
Додаток 7 
до Порядку

СЕРТИФІКАТ

№ ІУ123220110753

Цим сертифікатом ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 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 житлових будинків з об’єктами соціального
призначення та паркінгами на вул. Бориспільська, 30А та вул. Бориспільська,40 у Дарницькому районі
м. Києва перша черга-житловий будинок один-перший пусковий комплекс-секція один, ТП, другий
пусковий комплекс-секція два, третій пусковий комплекс-секція три.,

характер будівництва Нове будівництво,

місце розташування об’єкта згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт м. Київ,
вулиця Бориспільська ,

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: Прибудована трансформаторна підстанція: Площа забудови, м2 - 109.5 ,
Кількість поверхів, од - 1 , Загальна площа приміщень, м2 - 186.6 , Об'єм будівлі, м3 - 657 ;
Багатоквартирний житловий будинок: Загальна кількість квартир, квартир - 512 , Кількість поверхів, од -
23.24 , Загальна площа квартир, м2 - 25764.1 , Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень, м2 - 697.3 , Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень, м2 - 654.1 , Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 -
43.2 , Загальна площа однокімнатних квартир, м2 - 10882.7 , Кількість трикімнатних квартир, квартир -
50 , Кількість однокімнатних квартир, квартир - 282 , Кількість двокімнатних квартир, квартир - 180 ,
Загальна площа двокімнатних квартир, м2 - 11043.9 , Загальна площа трикімнатних квартир, м2 -
3837.5 , Житлова площа двокімнатних квартир, м2 - 6041.9 , Житлова площа однокімнатних квартир,
м2 - 4673.3 , Площа забудови, м2 - 2059 , Загальна житлова площа квартир, м2 - 12988.2 , Житлова
площа трикімнатних квартир, м2 - 2273 ; Житлові будинки з об’єктами соціального призначення та
паркінгами на вул. Бориспільська, 30А та вул. Бориспільська,40 у Дарницькому районі м. Києва:

Замовник об’єкта ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ЦЕНТРАЛЬНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА (34578571), УКРАЇНА, м. Київ, проспект
Повітрофлотський .

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або
податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"Б.І Т." (43837379) , 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка 23, пов.5, приміщення 529.

(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 "ГОРБУД" (38374729) ,
01013, м. Київ, вул. Камишинська, буд. 4-А .

(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:
(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 10 січня 2022 р. (копія
додається).

Дата видачі сертифіката 14.01.2022 р.

Головний інспектор Другого
відділу

(найменування посади)
                           

(підпис)

Матушанський Назарій
Олександрович

(ініціали та прізвище)

МП

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 14.01.2022


