной 1 - 1,5 м, высадкой зеленых насаждений и
..-...
"“.ТНИКОВ. В ВОСТОЧНОЙ части участка расположена площадка ДЛЯ ОТДЬІХЗ с
...3

покрытиемФЗМ, и беседка.

Все противопожарные расстояния между проектируемыми и

существующими зданиями и хозяйственными постройками приняты по 6,0 м.,

как между зданиями І степени огнестойкости, согласно таблице 1, приложения

3.1, ДБН 360-92**.

Проектируемые обьекты не являются источниками вредных выбросов,

электромагнитных полей и радиации.

Санитарная очистка, удаление твердых бытовых отходов от

проектируемых обьектов должна входить в систему очистки пгт. Ямполь.

Территория, на которой располагаются обьектьт, требует инженерного

обеспечения (систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,

теплоснабжения).

На основании вышеизложенного, проектируемые обвекты не имеют

ограничений по историко-градостроительным условиям ограничения

застройки, обьекты не имеют негативного влияния на окружающую среду,

условия жизни и здоровья людей, которые проживают на данной территории.
10
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5. ТЕХНИКО-ЗКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

М ., Ед. Значение
, Наименование показателеи .,п/п изм. показателеи
] 2 3 4
1.1 П:.одиаць проектируемого м2 1094,87

участка гр. Гетманенко С.В.
- : Тітощадь застройки ..................... м2 245,82

2В т.ч. жилого здания ................... М 160,00
- 2: Птощадь асфальтного покрытия М 61:70

-
-'- Площадь покрытия ФЗМ м2 221,30

- 5 Площадь зеленых насаждений м2 566,05
Ді Площадь проектируемого м2 903,08

участка гр. Полуниной И.И.
:.2 ! Площадь застройки ..................... м2 136,57

із В т.ч. жилого здания ................... 56,00
2.3 Площадь асфальтного покрытия м2 56,25
14 Площадь покрытия ФЗМ м2 180,03
25 Площадь зеленых насаждений м2 530,23

Выводы:
1. Предлагаемые к отводу земельные участки под строительство

жилых домов и хозяйственных построек отвечают местоположению
в структуре существующей застройки в этой части пгт. Ямполь.

2. Размещение ИНДИВИДуальной застройки должно сопровождаться
организацией пешеходных связей и благоустройством
прилегающей территории. Снос деревьев по планировочным
соображениям должен производиться согласно действующему
законодательству.

3. Предлагаемая планировочная структура участков не противоречит
нормам в части санитарно-бытовых и противопожарных разрывов.

4. До начала рабочего проектирования требуется получить
ТЄХНИЧЄСКИЄ УСЛОВИЯ на ПОДКЛЮЧЄНИЄ К СУЩЄСТВУЮЩИМ СЄТЯМ В

УСТЗНОВЛЄННОМ ПОРЯДКЄ.

11



ПОСЛЄ ПРОВЄДЄНИЯ ОбЩЄСТВЄННЬІХ СЛУШЗНИЙ И СОГЛЗСОВЗНИЯ С

ЗЗИНТЄРЄСОВЗННЬІМИ ОРГЗНИЗЗЦИЯМИ ДЄТЗЛЬНЬІЙ ПЛЕІІ-І территории ЯВЛЯЄТСЯ

ОСНОВЗНИЄМ ЦІІЯ ПОЦГОТОВКИ решения ЯМПОЛЬСКИМ ПОСЄЛКОВЬІМ СОВЄТОМ Об

ОТВОДЄ ЗЄМЄЇІЬНЬІХ УЧЗСТКОВ ПОД СТРОИТЄЛЬСТВО ЖИЛЬІХ ДОМОВ, ХОЗЯЙСТВЄННЬІХ

построек ;: сооружений.

12
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х Заказчик: Ямпопьский поселковый совет

“Ж“-жд]; = // Изм. Хол-во Лист док. Подпись дата
МЕ 113/07 ГС

« , / ." Ц .

ПРИМЄЧЗНИЄ “ЖК ГАП ;МдоровАВ,ЄЙ детальний план территории для строительства н Мєста? Лист Листов
.

є “ж / : / * обслужитишого доки, хозяйством
км]

!

построек и сооружений по ул. Фрунзе 12500
1. Охранныс зоны воздушных линийэлектропередач приняты согласно ' 'Ш...“-
таблице 8.5а"', дБН 36082“, План современногоиспользования ФШЇ

территории. жорен Аді
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* : ЇйТЕХНІ/ПСО-ЗКОНОМИЧЕСКИЕПОКАЗАТЕЛИ
М.» Наименование Един. Кол-во

измер.
1.1 Площадь проектируемого Кв. м 1094,87

участка гр. Гетманенко С.В. ' у
1.2 Площадь застройки Кв. м 245,82 /

в.т.ч. жилого дома 160,00

1.3 Площадь асфальтного покрытия Кв. м 61,7О

1.4 Площадь покрытияФЗМ Кв. м 221,30

15 Площадь зеленых насаждений Кв. м 566,05
2.1 ПлощадьПРоектируемого Кв. м 903,08

участка гр. Полуниной И.И. ?
2.2 Площадь застройки Кв. м 136,57 ?в.т.ч. жилого дома 56,00

2.З Площадь асфальтного покрытия Кв. м 56,25

2.4 Площадь покрытияФЗМ Кв. м 180,03

25 Площадь зеленых насаЖДений Кв. м 530,23

Примечания
1. Размер машино-места для хранения автомобиля в гаража принят 5,0 х 2,5 м,согласно п. 63! раздела 6, ДБН В.2.3-15:2007.
2. Расстояния между автомобилем и элементами строительных конструкций

здания приняты не менее приведештых в таблице Е .І, притожение Е, ДБНВ.2.3-15:2007.
3. Противопожарные расстояния между проектируемыми и существующими

зданиями и хозяйственными постройками приняты по 6,0 м., как междузнаннями І степени оґнеетойкоети, согласно таблице 1, приложения 3.1,
ДБН 360-92**.

4. допускаетсяразмещение зданий гаражей в охранных и
санитарно-защитных зонах воздушных линий електропередач присоблюдении горизонтали от проекции крайних проводов ; при ихнаибольшем оттслонениидо блшкайпшх выступающих частей здания , но неменее 2 м (таблица 8.5а*, ДБН 360-92**), согласно п.8.23*, ДБН 360-92**.

Заказчик: Ямпольский поселковый совет
]

Изм. Код-во Лист Док. Подпи дата М! 1 13/07 ГС
ГАП " ”= Детальнийплан территории для етроитытьства и ШТЇЄ ЛИСТ : тато”

обслуташ жилого дома, хозяйственнщ
»!

построенисоаруженийпсул. Фруте 11500 '

вшт. Ямполь. '

ФЛППроекгный план ФедоровА. в.
ААВММ2
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ямтльсыи СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

від 24.05.3381). М: 6526-1218

Сен. Ямпіль

Про машин ня ;шшэлу на вико-
нання праски ;,шгшэыюго
плати:: території для будівниц-
та та абслугощ'вання жилого
будинку. їоєгішшрськнк буді-
вель та спаруд по 15353.“ Фрун-
зе в смт, Ямпізхь

Рози-тшнущпи заяву ІЧЮМШІЯН Гетьманат-[кю Сергій Емерійовмча ні:]. 24.04.2023 р
Біопугтіішї Ерннп ївштїшт від 33.05.2013р. пасовищ вимикання притч дстшаьнша плану
їщпгтрії для будівництва та аби,-цєгопуїзаттд життю будинку. гшшюдарськнх будінсзь та
споруд . керуючим; ч, 3 ст. 24 Закону України «При регулюваннямістобудівної діяльний
ті». Парижем затвердження містобудівної докумєтггації. затверджсышт наказом ї'ЇїНРШ'Їа
вибуху На 290 від Ю.П.ЗЩ] р. та зареєстрэванто р.. Мінюсті ВП.]ЗЕОІЕ р. за. .?ы-

3468126260. ст.. ;.5. 26 Зактіу України «Про місцеве самоаранжувати-ш» Ямпільська СЄ'ІІБЕ'ЕЦ-

на разні

Ш4РІІІІИЕІА:
?, Нанті-1дизайн-иазтконанняпроєктуд'сталышгоплинутсшггэрії для будівниками

та обсдутнунаття жьггышюшбудинку. шсшщарсьшнх будївець 'га спирт на вул“ Фрунзе
в смт. Ячшіть.

З“ За!Іршч'оншттн громадянам ГсчьмшісныоСергію ЕЗшшр-ійаїтчу. П'флуиіній Ірині
[панівні укласти трьо-хсторшппо угоду (Зпшшшш ш селищна ра,-2131. !Їїьикєшаїзсць .. відмити
на парти-шлш чи фізична (жаба. п'ю має; у складі зиряти,-шера. маточок-0 сертифікат та травы
виконання;! пршззсгу ;ш'ґаліьнаґошану території, Іннестор гр.. Гєгшгшєныа С.В. 'гаїыби
НшєузгііпаПк) пташине) виконання детштышгэ плану тсрьгшрії.

.3. Кинтропь за шещшатшм рішсшєя покласти на постійну комісію з питань трат-
роыз-шпшшго кошт.-теки“. «загально-го ршвнтку села регулюваннязсмслытх ІЗЇДНЄЮНІІ.

шорти иавкштшпього природних-о ссршоннпш (Зуснко)

Н.,Ц. ВеребйішаВ.О. селищним голови

“
%



ПОГОШІСЕНО ЗАТВЕРШКЕНО
Фізична особа-під риємець В.о. селищ голови
с;; їдаг »; ;, ' (Н.Д. Воробйова)

Мапи/©
" " жлзр

Вікторович
Ідант. номер
2497617475

'*0 .дети овт. '

Завдання

На розроблення «] стальний план територіїдля будівництвата обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Фрунзе в смт. Ямпіль»

Кап. Складова завдання Зміст
1 Підстава для проектування Рішення Ямпільської селищної ради Ле 6/26-218

від «24» 05 201 Зр.

Договір М 113/07 ГС «Детальний план

території для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель та

споруд по вул. Фрунзе в смт. Ямпіль»

2 Замовник розроблення детального Ямпільська селищна рада
плану

З Розробник детального плану Фізична особа-підприємець
Федоров Андрій Вікторович
86703. м. Харцизьк, Донецька обл.,
вул. Колхозна, 4, тел. (095) 007-14-20.

4 Строк виконання детального плану До 31 грудня 2013 року.

5 Кількість та зміст окремих етапів Один етап. Проект детального плану території.
виконання роботи

6 Строк першого та розрахункового До 31 грудня 2013 року.
етапів проекту

7 Мега розроблення детального плану Визначення функціонального призначення,
параметрів забудови земельної ділянки та
визначення всіх планувальних обмежень
використання території згідно з державними
будівельними нормами та санітарно-
гігієнічними нормами.



М.п. Складова завдання Зміст
Графічні матеріали із зазначенням
масштабу

Схема розташування території у планувальній
структурі населеного пункту М 1:5000.
План існуючого використання території
поєднаний зі схемою планувальних обмежень
(опорний план) М 1:500.
Проектний план М 1:500.

9 Склад текстових матеріалів Пояснювальна записка що складається 3

розділів:
- підстави для розробки,
- вихідні дані, використовувані в роботі,
- характеристика місця розташування

об'єкта,
- аналіз сучасного стану території,
- обґрунтування можливості розміщення

проектованого об,єкту,
- техніко-економічні показники.

10 Перелік основних техніко-економітппж Площа території в межах проекту, площа
показників забудови, площа зелених насаджень, площа

асфальтного покриття. ..
1 1 Особливі вимоги до забудови,

ішкенерного обладнання, відсутні
орган1зацп транспорту,
пішоходів

12 Вимоги до використання
геоінформаційних технологій при
розробленні окремих розділів схеми відсутні
планування та 1х тиражуванш

13 Перелік вихідних данихдля розроблення - Рішення Ямпільської селищної ради про
детаЛЬНОГО плану, ЩО надаються надання згоди на розробку ДПТ,
замовником, у т.ч. топогеодезигша - матеріали генерального плану
основа населеного пункту,

- матеріали існуючих інженерно-
геологічних вишукувань з існуючими
магістральними інженерними мережами,

- кадастровий план з переліком земель,
- геодезична зйомка (М 1-500),
- інша статистична інформація

14 Необхідність попереднього розгляду
замовьшкомдетального плану немає

15 Вимоги щодо забезпечення державних ' .

інтересів ВІдсУТШ

16 Вимоги з цивільної обороти/І (за окремим
завданням) відсутні



іден. Ск.тадова завдання Зміст
і

17 ППерелік : *:аткових розділів та
графі'ыпипгхматеріалів (із зазначенням
м ::::365' -. додаткові вимоги до змісту відсутні
окрешсч ;озд'пів чи графічних
нітратів «за наявності)

' * Ї,. :( та к'шькістьдодаткових
::;іхсргнпсів графічних та
та:-::тових матеріалів, форма їх В1дсутн1

: ::Є :СТЗВЛЄННЯ
'. ; Фо мат едставлення для . , ,

чагїріалі? які передаються на Формат граф1чних матеріашв - Аи'соСАВ, (іще.
. , . . .

магнітних носіях Формат текстових матіеріашв - ппсґозой ойісе,ос.

20 Основні вимоги до програмного
забезпечення, в тому числі . .

геоінформаційних систем та ВїдсУТШ

технологій
2] Додаткові вимоги

відсутні

Головний архітектор м. Красний Лиман

7Головний архітектор проекту федоровА. В.)



Внкопіювапня з іанеральпого плат сен. Яышть краще:нмапськшо рынок:, Дсшсцькоі обласні
для викидання :деышьнош иших тсршорп для быдівшщша і Обслуговування

нашего бхдиню шипиІарських бы;шзеЗІІЬ спорті: це т?! Фрунзе
* гт; Нсшиєіпіїс Ірині івшєьвпі

?-
Чаді“. ;

Масштаб Е:5[ШО

Начальник пі,:щілу тензбухупаашд
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Виданий прочани

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДЇВНИЧІЗА
ТА житлово-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСЇЯ

Серія АА * М9 00075?

,

КВАЛІФІКАЦЇЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
,відпевїдальнвга виконавця. вир-етих видів Евбіт (введут),

пвв'язаних із створенням об*єкта архпектурн
архітектор
(митними првінції

ФедоровАндрійВікторович
, . (прізвища ім'я, на) батька-15)

'

прийшов(ла) професійну атестацію, ще підтверджуєйого (“й") відповіднієгькваліфікаційним
вимити у афер? діяльності, пов”язапої із творенням ()ЄЄКТЙЇЗ архітектури, профасійну
спецішіщш,необхідний рівень кваліфікації і знань.
Катюша: архктектор

Кваліфікаційнийсертифікат видано згідна :: рішеннямАсгжгаційної архітещфнэ'будівельнбі
КВШЄЇЇЄДЗЛЇЬКНМЇСЇЯ) від, , , “9 , ”::, .“ ...та,
(Рішенняжвідповідної

,
вакації Котрі?

від =
)

24.10.2012 на 24
,, ,, , виверженихпрезидією

Комісії “»гч'здэтгэіщюгж .
).

Зарешрпванийу решті атшшаиик асіб 26 ЖЧВЇНЯ, 2012 року
за м.“?!
?обети (послуги), наймані із створенням об'єктів архітектури спрамсжыіш витікання
яких ВЙЗИЗЧЄНО иншіфікаційним сертифікатом: , ,,

Розробленнямістобудівної документації

Л

,и“

й“,

.
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зєдиноюАктивного РЕЄСТРУ-ЮРИДИЧНИХОСІБ
; ФІЗИЧНИХОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

; ОСОБАчЩШРІ/ІЄМЕЦЬ
довдАНдРІй'ВШ'РОРович

' ,

шоби-підприємця:
)

МІСТО ХАРЦИЗЬК, Вулиця%ЖЙЗНА, БУДИНОК

»»

шламу державному реєстрі традициитійта фізичних
. наддержавнаїреєстрицй“:

'

%? вва 0060 007426



-----------Ь”Д

Датата номер запису про взятки. на облік, назва та ідентифікаційнікоди органів
статистика, державноїнодатковоїсаужби,Пенсійного фонду України,уякшє
фізична особа-підприємець перебуваєна обліку:
28 . 03 . 20 13 , О 5261356251, ДПІ У М.ХАРЦИЗЬКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(.

ДПС, 23769921 '“
28.03.2013, 05-54-11-10626, Управління ПФУ в м.Харцизьку
Донецької області, 23413070
28.03.2013, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000

ЧК

Даніпро основний вид економічної діяльності:
7 і . 11 Діяльність у сфері архітектури

ДаніПенсійногофондуЙодати прореєстраційнийномер платника єдиноговнеску:
05-54-1 1-18 62 6

%%Каас професійногоризику виробництва платника єдиного внескуза основним видом
його економічноїдшьності:
відомості відсутні

Датата час видачі виписки:
01.04.2013 08:05:40

державний реєстратор МУРИНЕЦЬ І . П .
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