
Додаток 7 
до Порядку

СЕРТИФІКАТ

№ ІУ122221020727

Цим сертифікатом ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 44245840
(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 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з
вбудованими комерційними приміщеннями по вул. Курортний проїзд, 1 в смт. Брюховичі Львівської
області,

вид будівництва Нове будівництво,

місце розташування об’єкта згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт 79491,
Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, смт Брюховичі (станом на
01.01.2021), вулиця Курортний проїзд, б. 1,

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 17.08.2020, № 1896, Брюховицька селищна рада Виконавчий комітет,



основні показники об’єкта: Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими комерційними
приміщеннями по вул. Курортний проїзд, 1 в смт. Брюховичі Львівської області: Площа забудови, м2 () -
549.1 , Кількість поверхів, од () - 5 , Площа житлового будинку, м2 () - 3668.1 , Загальна площа квартир,
м2 () - 1929.6 , Загальна площа однокімнатних квартир, м2 () - 832.4 , Загальна площа двокімнатних
квартир, м2 () - 958.4 , Загальна площа трикімнатних квартир, м2 () - 138.8 , Площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, м2 () - 288.6 , Загальна кількість квартир,
квартир () - 33 , Кількість однокімнатних квартир, квартир () - 18 , Кількість двокімнатних квартир,
квартир () - 14 , Кількість трикімнатних квартир, квартир () - 1 , Загальна житлова площа квартир, м2 () -
724.2 , Житлова площа однокімнатних квартир, м2 () - 247.2 , Житлова площа двокімнатних квартир,
м2 () - 437.9 , Житлова площа трикімнатних квартир, м2 () - 39.1 , Загальна площа будівлі , м2 () -
3668.1 , Житлова площа приміщень, м2 () - 724.2 , Будівельний об'єм вище відм. 0.00, м3 () - 11097 ,
Загальний будівельний об'єм, м3 () - 13950 , Висота будівлі, м () - 18 , Будівельний об'єм нижче відм.
0.00, м3 () - 2853

Замовник об’єкта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФОРМЕНС" (43702467),
79024, УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом
на 01.01.2021), вулиця Старознесенська , б. 24-26 .

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

Генеральний проектувальник (проектувальник) САЛО ТАРАС МИРОСЛАВОВИЧ (3375104995) ,
Україна, 81092, Львівська обл., Яворівський р-н, село Бірки, ВУЛ. ВИСОКА, будинок 3.

(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 "КОМПАНІЯ НОВІ БУД"
(41271265) , Україна, 79045, Львівська обл., місто Львів, вул.Городоцька, будинок 225, офіс 113 .

(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
(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 20 жовтня 2022 р. (копія
додається).

Дата видачі сертифіката 26.10.2022 р.

Головний інспектор будівельного
нагляду ДІАМ

(найменування посади)
                           

(підпис)

Гошовський Василь
Васильович

(ініціали та прізвище)

МП

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 26.10.2022


