
ПОГОДЖУЮ 
 

_________Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Керуючий справами 

виконкому 

______ червня 2022 року 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

Львівської міської ради 

 

21 червня 2022 року                                                     Початок о 10 год. 00 хв. 

      

1. Про внесення змін до Програми заходів щодо підготовки Львівської 

міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки. 

2. Про поховання внутрішньо переміщених осіб. 

3. Про матеріально-технічне забезпечення виконавчого комітету Львівської 

міської ради. 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28.01.2022 № 6. 

Доповідає: директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич. 

 

5. Про надання субвенції місцевим бюджетам. 

Доповідає: в. о. начальника управління з питань поводження з відходами         

З. Гладун. 

 

6. Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади 

на 2022 рік. 

Доповідає: в. о. директора департаменту фінансової політики В. Довжик. 

 

7. Про внесення змін до переліку об’єктів, що фінансуються з бюджету 

розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.12.2021          

№ 1102. 

Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич. 

 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.06.2018            

№ 560. 

Доповідає: начальник управління соціального захисту І. Кобрин. 
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10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.07.2021           

№ 603. 

Доповідає: в. о. начальника управління «Служба у справах дітей»                        

В. Фридрак. 

 

11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.10.2019            

№ 933. 

Доповідає: директор департаменту міської мобільності та вуличної 

інфраструктури О. Забарило. 

 

12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.10.2020             

№ 977. 

13. Про надання ЛМКП «Львівтеплоенерго» функцій замовника на 

проєктування та будівництво об’єкта «Будівництво модульної котельні по вул. 

Польовій в м. Львові». 

14. Про передачу реконструйованої вул. Богданівської (від вул. Тракт 

Глинянський до вул. Золочівської). 

15. Про передачу вартості виконаних аварійно-відновлювальних робіт 

світлофорного об’єкта на перехресті вул. А. Мельника – вул. Генерала                

Т. Чупринки. 

Доповідає: в. о. начальника управління інженерного господарства                                     

І. Матківський. 

 

16. Про надання квартирі № 1 на вул. І. Мечникова, 16-И статусу службової 

Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного 

регіону. 

17. Про надання квартирам №№ 57, 61 на вул. Володимира Великого, 5 у     

м. Дубляни статусу службових Управління Служби безпеки України у 

Львівській області. 

18. Про оформлення договору житлового найму на жиле приміщення. 

Доповідає: начальник управління житлового господарства В. Іванов. 

 

19. Про внесення змін до деяких рішень виконавчого комітету стосовно 

підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. 

20. Про вирішення питання балансового обліку гаража на вул.                            

П. Дорошенка, 33. 

21. Про вирішення питання балансового обліку нежитлової будівлі на вул. 

Городницькій, 24. 
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22. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

пл. Генерала Г. Григоренка, 5. 

23. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. Донецькій, 16. 

24. Про вирішення питання балансового обліку нежитлового приміщення на 

вул. К. Левицького, 77. 

25. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. І. Миколайчука, 24. 

26. Про вирішення питання балансового обліку нежитлового приміщення на 

вул. Я. Стецька, 5. 

27. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. Хуторівці, 24. 

28. Про зняття з балансу ЛМКП «Львівтеплоенерго» приміщення котельні 

на вул. С. Кушевича, 1. 

Доповідає: начальник управління комунальної власності І. Свистун. 

 

29. Про облаштування фізичною особою – підприємцем Кляп І. Ю. 

громадського простору з відпочинковими місцями та встановлення 

тимчасової сценічної конструкції у межах алеї на території природоохоронної 

рекреаційної установи парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення «Стрийський парк». 

30. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію КНП «Львівське територіальне медичне 

об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування 

та швидкої медичної допомоги» будівлі головного корпусу КНП «1 

територіальне медичне об’єднання м. Львова» з добудовою зовнішнього ліфта 

на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові. 

31. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію КНП «Львівське територіальне медичне 

об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування 

та швидкої медичної допомоги» з добудовою блоку дистанційно-променевої 

терапії до будівлі КНП «1 територіальне медичне об’єднання м. Львова» на 

вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові. 

32. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію ЛКП «Львівелектротранс» 

тролейбусного депо на вул. Тролейбусній, 1 у м. Львові. 

Доповідає: начальник управління архітектури та урбаністики                                  

А. Коломєйцев. 
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Додаткові питання 
 

Різне 
 

(Технічна пауза) 

 

33. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2022             

№ 202. 

Доповідає: в. о. директора ЛКП «Ратуша-сервіс» І. Тихоліз. 

 

 

 

Начальник 

організаційного управління                                                               Ігор СІРКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок денний надруковано Олена Очерклевич 
Порядок денний перевірено Любов Кобрин 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до Програми 
заходів щодо підготовки Львівської 
міської територіальної громади до 
національного спротиву на 2022-
2024 роки 
 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про основи національного спротиву“, постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2022 № 252 “Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану“, виконавчий комітет 
вирішив: 

внести зміни до Програми заходів щодо підготовки Львівської міської 
територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки, 
затвердженої ухвалою міської ради від 17.02.2022 № 1981, виклавши пункт 
4 додатка до Програми заходів щодо підготовки Львівської міської 
територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки у 
новій редакції: 

 
4. Матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань 

Львівської міської територіальної громади, стрілецьких клубів, полігонів 

4.1. Забезпечення 
добровольчих формувань 
паливно-мастильними 
матеріалами та матеріально-
технічними засобами 
(зв’язком, індивідуальними 
засобами захисту, 
спорядженням, 
індивідуальними 
комплектами медичної 
допомоги тощо) 

Постійно Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій, цивільного 
захисту населення та 

територіальної 
оборони, КП 

“Адміністративно-
технічне управління“, 
ЛКП “Ратуша-сервіс“ 

4.2. Забезпечення 
стрілецьких клубів (тирів), 
полігонів матеріально-
технічними засобами 
(зв’язком, індивідуальними 
засобами захисту, 

Постійно Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій, цивільного 
захисту населення та 

територіальної 
оборони, КП 

 



спорядженням, 
індивідуальними 
комплектами медичної 
допомоги тощо) 

“Адміністративно-
технічне управління“ 

4.3. Розробка та 
затвердження єдиної 
символіки для 
добровольчих формувань 
Львівської міської 
територіальної громади, що 
функціонують у межах 
території відповідної зони 
територіальної оборони 

Постійно Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій, цивільного 
захисту населення та 

територіальної 
оборони 

 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про поховання внутрішньо 
переміщених осіб 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
беручи до уваги Закони України “Про національну безпеку України“, “Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“, постанову 
Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 “Деякі питання здійснення 
оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 
воєнного стану“, листа Львівського комунального підприємства 
“Муніципальна обрядова служба“ від 05.05.2022 № 4-2516 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 10.06.2022 за № 4-2516-13415), 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Львівському комунальному підприємству “Муніципальна обрядова 
служба“: 

1.1. Забезпечити надання ритуальних послуг внутрішньо 
переміщеним особам, які померли на території Львівської міської 
територіальної громади та не досягли пенсійного віку на момент смерті, не 
працювали, не перебували на службі, незареєстровані у центрі зайнятості 
як безробітні; на підставі заяви виконавця волевиявлення померлого або 
особи, яка зобов’язалася поховати померлого, та не має можливості при 
оформленні договору-замовлення на організацію та проведення 
поховання самостійно оплатити кошти за ритуальні послуги та похоронну 
атрибутику.  

1.2. Здійснювати поховання внутрішньо переміщеної особи на 
підставі заяви виконавця волевиявлення померлого або особи, яка 
зобов’язалася поховати померлого, до Львівського комунального 
підприємства “Муніципальна обрядова служба“ з наданням: 

1.2.1. Копії свідоцтва про смерть. 
1.2.2. Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 

виданої управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної 
політики. 

1.3. У встановленому законодавством порядку надати пропозиції для 
визначення у бюджеті Львівської міської територіальної громади 
відповідного обсягу бюджетних призначень, необхідного для реалізації 
цього рішення. 

Відповідальний: директор ЛКП 
“Муніципальна обрядова служба“. 

 



2. Затвердити кошторис витрат на поховання внутрішньо 
переміщеної особи (додається). 

3. Безоплатне поховання внутрішньо переміщеної особи здійснювати 
у межах бюджетних призначень, визначених у бюджеті Львівської міської 
територіальної громади.  

4. Встановити, що придбання предметів ритуальної належності, які 
не увійшли до кошторису витрат на поховання внутрішньо переміщеної 
особи, затвердженого цим рішенням, або різницю вартості похоронної 
атрибутики у сторону збільшення від затвердженої кошторисом сплачує 
особа, яка виявила бажання провести поховання внутрішньо переміщеної 
особи. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Додаток 
 

          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

КОШТОРИС 
витрат на поховання внутрішньо переміщеної особи 

 
 

№ 
з/п 

Вид послуг, 
найменування 

ритуальної 
атрибутики 

Одиниця 
виміру 

Кількість Ціна 
(грн.) 

Сума 
(грн.) 

1. Домовина 
шестигранна ДСП 

шт. 1 3500,00 3500,00 

2. Вінок шт. 2 660,00 1320,00 

3. Стрічка з написом шт. 2 75,00 150,00 

4. Хрест з хвойних 
порід дерева 

шт. 1 600,00 600,00 

5. Табличка шт. 1 40,00 40,00 

6. Напис на табличці шт. 1 100,00 100,00 

7. Послуга 4-х 
робітників 
ритуальної служби 
(перенесення 
покійника) 

год. 3 год. 25 хв. 1900,00 1900,00 

8. Копання могили 
довжиною 2,4 м 

    

8.1. У зимовий період од. 1 3291,00 3291,00 

8.2. У весняно-літній 
період 

од. 1 1797,00 1797,00 

9. Транспортні послуги 
на проведення 
похорону 
внутрішньо 
переміщеної особи 
(Рено Трафік) 

год. 3 год. 25 хв. 1800,00 1800,00 

 
Керуючий справами виконкому    Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Віза: 
Директор юридичного  
департаменту        Гелена ПАЙОНКЕВИЧ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про матеріально-технічне 
забезпечення виконавчого 
комітету Львівської міської 
ради 
 
 

З метою забезпечення безперебійної діяльності виконавчого 
комітету Львівської міської ради в умовах воєнного стану, керуючись 
Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про правовий 
режим воєнного стану“, “Про основи національного спротиву“, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Львівському комунальному підприємству “Ратуша-сервіс“ 
здійснити передачу виконавчому комітету Львівської міської ради 
матеріально-технічних засобів згідно з додатком. 

Відповідальний: директор ЛКП 
“Ратуша-сервіс“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           Додаток 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
матеріально-технічних засобів, які передаються 

виконавчому комітету Львівської міської ради 
 
 

№ 
з/п 

Назва Одиниця 
виміру 

Кількість 

1. Акумулятор 60Ah-12v BOSCH AGM 
(S5A05) (242x175x190),R,EN680 

шт. 1 

2. Шина 215/55R17 94V N-BLUE HD PLUS 
(Nexen) 

шт. 4 

 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор юридичного 
департаменту       Гелена ПАЙОНКЕВИЧ 
 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
28.01.2022 № 6 
 
 
 У зв’язку з кадровими змінами виконавчий комітет вирішив: 
 внести зміни до рішення виконавчого комітету від 28.01.2022 № 6 
“Про призначення уповноваженої особи відповідальною за організацію та 
проведення закупівель“, виклавши пункт 1 у новій редакції: 
 “1. Покласти виконання додаткових обов’язків щодо організації та 
проведення процедур закупівель, спрощених закупівель та закупівель без 
використання електронної системи закупівель та визначити 
уповноваженою особою головного спеціаліста - бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету 
Львівської міської ради Дишель Ольгу Олексіївну.“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про надання субвенції 
місцевим бюджетам 
 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про відходи“, “Про житлово-комунальні послуги“, постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 
щодо регулювання цін (тарифів)“, ухвалою міської ради від 20.06.2019                
№ 5163 “Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат 
на вивезення твердих побутових відходів“, відповідно до Меморандумів 
про співпрацю між Львівською міською радою та Бориславською міською 
радою, Меморандуму про співпрацю між Львівською міською радою та 
Стрийською міською радою, Меморандуму про співпрацю між Львівською 
міською радою та Буською міською радою, листів Бориславської міської 
ради від 12.05.2022 № 3-10/838 (зареєстрованого у Львівській міській раді 
02.06.2022 за № 2-5985-001), Cтрийської міської ради від 20.05.2022 № 3-
16/398 (зареєстрованого у Львівській міській раді 02.06.2022 за № 1.9-
9639-001), від 20.05.2022 № 03-16/399 (зареєстрованого у Львівській 
міській раді 02.06.2022 за № 1.9-9637-001), від 20.05.2022 № 03-16/400 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 02.06.2022 за № 1.9-9636-001) і 
від 20.05.2022 № 03-16/401 (зареєстрованого у Львівській міській раді 
02.06.2022 за № 1.9-9635-001), Буської міської ради від 09.03.2022 № 406 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 02.06.2022 за № 1.9-9642-001), 
від 09.03.2022 № 407 (зареєстрованого у Львівській міській раді 02.06.2022 
за № 1.9-9641-001), від 03.05.2022 № 1014 (зареєстрованого у Львівській 
міській раді 02.06.2022 за № 1.9-9640-001) і від 03.05.2022 № 1015 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 02.06.2022 за № 1.9-9638-001), 
враховуючи обсяги прийнятих відходів з Львівської міської територіальної 
громади, виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати субвенції міським бюджетам на соціально-економічний 
розвиток території за рахунок передбачених коштів у бюджеті розвитку 
бюджету Львівської міської територіальної громади на надання субвенцій 
місцевим бюджетам, які приймають тверді побутові відходи з Львівської 
міської територіальної громади: 

1.1. Стрийській міській раді в сумі 2 785 214 грн. 
1.2. Буській міській раді в сумі 707 346 грн. 
1.3. Бориславській міській раді в сумі 190 920 грн. 

 



2. Управлінню з питань поводження з відходами перерахувати 
субвенції Бориславській міській раді, Стрийській міській раді та Буській 
міській раді. 

Відповідальний: начальник управління 
з питань поводження з відходами. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до бюджету 
Львівської міської територіальної 
громади на 2022 рік 
 
 

Відповідно до ухвали міської ради від 20.12.2021 № 1794 “Про 
бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“, 
враховуючи пропозиції головних розпорядників коштів, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Внести зміни до: 
1.1. Доходів бюджету Львівської міської територіальної громади на 

2022 рік згідно з додатком 1. 
1.2. Розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної 

громади на 2022 рік згідно з додатком 2. 
2. Головним розпорядникам коштів забезпечити цільове 

використання бюджетних коштів. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



13563000000

(код бюджету)

(грн.)

Всього у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 48 600 48 600 0 0

41000000 Від органів державного управління 48 600 48 600 0 0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 48 600 48 600 0 0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 48 600 48 600 0 0

у тому числі субвенція з обласного бюджету Львівської області на проведення навчання педагогічних 

працівників (дистанційна платформа)

48 600 48 600 0 0

90010200 Всього доходів 48 600 48 600 0 0

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

     Візи:

Директор департаменту фінансової політики Олег ІЩУК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів Ліліана РИМАР

Зміни до доходів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік

          Додаток 1

до рішення виконкому
від _______________ № ______

Код Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету

Всього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради -99 375,04 -99 375,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99 375,04

0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -99 375,04 -99 375,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99 375,04

0600000 Управління освіти 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000

0610000 Управління освіти

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету Львівської області 

на проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)

6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000

0900000 Департамент гуманітарної політики 42 600 42 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 600

0910000 Департамент гуманітарної політики

0911090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 

іншими закладами освіти

42 600 42 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 600

0911091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та 

іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

42 600 42 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 600

у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету Львівської області 

на проведення навчання педагогічних працівників (дистанційна платформа)

42 600 42 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 600

1600000 Департамент містобудування 99 375,04 99 375,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 375,04

1610000 Департамент містобудування

1610180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 99 375,04 99 375,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 375,04

 - на виконання рішень судів 99 375,04 99 375,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 375,04

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури 0 0 0 103 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури

1910160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

0 0 0 51 200 0 0 0 0 0 0 0 0

1918230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0 0 0 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Програма "Безпечне місто Львів" на 2020-2025 роки 0 0 0 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього 48 600 48 600 0 103 200 0 0 0 0 0 0 0 48 600

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

      Візи:

Директор департаменту фінансової політики Олег ІЩУК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів Ліліана РИМАР

(код бюджету)

           Додаток 2

до рішення виконкому

від ______________ № _______

Зміни до розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік

13563000000

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

оплата праці комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разом

Всього видатки 

споживання

з них видатки 

розвитку

Всього у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

оплата праці комунальні 

послуги та 

енергоносії



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до переліку 
об’єктів, що фінансуються з 
бюджету розвитку бюджету 
Львівської міської територіальної 
громади на 2022 рік 
 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвал міської ради від 
20.12.2021 № 1794 “Про бюджет Львівської міської територіальної громади 
на 2022 рік”, від 24.02.2022 № 2133 “Про внесення змін до бюджету 
Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“ і від 31.12.2021                
№ 1973 “Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 
бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік” 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Внести зміни до: 
1.1. Розподілу обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проєктів за об’єктами у 2022 році згідно з додатком 1. 
1.2. Розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної 

громади на 2022 рік згідно з додатком 2. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



1

13563000000

(код бюджету)

  (грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт,                          

у тому числі проєктні роботи

Видатки, які передбачені 

у 2022 році на об'єкти, 

щодо яких вносяться 

зміни 

Зміни (+/-) Уточнена сума видатків 

на об'єкти, щодо яких 

вносяться зміни

1 2 3 4 5 6 7 8

0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради

0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

Субвенція державному бюджету для Головного 

управління Національної поліції у Львівській області на 

капітальний ремонт приміщень за адресами: вул.                          

Ю. Романчука, 18 та вул. Зелена, 21

0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

1200000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

273 202 174,84 -10 000 000,00 263 202 174,84

1210000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Нерозподілені видатки 273 202 174,84 -10 000 000,00 263 202 174,84

273 202 174,84 0,00 273 202 174,84

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

      Візи: 

Перший заступник міського голови – 

заступник міського голови з економічного розвитку Андрій МОСКАЛЕНКО

 

Директор департаменту економічного розвитку Ірина КУЛИНИЧ

Всього

           Додаток 1

до рішення виконкому

від _______________ № ____

Зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів за об’єктами у 2022 році



2

          Додаток 2

до рішення виконкому

від ______________ № _____

 

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

1200000 Департамент житлового господарства та інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00

1210000 Департамент житлового господарства та інфраструктури

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00

Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

        Візи:
Директор департаменту фінансової політики Олег ІЩУК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів Ліліана РИМАР

Разом

Зміни до розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік

оплата праці

Загальний фонд

видатки розвитку

Код Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету Всього

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 

розвитку

з нихвидатки споживання

комунальні послуги та 

енергоносії

видатки розвитку

13563000000

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

оплата праці комунальні послуги 

та енергоносії

Всьогоз них

(код бюджету)

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки споживання



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
10.12.2021 № 1102 
 
 

У зв’язку з посиленим використанням об’єкта цивільної оборони 
(захисної споруди), який служить для захисту пацієнтів та медперсоналу у 
воєнний період, введенням в експлуатацію нового надпотужного 
медичного обладнання у будівлях Комунального некомерційного 
підприємства “1 територіальне медичне об’єднання м. Львова“, у зв’язку             
з встановленням на території Стрийського парку тимчасових споруд, 
призначених для компактного розміщення внутрішньо переміщених осіб, 
облаштуванням у ДЮСШ № 1 м. Львова волонтерського центру надання 
допомоги внутрішньо переміщеним особам виконавчий комітет вирішив: 

1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 
10.12.2021 № 1102 “Про схвалення лімітів споживання енергоносіїв на 
2022 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської 
міської територіальної громади“: 

1.1. У розділ “Електроенергія. Управління охорони здоров’я 
департаменту гуманітарної політики“ – згідно з додатком 1. 

1.2. У розділ “Холодна вода. Управління охорони здоров’я 
департаменту гуманітарної політики“ – згідно з додатком 2. 

1.3. У розділ “Гаряча вода. Управління охорони здоров’я 
департаменту гуманітарної політики“ – згідно з додатком 3. 

1.4. У розділ “Електроенергія. Структурні підрозділи Львівської 
міської ради“ – згідно з додатком 4. 

1.5. У розділ “Холодна вода. Структурні підрозділи Львівської міської 
ради“ – згідно з додатком 5. 

1.6. У розділ “Холодна вода. Управління спорту департаменту 
гуманітарної політики“ – згідно з додатком 6. 

1.7. У розділ “Гаряча вода. Управління спорту департаменту 
гуманітарної політики“ – згідно з додатком 7. 

2. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, 
департаменту містобудування, управлінню спорту департаменту 
гуманітарної політики подати пропозиції щодо внесення змін до бюджетних 
асигнувань для забезпечення виконання пункту 1 цього рішення. 

Відповідальні: начальник управління 
охорони здоров’я департаменту 

 



гуманітарної політики, директор 
департаменту містобудування, 
начальник управління спорту 
департаменту гуманітарної політики. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 



1

№              

п/п
Електроенергія

Ліміт на рік, 

кВт*год

січень,   

кВт*год

лютий, 

кВт*год

березень, 

кВт*год

квітень, 

кВт*год

травень,  

кВт*год

червень, 

кВт*год

липень, 

кВт*год

серпень, 

кВт*год

вересень, 

кВт*год

жовтень, 

кВт*год

листопад, 

кВт*год

грудень,  

кВт*год
Примітка

Управління охорони здоров'я 

департаменту гуманітарної політики

2 О/КНП "ЛТМО" №1/Стац/ЛШМД 2 695 000 205 000 180 000 170 000 230 000 220 000 210 000 210 000 220 000 230 000 250 000 270 000 300 000

5 О/КНП "ЛТМО" №1/Пральня/ЛШМД 8 000 800 500 300 800 800 500 600 600 700 750 800 850

6 О/КНП "ЛТМО" №1/Оперблок/ЛШМД 448 000 22 000 17 500 15 500 42 000 40 000 40 000 40 000 40 000 42 000 45 000 47 000 57 000

8 О/КНП "ЛТМО" №1/Бомбосхов/ЛШМД 14 630 50 40 40 1 600 1 500 1 500 1 500 1 500 1 600 1 700 1 800 1 800

12 О/КНП "ЛТМО" №1/ПВ2/ЛШМД 170 300 11 300 11 000 11 000 11 000 12 000 20 000 20 000 18 000 15 000 12 000 14 000 15 000

16 О/КНП "ЛТМО" №1/Пат.новон./КМДКЛ 114 150 9 000 8 800 9 350 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 10 000 11 000 12 000

18 О/КНП "ЛТМО" №1/ПВ-стац/КМДКЛ 222 000 18 800 18 100 17 900 18 600 18 000 17 500 17 500 17 500 18 600 19 500 20 000 20 000

68 О/КНП "ЛТМО" №1/СтацХ/МКЛ8 778 900 31 500 31 000 31 500 80 000 75 000 72 000 72 700 72 200 73 000 75 000 82 000 83 000

73 О/КНП "ЛТМО" №1/Котельня/МКЛ8 78 600 5 000 5 000 5 000 7 000 7 000 7 000 7 200 7 000 7 000 7 100 7 100 7 200

92 РАЗОМ, кВт*год: 8 461 629 695 534 661 452 632 991 730 282 668 976 629 040 628 672 641 455 673 150 761 981 835 767 902 329

        Віза:

Галина ЗАЯЦЬ

           Додаток 1
до рішення виконкому
від _______________ № _____

1. Викласти стрічки 2, 5, 6, 8, 12, 16, 18, 68, 73, 92 у новій редакції:

 Зміни до розділу "Електроенергія. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики"

Наталія АЛЄКСЄЄВА

В. о. начальника управління економіки

Керуючий справами виконкому



2

№                      

п/п
Холодна вода

Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м
Примітка

Управління охорони здоров'я 

департаменту гуманітарної політики

2 О/КНП "ЛТМО" №1/Стац/ЛШМД 115 800 8 200 7 800 7 800 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 500 10 500 10 500 10 500

3 О/КНП "ЛТМО" №1/ПВ2/ЛШМД 4 734 190 180 184 450 450 450 460 460 460 470 490 490

4 О/КНП "ЛТМО" №1/Стац МЛ7/ЛШМД 4 480 500 500 480 320 320 320 330 330 330 350 350 350

69 РАЗОМ, куб.м: 263 388 20 674 20 092 20 602 22 590 21 983 21 658 21 745 21 621 22 517 22 937 23 364 23 605

        Віза:

від _______________ № _____

Галина ЗАЯЦЬ

 Зміни до розділу "Холодна вода. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики"

           Додаток 2

до рішення виконкому

1. Викласти стрічки 2, 3, 4, 69 у новій редакції:

В. о. начальника управління економіки

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА



3

№                    

п/п
Гаряча вода

Ліміт на рік, 

Гкал

січень, 

Гкал

лютий, 

Гкал

березень, 

Гкал

квітень, 

Гкал

травень, 

Гкал

червень, 

Гкал

липень, 

Гкал

серпень, 

Гкал

вересень, 

Гкал

жовтень, 

Гкал

листопад, 

Гкал

грудень,   

Гкал
Примітка

Управління охорони здоров'я 

департаменту гуманітарної політики

4 О/КНП "ЛТМО" №1/Стац МЛ7/ЛШМД 383 45 41 47 25 25 25 25 25 25 30 35 35

6 О/КНП "ЛТМО" №1/Пат.новон./КМДКЛ 468 48 48 40 40 30 28 28 28 30 38 52 58

17 РАЗОМ, Гкал: 5 324 543 527 524 510 323 320 320 321 385 470 532 552

        Віза:

           Додаток 3

до рішення виконкому

від ______________ № _____

Галина ЗАЯЦЬ

1. Викласти стрічки 4, 6, 17 у новій редакції:

В. о. начальника управління економіки

 Зміни до розділу "Гаряча вода. Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики"

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА



4

№               

п/п
Електроенергія

Ліміт на рік, 

кВт*год

січень,   

кВт*год

лютий, 

кВт*год

березень, 

кВт*год

квітень, 

кВт*год

травень,  

кВт*год

червень, 

кВт*год

липень, 

кВт*год

серпень, 

кВт*год

вересень, 

кВт*год

жовтень, 

кВт*год

листопад, 

кВт*год

грудень,  

кВт*год
Примітка

Структурні підрозділи Львівської 

міської ради

12 Природоохоронна рекреаційна установа 

парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного 

значення "Стрийський парк"

1 148 780 31 260 31 260 31 260 30 000 75 000 80 000 80 000 80 000 170 000 170 000 185 000 185 000

21 РАЗОМ, кВт*год: 1 895 078 109 740 107 052 97 065 89 772 124 382 128 835 127 203 127 703 222 007 237 048 260 035 264 236

        Віза:

           Додаток 4

до рішення виконкому

від ______________ № _____

Галина ЗАЯЦЬ

 Зміни до розділу "Електроенергія. Структурні підрозділи Львівської міської ради"

1. Викласти стрічки 12, 21 у новій редакції:

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

В. о. начальника управління економіки



5

№                   

п/п
Холодна вода

Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м
Примітка

Структурні підрозділи Львівської 

міської ради

12 Природоохоронна рекреаційна установа 

парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного 

значення "Стрийський парк"

9 831,3 236,0 236,0 236,0 1 013,7 1 013,7 1 013,7 1 013,7 1 013,7 1 013,7 1 013,7 1 013,7 1 013,7

19 РАЗОМ, куб.м: 15 075,1 664,3 668,3 650,3 1 440,5 1 454,7 1 474,7 1 477,7 1 471,7 1 455,7 1 443,5 1 444,5 1 429,5

        Віза:

           Додаток 5

до рішення виконкому

від ______________ № _____

 Зміни до розділу "Холодна вода. Структурні підрозділи Львівської міської ради"

Наталія АЛЄКСЄЄВА

В. о. начальника управління економіки Галина ЗАЯЦЬ

Керуючий справами виконкому

1. Викласти стрічки 12, 19 у новій редакції:



6

№                   

п/п
Холодна вода

Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м
Примітка

Управління спорту департаменту 

гуманітарної політики

6 С/Спорт/ДЮСШ№1 732 8 8 8 8 70 90 90 90 90 90 90 90

13 РАЗОМ, куб.м: 1 905 128 129 114 106 165 173 161 167 186 189 193 194

        Віза:

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

В. о. начальника управління економіки Галина ЗАЯЦЬ

           Додаток 6

до рішення виконкому

від ______________ № _____

 Зміни до розділу "Холодна вода. Управління спорту департаменту гуманітарної політики"

1. Викласти стрічки 6, 13 у новій редакції:



7

№                   

п/п
Гаряча вода

Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м
Примітка

Управління спорту департаменту 

гуманітарної політики

1 С/Спорт/ДЮСШ№1 284 4 4 3 3 25 35 35 35 35 35 35 35

2 РАЗОМ, куб.м: 284 4 4 3 3 25 35 35 35 35 35 35 35

        Віза:

В. о. начальника управління економіки Галина ЗАЯЦЬ

від ______________ № _____

 Зміни до розділу "Гаряча вода. Управління спорту департаменту гуманітарної політики"

1. Викласти стрічки 1, 2 у новій редакції:

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

           Додаток 7

до рішення виконкому



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
01.06.2018 № 560 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
з метою фінансової та соціальної підтримки осіб з інвалідністю та членів 
сімей загиблих (померлих), на яких поширюється дія Законів України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ та “Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи“ – мешканців Львівської міської територіальної громади, 
відповідно до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про 
затвердження Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції/ООС та членів їх сімей, постраждалих 
учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв 
Небесної Сотні та деяких інших осіб – мешканців Львівської міської 
територіальної громади“ виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 01.06.2018 № 560 
“Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної 
допомоги окремим категоріям осіб – мешканцям Львівської міської 
територіальної громади, які потребують лікування“, виклавши додаток 2     
у новій редакції (додаток до цього рішення). 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток  
        до рішення виконкому 
        від _____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 2 
 
         Затверджено 
        рішенням виконкому 
        від 01.06.2018 № 560 
 
 

СКЛАД 
комісії для розгляду заяв про надання одноразової матеріальної 

допомоги окремим категоріям осіб – мешканцям Львівської 
міської територіальної громади, які потребують лікування 

 
 
Є. Бойко  - директор департаменту “Адміністрація міського 

 голови”, в. о. директора департаменту 
 гуманітарної політики, голова комісії 

І. Кобрин  - начальник управління соціального захисту 
    департаменту гуманітарної політики, 
    заступник голови комісії 
С. Ткачук  - директор Львівського центру надання послуг 
    учасникам бойових дій, секретар комісії 
 
   Члени комісії: 
 
Л. Кобецька - заступник директора департаменту гуманітарної 
    політики – начальник управління охорони здоров’я 
О. Маруняк - депутат міської ради, член постійної комісії охорони 

 здоров’я та соціального захисту (за згодою).“. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління 
соціального захисту      Ігор КОБРИН 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
16.07.2021 № 603 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах міської ради 
виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 16.07.2018 № 603 
“Про затвердження Положення про комісію з питань формування 
пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 
малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа“, виклавши додаток 
2 у новій редакції (додаток до цього рішення).  
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток  
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

          “Додаток 2 
 

          Затверджено 
        рішенням виконкому 
        від 16.07.2021 № 603 
 
 

СКЛАД 
комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в 

субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 
 роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
 інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

 групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
 позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

 
 
А. Москаленко - перший заступник міського голови – заступник 

 міського голови з економічного розвитку, 
 в. о. заступника міського голови з гуманітарних 
 питань, голова комісії 

В. Фридрак  - заступник начальника управління “Служба у 
    справах дітей“ департаменту гуманітарної політики,  

 заступник голови комісії 
В. Слюсар  - начальник відділу “Служба у справах дітей“ 
    Шевченківського району управління “Служба у 
    справах дітей“ департаменту гуманітарної політики, 

 секретар комісії 
 

Члени комісії: 
 
М. Гавриляк - заступник директора юридичного департаменту, 
    начальник управління правової роботи 
І. Кобрин  - начальник управління соціального захисту 

 департаменту гуманітарної політики 
Г. Мазур  - заступник начальника управління житлового 

 господарства департаменту житлового господарства 
 та інфраструктури – начальник відділу зарахування 
 на облік та закріплення житла 

Ю. Процюк - начальник відділу підготовки вихідних даних житлової 
 та громадської забудови управління архітектури та 
 урбаністики департаменту містобудування  



В. Трущак  - начальник відділу з питань сімейної політики  
 управління соціального захисту департаменту 
 гуманітарної політики 

Н. Федай  - начальник планово-фінансового відділу управління 
 соціального захисту департаменту гуманітарної 
 політики 

О. Ціж  - начальник відділу фінансування соціального 
 забезпечення і програм соціального захисту 
 населення управління фінансів департаменту 
 фінансової політики 

А. Лемейда - провідний спеціаліст – юрисконсульт відділу правової 
роботи управління соціального захисту департаменту 
гуманітарної політики 

У. Ковалко  - завідувач сектору розвитку освіти управління освіти 
 департаменту гуманітарної політики 

В. Чухань  - провідний спеціаліст відділу податкового та 
 тарифного регулювання управління економіки 
 департаменту економічного розвитку 

О. Малик  - директор Львівського міського центру соціальних 
 служб.“. 

 
 
 
Керуючий справами виконкому    Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Віза: 
В. о. начальника управління  
“Служба у справах дітей“     Володимир ФРИДРАК 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
09.10.2019 № 933 
 
 

З метою будівництва та реконструкції об’єктів дорожнього 
господарства, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування 
в Україні“, враховуючи листа Львівського комунального підприємства 
“Львівавтодор“ від 24.05.2022 № 597, виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 09.10.2019 № 933 

“Про надання функцій замовника ЛКП “Львівавтодор“ на реконструкцію 
вул. Б. Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у                       
м. Львові“: 

1. Викласти назву у новій редакції:  
“Про надання функцій замовника ЛКП “Львівавтодор“ на 

проєктування та реконструкцію вул. Б. Хмельницького (від вул. 
Промислової до вул. Липинського) у м. Львові“. 

2. Викласти пункт 1 у новій редакції:  
“1. Надати функції замовника Львівському комунальному 

підприємству “Львівавтодор“ на проєктування та реконструкцію вул. 

Б. Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у м. Львові.“. 

 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
30.10.2020 № 977 
 
 

Розглянувши листа Львівського комунального підприємства 
“Львівавтодор“, зареєстрованого у Львівській міській раді 02.06.2022 за               
№ 4-2508-12541, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, з метою належного утримання елементів 
благоустрою на пл. Двірцевій у м. Львові виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 30.10.2020 № 977 
“Про утримання вулично-дорожньої мережі м. Львова районними 
адміністраціями“, виклавши пункт 3 у новій редакції: 

“3. Залізничній районній адміністрації при формуванні проекту 
бюджету Львівської міської територіальної громади щорічно передбачати 
кошти на утримання та обслуговування збудованого фонтану у рамках 
проекту реконструкції пл. Двірцевої. 

Відповідальний: голова Залізничної 
районної адміністрації.“. 

 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про надання ЛМКП “Львівтеплоенерго“ 
функцій замовника на проєктування та 
будівництво об’єкта “Будівництво 
модульної котельні по вул. Польовій               
в м. Львові“ 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
враховуючи листа Личаківської районної адміністрації, зареєстрованого у 
Львівській міській раді 28.03.2022 за № 4-33-8358, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Надати Львівському міському комунальному підприємству 
“Львівтеплоенерго“ функції замовника на проєктування та будівництво 
об’єкта “Будівництво модульної котельні по вул. Польовій в м. Львові“. 

2. Львівському міському комунальному підприємству 
“Львівтеплоенерго“: 

2.1. Отримати вихідні дані на проєктування, розробити і затвердити у 
встановленому порядку проєктно-кошторисну документацію та здійснити 
будівництво об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

2.2. Здійснити виконавче знімання території після завершення 
будівельних робіт та передати матеріали у департамент містобудування. 

Відповідальний: директор ЛМКП 
“Львівтеплоенерго“. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про передачу реконструйованої вул. 
Богданівської (від вул. Тракт 
Глинянський до вул. Золочівської) 
 
 

З метою забезпечення належної експлуатації вул. Богданівської, на 
якій у 2016-2019 роках виконувались роботи на замовлення департаменту 
житлового господарства та інфраструктури, відповідно до Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.04.2011 № 461 “Питання прийняття закінчених 
будівництвом об’єктів“, враховуючи готовність об’єкта до експлуатації (акт 
готовності об’єкта до експлуатації від 29.10.2020), виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Департаменту житлового господарства та інфраструктури 
передати на закінченому будівництвом об’єкті “Реконструкція вул. 
Богданівської (від вул. Глинянський Тракт до вул. Золочівської)“ 
реконструйовані мережі та елементи вулиці: 

1.1. Протипожежний водопровід вартістю основних фондів 
1 784 570,00 грн. – на баланс Львівського міського комунального 
підприємства “Львівводоканал“ як внесок до статутного капіталу 
підприємства. 

1.2. Світлофорний об’єкт на вул. Богданівській (перехрестя з вул. 
Дорога Кривчицька) вартістю основних фондів 158 974,80 грн. – на баланс 
Львівського комунального підприємства “Львівавтодор“ як внесок до 
статутного капіталу підприємства. 

1.3. Реконструйовану вулицю вартістю основних фондів 
30 424 122,92 грн. – на баланс Личаківської районної адміністрації. 

Відповідальний: директор 
департаменту житлового господарства 
та інфраструктури. 

2. Львівському міському комунальному підприємству 
“Львівводоканал“ прийняти на баланс протипожежний водопровід 
відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 цього рішення як внесок до статутного 
капіталу підприємства. 

Відповідальний: директор ЛМКП 
“Львівводоканал“. 

 



3. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“ прийняти 
на баланс світлофорний об’єкт відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 цього 
рішення як внесок до статутного капіталу підприємства. 

Відповідальний: директор ЛКП 
“Львівавтодор“. 

4. Личаківській районній адміністрації прийняти на баланс 
реконструйовану вулицю відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 цього 
рішення. 

Відповідальний: голова Личаківської 
районної адміністрації. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про передачу вартості виконаних 
аварійно-відновлювальних робіт 
світлофорного об’єкта на перехресті 
вул. А. Мельника – вул. Генерала            
Т. Чупринки 

 
З метою забезпечення належної експлуатації світлофорного об’єкта 

на перехресті вул. А. Мельника – вул. Генерала Т. Чупринки, на якому у 
2021 році на замовлення департаменту житлового господарства та 
інфраструктури проведено аварійно-відновлювальні роботи, керуючись 
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи 
завершення робіт на об’єкті (протокол комісійної перевірки щодо 
визначення готовності до експлуатації об’єкта від 08.12.2021 № 1), листа 
Львівського комунального підприємства “Львівавтодор“, зареєстрованого 
у Львівській міській раді 04.04.2022 за № 4-2508-9039, виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Департаменту житлового господарства та інфраструктури 
передати, а Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“ 
прийняти на баланс як внесок до статутного капіталу підприємства 
вартість виконаних аварійно-відновлювальних робіт світлофорного 
об’єкта на перехресті вул. А. Мельника – вул. Генерала Т. Чупринки 
вартістю 513 037,54 грн. 

Відповідальні: директор департаменту 
житлового господарства та 
інфраструктури, директор ЛКП 
“Львівавтодор“. 

2. Департаменту житлового господарства та інфраструктури: 
2.1. Утворити комісію для передачі-приймання вартості виконаних 

аварійно-відновлювальних робіт, зазначених у пункті 1 цього рішення. 
2.2. Оформити акти приймання-передачі та затвердити їх у 

встановленому порядку. 
Відповідальний: директор 
департаменту житлового господарства 
та інфраструктури. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про надання квартирі № 1 на вул. 
І. Мечникова, 16-И статусу службової 
Спеціалізованої прокуратури у 
військовій та оборонній сфері 
Західного регіону 
 
 
 Розглянувши звернення Спеціалізованої прокуратури у військовій та 
оборонній сфері Західного регіону, зареєстроване у Львівській міській раді 
14.02.2022 за № 1.7-3963-25, враховуючи рекомендацію громадської комісії з 
житлових питань при виконкомі (витяг з протоколу від 22.02.2022 № 2), 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати квартирі № 1 на вул. І. Мечникова, 16-И статус службової 
Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону. 

2. Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері провести 
закріплення вказаної квартири згідно з вимогами законодавства України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про надання квартирам №№ 57, 61 
на вул. Володимира Великого, 5              
у м. Дубляни статусу службових 
Управління Служби безпеки України 
у Львівській області 
 
 
 Розглянувши звернення Управління Служби безпеки України у Львівській 
області від 26.01.2022 № 62/19-29 (зареєстроване у Львівській міській раді 
27.01.2022 за № 1.7-2224-25), враховуючи рекомендацію громадської комісії з 
житлових питань при виконкомі (витяг з протоколу від 22.02.2022 № 2), 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати квартирам №№ 57, 61 на вул. Володимира Великого, 5 у 
м. Дубляни статус службових Управління Служби безпеки України у Львівській 
області. 

2. Управлінню Служби безпеки України у Львівській області провести 
закріплення вказаних квартир згідно з вимогами законодавства України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про оформлення договору 
житлового найму на жиле 
приміщення 
 
 
 З метою реалізації конституційного права на житло, керуючись Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвалою міської ради від 
13.12.2012 № 1948 “Про залишення цілісних майнових комплексів на вул. Тракт 
Глинянський, 145, вул. Тракт Глинянський, 147 та вул. Тракт Глинянський, 151            
у статусі “гуртожиток“ та надання дозволу на приватизацію їхніх житлових, 
нежитлових (допоміжних) приміщень“, розглянувши звернення громадянки 

 від 21.09.2021, враховуючи рішення наглядової ради з питань 
розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і 
прибудинкових територій при виконкомі (витяг з протоколу від 12.10.2021 № 5), 
рішення громадської комісії з житлових питань при виконкомі (витяг з протоколу 
від 20.02.2022 № 2), виконавчий комітет вирішив: 

1. Личаківській районній адміністрації укласти договір житлового найму з 
громадянкою  на жиле приміщення № , яке 
складається з однієї кімнати (житл. пл. 13,0 кв. м) та спільних комунальних вигод, 
у гуртожитку на вул. Тракт Глинянський,  

на . Проживає і зареєстрована у жилому приміщенні №  у 
гуртожитку на вул. Тракт Глинянський,  з 1988 року, де залишається 
проживати   . 

Відповідальний: голова Личаківської 
      районної адміністрації. 
 2. Львівському комунальному підприємству “Господар“ внести зміни до 
відповідної документації згідно з цим рішенням. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до деяких 
рішень виконавчого комітету 
стосовно підтримки суб’єктів 
підприємницької діяльності в 
умовах воєнного стану 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
враховуючи Указ Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 “Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні“, оцінюючи умови ведення 
підприємницької діяльності у м. Львові в період дії воєнного стану, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.03.2022 
№ 183 “Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на 
період дії воєнного стану в Україні“, визнавши пункт 4 таким, що втратив 
чинність. 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 24.03.2022 
№ 196 “Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності у 
зв’язку з воєнним станом в Україні“, замінивши у пункті 1 слова “30 квітня 
2022 року“ словами “31 травня 2022 року“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про вирішення питання 
балансового обліку гаража 
на вул. П. Дорошенка, 33 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 № 1081 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, рішенням виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“, на підставі листа Львівського міського 
комунального підприємства “Айсберг“, зареєстрованого у Львівській міській раді 
03.05.2022 за № 4-3102-11372, виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського міського комунального підприємства 
“Айсберг“ на баланс Львівського комунального підприємства “Агенція ресурсів 
Львівської міської ради“ гараж під літерою “Д-05“ заг. пл. 14,0 кв. м на вул.                       
П. Дорошенка, 33 згідно з технічним паспортом, складеним Львівським обласним 
державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки 
19.02.2001 за інвентарним № 892, та забезпечити проведення оцінки балансової 
вартості вказаного гаража. 
      Термін: протягом двох місяців з дати 
      прийняття цього рішення 
      Відповідальні: директор ЛМКП 
      “Айсберг“, директор ЛКП “Агенція 
      ресурсів Львівської міської ради“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання 
балансового обліку нежитлової 
будівлі на вул. Городницькій, 24 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 
№ 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами 
Львівської міської ради“ та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження 
Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, рішенням 
виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження Положення 
про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його 
структури“, на підставі листа управління освіти департаменту гуманітарної 
політики, зареєстрованого у Львівській міській раді 06.05.2022 за                    
№ 4-2601-11723, виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Будинку дитячої та юнацької творчості 
Шевченківського району м. Львова на баланс комунальної установи 
“Інклюзивно-ресурсний центр Шевченківського району м. Львова“ 
нежитлову будівлю під літерою “А-2“ заг. пл. 229,4 кв. м на вул. 
Городницькій, 24 згідно з технічним паспортом, складеним Обласним 
комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки” 14.04.2014 за інвентарним № 747, 
балансовою вартістю, зазначеною в акті приймання-передачі. 

Термін: протягом двох місяців з дати  
прийняття цього рішення 
Відповідальні: директор Будинку  
дитячої та юнацької творчості  
Шевченківського району м. Львова,  
директор КУ “Інклюзивно-ресурсний  
центр Шевченківського району 
м. Львова“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлових приміщень на пл. 
Генерала Г. Григоренка, 5 

 
Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 

місцеве самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 
№ 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами 
Львівської міської ради“ та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження 
Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, рішенням 
виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження Положення 
про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його 
структури“, на підставі листів управління культури департаменту розвитку, 
зареєстрованого у Львівській міській раді 15.04.2022 за № 4-2703-10110, 
Львівського комунального підприємства “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради” від 28.04.2022 № 1007-29/04 (зареєстрованого у Львівській 
міській раді 04.05.2022 за № 4-2305-3943) виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Агенція ресурсів Львівської міської ради“ на баланс Львівського 
академічного духовного театру “Воскресіння” нежитлові приміщення 
підвалу під індексами III, IV, IVа, IVб, IVв, IVг, IVд, IVж, V, VI, VII, VIII, IX, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIа, 
XXXIб, XXXIв, першого поверху під індексами 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 22-5, 
22-6, 22-7, 22-8, 22-9, ІІ, ІІІ, антресолі під індексами 22-10, 22-11, 22-12, 22-
13, 22-14, І, ІІ, ІІI, VI заг. пл. 1074,5 кв. м на пл. Генерала Г. Григоренка, 5 
згідно з технічним паспортом, складеним Обласним комунальним 
підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та 
експертної оцінки” 11.02.2016 за інвентарним № 152, балансовою 
вартістю, зазначеною в акті приймання-передачі. 
      Термін: протягом двох місяців з дати  
      прийняття цього рішення 

Відповідальні: директор ЛКП “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“, 
директор Львівського академічного 
духовного театру “Воскресіння”. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлових приміщень на вул. 
Донецькій, 16 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 № 1081 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, рішенням виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“, на підставі листа Львівського 
комунального підприємства “Балатон-409“ від 02.05.2022 № 01-17/295 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 02.05.2022 за № 4-3603-11207) 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства “Балатон-
409“ на баланс Львівського комунального підприємства “Агенція ресурсів 
Львівської міської ради“ нежитлові приміщення першого поверху під індексами 
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 у будівлі під літерою “А-1“, підвалу під 
індексами І, ІІ, першого поверху під індексами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 
другого поверху під індексами 13, 14, 15, 16 у будівлі під літерою “А2-1“, першого 
поверху під індексами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 у будівлі під літерою “А3-1“                      
заг. пл. 847,2 кв. м на вул. Донецькій, 16 згідно з технічним паспортом, складеним 
Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро 
технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 08.05.2012 за інвентарним № 753, 
та забезпечити проведення оцінки балансової вартості вказаних нежитлових 
приміщень. 
      Термін: протягом двох місяців з дати 
      прийняття цього рішення 
      Відповідальні: директор ЛКП 
      “Балатон-409“, директор ЛКП “Агенція 
      ресурсів Львівської міської ради“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлового приміщення на вул. 
К. Левицького, 77 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 
№ 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами 
Львівської міської ради“ та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження 
Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, рішенням 
виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження Положення 
про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його 
структури“, на підставі листа Львівського комунального підприємства 
“Господар”, зареєстрованого у Львівській міській раді 11.05.2022 за № 4-
3301-12129, виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Господар“ на баланс Львівського комунального підприємства “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради” нежитлове приміщення першого поверху 
під індексом І заг. пл. 15,9 кв. м на вул. К. Левицького, 77 згідно з технічним 
паспортом, складеним Львівським комунальним підприємством “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради” 27.06.2019 за інвентарним № 65, та 
забезпечити проведення оцінки балансової вартості вказаного 
нежитлового приміщення. 

Термін: протягом двох місяців з дати  
прийняття цього рішення 
Відповідальні: директор ЛКП  
“Господар”, директор ЛКП “Агенція  
ресурсів Львівської міської ради“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлових приміщень на 
вул. І. Миколайчука, 24 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 
№ 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами 
Львівської міської ради“ та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження 
Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, рішенням 
виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження Положення 
про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його 
структури“, на підставі листів управління соціального захисту 
департаменту гуманітарної політики, зареєстрованого у Львівській міській 
раді 11.05.2022 за № 4-2603-12107, Львівського комунального 
підприємства “Агенція ресурсів Львівської міської ради” від 27.05.2022                
№ 1007-34/05 виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Агенція ресурсів Львівської міської ради“ на баланс Комунальної 
реабілітаційної установи змішаного типу “Львівський міський центр 
реабілітації “Джерело” нежитлові приміщення першого поверху під 
індексами 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118 заг. пл. 30,3 кв. м на вул. 
І. Миколайчука, 24 згідно з технічним паспортом, складеним Обласним 
комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки” 13.11.2006 за інвентарним № 1283, 
балансовою вартістю, зазначеною в акті приймання-передачі. 

Термін: протягом двох місяців з дати  
прийняття цього рішення 
Відповідальні: директор ЛКП “Агенція  
ресурсів Львівської міської ради“,  
директор КРУЗТ “Львівський міський 
центр реабілітації “Джерело”. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлового приміщення на 
вул. Я. Стецька, 5 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 № 1081 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, рішенням виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Львівському міському комунальному підприємству “Львівтеплоенерго“ 
взяти на баланс нежитлове приміщення підвалу під індексом I заг. пл. 33,5 кв. м 
у будівлі під літерою “А-5“ на вул. Я. Стецька, 5 згідно з технічним паспортом, 
складеним Львівським комунальним підприємством “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради“ 26.03.2018 за інвентарним № 4, та забезпечити проведення оцінки 
балансової вартості вказаного приміщення. 
      Термін: протягом двох місяців з дати 
      прийняття цього рішення 

Відповідальний: директор ЛМКП 
“Львівтеплоенерго“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлових приміщень на 
вул. Хуторівці, 24 
 
 
 Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 № 1081 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, рішенням виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“, на підставі листа управління культури 
департаменту розвитку, зареєстрованого у Львівській міській раді 29.04.2022 за 
№ 4-2703-11110, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства “Хуторівка“ 
на баланс Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова 
нежитлові приміщення на вул. Хуторівці, 24 балансовою вартістю, зазначеною в 
акті приймання-передачі (перелік додається). 
      Термін: протягом двох місяців з дати 
      прийняття цього рішення 
      Відповідальні: директор ЛКП 
      “Хуторівка“, директор Централізованої 
      бібліотечної системи для дорослих 
      м. Львова. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



2 

 

                        Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень, які передаються з балансу Львівського комунального підприємства “Хуторівка“ 

на баланс Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова 
 
 

№ 
з/п 

Адреса об’єкта Розміщення Індекс/літера приміщення Загальна 
площа, кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

1. Хуторівка, 24 Перший поверх 
(у будівлі під літерою “А-2“) 

1б, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9б, 
10б, 11б, 12б, 13б, 14б, 15б 

307,8 від 12.01.2018 № 696 

2. Хуторівка, 24 Перший поверх 
(у будівлі під літерою “А-2“) 

15а, 16а, 16а-1, 16а-2 58,3 від 12.01.2018 № 696 

3. Хуторівка, 24 Перший поверх 
(у будівлі під літерою “А-2“) 

3а, 4а 30,9 від 12.01.2018 № 696 

 
 
 

Керуючий справами 
виконкому          Наталія АЛЄКСЄЄВА 

 
 

Віза: 
Начальник управління 
комунальної власності        Інна СВИСТУН 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про зняття з балансу ЛМКП 
“Львівтеплоенерго“ приміщення 
котельні на вул. С. Кушевича, 1 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 № 1081 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, рішенням виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“, на підставі листа Львівського міського 
комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ від 02.12.2021 № 15-13033 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 06.12.2021 за № 4-2506-48187), з 
метою упорядкування питань балансового обліку комунального майна 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Львівському міському комунальному підприємству “Львівтеплоенерго“ 
зняти з балансу приміщення котельні цокольного поверху під індексами LI, LII, 
LIII, LIV заг. пл. 102,1 кв. м у будівлі під літерою “А-3“ на вул. С. Кушевича, 1 
згідно з технічним паспортом, складеним Обласним комунальним 
підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та 
експертної оцінки“ 07.03.2017 за інвентарним № 368. 

Відповідальний: директор ЛМКП 
“Львівтеплоенерго“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про облаштування фізичною особою – 
підприємцем Кляп І. Ю. громадського 
простору з відпочинковими місцями та 
встановлення тимчасової сценічної 
конструкції у межах алеї на території 
природоохоронної рекреаційної установи 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення “Стрийський 
парк“ 
 
 

Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Кляп Інни 
Юріївни, зареєстроване у Львівській міській раді 21.04.2022 за № З-К-
29283-001, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, ухвалою міської ради від 05.03.2009 № 2451 “Про затвердження 
Положення про оренду окремих конструктивних елементів благоустрою 
комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, 
торговельного та іншого призначення“, беручи до уваги рішення 
виконавчого комітету від 11.04.2022 № 235 “Про створення умов для 
забезпечення тимчасовим житлом осіб, переміщених з зони бойових дій, у 
межах земельної ділянки на вул. Стрийській, 15“, листа природоохоронної 
рекреаційної установи парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 
загальнодержавного значення “Стрийський парк“ від 08.06.2022 № 4-2407-
13115, з метою забезпечення культурно-розважальних потреб тимчасово 
переміщених осіб, які проживатимуть у модульному містечку, та 
відвідувачів парку виконавчий комітет вирішив: 

1. Дозволити фізичній особі – підприємцю Кляп Інні Юріївні 
облаштування громадського простору з відпочинковими місцями та 
встановлення тимчасової сценічної конструкції у межах алеї на території 
природоохоронної рекреаційної установи парку-пам’ятки садово-
паркового мистецтва загальнодержавного значення “Стрийський парк“ без 
права введення в експлуатацію та без права оформлення права власності 
терміном дії до 31 жовтня 2022 року.  

2. Фізичній особі – підприємцю Кляп Інні Юріївні: 
2.1. Погодити в управлінні архітектури та урбаністики департаменту 

містобудування проєкт облаштування громадського простору з 
відпочинковими місцями та встановлення тимчасової сценічної конструкції 
у межах алеї на території природоохоронної рекреаційної установи парку-

 



пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 
“Стрийський парк“.  

2.2. Укласти з управлінням комунальної власності департаменту 
економічного розвитку договір на право тимчасового користування 
окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної 
власності на умовах оренди для розміщення громадського простору. 

2.3. Облаштувати громадський простір з відпочинковими місцями у 
межах алеї на території природоохоронної рекреаційної установи парку-
пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 
“Стрийський парк“ згідно з погодженим проєктом. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію КНП 
“Львівське територіальне медичне 
об’єднання “Багатопрофільна клінічна 
лікарня інтенсивних методів лікування та 
швидкої медичної допомоги“ будівлі 
головного корпусу КНП “1 територіальне 
медичне об’єднання м. Львова“ з 
добудовою зовнішнього ліфта на вул. 
І. Миколайчука, 9 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства 
“Львівське територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна 
лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги“ від 
01.06.2022 (зареєстроване у Львівській міській раді 01.06.2022 за № 2-
5966-Ш-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними 
показниками реконструкції будівлі головного корпусу КНП “1 територіальне 
медичне об’єднання м. Львова“ з добудовою зовнішнього ліфта на вул.                
І. Миколайчука, 9 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
від 05.01.2022 № 293797556, витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.09.2015                               
№ 44021127, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію Комунальним некомерційним 
підприємством “Львівське територіальне медичне об’єднання 
“Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та 
швидкої медичної допомоги“ будівлі головного корпусу Комунального 
некомерційного підприємства “1 територіальне медичне об’єднання 
м. Львова“ з добудовою зовнішнього ліфта на вул. І. Миколайчука, 9                  
у м. Львові (додаються). 

2. Комунальному некомерційному підприємству “Львівське 
територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна лікарня 
інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги“: 

 



2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 
забезпечення проєктованого об’єкта. 

2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 
архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 
29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної 
безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, 
використання споруд підземного простору для укриття населення при 
розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів 
будівництва у м. Львові“, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020                 
№ 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території 
м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного 
збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з 
законодавством України. 

2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.4. На етапі розробки проєктної документації розробити схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою 
здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реконструкцію будівлі головного корпусу Комунального 
 некомерційного підприємства “1 територіальне медичне 
об’єднання м. Львова“ з добудовою зовнішнього ліфта 

на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові 
 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – Комунальне некомерційне 
підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання 
“Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та 
швидкої медичної допомоги“, код ЄДРПОУ 26145055, 79059, м. Львів, вул. 
І. Миколайчука, 9. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 9,2965 га (кадастровий 
номер 4610137500:06:003:0026) – 03.03 для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для обслуговування існуючих будівель і споруд. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-5 – зона 

лікувальних установ відповідно до плану зонування території 
Шевченківського району, затвердженого ухвалою міської ради від 
21.05.2015 № 4657. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 32,42 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних частин ліфта. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 0,02 %. 



2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд:  

- 0,00 м з блокуванням до нежитлової будівлі з південно-східної 
сторони; 

- 0,00 м з блокуванням до нежитлової будівлі з південно-західної 
сторони; 

- 0,00 м з блокуванням до нежитлової будівлі з північно-західної 
сторони. 

Об’єкт (реконструкція будівлі головного корпусу Комунального 
некомерційного підприємства “1 територіальне медичне об’єднання 
м. Львова“ з добудовою зовнішнього ліфта на вул. І. Миколайчука, 9 у м. 
Львові) запроєктувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна 
ділянка на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові знаходиться у межах зони 
регулювання забудови. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики      Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію КНП 
“Львівське територіальне медичне 
об’єднання “Багатопрофільна клінічна 
лікарня інтенсивних методів лікування та 
швидкої медичної допомоги“ з добудовою 
блоку дистанційно-променевої терапії до 
будівлі КНП “1 територіальне медичне 
об’єднання м. Львова“ на вул. 
І. Миколайчука, 9 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства 
“Львівське територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна 
лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги“ від 
01.06.2022 (зареєстроване у Львівській міській раді 01.06.2022 за № 2-
5964-Ш-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними 
показниками реконструкції з добудовою блоку дистанційно-променевої 
терапії до будівлі КНП “1 територіальне медичне об’єднання м. Львова“ на 
вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 
права від 05.01.2022 № 293797556, витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.09.2015 
№ 44021127, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію Комунальним некомерційним 
підприємством “Львівське територіальне медичне об’єднання 
“Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та 
швидкої медичної допомоги“ з добудовою блоку дистанційно-променевої 
терапії до будівлі Комунального некомерційного підприємства                                  
“1 територіальне медичне об’єднання м. Львова“ на вул. І. Миколайчука, 9 
у м. Львові (додаються). 

2. Комунальному некомерційному підприємству “Львівське 
територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна лікарня 
інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги“: 

 



2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 
забезпечення проєктованого об’єкта. 

2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 
архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 
29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної 
безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, 
використання споруд підземного простору для укриття населення при 
розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів 
будівництва у м. Львові“, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020                
№ 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території 
м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного 
збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з 
законодавством України. 

2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.4. На етапі розробки проєктної документації розробити схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою 
здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реконструкцію з добудовою блоку дистанційно-променевої 
терапії до будівлі Комунального некомерційного підприємства 

“1 територіальне медичне об’єднання м. Львова“ 
 на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – Комунальне некомерційне 
підприємство “Львівське територіальне медичне об’єднання 
“Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та 
швидкої медичної допомоги“, код ЄДРПОУ 26145055, 79059, м. Львів, вул. 
І. Миколайчука, 9. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 9,2965 га (кадастровий 
номер 4610137500:06:003:0026) – 03.03 для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для обслуговування існуючих будівель і споруд. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-5 – зона 

лікувальних установ відповідно до плану зонування території 
Шевченківського району, затвердженого ухвалою міської ради від 
21.05.2015 № 4657. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 5,55 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення парапету будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 0,3 %. 



2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд:  

- 8,20 м до нежитлової будівлі з північної сторони; 
- 10,60 м до нежитлової будівлі зі східної сторони; 
- 0,00 м з блокуванням до нежитлової будівлі з південної сторони. 
Об’єкт (реконструкція з добудовою блоку дистанційно-променевої 

терапії до будівлі Комунального некомерційного підприємства                                 
“1 територіальне медичне об’єднання м. Львова“ на вул. І. Миколайчука, 9 
у м. Львові) запроєктувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 
зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна 
ділянка на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові знаходиться у межах зони 
регулювання забудови. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 
 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію ЛКП 
“Львівелектротранс“ тролейбусного депо 
на вул. Тролейбусній, 1 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення Львівського комунального підприємства 
“Львівелектротранс“ від 14.01.2022 (зареєстроване у Львівській міській 
раді 14.01.2022 за № 2-3188/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-
економічними показниками реконструкції тролейбусного депо на вул. 
Тролейбусній, 1 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
від 23.12.2021 № 292333586, витяги з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 12.06.2018                        
№ 127244555, від 07.02.2018 № 113080134, від 21.11.2017 № 104484389, 
від 02.01.2018 № 109755249, від 03.09.2018 № 136350303, від 20.11.2018 
№ 146052582, від 04.04.2018 № 119667875, від 30.01.2018 № 112236186, 
від 04.04.2018 № 119662305, від 03.04.2018 № 119528605, від 03.04.2018 
№ 119537385, від 30.01.2018 № 112227484 і від 21.11.2017 № 104477124, 
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 
26.01.2021 № НВ-5917314622021, керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію Львівським комунальним 
підприємством “Львівелектротранс“ тролейбусного депо на вул. 
Тролейбусній, 1 у м. Львові (додаються). 

2. Львівському комунальному підприємству “Львівелектротранс“: 
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 

архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 
29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної 
безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, 
використання споруд підземного простору для укриття населення при 
розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів 
будівництва у м. Львові“, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020                 

 



№ 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території 
м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного 
збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з 
законодавством України. 

2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та 
погодити його у встановленому законом порядку. 

2.4. На етапі розробки проєктної документації розробити схему 
благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні 
архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі 
пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою 
схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер 
відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. 
Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту 
міської мобільності та вуличної інфраструктури. 

2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою 
здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з 
ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних 
параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали 
зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 
№ 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, 
оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної 
цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“. 

2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-
будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають 
право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 

на реконструкцію тролейбусного депо на вул. Тролейбусній, 1 
у м. Львові 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. Тролейбусній, 1 у м. Львові.  

1.2. Інформація про замовника – Львівське комунальне 
підприємство “Львівелектротранс“, код ЄДРПОУ 03328406, 79026, 
м. Львів, вул. Академіка А. Сахарова, 2. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 6,0143 га (кадастровий 
номер 4610136900:08:004:0041) – 12.07 для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського електротранспорту; 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

вид використання – для обслуговування тролейбусного депо. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона КС-5 – зона 

розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації (нормативна СЗЗ до 
50 м) відповідно до плану зонування території Франківського району, 
затвердженого ухвалою міської ради від 18.09.2014 № 3840. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 10,33 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення парапету будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 16 %. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується. 



2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, 
до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд:  

- 0,00 м по межі земельної ділянки з північної сторони (будівля 
адміністративного пункту, диспетчерського пункту № 1/А-2); 

- 0,00 м по межі земельної ділянки із західної сторони (будівля 
адміністративного пункту, диспетчерського пункту № 1/А-2);  

- 0,00 м по межі земельної ділянки із західної сторони (будівля КПП 
№ 2); 

- 34,44 м до нежитлової будівлі з північної сторони (будівля 
виробничого корпусу № 3/М-2); 

- 86,62 м до червоної лінії з південної сторони (будівля виробничого 
корпусу № 3/М-2); 

- 113,14 м до нежитлової будівлі із західної сторони (будівля 
виробничого корпусу № 3/М-2); 

- 34,44 м до нежитлової будівлі з південної сторони (будівля складу 
№ 4/Б-1); 

- 1,14 м до межі земельної ділянки з північної сторони (будівля складу 
№ 5); 

- 13,60 м до нежитлової будівлі з південної сторони (будівля складу 
№ 5); 

- 1,62 м до межі земельної ділянки із західної сторони (будівля складу 
№ 5); 

- 11,05 м до нежитлової будівлі з північної сторони (будівля складу 
обробки металевих поверхонь № 6); 

- 36,53 м до нежитлової будівлі з південної сторони (будівля складу 
обробки металевих поверхонь № 6); 

- 11,86 м до нежитлової будівлі із західної сторони (будівля складу 
обробки металевих поверхонь № 6); 

- 11,17 м до нежитлової будівлі з північної сторони (будівля цеху 
ремонтів № 12/З-2); 

- 0,00 м по межі земельної ділянки зі східної сторони (будівля цеху 
ремонтів № 12/З-2); 

- 95,17 м до червоної лінії з південної сторони (будівля цеху ремонтів 
№ 12/З-2); 

- 13,85 м до нежитлової будівлі зі східної сторони (будівля мийно-
прибирального відділення № 13); 

- 91,47 м до червоної лінії з південної сторони (будівля мийно-
прибирального відділення № 13); 

- 31,06 м до нежитлової будівлі із західної сторони (будівля мийно-
прибирального відділення № 13). 

Об’єкт (реконструкція тролейбусного депо на вул. Тролейбусній, 1 у 
м. Львові) запроєктувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм. 

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, 



зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх 
використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, 
прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна 
ділянка на вул. Тролейбусній, 1 у м. Львові знаходиться поза межами 
регулювання забудови. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих 
інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна 
зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 
3,00 м - 5,00 м. 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на 
нормативну відстань з зони будівництва. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики      Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 
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