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Начальник управлiння капiтального
будiвництва Севастопольсъкоi мiоъкоt
державноi адмiнiстрацiТ

Найменування посади
вiдповiдагlъноi особи

Прiзвиtiде, iм'я та по
батъковi, номер

те.lrсфону

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

Серiя та номер
квалiфiтсацiйного

сертифiката
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ailxiTeltTop tlpoeкTy BiK гор А t ;атолiйовIi,l
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вiдповiдалъною особою проектувалъника, що здiйснюе авторський нагляд, визначено

Лiнд Лrодмила Оттовна
(гrрtзпltш.,. jлl'я la по батьковl)

ii Ёiд 2З. |0.2012р, ЛЬ ГУО 1ВВ

Зеплельна дiлянка викорLIстовуеться для будiвництва на пi
Договiр оренддп земелыrоi дiлянки укпаденцiц!ц!9sз!r9!чlсrý9дiськоtо Радоlо та ytTpaBllirttlяпl *апj,гал'tlого

iйний номер та дата вилач

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

загальна площа будiвлi вiдповiдно до проектноi документацii, кв. MeTpiB

OoHoBHi шоказники об'екта будiвнлтцтва:

2з26 78

Найметлування осIlовного
l]оказI{ика

Одиниця
вимiрювання

Вiдповiдно до проектноi документаlдii

загаJIьнии у тому числ1 пускового
комплексу або черги

Загальна площа будiвлi м2 2з26,78 2з26,]8

Характеристика житлових

кiлькiсть поверхiв

будинкiв (за наявностi):

4 поверха + цоколь + мансарда

кlлькlсть квартир у яtитловому будинку та ix плош]а:

'Гип квартир Кiлькiсть квартир
l1.;rощ;l, кв. MeTpiB

N

загальна я(итлова
Однокiмнатна 40 1306,84 526,|2
Щвокiмнатна 8 з76,1з )о) 1)
Трикiпtнатна
Чотирикiмнатна
П'ятr.ткiмrтатна
шестикiмнатна
семикiмнатна
восьмикiмнатна i
бiльше ffi
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Нача-llьник управлiння капiтатьного
будiвництва Севаотопольськоi MicbKoT
дертrавноТ адмiнiстрацii Iванович ffанцев
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загальна плоlца вбудованО-прибудоВаних примiltдень житлового будинlсу, пт2
xapalcTcpT,l,rtlTKa iнших тlе)(}ттлоl]их гt1lllптitтlенъ (за, Ha.tl;TocTi):
загальна плошdа нежитлових примiщснь об'екта будiвницт"а, *'

з77,04

з26,77

З 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,
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даю згоду на оброблення моiх персональних даних. 
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MeHi вiдомо, що за подання не в повному обсязi та недостовiрних даних, зазначених у цiйДеКЛаРаЦii, Та ВИКОНаННЯ бУДiВеЛЬНИх роО;, б"u зuре.строваноi декларацii, з порушеннямВИМОГ' ВИЗНаЧеНИХ ПРОеКТНОЮ ДОКУМеНТаТiiСЮ, Дер}Iiавними будiвельнlr*" ;Й;;;,стандартами i правилtами, ]]становлена вiдповiдальl;iсть вiлповiдно до зако]lч.
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