
Додаток 7 
до Порядку

cepin КС № 162173621433

Цим сертиф1катом

Департамент Державно! архггектурно-бу.йвельно! шспекцн V КиТвськш облает!
(найменування органу, який видае сертиф1кат)

$асвщчу( вщповщшсть закшченого буд1вництвом об’екта 
(ч е р т , окремого пускового комплексу)

Багатоквартирнин житловий будинок.

Иове буджництво.

Кишська область, Киево-Святошинський район, с. Крюювщина. вул. Сдностй 4 

Загальна площа квартир -  9746,9 кв.м.,

Кллькють n o B e p x iB - 1 0  шт,

Загальиий бущвельний об'ем 47799,0 куб.м..
У том у числи ni.Tievini части к и : 4161,0 куб.м., 

площа вбудованих ,вбудовано-прибудованих 
та прибудованих прим1щень 827,6 кв.м.+2186,0кв.м. МЗК,

Загальна кшьюсть квартир: 220 шт, у т.н.: 

одпокчмнатт 194 п п . двоктмнатш 22 пп. грикт\жатш 2 п п . пЧптшмпатш 2пп.
(найменування об'< кта ii i.uio ч проектом, характер бу;ивни1п на. ш ецезнаходж ^ння, ocHOBHi показники об 'екта)

нроектнш документацп га пщтверджу< його i оговшеть до експлуатацп.

Зимовник об’екта
Марченко Натал1я Леошд1вна

(пр1звище, 1м’я та по батьков1 фгзичноУ особи. наймснування юридичноУособи, мкцезнаходження, код 
платника податкчв зпдно з СДРПОУ або податковий номер)

I енеральний проектувальник (проектувальник)
Ф1зичиа особа-гпдприемець Зотова Тетяна Миколашна. 
м. Ки1в. вул. Новатор1в, 9, кв.9 1 ,1ПН 1946804069.

(прпвище. iм ' я та по батьков! ф1зичноУ особи; найменування юридичноУ особи, мкцезнаходження, код 
платника податюв зпдно з СДРПОУ або податковий номер)



Генеральний пщрядник (пщрядник)
Товариство з обмеженою вщповщальшстю 

«СПЕЦБУДМОНТАЖ ПЛЮС»
Кшвська область, Кисво-Святошинський район, м. Вишневе, 

вул. 1 Понерська. буд.18. нежиле применения 21, код СДРПОУ 39846508. 
(пр1звище, 1м’я га но батьмШ  ф!зичноТ особи: найменування юридичноТ особи, мкиезнаходження, код 

платника податкчв згшно з СДРПОУ або податковий номер)

Сертифжат виданий на шдстав1 акта готовности об’екта до експлуатацн 
вщ 26 грудня 2017р. (кошя додаеться).

Головний шспектор буд1вельного 
нагляду вщдыу по робот1 

з дозв 1 льними документами  
Я ei 1 а ртам енту Держав н о V 
арх 1 тектурпо-бу;пвельно 1 

шспекцп у Ки'шськш облает!
, (найменч ваинягюсНди)

Цибульський Михайло 
Григорович

(пргзвище, iM’S та по батьковО

\ок 7 в р едакци Постановы КМ №  750 aid 08.09.2015}


