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ВИТЯГ  
з Реєстру будівельної діяльності  

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Реєстраційний номер: ЛВ112191890348

Статус документа: Діючий

Тип документа: Видача дозволу на виконання будівельних робіт

Змінюється: Документ зі старої системи з 01.01.2011 до 06.07.2020

Номер документу, що змінюється: ЛВ112191890348

Підстава формування витягу

Реєстраційний
номер Витягу

ЛВ112191890348-3

Причина
виникнення дії

Отримано повідомлення про зміну даних

Підстави
внесення
зміни

Отримано повідомлення про зміну даних 
Зміна відповідальної особи за виконання робіт,Зміна генпідрядника,Право
будівництва передано іншому замовнику,Змінено відповідальних за проведення
технічного нагляду



Джерело
зміни даних

Надійшло через дію

Рішення щодо
зміни

запит прийнято

Опис зміни Зміна відповідального за виконання робіт, зміна генпідрядника, право будівництва
передано іншому замовнику, змінено відповідальних за проведення технічного
нагляду

Номер
вхідного
документу

1533-ЗД-0006

Дата вхідного
документу

23.02.2022

Відомості про
заявника

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕАТЕХ-ЗАХІД" (38582890) +380503175313 
 
УКРАЇНА, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІД-КАПІТАЛ-БУД"
(42394931) 380979038680 
west-capital-bud@ukr.net  
79071, УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна
громада, м. Львів (станом на 01.01.2021), вулиця Щирецька , б. 36

Наявність документів про непідтвердження відомостей

Інформацію не зазначено

Інформація про вхідний документ

Номер вхідного документа 1533-ЗД-0006

Дата вхідного документа 23.02.2022

Відомості про заявників

Назва Контакти Місце реєстрації Повірені

ТОВ "ЗАХІД-КАПІТАЛ-БУД"
(42394931) (ініціатор)
Юридична особа

+38(097)-903-
86-80

УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський
район, Львівська територіальна
громада, м. Львів (станом на
01.01.2021), вулиця Щирецька , б. 36

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРЕАТЕХ-ЗАХІД" (38582890)
(ініціатор) Юридична особа

+380503175313 Україна, 79034, Львівська обл., місто
Львів, ВУЛИЦЯ КИТАЙСЬКА, будинок
6, квартира 48



Відомості про чергу/пусковий комплекс, що вводяться в експлуатацію

Інформацію не зазначено

Документ зі старої системи, на основі якого видається дозвіл на виконання
будівельних роботи

Номер документа ЛВ112191890348

Заява №8176309 від 08.07.2019

Назва документу 11 дозвіл на будівельні роботи

Підстава Містобудівні умови і обмеження

Попередній документ про початок
будівництва, повний номер

Попередній крок

Найменування згідно проекту
будівництва

Будівництво ПП "Креатех-Захід" багатоквартирного житлового
будинку на вул. Морозна, 29 зі знесенням будівлі магазину

Вид будівництва Нове будівництво

Код будівлі за ДК018 1122.1. Будинки багатоквартирні масової забудови

Класс наслідків СС2

Поштова/Будівельна адреса об'єкта Львівська обл., м. Львів, вул., Морозна , 29

Адреса об'єкта згідно
містобудівними умовами

вул.

Документ, що засвідчує право
власності чи користування
земельною ділянкою

витяг з реєстру прав власності (інформаційна довідка)
163246286 від 2019-04-11

Кадастровий номер 4610136800:04:004:0062

Терміни будівництва та введення в
експлуатацію

- / - / -

Замовник Приватне підприємство "КРЕАТЕХ-ЗАХІД"; Львівська обл., м.
Львів, вул. Китайська, 6, кв. 48; 38582890; 0503712238; SO=1

Технічний нагляд Біловус Володимир Станіславович Сертифікат: АТ 002641

Авторський нагляд Зінчук Наталія Богданівна Сертифікат:

Технічна інвентаризація

Підрядник: З залученням підрядника 0322540120, Яночко Тарас
Богданович



Проєктувальник Зінчук Наталія Богданівна , АА 000327, 2/02 від 02.02.2017

Експертиза проєкту будівництва Державне підприємство "Західний експертно-технічний центр
держпраці" (20774790), Данилов Сергій Володимирович , АЕ
003281

Договір про пайову участь Не залучається

Відправлення Статус: до ДАБІ

Анулювання Причина: - Арешт землі: Ні

Відомості про об'єкт

Назва Характеристика

Вид
будівництва

Нове будівництво

Назва об’єкта
будівництва

Будівництво ПП " Креатех-Захід" багатоквартнирного житлового будинку на вул.
Морозна, 29 зі знесенням будівлі магазину у м. Львові.

Код ДКБС 1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови

Клас наслідків СС2

Місце розташування об'єкта будівництва та адреса

Тип
адреси

З точністю до будинку

Індекс 79066

Адреса Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом на
01.01.2021), вулиця Морозна

Номер
будинку

29

Корпус

Документ, що засвідчує право власності (користування) земельною ділянкою

Кадастровий номер Документ на право
користування

Площа Цільове
призначення

Функціональне
призначення

4610136800:04:004:0062 договір купівлі-продажу
№226 від 17.03.2015,

0.0694
га

02.03 Для
будівництва і

не зазначено 
Ознака



виданий: Приватний
нотаріус Львівського
міського нотаріального
округу Нор Н.М.

обслуговування
багатоквартирного
житлового
будинку
Цільове
призначення за
КВЦПЗ - діє з
15.02.2011 року:

відповідності
цільового
використання та
функціонального
призначення
земельної
ділянки:
відповідає

Авторський нагляд

Інформацію не зазначено

Технічний нагляд

ПІБ, сертифікат Телефон Статус
погодження

Яблонський Ігор Романович (АЕ 005332, АТ 008071, АТ 009303, СІ
00115 )

внесено
замовником

Договір з генеральним підрядником

Реєстраційний номер CD01:9599-3324-5666-2886 Редакція №1

Номер договору 23/02/22-1

Дата підписання договору 23.02.2022

Організація Генеральний
підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЦЬКИЙ
БУДІВЕЛЬНИЙ ГАРАНТ" (38895397)

Головний виконроб

Телефон виконроба

Ліцензії організації підрядника

№п/
п

Номер
ліцензії

Дата видачі
ліцензії

Дата початку
терміну дії

Дата граничного
терміну дії

Статус ліцензії

1 АЕ 279498 02.10.2013 26.09.2013 26.09.2016 заява про отримання
ліцензії

2 АЕ 279498 21.02.2014 14.02.2014 26.09.2016 доповнення переліку



видів робіт

3 ЕЛЕКТРОННА 28.10.2016 19.09.2016 19.09.2021 заява про
безстроковість
ліцензії

Віповідальні за виконання робіт

№п/
п

Посада ПІб Контактний
телефон

Види
виконаних
робіт

Назва
документа

Номер
документа

Дата
видачі

1 старший
виконроб

Яців Тарас
Андрійович

+38(000)-000-
00-00

наказ 012-ОП 23.02.2022

Субпідрядники

Інформацію не зазначено

Оцінка впливу на довікілля

Історія змін

Запит Інформація

№ запиту

ЛВ112191890348-
3

Статус

запит прийнято

Вхідний документ

№1533-ЗД-0006 від 23.02.2022

Заявник

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕАТЕХ-ЗАХІД" (38582890) +380503175313 
 
Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КИТАЙСЬКА, будинок 6,
квартира 48 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІД-КАПІТАЛ-БУД"
(42394931) 380979038680 
west-capital-bud@ukr.net  
79071, УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна
громада, м. Львів (станом на 01.01.2021), вулиця Щирецька , б. 36
 
Підстава зміни 
Отримано повідомлення про зміну даних 
Зміна відповідальної особи за виконання робіт,Зміна генпідрядника,Право
будівництва передано іншому замовнику,Змінено відповідальних за проведення
технічного нагляду



Текст зміни

Зміна відповідального за виконання робіт, зміна генпідрядника, право
будівництва передано іншому замовнику, змінено відповідальних за проведення
технічного нагляду

№ запиту

ЛВ112191890348-
2

Статус

запит відхилено

Вхідний документ

№1405-3Д-0006 від 31.01.2022

Заявник

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕАТЕХ-ЗАХІД" (38582890) +380503175313 
 
Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КИТАЙСЬКА, будинок 6,
квартира 48
 
Підстава зміни 
Отримано повідомлення про зміну даних 
Зміна відповідальної особи за виконання робіт,Зміна генпідрядника,Змінено
відповідальних за проведення технічного нагляду

Текст зміни

Змінено генерального підрядника; змінено особу, відповідальну за проведення
технічного нагляду; змінено відповідальних виконавців робіт 

Причина відхилення 
порушено п.33 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт,
затвердженого Постановою КМУ від 13.01.2011 №466 (зі змінами), одночасно
зазначаємо що в долученому договорі підряду інформація про замовників
будівництва не відповідає зазначеній в дозволі на виконання будівельних робіт.

№ запиту

ЛВ112191890348-
1

Статус

запит відхилено

Вхідний документ

№1329-ЗД-0006 від 13.01.2022

Заявник

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕАТЕХ-ЗАХІД" (38582890) +380503175313 
 
Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КИТАЙСЬКА, будинок 6,
квартира 48
 
Підстава зміни 
Отримано повідомлення про зміну даних 
Зміна відповідальної особи за виконання робіт,Зміна генпідрядника,Змінено
відповідальних за проведення технічного нагляду

Текст зміни



Змінено генерального підрядника; змінено особу, відповідальну за проведення
технічного нагляду; змінено відповідальних виконавців робіт

Причина відхилення 
порушено п.33 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт,
затвердженого Постановою КМУ від 13.01.2011 №466 (зі змінами)

Документ створено  
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. 
Дата створення: 22.03.2022


