
ПОГОДЖУЮ 
 

_________Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Керуючий справами 

виконкому 

______ червня 2022 року 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

Львівської міської ради 

 

27 червня 2022 року                                                     Початок о 12 год. 00 хв. 

 

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

розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич. 

 

2. Про прийняття на баланс світлофорних об’єктів. 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.03.2020                    

№ 223. 

Доповідає: директор департаменту міської мобільності та вуличної 

інфраструктури О. Забарило. 

 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.08.2017                    

№ 675. 

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

З. Гладун. 

 

5. Про передачу основних засобів з балансу управління екології та 

природних ресурсів департаменту містобудування на баланс Личаківської 

районної адміністрації. 

Доповідає: начальник управління екології та природних ресурсів                                  

О. Сладкова. 

 

6. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на                                          

вул. С. Бандери, 4. 

7. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. М. Коперника, 9. 
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8. Про вирішення питання балансового обліку гаража № 1 на вул. 

Миргородській, 43. 

Доповідає: начальник управління комунальної власності І. Свистун. 

 

9. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» школи 

з прибудованим басейном та окремо розташованою господарською спорудою 

на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львові. 

10. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ «Партнер – Капітал Буд» та 

ТзОВ «Тигрове Око» багатофункційного комплексу апарт-готелю з торговими 

приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Городоцькій, 182 у м. Львові. 

11. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ «Бізнес Інвест Інтернешнл 

Україна» житлового будинку на вул. І. Величковського у м. Львові. 

12. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на нове будівництво гр. Олексевичем К. І. 

багатоквартирного житлового будинку з вентильованим паркінгом на 

земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:06:005:0594) у м. Львові з 

приблокуванням до індивідуального житлового будинку. 

Доповідає: начальник управління архітектури та урбаністики А. Коломєйцев. 

 

Додаткові питання 

 

Різне 

 

(Технічна пауза) 

  

13.      Про надання згоди на укладення договору пожертви. 

Доповідає: директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич. 

 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 14.03.2022                   

№ 173. 

Доповідає: начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату 

виконкому О. Єндик. 

 

15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.05.2022                    

№ 356. 

Доповідає: начальник управління житлового господарства В. Іванов. 
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16. Про передачу матеріально-технічних засобів. (I) 

17. Про передачу матеріально-технічних засобів. (II) 

18. Про передачу матеріально-технічних засобів. (III) 

19. Про передачу матеріально-технічних засобів. (IV) 

20. Про передачу матеріально-технічних засобів. (V) 

21. Про передачу матеріально-технічних засобів. (VI) 

Доповідає: в. о. директора КП «Адміністративно-технічне управління»                                 

В. Шелемей. 

 

 

 

 

 

Начальник 

організаційного управління                                                               Ігор СІРКО 

 

 

 

 

 

 
Порядок денний надруковано Зоряна Петрашко 
Порядок денний перевірено Любов Кобрин 



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“ та 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 
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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

0700000 Управління охорони здоров'я 64 457 447,00 29 855 139,56 94 312 586,56

0710000 Управління охорони здоров'я

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу КНП "Львівське 

територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна 

клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та 

швидкої медичної допомоги"

64 457 447,00 29 855 139,56 94 312 586,56

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

124 250 000,00 16 000 000,00 140 250 000,00

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу ЛКП "Львівелектротранс" 124 250 000,00 16 000 000,00 140 250 000,00

2900000 Управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення

238 000,00 0,00 238 000,00

2910000 Управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення

2910160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері здійснення 

заходів цивільного захисту та запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій

Капітальний ремонт системи вентиляції на об'єкті 

"Льодосховище"

170 000,00 -117 400,00 52 600,00

2910160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері здійснення 

заходів цивільного захисту та запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій

Капітальний ремонт системи відкачування стічних вод на 

об'єкті "Льодосховище"

68 000,00 117 400,00 185 400,00

4500000 Шевченківська районна адміністрація 13 102 175,24 0,00 13 102 175,24

4510000 Шевченківська районна адміністрація

4516011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних 

робіт з виведення з аварійного стану окремих 

конструкційних елементів ж/б № 11 на вул. Торф'яній

2 800 000,00 1 173 630,00 3 973 630,00

          Додаток 1

до рішення виконкому

від ______________№ _____

Зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів за об’єктами у 2022 році
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4517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт вул. І. Франка у с. Зарудці 6 302 175,24 -573 630,00 5 728 545,24

4517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Капітальний ремонт частини вул. Щепової (від вул. Під 

Голоском у напрямку до вул. На Нивах)

4 000 000,00 -600 000,00 3 400 000,00

1200000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

263 202 174,84 -45 855 139,56 217 347 035,28

1210000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Нерозподілені видатки 263 202 174,84 -45 855 139,56 217 347 035,28

465 249 797,08 0,00 465 249 797,08

Керуючий справами виконкому        е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

      Візи: 

Перший заступник міського голови – 

заступник міського голови з економічного розвитку        е-підпис Андрій МОСКАЛЕНКО

 

Директор департаменту економічного розвитку        е-підпис Ірина КУЛИНИЧ

Всього
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(грн.)

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

0700000 Управління охорони здоров'я 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 855 139,56 29 855 139,56 0,00 0,00 0,00 29 855 139,56 29 855 139,56

0710000 Управління охорони здоров'я

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 855 139,56 29 855 139,56 0,00 0,00 0,00 29 855 139,56 29 855 139,56

1200000 Департамент житлового господарства та інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 855 139,56 -45 855 139,56 0,00 0,00 0,00 -45 855 139,56 -45 855 139,56

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 -45 855 139,56 -45 855 139,56 0,00 0,00 0,00 -45 855 139,56 -45 855 139,56

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00

4500000 Шевченківська районна адміністрація 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510000 Шевченківська районна адміністрація

4516010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173 630,00 1 173 630,00 0,00 0,00 0,00 1 173 630,00 1 173 630,00

4516011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173 630,00 1 173 630,00 0,00 0,00 0,00 1 173 630,00 1 173 630,00

4517460 6460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 173 630,00 -1 173 630,00 0,00 0,00 0,00 -1 173 630,00 -1 173 630,00

4517461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 173 630,00 -1 173 630,00 0,00 0,00 0,00 -1 173 630,00 -1 173 630,00

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    е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

        Візи:
В. о. директора департаменту фінансової політики    е-підпис Вікторія ДОВЖИК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів    е-підпис Ліліана РИМАР

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

   від _________________ № _____

              Додаток 2

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

   до рішення виконкому

комунальні послуги та 

енергоносії



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про прийняття на баланс 
світлофорних об’єктів 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, розглянувши листи Львівського комунального підприємства 
“Львівавтодор“ від 16.01.2021 (зареєстрованого у Львівській міській раді 
16.01.2021 за № 4-2508-955) і від 01.06.2022 № 1280 (4-2508/1280), 
приватного акціонерного товариства “Львівський жиркомбінат“, 
зареєстрованого у Львівській міській раді 12.01.2021 за № 2-271-25, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Приватному акціонерному товариству “Львівський жиркомбінат“ 
передати, а Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“ 
прийняти на баланс як внесок до статутного капіталу підприємства 
світлофорний об’єкт на вул. Городоцькій, 132 (біля ПрАТ “Львівський 
жиркомбінат“). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Торгова компанія 
“Євротек“ передати, а Львівському комунальному підприємству 
“Львівавтодор“ прийняти на баланс як внесок до статутного капіталу 
підприємства світлофорні об’єкти на вул. Є. Патона, 37 (біля ТЦ 
“Сріблястий“) та на перехресті вул. Зеленої – вул. Бузкової (біля ТЦ 
“Арсен“), які перебувають на балансі товариства з обмеженою 
відповідальністю “Торгова компанія “Євротек“. 

3. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“: 
3.1. Утворити комісію для передачі-приймання світлофорних об’єктів, 

зазначених у пунктах 1, 2 цього рішення. 
3.2. Оформити акти приймання-передачі та затвердити їх у 

встановленому порядку. 
Відповідальний: директор ЛКП 
“Львівавтодор“. 

4. 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 рішення 
виконавчого комітету від 
13.03.2020 № 223 
 
 

Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Законами України “Про регулювання містобудівної діяльності“, 
“Про дорожній рух“, розглянувши листа Львівського комунального 
підприємства “Львівавтодор” від 01.06.2022 № 4-2508/1277, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 13.03.2020                    
№ 223 “Про затвердження опису концепції та ескізу реконструкції вул.                   
Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. Левандівської)”: 

1.1. Доповнити додаток 1 пунктами 20, 21, 22: 
“20. Встановлення камер відеоспостереження з підключенням до 

загальноміської системи відеоспостереження на опорах освітлення з 
підземним прокладанням футлярів для кабелів живлення, оптичного 
волокна та слабкострумових мереж. 

21. Облаштування громадських просторів з додатковим вуличним 
освітленням та відеонаглядом за адресами: вул. Т. Шевченка, 31, вул.                 
Т. Шевченка, 33, вул. Т. Шевченка, 82, вул. Т. Шевченка, 94, вул. 
Т. Шевченка, 108. 

22. Встановлення питних фонтанів у громадських просторах поблизу 
будинку № 31 на вул. Т. Шевченка, будинку № 108 на вул. Т. Шевченка.“. 

1.2. Викласти додаток 2 у новій редакції (додаток до цього рішення). 
2. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор” внести 

зміни до проєктно-кошторисної документації об’єкта “Реконструкція вул.            
Т. Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної)”. 

Відповідальний: директор ЛКП 
“Львівавтодор“. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 

 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



2 

 

 

                      Додаток  
                до рішення виконкому 
                від ____________ № ____ 
 

                  “Додаток 2 
                      Затверджено 
                рішенням виконкому 
                від 13.03.2020 № 223 
 

ЕСКІЗ 
реконструкції вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. Левандівської) 
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   Керуючий справами виконкому       Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
    Віза: 
   Начальник управління вуличної  

інфраструктури          Кирил НОВІКОВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
04.08.2017 № 675 
 
 

Керуючись Законами України “Про внесення змін до деяких законів 
України щодо функціонування державної служби та місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану“, “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, постановами Кабінету Міністрів України від 
25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої 
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)“, 
від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження Правил надання послуги з 
поводження з побутовими відходами“ і від 26.07.2006 № 1010 “Про 
затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів“, рішеннями виконавчого комітету від 09.10.2019 № 928 
“Про визначення послуги з поводження з побутовими відходами окремою 
комунальною послугою у м. Львові“ і від 07.03.2018 № 231 “Про 
затвердження пілотного проекту з організації збирання, оброблення 
(перероблення), утилізації та видалення харчових відходів, які 
утворюються внаслідок діяльності підприємств, установ та організацій                 
м. Львова“, враховуючи звернення Львівського комунального підприємства 
“Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс“, зареєстроване у Львівській 
міській раді 09.06.2022 за № 4-3003-13282, товариства з обмеженою 
відповідальністю “Санком-Львів“ від 03.06.2022 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 08.06.2022 за № 2-6264-Л-009), товариства з 
обмеженою відповідальністю “Спецавтотранс-Львів“, зареєстроване у 
Львівській міській раді 08.06.2022 за № 2-6251-Л-30, товариства з 
обмеженою відповідальністю “Ековей Вейст Менеджмент” від 08.06.2022 
№ 0607 (зареєстроване у Львівській міській раді 08.06.2022 за № 2-6223-
009), товариства з обмеженою відповідальністю “Грінера Україна“ від 
07.06.2022 № 2664 (зареєстроване у Львівській міській раді 08.06.2022 № 
2-6228-30), листа департаменту економічного розвитку, зареєстрованого у 
Львівській міській раді 15.06.2022 за № 4-2301-4604, значне зростання цін 
на ринку на паливо, виконавчий комітет вирішив: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 04.08.2017 
№ 675 “Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів“ у частині коригування вартості палива, виклавши додатки 1, 2, 
3, 4 у новій редакції (додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення). 

 



2. Це рішення набирає чинності з 01 липня 2022 року. 
3. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це 

рішення у засобах масової інформації. 
Відповідальний: директор департаменту 
“Адміністрація міського голови“. 

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



          Додаток 1 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 1 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від 04.08.2017 № 675 
 
 

ТАРИФИ 
на послуги з вивезення побутових відходів для населення 

 
 

№ 
з/п 

Найменування підприємства Тарифи на 
тверді побутові 
відходи з ПДВ 

(збирання, 
зберігання та 
вивезення), 

грн./т 

Тарифи на 
великогабаритні 
відходи з ПДВ, 

грн./т 

1. ЛКП ТФ “Львівспецкомунтранс“ 1072,61 300,42 

2. ТзОВ “Ековей Вейст 
Менеджмент” 

1005,75 470,85 

3. ТзОВ “Санком-Львів“ 897,66 0,00 

4. ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“ 950,10 649,49 

5. ТзОВ “Грінера Україна“ 1014,20 387,40 

              “ 
 
 
Керуючий справами виконкому     Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор департаменту  
економічного розвитку      Ірина КУЛИНИЧ 
 
 
В. о. начальника управління з  
питань поводження з відходами     Зіновій ГЛАДУН 
 
 
 



          Додаток 2 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
          “Додаток 2 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від 04.08.2017 № 675 
 

ТАРИФИ 
на послуги з вивезення побутових відходів 

для бюджетних установ та інших споживачів 
 

№ 
з/п 

Найменування 
підприємства 

Бюджетні установи Інші споживачі 

Тарифи на 
тверді 

побутові 
відходи з 

ПДВ 
(збирання, 

зберігання та 
вивезення), 

грн./т 

Тарифи 
на 

великогаб
аритні 

відходи з 
ПДВ, 
грн./т 

Тарифи на 
тверді 

побутові 
відходи з 

ПДВ 
(збирання, 

зберігання та 
вивезення), 

грн./т 

Тарифи 
на 

великогаб
аритні 

відходи з 
ПДВ, 
грн./т 

1. ЛКП ТФ 
“Львівспецкомун
транс“ 

1106,84 313,96 1209,55 354,56 

2. ТзОВ “Ековей 
Вейст 
Менеджмент” 

1043,16 487,64 1155,45 538,00 

3. ТзОВ “Санком-
Львів“ 

933,03 0,00 1039,17 0,00 

4. ТзОВ 
“Спецавтотранс
-Львів“ 

986,07 670,25 1093,98 732,50 

5. ТзОВ “Грінера 
Україна“ 

1052,47 401,93 1167,29 445,49 

              “ 
Керуючий справами виконкому     Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Віза: 
Директор департаменту  
економічного розвитку      Ірина КУЛИНИЧ 
 
В. о. начальника управління з  
питань поводження з відходами     Зіновій ГЛАДУН 



          Додаток 3 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 3 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від 04.08.2017 № 675 
 
 

ТАРИФИ 
на вивезення рідких відходів 

 
 

№ 
з/п 

Найменування підприємства Тарифи на вивезення рідких 
відходів з ПДВ, грн./т 

населення бюджетні 
установи 

інші 
споживачі 

1. ЛКП ТФ “Львівспецкомунтранс“ 147,51 152,98 169,38 

              “ 
 
 
Керуючий справами виконкому     Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор департаменту  
економічного розвитку      Ірина КУЛИНИЧ 
 
 
В. о. начальника управління з  
питань поводження з відходами     Зіновій ГЛАДУН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 4 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 4 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від 04.08.2017 № 675 
 
 

ТАРИФИ 
на послуги з вивезення ремонтних відходів 

 
 

№ 
з/п 

Найменування підприємства Тарифи на ремонтні відходи з 
ПДВ, грн./т 

населення бюджетні 
установи 

інші 
споживачі 

1. ЛКП ТФ “Львівспецкомунтранс“ 146,95 153,12 171,62 

2. ТзОВ “Ековей Вейст 
Менеджмент” 

398,23 413,68 460,05 

3. ТзОВ “Санком-Львів“ 0,00 0,00 0,00 

4. ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“ 438,88 455,84 506,69 

5. ТзОВ “Грінера Україна“ 355,47 368,43 407,29 

              “ 
 
 
Керуючий справами виконкому     Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор департаменту  
економічного розвитку      Ірина КУЛИНИЧ 
 
 
В. о. начальника управління з  
питань поводження з відходами     Зіновій ГЛАДУН 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про передачу основних засобів з 
балансу управління екології та 
природних ресурсів департаменту 
містобудування на баланс Личаківської 
районної адміністрації 
 
 

Керуючись ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, беручи до уваги ухвали міської ради від 23.12.2021 № 1827 “Про 
затвердження передавального акта виконавчого комітету Винниківської 
міської ради“ і від 25.02.2021 № 95 “Про припинення виконавчого комітету 
Винниківської міської ради шляхом приєднання до виконавчого комітету 
Львівської міської ради“, з метою забезпечення належного утримання 
озера, яке знаходиться за адресою: м. Винники, вул. Шевченка, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Управлінню екології та природних ресурсів департаменту 
містобудування передати з балансу на баланс Личаківської районної 
адміністрації основні засоби згідно з додатком. 

Відповідальні: начальник управління 
екології та природних ресурсів 
департаменту містобудування, 
голова Личаківської районної 
адміністрації. 

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

 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
основних засобів, які передаються з балансу управління 

екології та природних ресурсів департаменту містобудування 
на баланс Личаківської районної адміністрації 

 
 

№ 
з/п 

Найменування, стисла 
характеристика та 

призначення об’єкта 

За даними 
бухгалтерського обліку 

Рік випуску 
(побудови) 

кількість первісна 
(переоцінена) 
вартість, грн. 

1. Озеро площею водного 
дзеркала 0,32 га, яке 

знаходиться за 
адресою: м. Винники, 

вул. Шевченка 
(географічні 

координати 49.813317; 
24.133682) 

1 188 992,00 1935 

 
 
 
Керуючий справами 
виконкому        Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління 
екології та природних 
ресурсів        Олександра СЛАДКОВА 
 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання балансового 
обліку нежитлових приміщень на вул. 
С. Бандери, 4 
 

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 Львівського академічного будинку органної 
та камерної музики від 04.05.2022 № 40 (зареєстрованого у Львівській 
міській раді 06.06.2022 за № 4-270307-12904), Львівського комунального 
підприємства “Агенція ресурсів Львівської міської ради“ від 08.06.2022                
№ 1007-19/06 (зареєстрованого у Львівській міській раді 09.06.2022 за                
№ 4-2305-4483) виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Агенція ресурсів Львівської міської ради“ на баланс Львівського 
академічного будинку органної та камерної музики нежитлові приміщення 
першого поверху під індексами 6-1, 6-2, 6-3, антресолі під індексами 6-4,  
6-5 заг. пл. 65,9 кв. м у будівлі під літерою “А-4“ на вул. С. Бандери, 4 згідно 
з технічним паспортом, складеним Львівським комунальним 
підприємством “Агенція ресурсів Львівської міської ради“ 29.03.2019 за 
інвентарним № 38, 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  
будинку органної та камерної музики. 

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. 
М. Коперника, 9 

 
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“ і 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 комунальної установи “Львівський міський 
молодіжний центр”, зареєстрованого у Львівській міській раді 15.06.2022 
за № 4-2706-13936, виконавчий комітет вирішив: 

1. Комунальній установі “Львівський міський молодіжний центр” взяти 
на баланс нежитлові приміщення підвалу під індексами XII, XIIʹ, XIII, XIIIʹ, 
XIIIʹʹ, XIV, XV, XVI, XVIʹ, XVIʹʹ, XVIʹʹʹ, XVIʹʹʹʹ, XVII, XVIIʹ, XVIIʹʹ, першого поверху 
під індексами 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7, 32-8, 32-9, 32-10, 32-
11, 32-12, 32-13, 32-14, 32-15, 32-16, 32-17, 32-18, 32-19, 32-20, 32-21, 32-
22, 32-23, антресолі під індексом 32-24, другого поверху під індексами 32-
25, 32-26, 32-27, 32-28, 32-29 заг. пл. 718,5 кв. м у будівлі під літерою “А-5“ 
на вул. М. Коперника, 9 згідно з технічним паспортом, складеним 
Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро 
технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 28.11.2016 за інвентарним 
№ 894, та забезпечити проведення оцінки балансової вартості. 

Термін: протягом двох місяців з дати 
прийняття цього рішення 
Відповідальний: директор КУ  
“Львівський міський молодіжний центр”. 

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 гаража № 1 на 
вул. Миргородській, 43 

 
Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 

місцеве самоврядування в Україні“, Положенням про порядок передачі 
(постановки) нежитлових будівель (споруд) чи їх частин на баланс ЛКП 
“Агенція ресурсів Львівської міської ради“, затвердженим рішенням 
виконавчого комітету від 06.04.2001 № 129, 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“ від 31.05.2022 № 688/вих (зареєстрованого у 
Львівській міській раді 01.06.2022 за № 2-740-Л-2302) виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Господар“ на баланс Львівського комунального підприємства “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“ гараж № 1 під літерою “Б“ заг. пл. 13,2 кв. 
м на вул. Миргородській, 43 згідно з технічним паспортом, складеним 
Львівським комунальним підприємством “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради“ 17.02.2022 за інвентарним № 311, балансовою вартістю, 
зазначеною в акті приймання-передачі. 
      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 затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на нове будівництво ТзОВ 
“Провесінь-Агроінвест“ школи з 
прибудованим басейном та окремо 
розташованою господарською спорудою 
на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Провесінь-Агроінвест“ від 10.06.2022 (зареєстроване у Львівській міській 
раді 14.06.2022 за № 2-17808/АП-2401), містобудівний розрахунок 
будівництва школи з прибудованим басейном та окремо розташованою 
господарською спорудою на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львові, 
беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській 
раді 29.05.2012 за № Л-1567, додаткову угоду до договору оренди землі, 
зареєстрованого у Львівській міській раді від 29.05.2012 № Л-1567 (зі 
змінами, зареєстрованими у Львівській міській раді від 15.04.2013 за № Л-
1746, від 28.01.2014 за № Л-1836, від 29.04.2015 за № Л-2222 і від 
05.07.2017 за № Л-2533) та у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 26.06.2013 
(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 91016546101, номер 
запису про інше речове право 1431955), про поновлення (продовження) 
договору оренди землі на той самий строк, витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 
від 23.02.2022 № 301163491, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою 
відповідальністю “Провесінь-Агроінвест“ школи з прибудованим басейном 
та окремо розташованою господарською спорудою на вул. Тракт 
Глинянський, 152 у м. Львові (додаються). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Провесінь-Агроінвест“: 
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 та провести його експертизу згідно з законодавством 
України з врахуванням: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Посиленої безпеки, у т. ч. щодо влаштування проєктованих 
підземних приміщень під укриття населення, у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій. При цьому приміщення укриття відокремити від 
решти підземних приміщень та передбачити його опалення. Укриття 
забезпечити санвузлами, рукомийниками та розкладними місцями для 
сидіння, щонайменше двома виходами з підземного укриття у протилежні 
сторони будівлі. Додатково в укритті передбачити приміщення для 
зберігання продуктів харчування довгого зберігання, медикаментів, 
засобів індивідуального захисту органів дихання та зору. Для формування 
стратегічного запасу води її подачу у будівлю проводити через 
накопичувальний бак з постійною циркуляцією.  

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 нове будівництво школи з прибудованим басейном 
та окремо розташованою господарською спорудою 

на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львові 
 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – нове будівництво на вул. Тракт Глинянський, 152 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Провесінь-Агроінвест“, код ЄДРПОУ 34857761, 79067, м. 
Львів, вул. Тракт Глинянський, 152. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 39,3975 га (кадастровий 
номер 4610137200:07:019:0001) – 02.07 для іншої житлової забудови; 

вид використання – для будівництва і обслуговування житлового 
кварталу змішаної забудови; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-3-1 – зона 

дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл відповідно до 
детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 
09.07.2021 № 1133 “Про затвердження детального плану території у районі 
вул. Тракт Глинянський“. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 20,30 м 

висота школи – 20,30 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних частин будівлі; 

висота господарської споруди – 10,60 м від найнижчої відмітки 
поверхні землі до закінчення конструктивних частин будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 25 %. 



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

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

- 32,50 м – 34,50 м до червоної лінії з південної сторони; 
- 25,00 м до червоної лінії зі східної сторони. 
Об’єкт (нове будівництво школи з прибудованим басейном та окремо 

розташованою господарською спорудою на вул. Тракт Глинянський, 152 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. Тракт Глинянський, 152 (кадастровий номер 
4610137200:07:019:0001) у м. Львові знаходиться поза межами 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 нове будівництво ТзОВ 
“Партнер – Капітал Буд“ та ТзОВ 
“Тигрове Око“ багатофункційного 
комплексу апарт-готелю з торговими 
приміщеннями та підземним паркінгом 
на вул. Городоцькій, 182 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Партнер – Капітал Буд“ та товариства з обмеженою відповідальністю 
“Тигрове Око“ від 08.06.2022 (зареєстроване у Львівській міській раді 
08.06.2022 за № 2-17594/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-
економічними показниками будівництва багатофункційного комплексу 
апарт-готелю з торговими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. 
Городоцькій, 182 у м. Львові, беручи до уваги інформацію з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на 
нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон 
відчуження об‘єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 
21.06.2022 № 303181338, витяги з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про права власності від 24.06.2021 № 262914539 і від 
24.06.2021 № 262922697, витяги з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 06.01.2022 № НВ-4600020592022 і від 06.01.2022             
№ НВ-4600020612022, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою 
відповідальністю “Партнер – Капітал Буд“ та товариством з обмеженою 
відповідальністю “Тигрове Око“ багатофункційного комплексу апарт-
готелю з торговими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. 
Городоцькій, 182 у м. Львові (додаються). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Партнер – Капітал Буд“ 
та товариству з обмеженою відповідальністю “Тигрове Око“: 

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 та провести його експертизу згідно з законодавством 
України з врахуванням: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Посиленої безпеки, у т. ч. щодо влаштування проєктованих 
підземних приміщень під укриття населення, у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій. При цьому приміщення укриття відокремити від 
решти підземних приміщень та передбачити його опалення. Укриття 
забезпечити санвузлами, рукомийниками та розкладними місцями для 
сидіння, щонайменше двома виходами з підземного укриття у протилежні 
сторони будівлі. Додатково в укритті передбачити приміщення для 
зберігання продуктів харчування довгого зберігання, медикаментів, 
засобів індивідуального захисту органів дихання та зору. Для формування 
стратегічного запасу води її подачу у будівлю проводити через 
накопичувальний бак з постійною циркуляцією.  

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 нове будівництво багатофункційного комплексу 
апарт-готелю з торговими приміщеннями та підземним 

паркінгом на вул. Городоцькій, 182 у м. Львові 
 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – нове будівництво на вул. Городоцькій, 182 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Партнер – Капітал Буд“, код ЄДРПОУ 44358605, 79071, 
м. Львів, вул. Щирецька, 36; товариство з обмеженою відповідальністю 
“Тигрове Око“, код ЄДРПОУ 30162398, 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 
182. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельних ділянок площею 0,1115 га (кадастровий 
номер 4610136300:03:003:0089), площею 0,1000 га (кадастровий номер 
4610136300:03:003:0088) – 03.10 для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються 
для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з 
отриманням прибутку); 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для будівництва та обслуговування 

адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються 
підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку. 

Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-6 – 
торгівельні зони відповідно до детального плану, затвердженого ухвалою 
міської ради від 09.07.2021 № 1132 “Про затвердження детального плану 
території у районі вул. Городоцької, ТзОВ “Львівський мотозавод”. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах: 



- 31,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
конструктивних частин будівлі (8-ми поверхової частини будинку); 

- 28,40 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
парапету будівлі (8-ми поверхової частини будинку); 

- 25,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
парапету будівлі (7-ми поверхової частини будинку); 

- 21,80 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
парапету будівлі (6-ти поверхової частини будинку); 

- 15,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
парапету будівлі (4-поверхової частини будинку). 

Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством 
“Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“ та Львівським 
регіональним структурним підрозділом Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху України. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 55 %. 

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:  

- 12,60 м до житлової будівлі з північної сторони; 
- 9,31 м – 8,85 м – 6,38 м до межі земельної ділянки з північної 

сторони; 
- 1,21 м до межі земельної ділянки з північно-східної сторони; 
- 19,08 м до межі земельної ділянки зі східної сторони; 
- 8,70 м до червоної лінії з південної сторони; 
- 1,50 м до межі земельної ділянки з південної сторони; 
- 2,00 м до червоної лінії із західної сторони; 
- 19,45 м до нежитлової будівлі із західної сторони. 
Об’єкт (нове будівництво багатофункційного комплексу апарт-готелю 

з торговими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Городоцькій, 
182 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) – земельні ділянки 
на вул. Городоцькій, 182 (кадастрові номери 4610136300:03:003:0089, 
4610136300:03:003:0088) у м. Львові знаходяться поза межами 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 нове будівництво ТзОВ 
“Бізнес Інвест Інтернешнл Україна“ 
житлового будинку на вул.                                     
І. Величковського у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Бізнес Інвест Інтернешнл Україна“ від 10.02.2022 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 10.02.2022 за № 2-12036/АП-2401), містобудівний 
розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва житлового 
будинку на вул. І. Величковського у м. Львові, беручи до уваги договір про 
право забудови земельної ділянки (договір суперфіцію) від 26.08.2021               
№ 1586, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру 
Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна 
щодо об’єкта нерухомого майна від 31.05.2022 № 301822060, керуючись 
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою 
відповідальністю “Бізнес Інвест Інтернешнл Україна“ житлового будинку на 
вул. І. Величковського у м. Львові (додаються). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Бізнес Інвест 
Інтернешнл Україна“: 

2.1. При проєктуванні врахувати потребу в об’єктах соціальної 
інфраструктури та передбачити у житловому будинку на вул. 
І. Величковського у м. Львові нежитлові приміщення для потреб Львівської 
міської територіальної громади орієнтовною площею 150 кв. м відповідно 
до гарантійного листа від 26.05.2022 № 2-0511-Ф-2401. 

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

2.3. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або 
архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, 
робочий проєкт з врахуванням 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, рішення виконавчого 
комітету від 13.05.2022 № 304 “Про забезпечення якісного житлового 
будівництва на території Львівської міської територіальної громади” та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

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

2.5. 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. 

2.6. 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“. 

2.7. 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 нове будівництво житлового будинку  
на вул. І. Величковського у м. Львові 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – нове будівництво на вул. І. Величковського (кадастровий номер 
4610137500:11:015:0070) у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Бізнес Інвест Інтернешнл Україна“, код ЄДРПОУ 
39422982, 79040, м. Львів, вул. Сигнівка, 9/1. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 0,2182 га (кадастровий 
номер 4610137500:11:015:0070) – 02.03 для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона 

багатоповерхової житлової забудови відповідно до детального плану 
території, затвердженого ухвалою міської ради від 07.09.2020 № 6609 “Про 
затвердження детального плану території у районі Рясне-2”, протоколу 
архітектурно-містобудівної ради від 31.01.2022 № 2. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах: 

- 52,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
конструктивних частин будівлі (16-поверхової частини будинку); 

- 47,40 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
парапету будівлі (16-поверхової частини будинку); 

- 3,70 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету 
будівлі (1-поверхової частини будинку). 



 
Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством 

“Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“ та Львівським 
регіональним структурним підрозділом Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху України. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 40 %. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах 
житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, 
мікрорайону) – 720 люд./га 

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

- 0,00 до червоної лінії з північної сторони; 
- 4,60 – 2,00 м до червоної лінії з північно-східної сторони; 
- 0,00 м по межі земельної ділянки з південно-східної сторони; 
- 28,30 м до житлового будинку із західної сторони. 
Об’єкт (нове будівництво житлового будинку на вул. 

І. Величковського 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. Величковського (кадастровий номер 
4610137500:11:015:0070) у м. Львові знаходиться поза межами 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 нове будівництво                     
гр. Олексевичем К. І. багатоквартирного 
житлового будинку з вентильованим 
паркінгом на земельній ділянці 
(кадастровий номер 
4610137500:06:005:0594) у м. Львові з 
приблокуванням до індивідуального 
житлового будинку 
 
 

Розглянувши звернення громадянина Олексевича Костянтина Івановича, 
зареєстровані у Львівській міській раді 25.01.2022 за № 3-О-6497/АП-Ш-2401 та 
10.02.2022 за № 3-О-8629-2401, містобудівний розрахунок на будівництво 
багатоквартирного житлового будинку з вентильованим паркінгом на земельній 
ділянці (кадастровий номер 4610137500:06:005:0594) у м. Львові з 
приблокуванням до індивідуального житлового будинку, беручи до уваги витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності від 29.12.2021 № 293184682, витяг з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку від 30.12.2021 № HB-4617620732021, керуючись Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта 
будівництва на нове будівництво громадянином Олексевичем Костянтином 
Івановичем багатоквартирного житлового будинку з вентильованим паркінгом на 
земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:06:005:0594) у м. Львові з 
приблокуванням до індивідуального житлового будинку (додаються).  

2. Громадянину Олексевичу Костянтину Івановичу: 
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 нове будівництво багатоквартирного житлового будинку 
з вентильованим паркінгом на земельній ділянці 

(кадастровий номер 4610137500:06:005:0594) у м. Львові 
з приблокуванням до індивідуального житлового будинку 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – земельна ділянка (кадастровий номер 4610137500:06:005:0594) у               
м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – громадянин Олексевич Костянтин 
Іванович, 79037, м. Львів, вул. Ільмова, 9/12. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове 
призначення земельної ділянки площею 0,0879 га (кадастровий номер 
4610137500:06:005:0594) – 02.03 для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку. 
Функціональне призначення земельної ділянки – Ж-5 – зона змішаної 

малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану 
зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами 
міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у 
метрах – 16,60 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
конструктивних елементів будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 
– 32,25 %. 

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 495 
люд./га 

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

- 15,60 м до існуючої будівлі з північної сторони; 
- 14,50 м до храму Всіх Українських Святих ПЦУ; 



- 16,31 м до існуючої будівлі з південної сторони; 
- 10,50 м до індивідуальних житлових будинків зі східної сторони. 
Об’єкт (нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з 

вентильованим паркінгом на земельній ділянці (кадастровий номер 
4610137500:06:005:0594) у м. Львові з приблокуванням до індивідуального 
житлового будинку) запроєктувати з дотриманням вимог діючих будівельних 
норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи 
щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та 
реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань 
суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які 
запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів 
проєктованого об’єкта на прилеглу територію.  

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 (кадастровий номер 
4610137500:06:005:0594) у м. Львові знаходиться поза межами 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 
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