
Додаток 7 
до Порядку

СЕРТИФІКАТ

№ ІУ123221011264

Цим сертифікатом ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
(найменування органу, який видає сертифікат)

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

відомості про чергу/пусковий комплекс, що вводяться в експлуатацію номер черги: 4, номер пускового
комплексу: 1,

найменування об’єкта згідно з проектом «Комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII
багатофункціонального житлового району на проспекті Правди (навпроти перетину з проспектом
Василя Порика) у Подільському районі м. Києва» (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони) (XIII м-н, IV черга: 1
п.к. – Житловий будинок №13.7 (за ГП)),

вид будівництва Нове будівництво,

місце розташування об’єкта згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт м. Київ,
проспект Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва»,

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: Житловий будинок №13.7 (за ГП): Площа забудови, м2 () - 1403 , Загальна
площа приміщень, м2 () - 33008.1 , Кількість поверхів, од (; 26) - 24 , Кількість підземних поверхів, од () -
1 , Кількість надземних поверхів, од (; 26) - 24 , Загальний будівельний об'єм, м3 () - 112087 ,
Будівельний об'єм нижче відм. 0.00, м3 () - 5051 , Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 () - 107036 ,
Загальна кількість квартир, квартир () - 403 , Кількість однокімнатних квартир, квартир () - 210 ,
Кількість двокімнатних квартир, квартир () - 165 , Кількість трикімнатних квартир, квартир () - 24 ,
Кількість чотирикімнатних квартир, квартир () - 1 , Кількість п’ятикімнатних квартир, квартир () - 3 ,
Загальна площа квартир, м2 () - 23709 , Загальна площа однокімнатних квартир, м2 () - 9213.3 ,
Загальна площа двокімнатних квартир, м2 () - 11710.6 , Загальна площа трикімнатних квартир, м2 () -
2180.4 , Загальна площа чотирикімнатних квартир, м2 () - 135.1 , Загальна площа п’ятикімнатних
квартир, м2 () - 469.6 , Житлова площа однокімнатних квартир, м2 () - 2796.1 , Житлова площа
двокімнатних квартир, м2 () - 4534.6 , Житлова площа трикімнатних квартир, м2 () - 948.1 , Житлова
площа чотирикімнатних квартир, м2 () - 64 , Житлова площа п’ятикімнатних квартир, м2 () - 243.4 ,
Загальна площа будівлі , м2 () - 33008.1 , Житлова площа приміщень, м2 () - 8586.2 , Площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 () - 643

Замовник об’єкта ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ
АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ" (00849296), УКРАЇНА, .

(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
"БЮРО ПРОЕКТІВ" (36175245) , 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА,
будинок 18, ЛІТЕРА "В".

(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 "ДИПРОІНБУД"
(33296568) , Україна, 04136, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3 .

(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: C
(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 27 вересня 2022 р. (копія
додається).

Дата видачі сертифіката 14.10.2022 р.

Головний інспектор будівельного
нагляду ДІАМ

(найменування посади)
                           

(підпис)

Гошовський Василь
Васильович

(ініціали та прізвище)

МП

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 14.10.2022


