Додаток 7
до Порядку

СЕРТИФІКАТ
№ ІУ123210803781

Цим сертифікатом ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
(найменування органу, який видає сертифікат)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу)
проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації:

найменування об’єкта згідно з проектом "Будівництво житлового комплексу з торговорозважальним центром, приміщеннями громадського призначення та підземно-наземним
паркінгом на проспекті Перемоги,67 у Святошинському районі м. Києва" (Сьома черга
будівництва),
характер будівництва Нове будівництво,
місце розташування об’єкта згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт
м. Київ, проспект Перемоги , б. 67 ,
адреса об’єкта, присвоєна об’єкту нового будівництва під час реалізації експериментального
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна,

(зазначається у разі присвоєння адреси під час реалізації

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва

та об’єктам нерухомого майна)

дата і номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва, найменування органу, який
його прийняв

основні показники об’єкта: "Будівництво житлового комплексу з торгово-розважальним центром,
приміщеннями громадського призначення та підземно-наземним паркінгом на проспекті
Перемоги,67 у Святошинському районі м. Києва" (Сьома черга будівництва): Поверх
розташування - 16 ,Загальна площа будівлі - 19870.3 ,Житлова площа приміщень - 6731.3
,Загальна кількість квартир - 210 ,Будівельний об'єм нижче відм. 0.00 - 3912 ,Загальний

будівельний об'єм - 76944 ,Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень - 1515.3 ,Будівельний об'єм вище відм. 0.00 - 73032 ,Житлова площа однокімнатних
квартир - 1058.4 ,Загальна площа двокімнатних квартир - 6348.4 ,Загальна площа трикімнатних
квартир - 5053.7 ,Житлова площа трикімнатних квартир - 2756.1 ,Кількість однокімнатних
квартир - 60 ,Кількість двокімнатних квартир - 90 ,Загальна площа однокімнатних квартир 2912.1 ,Житлова площа двокімнатних квартир - 2916.8 ,Кількість трикімнатних квартир - 60
,Загальна площа квартир - 14314.2 ,Кількість поверхів - 16
Замовник
об’єкта
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ ЗАВОД" (24581125), 03062, УКРАЇНА, м. Київ, проспект Перемоги , б.
67 .
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
або податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник) ТОВ "АБК "КВАДРАТ" (38234050) , 03150, м.
Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 4-й поверх, офіс 6.
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,найменування юридичної особи,місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або
податковий номер)

Генеральний підрядник (підрядник) Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "ІНТЕРГАЛ-БУД" (34692645) , 030150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса,28Б .
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,найменування юридичної особи,місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або
податковий номер)

Клас енергетичної ефективності об’єкта: D
(зазначається у випадках, визначених частиною першою статті 7 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”)

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від 05 липня 2021 р.
(копія додається).
Дата видачі сертифіката 30.08.2021 р.
головний iнспектор будiвельного
нагляду
(найменування посади)

Філімонов Євгеній Олександрович
(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 30.08.2021

