Видача дозволу на виконання
будівельних робіт
Реєстраційний номер: ІУ013201001124

Описова інформація
Статус реєстрації

внесено відомості до системи

Статус документа

діючий

Реєстраційний номер

ІУ013201001124

Дата реєстрації

1.10.2020

Дата внесення останніх змін

29.06.2021

Тип документу

Дозвіл на будівництво

Клас наслідків

СС3

Технічний нагляд

Комісаренко Сергій Володимирович (АТ 002858, АТ
007597 )

Авторський нагляд

Петров Ігор Анатолійович (АА 001568 )

Генеральний підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ІНВЕСТРЕМБУД"( 40259121 )

Інформація про земельну
ділянку

8000000000:82:244:0101

Відомості про замовника
Назва

Контакти

Місце реєстрації

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"АВТОВОДСЕРВІС"

 2962553, +380445291502

 м.Київ, інший Залізничне шосе ,
45 , кв. б/н

 0322452640

 Львівська обл., Львівський
район, Перемишлянська
територіальна громада, м.
Перемишляни (станом на
01.01.2021), вулиця Міжгірська , 8В

ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОРДІК
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Відомості про об'єкт
Вид будівництва

Назва об’єкта будівництва

Реконструкція

"Реконструкція виробничого комплексу з будівництвом
житлового комплексу з вбудовано-прибудованими
нежитловими приміщеннями соціально-культурного,
соціально-побутового призначення, паркінгом,
об'єктами інженерної інфраструктури та дошкільним
навчальним закладом по вул. Залізничне шосе, 45-а у
Печерському районі м. Києва". Коригування

Клас наслідків

СС3

Тип

Містобудівні умови та обмеження

Містобудівні умови та
обмеження

-

Спосіб будівництва

З залученням підрядника

Місце розташування об'єкта будівництва
та адреса
Адреса

м.Київ, інший Залізничне шосе

Номер будинку

45-а

Містобудівні умови та обмеження
Документ
Номер документу

382

Назва органу, що видав

Департамент з питань державного архітектурнобудівельного контролю міста Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Дата видачі

02.04.2019

Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується
Інформацію не зазначено

Планувальні обмеження
Інформацію не зазначено

Охоронні зони
Інформацію не зазначено

Документ, що засвідчує право власності
(користування) земельною ділянкою
Кадастровий номер: 8000000000:82:244:0101
Площа: 1.3814 га
Цільове призначення: 02.10 Для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної
та ринкової інфраструктури
Відомості документу про право користування підтверджені ДРРП

Проектна документація
Статус документа

Діючий

Розробник

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ"(39828599)

Відомості про затвердження проектної документації
замовником
Посада посадової особи

-

Назва розпорядчого документа

-

Номер розпорядчого документа

-

Дата розпорядчого документа

-

Відповідальні особи

Посада

ПІб,
Сертифікат

Найменування
документа про
призначення

Номер
документа
про
призначення

Дата
документа
про
призначення

Посада

ПІб,
Сертифікат

головний
архітектор
проекту

Петров Ігор
Анатолійович
(АА 001568 )

Найменування
документа про
призначення

Номер
документа
про
призначення

Дата
документа
про
призначення

Об’єкти будівництва

#

1

Тип
об'єк
та

Назва об'єкта

"Реконструкція
виробничого комплексу
з будівництвом
житлового комплексу з
вбудованоприбудованими
нежитловими
приміщеннями
соціально-культурного,
соціально-побутового
призначення,
паркінгом, об'єктами
інженерної
інфраструктури та
дошкільним
навчальним закладом
по вул. Залізничне
шосе, 45-а у
Печерському районі м.
Києва". Коригування

Черг
а

Компл
екс

Пуск
овий
ком
плек
с

Доч.
ел.

0/0

Вид
буді
вниц
тва

Рекон
струкц
ія

ТЕП

ТЕ
П

Експертиза проекту

Статус
документа

Експертна
організація

Сертифікований
експерт

Дата
експертизи

Тип
висновку

Коротка
рецензія

Статус
документа

Діючий

Експертна
організація

Сертифікований
експерт

Дата
експертизи

ТОВ "Глобал
Промпостач"
(40582528)

АДАМЕНКО
ОЛЕКСІЙ
ГРИГОРОВИЧ
(АЕ 000010 )

04.12.2020

Тип
висновку

Позитивний

Відповідальні особи
Авторський нагляд

Петров Ігор Анатолійович
АА 001568
внесено замовником

Технічний нагляд

Комісаренко Сергій Володимирович
АТ 002858, АТ 007597
внесено замовником

Договір з генеральним підрядником
Номер
договору

Дата
підписання
договору

Організація Генеральний
підрядник

02-03/20

02.03.2020

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІНВЕСТРЕМБУД"
( 40259121 )

Субпідрядники
Інформацію не зазначено

Відповідальні за виконання робіт

Головний
виконроб

Коротка
рецензія

Читати

Посада

ПІб

виконавець
робіт

Шаповал
Олександр
Михайлович

Види
виконаних
робіт

Назва
документа

Номер
документа

Дата
видачі

наказ

03/03/20

03.03.2020

Відомості про рішення по документу
внесено відомості до системи

Відомості про реєстрацію
Орган, що прийняв рішення

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ
УКРАЇНИ

Посадова особа органу

ФІЛІМОНОВ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Зміни в дозвільному документі
Дата

26.04.2021

Код запиту

Підстави
зміни

Джерело
зміни
даних

Статус
опрацювання
зміни

ІУ013201001124-1

Отримано
повідомлення
про зміну
даних
Корегування
проектної
документації

Надійшло
через дію

запит
прийнято

Текст
зміни

