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Реестри Карта Аналiтика Сервiси Послуги Новини

Дозвiл на будiвництво
Реестрацiйний номер:

Видача дозволу на виконання будiвельних робiт

lyo13210907865

внесено вiдомостi до системи

tТБ;"й l

11.о9.2о21

дЕржАв нА APXlTEKTyP но- Будl в Ел ьнА | нсп Екцlя укрАТн и

Реконструкцiя з розширенням комплексу нежитлових
будiвель на вул. В. Липинського, ,12 за рахунок добудови
багатофун кцi о нал ьн оТ будi вл i з адм i н i стр ат ивними,
громадськими примi щен нями, апартаментами та п iдземним
гаражем зi знесенням окремих iснуючих споруд

Портал единоТ дер*авноТ
елеkтронноТ системи у
сферi будiвництва
Дослiдна еkсплуатацiя

Основна iнформацiя

Тип документа

Реестрацiйний номер

Статус реестрацiТ

Статус документа

!,ата реестрацiТ

Орган, що видав

Назва о6'екта

Клас наслiдкiв

Технiчний нагляд

Авторський нагляд

Лутчин lгор Степанович (АТ ОО3154, lT ОО4549 )

Мацигiн Юрiй Ярославович (АА ОО4О19 )

генеральний пiдрядник Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lНВЕСТИЦlЙНО-

https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2657511 896126588569 117



lнформацiя про земельну дiлянку
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БудlвЕльнА компАнlя "Екопол|с"( з38о5210 )

461 О13750о:05:о02:0062

Наявнiсть докуMeHTiB про непiдтвердження
вiдомостей

Контакти

ч +5s(067)-664,42-19

L з8о676644219

9 Львiвська обл., Львiвський район,
![авидiвська територiальна громада, с,

3венигород (станом на 01.01.2O2,t), плоtла

Звенигородська , 14 , кв. 41

9 ОlОlО,м. КиТв, вулиця Московська
(Печерський р-н) ,32/2 , кв. -

Мiстобудiвнi умови та обмеження

м u о1 :7464-89з7-41 2о-5481 Зм i н и N92 N98З9 вiд zOЧ-...Ч -.9? 
|. ^,

ЁiЬ"йиt""дав ВИКоНАвчиЙ KoMITET львlвськоl MlcbKol
рАди)

З залученням пiдрядника

Вiдомостi про замовника

Назва

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
вlдповlдАльн lстю "горА
ДЕВЕЛОУПМЕНТ"

Акцiонерне товариство
<Укртранснафта,

Вiдомостi про о6'ект

Вид будiвництва

Назва о6'екта будiвництва

Клас наслiдкiв

Тип

Мiстобудiвнi умови та обмеження

Спосiб будiвництва

https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2657511 896126588569

,

реконструкцiя з розширенням комплексу нежитлових
Оудirел j ia Byn. Ь, липинського,'l2 за рахунок добудови
багатофун кцiональноi будi вл i з адмi н iстрати вн им и,

громадськи м и п ри Mi щен ням и, апартаментам и та п iдзем н им

гiражем зi знесенням окремих iснуючих споруд

2!7
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12

львiвська обл., львiвський район, Львiвська територiальна
громада, м. львiв (станом на оl.о1.2о21), вулиця Липинського
в.

839

ви конАвчи Й KoMITET л bBlBcbKoi

о6.о9,2о19

м lcbKoi р лди (26256622)

Мiстобудiвнi умови та обмеження

Загальна iнформацiя

Вид будiвництва

Назва о6'екта будiвництвi, lцо
повинна вiдобрах<ати вид будiвництва
та мiсце розташування о6'екта

реконструкцiя з розширенням комплексу нежитлових
будiвель йа вул. В. липинського,12 за рахунок добудови
багатофункцiонал ьнот будi вл i з адм iнiстрати вн и м и,

громадськи ми п ри м i щен ня м и, апартаментами та п iдзем н им

гаражем зi знесенням окремих iснуючих споруд

загальнa вимоги

Гранично допустима висотнiсть
будинкiв, будiвель та споруд у метрах

Максимально допустимий вiдсоток
эабудови земельноТ дiлянки

мiнiмально допустимi вiдстанi вiд о6'екта, що проектуеться

httpS://e-conStruction.gov.ualpermits_doc_detail/265751 1896126588569

Мiсце розташування о6'екта будiвництва та
адреса

Адреса

номер будинку

,Щокумент

Номер документу

Назва органу, lцо видав

Дата видачi

зl7
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назва обмеження

до iснуючих будинкiв та споруд

до iснуючих будинкiв та споруд

L-_--

до iснуючих будинкiв та споруд

Вiдстань

15

1.5

Примiтка

до червоних лiнiй

Планувальнi обмеження

назва зони

зони регулювання забудови

OxopoHHi зони

назва зони

об'ектiв зв'язку

об'ектiв iснуючих iнженерних мереж

o6'eKTiB iснуючих iнженерних мереж

Примiтка

Площа покриття Примiтка

ч
l
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l
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Документ, tцо засвiдчуе право власностi
(користуван ня) земельною дiлян кою

Кадастровий номер: 461 О1375ОО:О3:ОО2:ОО62

Плоцlа: О.9881 га
L[iльове призначення:
вiдомостi доцуменry про право корист}/вання пiдтвердженi дррп

Проектна документацlя
https,//e-co n struction, gov. ua/pe rmits_doc_detail/265751 1 896,1 26588569 4l7
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Площа покриття

5



товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "lнститут
п Ро ЁКТУВАн ня "комФортБуд, (з4259862)

вiдомостi про затвердження проектнот документацiт замовником

Посада посадовоТ особи

Назва розпорядчого документа

Номер розпорядчого документа

!,ата розпорядчого документа

Вiдповiдальнi особи

Пlб, Сертифiкат

д4д_цигiн Юрjй
Яросдавови:t_(AА
оо4019 ).

l,/
Номер Датанайменування документа документа

документа про про про
призначення призначення призначення

посада

ApxiTeKTop

Наказ про призначення
вiдповiдальних осiб за
проектуванням об'екта
будiвництва

о5.о5.2о21

1 рп?|llипання комплексч Реконструкцiя Комплекс

Об'екти будiвництва

* Назва об'екта Вид будiвництва Тип о6'екта тЕп

нежитлових будiвель за
рахунок добудови
багатофункцiонал ьноТбагатофункцlональ[
будiвлiз
адмiнiстративними,
громадськими
примiщеннями,
апартаментами та
пiдземним гаражем зi
знесенням окремих
iснуючих спорудlvl lJ lч

https://e-construction.gov.ua/peгmits-doc_detail/26575,11896126588569
a
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Експертиза проекту

Статус
документа
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Експертна органiзацiя

Фiлiя ДП
"Ук рд gржбуде кс п е рlиэа:
у-лэ-Е]Еl-ьБй-9ýдас!
_(35917794)

Сертифiкований
експерт

князик
вАсиль
дмитрович
(АА ооозs7, АЕ
оооо79 )

Дата
експертизи

зо.о6.2о21

тип
висновку

Коротка
рецензiя

Читати

Вiдповiдальнi особи

Авторський нагляд

Технiчний нагляд

tvЦ_ци гi н Ю р i йЯр9_sдаЕ_ади:!
АА оо4019

внесено замовником

л у:чин-!да.р_аrслзне9ич
Ат 003,154, lT 004549

внесено замовником

Договiр з генеральним пiдрядником

Органiзацiя Генеральний пiдрядник

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"l нвЕсти цt йно-ьудtвЕльнА компАнlя
"Екополlс"( зз8о521о )

Номер
договору

flaTa
пiдписання
договору

Головний
виконроб

63о зо.о6.2о21

Субп iдрядни ки

Вiдповiдальнi за виконання робiт

https://e-constгuction.gov.ua/peгmits_doc_detail/265751"l 896,1,26588569

Гп*"ййl

бl7
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Оленюк Андрiй
Володимирович

Види
виконаних
робlт

Пiдготовчi
роботи

Назва
документа

Наказ

Номер
документа

о26

Дата
видачl

оl,о7,2о21

Вiдомостi про рiшення по документу
внесено вiдомостi до системи

Вiдомостi про реестрацiю

Орган, що прийняв рiшення

Посадова особа органу

Змiни в дозвiльному документi

httpS :i/e-conStruction.gov. ua/permits_doc_detaiU265751 1 896 1 26588569
,

дЕржАвнА АрхlтЕктурно-Бупl вЕл ьнА l нсп Екцlя укрдiн и

ГоловниЙ iнспектоР будiвельного нагляду сектору по роботi з

дозвiльн и ми документам и Ци ганок Андрi й Володимирович

виконавець
робiт

717


