
Додаток	7
до	Порядку

СЕРТИФІКАТ

№	ІУ123210809184

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	 паркінгом	 та
вбудовано-прибудованими	 адміністративними	 приміщеннями	 і	 закладами	 громадського
харчування,	благоустроєм	та	озелененням	території,

характер	будівництва	Нове	будівництво,

місце	розташування	об’єкта	згідно	з	документом,	що	дає	право	на	виконання	будівельних	робіт
м.	Київ,	вулиця	Липківського	Василя	Митрополита	,	б.	38	,

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	 паркінгом	 та	 вбудовано-
прибудованими	 приміщеннями	 і	 закладами	 громадського	 харчування,	 благоустроєм	 та
озелененням	території	на	вул.	Митрополита	Василя	Липківського,	38	у	Солом’янському	районі
м.	 Києва.	 1-й	 пусковий	 комплекс	 (житловий	 будинок	 №	 2).	 2-й	 пусковий	 комплекс	 (житловий
будинок	 №	 1).	 3-й	 пусковий	 комплекс	 (паркінг):	 Загальна	 кількість	 квартир	 -	 484	 ,Кількість
поверхів	 -	 25	 ,Кількість	 однокімнатних	 квартир	 -	 270	 ,Кількість	 двокімнатних	 квартир	 -	 154



,Кількість	трикімнатних	квартир	-	57	,Кількість	чотирикімнатних	квартир	-	3	,Площа	вбудованих,
вбудовано-прибудованих	та	прибудованих	приміщень	-	4059.7	,Загальна	площа	будівлі	-	52450.6
,Загальна	 площа	 квартир	 -	 32081.1	 ,Загальний	 будівельний	 об'єм	 -	 193113	 ,Будівельний	 об'єм
нижче	відм.	0.00	-	7240	,Житлова	площа	приміщень	-	11241.5	;	Житловий	будинок	№	2:	Загальна
кількість	 квартир	 -	 254	 ,Загальна	 площа	 -	 20727	 ,Кількість	 поверхів	 -	 25	 (Поверхів:	 8	 -	 23	 -
25),Площа	 житлового	 будинку	 -	 20727	 ,Площа	 вбудованих,	 вбудовано-прибудованих	 та
прибудованих	 приміщень	 -	 1110.6	 ,Кількість	 однокімнатних	 квартир	 -	 156	 ,Кількість
двокімнатних	 квартир	 -	 75	 ,Кількість	 чотирикімнатних	 квартир	 -	 1	 ,Загальна	 площа
однокімнатних	квартир	-	6888.8	,Загальна	площа	трикімнатних	квартир	-	2381.1	,Загальна	площа
чотирикімнатних	 квартир	 -	 180.6	 ,Житлова	 площа	 двокімнатних	 квартир	 -	 2364.5	 ,Житлова
площа	трикімнатних	квартир	-	979.3	,Житлова	площа	чотирикімнатних	квартир	-	66.2	,Кількість
трикімнатних	 квартир	 -	 22	 ,Загальна	 площа	 двокімнатних	 квартир	 -	 6619.9	 ,Житлова	 площа
однокімнатних	квартир	-	2187.5	,Загальна	площа	квартир	-	16070.4	,Загальний	будівельний	об'єм
-	75502	,Загальна	площа	будівлі	-	20727	,Площа	житлового	будинку	-	20727	;	Житловий	будинок
№	 1:	 Загальна	 кількість	 квартир	 -	 230	 ,Кількість	 поверхів	 -	 25	 (Поверхів:	 10	 -	 13	 -	 25),Площа
житлового	 будинку	 -	 23948	 ,Кількість	 однокімнатних	 квартир	 -	 114	 ,Кількість	 двокімнатних
квартир	 -	 79	 ,Кількість	 трикімнатних	 квартир	 -	 35	 ,Кількість	 чотирикімнатних	 квартир	 -	 2
,Загальна	площа	однокімнатних	квартир	-	5685.9	 ,Загальна	площа	двокімнатних	квартир	-	6284
,Загальна	 площа	 трикімнатних	 квартир	 -	 3672.3	 ,Загальна	 площа	 чотирикімнатних	 квартир	 -
368.5	 ,Житлова	площа	двокімнатних	квартир	 -	 2282.1	 ,Житлова	площа	трикімнатних	квартир	 -
1541	 ,Житлова	 площа	 однокімнатних	 квартир	 -	 1685.2	 ,Житлова	 площа	 чотирикімнатних
квартир	 -	 135.7	 ,Загальна	 площа	 квартир	 -	 16010.7	 ,Загальний	 будівельний	 об'єм	 -	 76309
,Будівельний	 об'єм	 нижче	 відм.	 0.00	 -	 7240	 ,Площа	 вбудованих,	 вбудовано-прибудованих	 та
прибудованих	 приміщень	 -	 2949.1	 ;	 Паркінг:	 Загальний	 будівельний	 об'єм	 -	 41302	 ,Загальна
площа	 будівлі	 -	 7775.6	 (Площа	 ТП	 86.2	 кв.м.;	 Кількість	 машиномісць	 232	 шт.;	 Площа
машиномісць	3731.2	кв.м.;	Кількість	місць	для	зберігання	велосипедів	40	шт.;	Площа	місць	для
зберігання	велосипедів	168,8	кв.м.)

Замовник	об’єкта	ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	"ДЕОРБУД"	(40442478),
03035,	УКРАЇНА,	м.	Київ,	вулиця	Липківського	Василя	Митрополита	,	б.	38	.

(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	"АРХІМАТИКА"	(33783799)	,	Україна,	01054,	м.Київ,	вулиця	Тургенєвська,
будинок	38.
(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	 "АЛЬФАБУД
КОМПЛЕКТ"	 (40450646)	 ,	 Україна,	 01014,	 місто	 Київ,	 ВУЛИЦЯ	 БОЛСУНОВСЬКА,	 будинок	 6,
приміщення	1-21	.
(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	 14	 липня	 2021	 р.
(копія	додається).

Дата	видачі	сертифіката	20.08.2021	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:	20.08.2021


