
Додаток	7
до	Порядку

СЕРТИФІКАТ

№	ІУ123210818962

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	житлових	будинків	з	об'єктами	соціально-
культурного	 призначення	 та	 підземними	 паркінгами	 по	 вул.	 Степана	 Сагайдака,	 101	 у
Дніпровському	 районі	 м.	 Києва.	 ІІ	 та	 ІІІ	 черги	 будівництва	 (житловий	 будинок	 №	 18-21	 з
вбудовано-прибудованим	 паркінгом	 №	 35,	 житловий	 будинок	 №	 29	 з	 вбудовано-прибудованим
паркінгом	№	43,	трансформаторна	підстанція	(ТП)	№40.3),

характер	будівництва	Нове	будівництво,

місце	розташування	об’єкта	згідно	з	документом,	що	дає	право	на	виконання	будівельних	робіт
м.	Київ,	вулиця	Маланюка	Євгена	,	б.	101	,

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	 житлових	 будинків	 з	 об'єктами	 соціально-культурного
призначення	та	підземними	паркінгами	по	вул.	Степана	Сагайдака,	101	у	Дніпровському	районі
м.	 Києва.	 ІІ	 та	 ІІІ	 черги	 будівництва	 (житловий	 будинок	 №	 18-21	 з	 вбудовано-прибудованим
паркінгом	 №	 35,	 житловий	 будинок	 №	 29	 з	 вбудовано-прибудованим	 паркінгом	 №	 43,



трансформаторна	підстанція	(ТП)	№40.3):	Загальна	площа	-	87975.5	,Загальна	кількість	квартир	-
869	 ,Кількість	поверхів	 -	26	 ,Житлова	площа	приміщень	 -	27838.5	 ;	Житловий	будинок	№18-21:
Загальна	 кількість	 квартир	 -	 595	 ,Загальна	 площа	 -	 55643.5	 ,Кількість	 поверхів	 -	 26	 ,Площа
вбудованих,	 вбудовано-прибудованих	 та	 прибудованих	 приміщень	 -	 2692.9	 ,Кількість
однокімнатних	 квартир	 -	 327	 ,Житлова	 площа	 однокімнатних	 квартир	 -	 6462.2	 ,Кількість
двокімнатних	 квартир	 -	 215	 ,Загальна	 площа	 двокімнатних	 квартир	 -	 19522.9	 ,Кількість
трикімнатних	 квартир	 -	 51	 ,Загальна	 площа	 трикімнатних	 квартир	 -	 3566.5	 ,Кількість
чотирикімнатних	квартир	-	1	,Загальна	площа	чотирикімнатних	квартир	-	150.6	,Загальна	площа
однокімнатних	 квартир	 -	 17303.2	 ,Житлова	 площа	 двокімнатних	 квартир	 -	 9001.8	 ,Житлова
площа	трикімнатних	квартир	-	1708.4	,Житлова	площа	чотирикімнатних	квартир	-	66.9	,Кількість
п’ятикімнатних	 квартир	 -	 1	 ,Загальна	 площа	 п’ятикімнатних	 квартир	 -	 208.6	 ,Житлова	 площа
п’ятикімнатних	 квартир	 -	 100.9	 ,Загальна	 площа	 квартир	 -	 40751.8	 ,Загальна	 житлова	 площа
квартир	 -	 17340.2	 ,Загальний	 будівельний	 об'єм	 -	 205860	 ;	 Житловий	 будинок	 №29:	 Загальна
кількість	 квартир	 -	 274	 ,Загальна	 площа	 -	 32332	 ,Кількість	 поверхів	 -	 26	 ,Площа	 вбудованих,
вбудовано-прибудованих	та	прибудованих	приміщень	-	1664.2	,Кількість	однокімнатних	квартир	-
108	 ,Кількість	 двокімнатних	 квартир	 -	 70	 ,Кількість	 трикімнатних	 квартир	 -	 93	 ,Кількість
чотирикімнатних	 квартир	 -	 2	 ,Кількість	 п’ятикімнатних	 квартир	 -	 1	 ,Загальна	 площа
однокімнатних	квартир	-	6443.6	,Загальна	площа	двокімнатних	квартир	-	6607.8	,Загальна	площа
трикімнатних	 квартир	 -	 10365.9	 ,Загальна	 площа	 чотирикімнатних	 квартир	 -	 396.6	 ,Житлова
площа	п’ятикімнатних	квартир	-	81.6	,Загальна	площа	п’ятикімнатних	квартир	-	190.7	,Житлова
площа	однокімнатних	квартир	-	2021.6	,Житлова	площа	двокімнатних	квартир	-	2927.1	,Житлова
площа	 трикімнатних	 квартир	 -	 5306.2	 ,Житлова	 площа	 чотирикімнатних	 квартир	 -	 161.8
,Загальна	 площа	 квартир	 -	 24004.6	 ,Загальна	 житлова	 площа	 квартир	 -	 10498.3	 ,Загальний
будівельний	об'єм	 -	121278	 ;	Вбудовано-прибудований	паркінг	№43:	Кількість	поверхів	 -	 2	рівні
паркінгу,Кількість	 -	 110	машино-місця,Загальна	 площа	 -	 4140.3	 ,Загальний	 будівельний	 об'єм	 -
15656	 ;	 Вбудовано-прибудований	 паркінг	 №35:	 Кількість	 поверхів	 -	 2	 рівні	 паркінгу,Кількість	 -
194	 машино-місця,Загальна	 площа	 -	 6817.4	 ,Загальний	 будівельний	 об'єм	 -	 29081	 ;
Трансформаторна	підстанція	 (ТП)	№40.3:	 Загальний	 будівельний	 об'єм	 -	 732	 ,Загальна	 площа	 -
160.7

Замовник	 об’єкта	 ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 "ДАРНИЦЬКИЙ	 КОМБІНАТ
БУДІВЕЛЬНИХ	МАТЕРІАЛІВ	І	КОНСТРУКЦІЙ"	(04012299),	УКРАЇНА,	м.	Київ,	вулиця	Маланюка
Євгена	,	б.	101	.

(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
"БУДІВЕЛЬНА	 КОМПАНІЯ	 "МІСЬКБУДІНВЕСТ"	 (31175387)	 ,	 04073,	 місто	 Київ,	 ВУЛИЦЯ
СЕМЕНА	СКЛЯРЕНКА,	будинок	17.
(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	 "МІСЬКБУДІНВЕСТ"	 (31175387)	 ,	 04073,	 місто	 Київ,	 ВУЛИЦЯ	 СЕМЕНА
СКЛЯРЕНКА,	будинок	17	.
(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,	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	 18	 серпня	 2021	 р.
(копія	додається).

Дата	видачі	сертифіката	28.08.2021	р.
головний	iнспектор	будiвельного

нагляду
(найменування	посади)

																											
(підпис)

Філімонов	Євгеній	Олександрович
(ініціали	та	прізвище)

МП

Документ	створено	в	Єдиній	державній	електронній	системі	у	сфері	будівництва.	
Дата	створення:	28.08.2021


