
Додаток 7 
до Порядку

СЕРТИФІКАТ

серія КС № 162183201513

Цим сертифікатом
Інспекція Державного архітекту рно-будівельного контролю ІрпіиськоУ міської ради

(найменування органу, який видає сертифікат)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта 
(черги, окремого пускового комплексу)

Багатоквартирний житловий будинок (будинок №2).
08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська. 1-е.

Загальна площа об’єкту -  78) 2.5 кв.м..
Загальна площа квартир -  5778,6 кв.м..
Житлова площа квартир -  2613.5 кв.м.. 

кількість поверхів -  цоколь + 19 поверхів, 
загальний будівельний об’єм -  26595 куб.м., 

площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень -  681,6 кв.м.. 
площа місць загального користування будинку (МЗЮ та громадських приміщень -

І 352.3 кв.м
Загальна кількість квартир: 109 ш т„ у т.ч.: 

однокімнатних -  54 шт, двокімнатних -37 піт, трьокім нагних -  18 шт, 
(найменування об’єкта згідно з проектом, характер будівництва, місцезнаходження, основні показники

об’єкта)

проект ній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Замовник об’єкта
Роспотнюк Валентина Анатолійовна, Київська область, м. Ірпінь, вул. 

МечніковаЛОІ-а. ІПН 2275512426
(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 «Архквадрат». 08205, Київська обл„ 

м. Ірпінь, провул. М. Будника, 14-г. о(Ь, 37,
ЄДРП О У  40807430.

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

Інспекція Д ерж авного архіт ект урно-будівельного контролю  Ірпінської м іськ о ї ради
08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, E-mail: iclabklroinwiukr.net. тел:04597-60334



Генеральний підрядник (підрядник)
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Деміаот Компанія, 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 103
ЄДРПОУ 40993118.

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

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації 
від 01 листопада 2018р. (копія додається).

Дата видачі сертифіката 16 листопада 2018 в.

Заступник начальника Інспекції 
Державного архітектурно- 

будівельного КОНТРОЛЮ 
Іртиської міської ради

(найменування посади)

Скобліков Владислав 
Віталійович
(прізвище, ім’я та по батькові)

(Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N327)

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю Ірпінської міської ради
08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, E-mail: idabklrpiwtfiukr.net. тел:04597-60334


