Додаток 7
до Порядку

СЕРТИФІКАТ
№ ЗК122210714674
Цим сертифікатом ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Управління
державного архітектурно-будівельного контролю
(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 торгово-житлового комплексу по вул.
Перемоги 150 в м. Ужгороді, Закарпатської області.Коригування,
характер будівництва Нове будівництво,
місце розташування об’єкта згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт
88000, Закарпатська обл., Ужгородський район, Ужгородська територіальна громада, м. Ужгород
(станом на 01.01.2021), вулиця Капушанська , б. 150 , к. - ,
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 торгово-житлового комплексу по вул. Перемоги 150 в м.
Ужгороді, Закарпатської області.Коригування: Загальна кількість квартир - 76 ,Площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень - 3093.3 в т.ч. нежитлові,
комерційні, технічні та приміщення загального користування,Кількість однокімнатних квартир 48 ,Кількість двокімнатних квартир - 26 ,Кількість трикімнатних квартир - 2 ,Загальна площа -

9386.7 загальна площа приміщень об'єкта,Житлова площа приміщень - 1761.1 ,Площа забудови 3083.9 ,Висота будівлі - 30.5 ,Площа інших нежитлових приміщень - 2321.9 Підвальні
приміщення,Площа літніх приміщень - 193.4 ,Загальна площа квартир - 3971.5 ,Загальна площа
будівлі - 8148.4 ,Поверх - 8 +підвал,Загальний будівельний об'єм - 37750 ,Загальна площа
приміщень - 9386.7 загальна площа приміщень об'єкта,Кількість поверхів - 8 +підвал,Загальна
площа однокімнатних квартир - 1869.2 ,Житлова площа однокімнатних квартир - 751.8 ,Загальна
площа двокімнатних квартир - 1850.3 ,Житлова площа двокімнатних квартир - 899.2 ,Загальна
площа трикімнатних квартир - 252 ,Житлова площа трикімнатних квартир - 110.1
Замовник об’єкта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМФОРТ-СІТІ
УЖГОРОД" (43348994), 88000, УКРАЇНА, .
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник) ТОВ "ЛОДЖИСТРАКТ" (39702647) , 81164,
Львівська обл., с.Хоросно,вул.Центральна,66.
(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 "БУДІМПЕТ"
(38102933) , м. Ужгород, вул. Огарьова, буд.15 .
(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: B
(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 22.07.2021 р.
Начальник Управління ДАБК
(найменування посади)

Зотова Олександра Сергіївна
(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 22.07.2021

