
Додаток 7
до Порядку

серія _ІУ N 165163151788 

Цим сертифікатом Держ авна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який видас сертифікат)

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

"Будівництво багатоповерхових ж итлових будинків з об'єктами соціально-побутового 
призначення та багатоповерховим паркінгом по вуя. Пономарьова, 26 в смт. Коцюбинські 

Київської області"Ж ит ловий будинок№ 5 з вбудованими приміщеннями.
(найменування об'єкта згідно з проектом,

нове будівництво
характер будівництва,

Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова , 26, корпус № 5
місцезнаходження,

загальна площа квартир -  23513.ЗОкв. м, ж итлова площа квартир -  11974, 70кв. м, 
кількість квартир -  621квартира, площа вбудованих, вбудовано-пуибудованих та 

прибудованих приміщень -  396,10кв.м, кількість поверхів -  21 поверх
основні показники об'єкта)

проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.
Замовник об'єкта:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "АВЕРС -С ІТІ"
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові ф ізичної особи, найменування ю ридичної особи.

Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова , 26, корпус 2, офіс 173,
код ЄДРПОУ 33939099

місцезнаходж ення, код платника податків згідно з Є ДРПОУ або податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник):
ПРИВАТНЕ АКЦ ІО Н ЕРН Е ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА

ФІРМА "АТЛАНТ"
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові ф ізичної особи, найменування ю ридичної особи,

м.Київ. Дарницький бульвар. 8-А. код ЄДРПОУ 19016506 
м ісцезнаходж ення, код платника податків згідно з ЄДРП ОУ або податковий номер)

Генеральний підрядник (підрядник):
ПРИВАТНЕ АКЦ ІО Н ЕРН Е ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА

ФІРМА "АТЛАНТ"
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові ф ізичної особи, найменування ю ридичної особи.

м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А , код ЄДРПОУ 19016506
місцезнаходж ення, код платника податків згідно з Є ДРПОУ або податковий помер)

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації 
від 03.11.2016 р. (копія додається).
Дата видачі сертифіката 10 листопада 2016 р.
Головний інспектор будівельного нагляду
відділу методології та нагляду  ̂ 7
за здійсненням декларативних процедур
Департаменту дозвільних процедур Д _ _ _  І. В. Кальнічснко

(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


