nl]cllC I]j10)]('lI]itl]]lя, сlсрiя j IloI'lep llасПОрl.а,

м. Севастополь, вул. Ленiна,2
найменування юридичноi

осоОи@

код згlдно з €ДРПОУ,

гJ

р Ф IIФчrt тФ Е{

Будiвниilтво комплексч булттнltiв
Бr,дiв

Lзrl

II

цrво

ДЕКЛАРАIlIЯ
}}икOliij

;

бч,дiь eJi:}ldtr{x

l r+rr

gl о

'',rл,ер.l,елс4lо*tу'

-

номср т.елеdlоtзу)

бiт

чсllгlт бчдiвliI] j1.I]:l VI п, i l Ilогlrйо, i), Капл ttulttBoj. б\,
,itного l соцiальt,tого я(и.п]а.
Iiусltовий код{плекс
I

iil. Ссвас,t,сlliоль.

(ttаймен1 ваttltя обсь ra булit,rrицt ва1

поштовrбудiвельна адреса
вид

м. Севастополь. VI

Камишовоi бухти

будiвництва нове будiвництво

Головний
ailxiTeltTop tlpoeкTy

Найменування, дата
видачi та номер
Д(Ок)/fi{сн,i,а про
призначення

Прiзвиtiде, iм'я та по

Найменування посади
вiдповiдагlъноi особи

батъковi, номер
те.lrсфону

наказ Товариства з обмеlttеною

BiK гор А t ;атолiйовIi,l
тел. 095 з70 60 25

вiдповiдzLrtьп icTlo
r]Pw!I\r
'
,,Карбон-IIроект

в i/]пов iдальнiстю
,,I(арбон-Проект''

вiд 01.08.20I3n.

У

(да,],а затt]

ЛЪ00048З

ltalt;B ToBapt,tcr.B;t з oбп,tcllteHrэto

тел,06В 925 69 49

Наказ

АА

вiд 01, 0В. 20lЗо. ]ф З,к

Людмила Оттовна

та затвердх(ена замовником

серiя

)rl!*Pvvl]

Лiнд

I-оловниri
iня<енер гrроекту

Серiя та номер
квалiфiтсацiйного
сертифiката

ердI(ен

серiя АР

ЛЪ

008З0З

-z_ifila**

JФ 4-к

ння капiтацьпого будiвницт

н

я (для

(l iзl,iч н и

iпйrйББы

rцq й!,.

-

"!Эщ_.:рrrqщgд9Ц*л цgЦgрjgц] r ]_iJl rr ilT ат Т л l б l 0. 2 0 З
----":-i'"i:":-:-;,"-.Ё#+;fй#1**"+*;1l]':;+'##],,rhii;##;#-,*
пл i

категорlяскладi]остi

i

li

р.

т; i

.

1

III

Експертиз а п]]о ект)/ б_чдilзниriтва проведена
кУкраiгtська
оргаI]lзацIi, код згiдгlо з

Начальник управлiння капiтального
будiвництва Севастопольсъкоi мiоъкоt
державноi адмiнiстрацiТ

.

обмелtеrlоtо вiлrrовiдаль,ЙЙ
t,tl

,-]:

дlвЬ_л,ЬНа е
pi9Bи]lte. iм'я
i' .: :l" ,

ilrI.rlil,],,I,,,,L,пT;; q

"й;; ":,

(ол СДI'ПОУ З76З544ЗО*
ьного експерта

". -- t'
rl,j.
1_l.
..'
''l'-,].
'l'..
;'". '' :

\;."r,

,

Сергiй Iванови,l Данцев

[;lr4,
j'.tr"/r-

мз- I66-1З вiд 27.08.20IЗ

головний експерт

-

к олек

Анатолiйович, серти iKaT АЕ

серlя l Ho\Iep квалiфiкацiйноr о сергиr|riкаlа (за наявносЦ

}l'9

00104з

вiдповiдалъною особою проектувалъника, що здiйснюе авторський
нагляд, визначено
Лiнд Лrодмила Оттовна
(гrрtзпltш.,. jлl'я

ii

la

по батьковl)

Ёiд 2З. |0.2012р,

ЛЬ

ГУО

1ВВ

iйний номер та дата вилач

Зеплельна дiлянка викорLIстовуеться для будiвництва на

пi

Договiр оренддп земелыrоi дiлянки укпаденцiц!ц!9sз!r9!чlсrý9дiськоtо

Радоlо та ytTpaBllirttlяпl *апj,гал'tlого

договору ореIJди/оуперфiцiю (дата, номер) (необхiлне зЙначlлтl4

загальна площа будiвлi вiдповiдно до проектноi
документацii, кв. MeTpiB
OoHoBHi шоказники об'екта будiвнлтцтва:
Найметлування осIlовного
l]оказI{ика

Одиниця
вимiрювання

Загальна площа будiвлi

м2

2з26 78

Вiдповiдно до проектноi документаlдii
загаJIьнии

у тому числ1 пускового
комплексу або черги

2з26,78

2з26,]8

Характеристика житлових будинкiв (за наявностi):
кiлькiсть поверхiв
4 поверха + цоколь + мансарда
кlлькlсть квартир у яtитловому будинку та ix плош]а:
'Гип квартир

Однокiмнатна
Щвокiмнатна
Трикiпtнатна
Чотирикiмнатна

Кiлькiсть квартир

l1.;rощ;l, кв. MeTpiB

загальна

я(итлова

40

1306,84

8

з76,1з

)о)

|682,97

ffi
/l

526,|2
1)

П'ятr.ткiмrтатна

шестикiмнатна
семикiмнатна
восьмикiмнатна i
бiльше
Усього:

48

о

F.

q

й;!*,фii l>l}r

#m
\Ф

\\

Нача-llьник управлiння капiтатьного
будiвництва Севаотопольськоi MicbKoT
дертrавноТ адмiнiстрацii

\ N

/А Ияь,*-

е/

-P.nur9lo) i/l
l

ýft* *:у,

t-/
Iванович ffанцев

I

загальна плоlца вбудованО-прибудоВаних
примiltдень житлового будинlсу,

xapalcTcpT,l,rtlTKa

iнших тlе)(}ттлоl]их

гt1lllптitтlенъ (за, Ha.tl;TocTi):

загальна плошdа нежитлових примiщснь
об'екта будiвницт"а,
Найметrування
нехtитлового примiщення

Функцiоналъне призначе}Iня
не;'ttитлового примiщення (для
я{иtппRтrv бrzптт.r,i-\

Вбудованi примiщення

З

з77,04

пт2

*'

з26,77

Загальна
площа,
кв. MeTpiB

TexHi.Tiri

карактеристики

з26,77

t,;e,i,o;cl забсзпече*rня i]еденI{я

облiку декларацiй IIро початоr. u",.ouru""o
Uroi"*uuu,
робiТ i вiдповiдНо до Закону УтсраiЪи ''Про захис;;;р;;"-ьних
даних'' я.
Данцев Сергiй lванови.t,

(прiзв

даю згоду на оброблення моiх персональних
даних.

-

MeHi вiдомо, що за подання не в повному обсязi
та недостовiрних даних, зазначених
у цiй
ДеКЛаРаЦii, Та ВИКОНаННЯ бУДiВеЛЬНИх
роО;, б"u зuре.строваноi декларацii, з порушенням
ВИМОГ' ВИЗНаЧеНИХ ПРОеКТНОЮ
ДОКУМеНТаТiiСЮ, Дер}Iiавними будiвельнlr*" ;Й;;;,
стандартами i правилtами, ]]становлена вiдповiдальl;iсть
вiлповiдно до зако]lч.

, .-!,n
lпу{у{

Сергiй Iванович Д?нцев
(iнiчiали та

фiзrи,дr--

'*-ffiжй
i*ощ$i

ЗАРЕССТРОВАНО

,'lr',,r

"r.r,

оИrу)

СЙр,Ц/iý??/l7рt

2013 р. N, -

.s<./'-Э ))
. :.,

(найменування

,/а
Ly

]

1:

(пiдпис)

,:]:,,., .]

-'N{;

.

l

П-

_:::

l} r,
l:'',
с/1.

-a-

'/iУrt2-еrэё,r

^

(Iнlц]али та прtзЕище лосадовоi особи)

/VJ/*

Qr*ia*

'//?Z..al" й:,/

