Додаток 7
до Порядку

СЕРТИФІКАТ
№ КС122201231642
Цим сертиф ікатом ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю
(найменування органу, який видає сертиф ікат)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового
комплексу) проектній докум ентації та підтвердж ує його готовність до експлуатації:
найменування об’єкта згідно з проектом Будівництво ж итлового ком плексу з повним
спектром установ і підприємств, 4 черга (будинки \/ІІ-ІХ),
характер будівництва Нове будівництво,
місце розташування об’єкта згідно з документом, що дає право на виконання будівельних
робіт Київська обл., Бучанський район, Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь (станом
на 01.01.2021), вулиця Ново-Оскольська ,
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

експерим ентального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва

та об’єктам нерухом ого майна)

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

основні показники об’єкта Будівництво ж итлового комплексу з повним спектром установ і
підприємств, 4 черга (будинки VII - IX): Кількість поверхів - 9 .Поверх - 9 .Житлова площа
приміщень - 5067.2 .Загальна площа квартир -11081.2 .Загальна площа -13778.6 .Кількість
однокімнатних квартир -110 .Кількість двокімнатних квартир - 68 .Загальна площа

однокімнатних квартир - 4810.3 .Загальна площа двокімнатних квартир - 4162.1 .Житлова
площа однокім натних квартир -1774.9 .Житлова площа двокімнатних квартир - 2076.8
.Житлова площа трикім натних квартир -1215.5 .Загальна кількість квартир - 205 .Загальна
площа будівлі -15778.6 .Кількість трикім натних квартир - 25 .Загальна площа трикім натних
квартир - 2108.8 .Нежитлова площа - 2697.4 .Висота будівлі - 51
Замовник об’єкта ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ МАРЧЕНКО (5239110695) , 34400, УКРАЇНА,
мікрорайон Вараш , б. 27 , кв. 50 .
(прізвище, ім ’я та по батькові ф ізичної особи, найменування ю ри дичн о ї особи, місцезнаходження, код
платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник) ТОВ "СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА" (42030975) .
(прізвище, ім ’я та по батькові ф ізичної особи,найменування ю ридичної особи,м ісцезнаходж ення, код платника
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний підрядник (підрядник) Товариство з обмеженою відповідальністю "БК
БУДТАЙМ" (42166207) .
(прізвище, ім ’я та по батькові ф ізичної особи,найменування ю ридичної особи,м ісцезнаходж ення, код платника
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Клас енергетичної еф ективності об’єкта: С

п

(зазначається у випадках, визначених частиною перш ою статті ? Закону України “ Про енергетичну
еф ективність будівель” ) /

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від ЗО грудня 2020
РДата видачі сертиф іката 26 квітня 2021 р.
інспекція ДАБК Ірпінської м іської
ради

Скобліков Владислав Віталійович
(ініціали та прізвищ е)

(найменування посади)
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ю/м.еїті^створено
о в Єдиній держ авній електронній системі у сфері будівництва.
та^створення: 26.04.2021

