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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

Львівської міської ради 

 

01 серпня 2022 року                                                     Початок о 14 год. 00 хв. 

 

1. Про внесення змін до Програми заходів щодо підготовки Львівської 

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

Доповідає: директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич. 

 

2. Про встановлення кнопки тривожного виклику у закладах освіти 

Львівської міської територіальної громади. 

3. Про впорядкування балансоутримувачів нежитлових будівель та 

нежитлових приміщень закладів освіти Львівської міської територіальної 

громади. 

Доповідає: начальник управління освіти А. Закалюк. 

 

4. Про надання висновку щодо доцільності залучення ЛКП 

«Львівелектротранс» коштів позики від Європейського інвестиційного банку. 

Доповідає: начальник управління інвестицій та проектів А. Павлів. 

 

5. Про надання ЛКП «Зелений Львів» функцій замовника на встановлення 

дитячого майданчика на території парку «700-річчя Львова». 

Доповідає: директор ЛКП «Зелений Львів» В. Данилюк. 

 

6. Про надання квартирам статусу службових Департаменту внутрішньої 

безпеки Національної поліції України. 

7. Про надання квартирам статусу службових квартирно-експлуатаційного 

відділу м. Львова Міністерства оборони України. 
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8. Про надання квартирам статусу службових Управління Служби безпеки 

України у Львівській області. 

Доповідає: начальник управління житлового господарства В. Іванов. 

 

9. Про надання ЛКП «Львівавтодор» функцій замовника на реконструкцію 

вул. Очеретяної. 

10. Про передачу реконструйованих водопровідних та каналізаційних мереж 

з балансу ЛКП «Львівавтодор» на баланс ЛМКП «Львівводоканал». 

11. Про передачу реконструйованих мереж зовнішнього освітлення з 

балансу ЛКП «Львівавтодор» на баланс ЛКП «Львівсвітло». 

12. Про передачу світлофорного об’єкта на перехресті вул. Стрийської – вул. 

К. Мікльоша на баланс ЛКП «Львівавтодор». 

Доповідає: директор департаменту міської мобільності та вуличної 

інфраструктури О. Забарило. 

 

13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.02.2021 № 4. 

Доповідає: директор департаменту міської агломерації Ю. Лукашевський. 

 

14. Про реєстрацію права комунальної власності на будівлю на вул.                  

Д. Чижевського, 43. 

Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич. 

 

15. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. Остроградських, 20. 

16. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень. 

17. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.05.2022            

№ 346. 

Доповідає: начальник управління комунальної власності І. Свистун. 

 

18. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича м. Львова 

підвального приміщення з влаштуванням додаткового зовнішнього виходу у 

навчальному закладі на вул. Замкненій, 8 у м. Львові. 

19. Про організацію будівництва будівлі шкільного корпусу на вул. 

Варшавській, 126 у м. Львові (на території середньої загальноосвітньої школи 

№ 23). 

20. Про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень на нове 

будівництво гр. Данкевичем Ю. Я. на вул. Роксоляни у м. Львові. 

Доповідає: начальник управління архітектури та урбаністики А. Коломєйцев. 
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Додаткові питання 
 

Різне 
 

(Технічна пауза) 

 

21. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.07.2022            

№ 500. 

22. Про передачу матеріально-технічних засобів. 

Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич. 

 

23. Про передачу матеріально-технічних засобів. 

24. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.04.2022            

№ 208. 

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

В. Шелемей. 

 

25. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.05.2022              

№ 356. 

Доповідає: начальник управління соціального захисту І. Кобрин. 

 

 

 

 
 

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“, рішенням 
виконавчого комітету від 04.03.2022 № 160 “Про надання ритуальних 
послуг“, 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: 
 1. Викласти пункт 4.2 Програми заходів щодо підготовки Львівської 
міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 
роки у новій редакції:  
 “4.2. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне 
управління” та Львівському підприємству “Ратуша-сервіс” безоплатно 
передати підрозділам територіальної оборони регіонального управління 
Сил територіальної оборони “Захід” Збройних Сил України або іншим 
діючим військовим підрозділам Збройних Сил України, Львівському 
комунальному підприємству “Муніципальна обрядова служба” придбані 
згідно з цією Програмою матеріально-технічні засоби у власність або 
безоплатне користування терміном на 10 років, уклавши відповідні 
договори позички, відповідно до вимог чинного законодавства України”. 
 2. Викласти пункт 3.2 додатка до Програми заходів щодо підготовки 
Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 
2022-2024 роки у новій редакції: 
 
 

3.2. Придбання обладнання та 
предметів довгострокового 
користування, малоцінних 
швидкозношуваних предметів 
та інших матеріально-

2022-2024 
роки 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 
населення та 

територіальної 

 



технічних засобів для 
підрозділів територіальної 
оборони регіонального 
управління Сил 
територіальної оборони 
“Захід“ Збройних Сил України 
або інших діючих військових 
підрозділів Збройних Сил 
України, Львівського 
комунального підприємства 
“Муніципальна обрядова 
служба“ 

оборони, КП 
“Адміністративно-

технічне управління“ 

 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про встановлення кнопки 
тривожного виклику у закладах 
освіти Львівської міської 
територіальної громади 
 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про освіту“, з метою створення безпечних умов перебування у 
закладах освіти Львівської міської територіальної громади та оперативного 
реагування при виникненні будь-якої небезпеки виконавчий комітет 
вирішив: 
 1. Забезпечити встановлення кнопки тривожного виклику у закладах 
освіти Львівської міської територіальної громади. 
 2. Видатки на проведення робіт із встановлення кнопки тривожного 
виклику у закладах освіти Львівської міської територіальної громади 
здійснювати у межах видатків, передбачених на галузь “Освіта“. 
      Відповідальний: начальник управління 
      освіти департаменту гуманітарної  
      політики. 
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про впорядкування балансоутримувачів 
нежитлових будівель та нежитлових 
приміщень закладів освіти Львівської 
міської територіальної громади 
 
 

 Керуючись Цивільним кодексом України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту“, ухвалами міської ради від 
08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими 
органами Львівської міської ради“, від 09.02.2017 № 1478 “Про 
затвердження Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, 
враховуючи, що заклади освіти ведуть самостійний бухгалтерський облік 
на підставі наказів відділів освіти, з метою впорядкування 
балансоутримувачів нежитлових будівель, відповідно до листів відділу 
освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти 
департаменту гуманітарної політики, зареєстрованого у Львівській міській 
раді 04.07.2022 за № 4-260108-15853, відділу освіти Шевченківського та 
Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної 
політики від 13.06.2022 (зареєстрованого у Львівській міській раді 
13.06.2022 за № 4-260109-13657) виконавчий комітет вирішив: 
 1. Визначити: 

1.1. Балансоутримувачами нежитлових будівель та нежитлових 
приміщень, які знаходяться на балансі відділу освіти Сихівського та 
Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної 
політики, заклади освіти згідно з додатком 1. 
 1.2. Балансоутримувачами нежитлових будівель та нежитлових 
приміщень, які знаходяться на балансі відділу освіти Шевченківського та 
Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної 
політики, заклади освіти згідно з додатком 2. 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 

 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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                       Додаток 1 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
закладів освіти, визначених балансоутримувачами нежитлових будівель та нежитлових приміщень відділу  

освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики 
 
 

№ 
з/п 

Заклад освіти – 
балансоутримувач 

Адреса об’єкта Розміщення Індекс/літера 
приміщення 

Загальна 
площа, кв. м 

1. Ліцей № 6 Львівської  
міської ради 

Зелена, 22 Навчальний корпус А-5, А-2 6036,9 

2. Львівська середня 
загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів № 7 
Львівської міської ради 

Б. Хмельницького, 132 Навчальний корпус А-4 3348,5 

3. Ліцей № 8 Львівської 
міської ради 

Підвальна, 2 Навчальний корпус А-3 2174,4 

4. Ліцей № 21 Львівської 
міської ради 

О. Кониського, 8 Навчальний корпус А-4 4562,2 

5. Львівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 24 

ім. М. Конопницької 
Львівської міської ради 

Львівської області 

О. Кониського, 4 Навчальний корпус А-3 1702,3 
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6. Ліцей № 37 Львівської 
міської ради 

Солодова, 6 Навчальний корпус А-3 1689,9 

7. Ліцей № 37 Львівської 
міської ради 

Солодова, 6 Господарська будівля Б 101,0 

8. Ліцей № 37 Львівської 
міської ради 

Личаківська, 38 Навчальний корпус А-2 1777,2 

9. Ліцей № 37 Львівської 
міської ради 

Личаківська, 129 Господарська будівля - 153,2 

10. Cередня загальноосвітня 
школа № 42 м. Львова 

Каштанова, 9 Навчальний корпус А-4 4423,0 

11. Cередня загальноосвітня 
школа № 42 м. Львова 

Каштанова, 9 Навчальний корпус А-3 3608,3 

12. Cередня загальноосвітня 
школа № 42 м. Львова 

Каштанова, 9 Господарська будівля Б-1 233,2 

13. Cередня загальноосвітня 
школа № 42 м. Львова 

Каштанова, 9 Господарська будівля В-1 27,1 

14. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 49 

м. Львова 

Ольги Басараб, 4 Навчальний корпус А-2 1974,0 

15. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 49 

м. Львова 

Ольги Басараб, 4 Навчальний корпус А-3 1785,5 

16. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 49 

м. Львова 

Ольги Басараб, 4 Господарська будівля В-1 183,1 

17. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 49 

м. Львова 

Зелена, 95-А Навчальний корпус А-2 488,7 
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18. Середня загальноосвітня 
школа № 63 м. Львова 

Личаківська, 171 Навчальний корпус А-3 1474,7 

19. Середня загальноосвітня 
школа № 63 м. Львова 

Личаківська, 171 Навчальний корпус А-2 884,4 

20. Середня загальноосвітня 
школа № 63 м. Львова 

Личаківська, 177 Навчальний корпус А-3 1153,8 

21. Середня загальноосвітня 
школа № 63 м. Львова 

Личаківська, 177 Господарська будівля Б-1 37,6 

22. Ліцей № 70 Львівської 
міської ради 

Дорога Кривчицька, 1 Навчальний корпус А-3 2578,0 

23. Ліцей № 70 Львівської 
міської ради 

Дорога Кривчицька, 3 Навчальний корпус А-2 519,2 

24. Львівська середня 
загальноосвітня школа                  

І-ІІІ ступенів № 71 
Львівської міської ради 

Львівської області 

Дорога Кривчицька, 92 Навчальний корпус А-1 428,2 

25. Львівська середня 
загальноосвітня школа                  

І-ІІІ ступенів № 71 
Львівської міської ради 

Львівської області 

О. Духновича, 16 Навчальний корпус Б-2 299,8 

26. Львівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 82 
Львівської міської ради 

Львівської області 

П. Шафарика, 13 Навчальний корпус А-3 7287,8 

27. Ліцей “Львівський” 
Львівської міської ради 

Лисеницька, 3 Навчальний корпус А-4, А-1 6614,3 
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28. Початкова школа 
“Дзвіночок” Львівської 

міської ради 

М. Некрасова, 31 Навчальний корпус А-2 1206,0 

29. Початкова школа 
“Дзвіночок” Львівської 

міської ради 

М. Некрасова, 31 Навчальний корпус  А-2 564,9 

30. Початкова школа 
“Дзвіночок” Львівської 

міської ради 

М. Некрасова, 31 Господарська будівля Б-1 32,4 

31. Початкова школа 
“Дзвіночок” Львівської 

міської ради 

М. Некрасова, 33 Навчальний корпус А-2 271,1 

32. Гімназія “Провесінь” 
Львівської міської ради 

Тракт Глинянський, 151-Б Навчальний корпус А-2 2562,3 

33. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів “Лідер” 

з різними формами 
навчання 

М. Некрасова, 59 Навчальний корпус А-4 4025,9 

34. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів “Лідер” 

з різними формами 
навчання 

М. Некрасова, 59 Господарська будівля Б-1 197,2 

35. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів “Лідер” 

з різними формами 
навчання 

М. Некрасова, 59 Господарська будівля В-1 42,9 

36. Личаківський Будинок 
дитячої та юнацької 
творчості м. Львова 

Личаківська, 99 Навчальний корпус А 1386,6 
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37. Підбірцівський ліцей 
Львівської міської ради 

с. Підбірці, вул. Просвіти, 12 Навчальний корпус Б-2 2373,4 

38. Підбірцівський ліцей 
Львівської міської ради 

с. Підбірці, вул. Просвіти, 12 Господарська будівля В-1 141,5 

39. Лисиничівська гімназія 
Львівської міської ради 

с. Лисиничі, вул. Шкільна, 2 Навчальний корпус А-2 615,8 

 
 
 

Керуючий справами 
виконкому              е-підпис   Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
В. о. начальника управління  
освіти                     е-підпис   Ольга СВИСТУНОВИЧ 
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                      Додаток 2 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
закладів освіти, визначених балансоутримувачами нежитлових будівель та нежитлових приміщень відділу  

освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту гуманітарної політики 
 
 

№ 
з/п 

Заклад освіти – 
балансоутримувач 

Адреса об’єкта Розміщення Індекс/літера 
приміщення 

Загальна 
площа, кв. м 

1. Ліцей № 15 Львівської 
міської ради 

Є. Патона, 7 Навчальний корпус - 9443,0 

2. Ліцей № 18 Львівської 
міської ради 

О. Кульчицької,18 Навчальний корпус А-3 6576,4 

3. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 20 

м. Львова 

К. Скидана, 18 Навчальний корпус А-3 3924,2 

4. Середня загальноосвітня 
школа № 22 ім. 

В. Стефаника м. Львова 

Хімічна, 7 Навчальний корпус А-4 3854,3 

5. Середня загальноосвітня 
школа № 23 м. Львова 

Варшавська, 126 Навчальний корпус А-3 3763,2 

6. Середня загальноосвітня 
школа № 33 м. Львова 

Т. Шевченка, 34 Навчальний корпус А-2 2594,2 

7. Середня загальноосвітня 
школа № 40 м. Львова 

Любінська, 93-Б Навчальний корпус А 6459,7 
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8. Львівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 43 
Львівської міської ради 

Львівської області 

Т. Масарика, 9 Навчальний корпус А-3 7156,0 

9. Львівська середня 
загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів № 44 
ім. Т. Г. Шевченка 

Я. Пстрака, 1 Навчальний корпус А-4 3461,5 

10. Середня загальноосвітня 
школа № 60 м. Львова 

П. Полтави, 32 Навчальний корпус А-2 4570,9 

11. Середня загальноосвітня 
школа № 60 м. Львова 

Сигнівка, 1 Навчальний корпус - 2734,2 

12. Середня загальноосвітня 
школа № 65 м. Львова 

Роксоляни, 35 Навчальний корпус - 8821,0 

13. Середня загальноосвітня 
школа № 67 м. Львова 

Сяйво, 18 Навчальний корпус - 4162,2 

14. Середня загальноосвітня 
школа № 67 м. Львова 

Сяйво, 18 Господарська 
будівля 

- 20,0 

15. Середня загальноосвітня 
школа № 67 м. Львова 

Сяйво, 18 Навчальна 
майстерня 

- 132,9 

16. Середня загальноосвітня 
школа № 67 м. Львова 

Сяйво, 18 Гараж - 77,8 

17. Середня загальноосвітня 
школа № 67 м. Львова 

Сяйво, 99 Навчальний корпус А-2-3 3300,0 

18. Середня загальноосвітня 
школа № 68 м. Львова 

Дозвільна, 3 Навчальний корпус А-3 3404,8 

19. Ліцей № 75 імені Лесі 
Українки Львівської 

міської ради 

В. Караджича, 7 Навчальний корпус А-3 4085,6 
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20. Ліцей № 75 імені Лесі 
Українки Львівської 

міської ради 

В. Караджича, 7 Майстерня - 310,3 

21. Середня загальноосвітня 
школа № 77 м. Львова 

І. Виговського, 7-А Навчальний корпус А-3 4071,0 

22. Середня загальноосвітня 
школа № 77 м. Львова 

І. Виговського, 7-А Господарська 
будівля 

- 63,7 

23. Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 78 

м. Львова 

Замарстинівська, 132 Навчальний корпус - 3037,9 

24. Ліцей № 81 ім. Петра 
Сагайдачного Львівської 

міської ради 

Гетьмана І. Мазепи, 1-А Навчальний корпус А-3 7350,8 

25. Середня загальноосвітня 
школа № 91 м. Львова 

Варшавська, 58 Навчальний корпус - 9020,5 

26. Ліцей № 94 Львівської 
міської ради 

Брюховицька, 99 Навчальний корпус А-2, А1-2 1585,60 

27. Ліцей № 94 Львівської 
міської ради 

Брюховицька, 99 Допоміжне 
приміщення 

Б-1 333,6 

28. Ліцей № 94 Львівської 
міської ради 

Брюховицька, 99 Їдальня В-1 195,3 

29. Ліцей № 94 Львівської 
міської ради 

Брюховицька, 99 Тир Д 39,1 

30. Ліцей № 94 Львівської 
міської ради 

Брюховицька, 99 Вбиральня - 1,6 

31. Ліцей № 94 Львівської 
міської ради 

Т. Шевченка, 324 Навчальний корпус А-2 2567,60 

32. Середня загальноосвітня 
школа № 99 м. Львова 

Творча, 1 Навчальний корпус - 13003,2 
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33. Львівська гімназія “Євшан“ Любінська, 93-А Навчальний корпус А-3 4961,6 

34. Львівська гімназія “Євшан“ Любінська, 93-А Господарська 
будівля  

- 29,0 

35. Ліцей “Гроно“ Львівської 
міської ради 

Вигоди, 27 Навчальний корпус - 9341,3 

36. Львівський фізико-
математичний ліцей-

інтернат при Львівському 
національному 

університеті імені Івана 
Франка 

В. Караджича, 29 Навчальний корпус А-3 5637,1 

37. Львівський фізико-
математичний ліцей-

інтернат при Львівському 
національному 

університеті імені Івана 
Франка 

В. Караджича, 29 Медпункт А-1 219,2 

38. Львівський фізико-
математичний ліцей-

інтернат при Львівському 
національному 

університеті імені Івана 
Франка 

В. Караджича, 29 Овочесховище В-1 153,5 

39. Львівський фізико-
математичний ліцей-

інтернат при Львівському 
національному 

університеті імені Івана 
Франка 

В. Караджича, 29 Столярний цех А6-1 172,4 
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40. Львівський фізико-
математичний ліцей-

інтернат при Львівському 
національному 

університеті імені Івана 
Франка 

В. Караджича, 29 Господарська 
будівля 

А5-1 588,5 

41. Навчально-виховний 
комплекс “Школа 

комп’ютерних технологій – 
Львівський технологічний 

ліцей“ 

Таманська, 11 Навчальний корпус А-3 2485,1 

42. Львівський художній ліцей 
при Львівській 

національній академії 
мистецтва 

Хотинська, 6 Навчальний корпус А-3 2310,6 

43. Львівська українська 
гуманітарна гімназія ім. 

Олени Степанівни з 
поглибленим вивченням 

українознавства та 
англійської мови 

Олени Степанівни, 13 Навчальний корпус А 4230,6 

44. Початкова школа “Арніка“ 
Львівської міської ради 

В. Комарова, 12 Навчальний корпус - 3229,0 

45. Початкова школа “Арніка“ 
Львівської міської ради 

В. Комарова, 12 Підсобне 
приміщення 

- 48,0 

46. Початкова школа “Один, 
два, три“ Львівської 

міської ради 

Любінська, 89-В Навчальний корпус - 2582,2 
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47. Початкова школа “Один, 
два, три“ Львівської 

міської ради 

Любінська, 89-В Господарська 
будівля  

- 14,3 

48. Початкова школа 
“Світанок“ Львівської 

міської ради 

С. Петлюри, 43-А Навчальний корпус А-2 2880,0 

49. Початкова школа  
“Світанок“ Львівської 

міської ради 

Садова, 15 Навчальний корпус А-2 2423,3 

50. Рясне-Руський ліцей 
Львівської міської ради 

с. Рясне-Руське, 
вул. Наукова, 2 

Навчальний корпус - 2667,2 

51. Зашківський ліцей 
ім. Є. Коновальця 

Львівської міської ради 

с. Зашків, вул. 
Є. Коновальця, 146 

Навчальний корпус - 2497,7 

52. Зашківський ліцей 
ім. Є. Коновальця 

Львівської міської ради 

с. Зашків, вул. 
Є. Коновальця, 146 

Роздягальня - 43,7 

53. Дублянський опорний 
ліцей імені Героя України 

Анатолія Жаловаги 
Львівської міської ради 

м. Дубляни, 
вул.  Шевченка, 21 

Навчальний корпус - 9691,84 

54. Дублянський опорний 
ліцей імені Героя України 

Анатолія Жаловаги 
Львівської міської ради 

с. Малі Підліски, 
вул. Чорновола, 2-А 

Навчальний корпус 
(громадський 

будинок) 

- 104,2 

55. Малехівська гімназія 
Львівської міської ради 

с. Малехів,  
вул. Коновальця, 7 

Навчальний корпус - 420,5 

56. Великогрибовицький ліцей 
Львівської міської ради 

с. Великі Грибовичі, 
вул. Стуса, 1-А 

Навчальний корпус - 3235,4 
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57. Грядівська гімназія 
Львівської міської ради 

с. Гряда, вул. Шевченка, 40 Навчальний корпус - 2948,2 

58. Центр дитячої та юнацької 
творчості Залізничного 

району м. Львова 

Чернівецька, 4 Навчальний корпус - 823,5 

59. Центр дитячої та юнацької 
творчості Залізничного  

району м. Львова 

Чернівецька, 4 Господарська 
будівля 

- 373,3 

60. Центр дитячої та юнацької 
творчості Залізничного 

району м. Львова 

Замкнена, 9 Навчальний корпус А-3 1254,3 

61. Центр дитячої та юнацької 
творчості Залізничного 

району м. Львова 

Замкнена, 9 Навчальний корпус - 224,7 

62. Центр дитячої та юнацької 
творчості Залізничного 

району м. Львова 

Замкнена, 9 Допоміжне 
приміщення 

- 25,7 

63. Центр дитячої та юнацької 
творчості Залізничного 

району м. Львова 

Замкнена, 9 Господарське 
приміщення 

- 75,0 

64. Центр дитячої та юнацької 
творчості Залізничного 

району м. Львова 

Городоцька, 38 Навчальний корпус - 1642,7 

 
 

Керуючий справами виконкому    е-підпис   Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 

Віза: 
В.о. начальника управління освіти   е-підпис   Ольга СВИСТУНОВИЧ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про надання висновку щодо доцільності 
залучення ЛКП “Львівелектротранс“ коштів 
позики від Європейського інвестиційного 
банку  
 
 

Керуючись Законом України “Про ратифікацію Фінансової угоди 
(Проект “Міський громадський транспорт України“) між Україною та 
Європейським інвестиційним банком)“, постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.05.2012 № 541 “Про затвердження Порядку надання 
місцевих гарантій“, ухвалою міської ради від 16.11.2017 № 2587 “Про 
підтримку участі ЛКП “Львівелектротранс“, ЛК АТП № 1 та ЛКП 
“Львівавтодор“ у проекті “Міський громадський транспорт України“, 
виконавчий комітет вирішив: 

надати висновок щодо доцільності залучення ЛКП 
“Львівелектротранс“ коштів позики від Європейського інвестиційного банку 
на суму 5 385 656,48 євро (п’ять мільйонів триста вісімдесят п’ять тисяч 
шістсот п’ятдесят шість євро) для дофінансування підпроєкту “Постачання 
10 одиниць низькопідлогових трамвайних вагонів“ проєкту “Міський 
громадський транспорт України“ (додається). 

 
 
 

Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



         Додаток  
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 

 
ВИСНОВОК 

щодо доцільності залучення ЛКП “Львівелектротранс“ коштів позики від 
Європейського інвестиційного банку на суму 5 385 656,48 євро (п’ять 

мільйонів триста вісімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят шість євро) для 
дофінансування підпроєкту “Постачання 10 одиниць низькопідлогових 
трамвайних вагонів“ проєкту “Міський громадський транспорт України“ 

 
 

1. Зміст, цілі, завдання та очікувані результати 
 

1.1. Понад 93 % рухомого складу трамваїв, які здійснюють 
перевезення пасажирів у м. Львові, відпрацювали свій нормативний термін 
експлуатації. До того ж на діючих трамвайних маршрутах не вистачає 
одиниць рухомого складу. Більшість трамваїв перебувають у 
незадовільному стані, морально застарілі, мають енерговитратне 
обладнання, не відповідають вимогам сучасного комфорту для 
перевезення пасажирів і потребують оновлення. 

1.2. Зміст проєкту полягає в оновленні парку міського 
електротранспорту через закупівлю 10 нових трамваїв у рамках проєкту 
“Міський громадський транспорт України“ з метою розвитку мережі 
громадського електротранспорту. 

1.3. У рамках цього проєкту планується придбати повністю 
низькопідлогові, багатосекційні трамваї, які будуть розраховані на ширину 
колії 1000 мм, шириною 2,3 м та довжиною від 28 м до 32 м, з мінімальною 
пасажиромісткістю 190 пасажирів, включаючи 48 сидячих місць та 

принаймні одне місце для інвалідного візка. 
1.4. Цілі проєкту: 
1.4.1. Забезпечення надання споживачам належної якості послуг з 

перевезення міським електротранспортом. 
1.4.2. Реалізація концепції розвитку пасажирського транспорту                      

у м. Львові. 
1.4.3. Створення безпечних, безбар’єрних та комфортних умов 

перевезень на екологічно чистому громадському транспорті. 
1.4.4. Оновлення рухомого складу трамваїв. 
1.5. Завданням проєкту є інвестування в інфраструктуру 

громадського транспорту у м. Львові для оновлення парку трамваїв та 
підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів міським 
електротранспортом. 

1.6. Очікувані результати проєкту: 



1.6.1. Розвиток мережі громадського електротранспорту та 
підвищення рівня задоволення попиту на пасажирські перевезення. 

1.6.2. Скорочення інтервалів руху трамваїв на 12 % та забезпечення 
дотримання графіків руху. 

1.6.3. Збільшення питомої ваги електротранспорту у загальному 
обсязі пасажирських перевезень м. Львова. 

1.6.4. Зниження рівня завантаженості автомобільних доріг за рахунок 
перерозподілу пасажиропотоків на користь великогабаритного 
електротранспорту. 

 
2. Вплив підпроєкту на економічний і соціальний  

розвиток відповідної території 
 

2.1. Реалізація підпроєкту дозволить досягти таких соціальних 
результатів: 

2.1.1. Зберегти соціально значущий вид транспорту. 
2.1.2. Підвищити безпеку та комфорт перевезень громадян міста, 

швидкість пасажирських перевезень. 
2.1.3. Підвищити надійність перевезень та рівень задоволеності 

мешканців послугами перевезення у громадському електротранспорті. 
2.1.4. Знизити рівень забруднення шкідливими викидами за рахунок 

зменшення потреби у використанні автотранспорту при перевезенні 
пасажирів. 

2.1.5. Знизити соціальну напругу. 
2.1.6. Залучити нових найманих працівників для роботи на 

підприємстві. 
2.2. Крім зазначених соціальних цілей реалізація підпроєкту 

забезпечить позитивний економічний ефект: 
2.2.1. Економію електричної енергії на забезпечення руху трамваїв 

за рахунок впровадження енергозберігаючих систем. 

2.2.2. Зниження витрат на матеріали, запасні частини та заробітну 
плату персоналу, який здійснює ремонтні роботи. 

2.2.3. Підвищення конкурентоспроможності муніципального 
електротранспорту. 

2.2.4. Покращання загальної ефективності та зниження собівартості 
пасажирських перевезень. 

 
3. Оціночна вартість дофінансування підпроєкту  

та строки його виконання 
 

3.1. Оціночна вартість дофінансування підпроєкту становить 
5 385 656, 48 євро (п’ять мільйонів триста вісімдесят п’ять тисяч шістсот 
п’ятдесят шість євро), погоджена листом Європейського інвестиційного 

банку від 25 листопада 2021 року. 



Дана сума дофінансування утворилася в результаті проведення 
міжнародного тендеру, в результаті якого було укладено контракт з 
постачальником на загальну суму 17 385 656,48 євро (сімнадцять 
мільйонів триста вісімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят шість) без ПДВ, 

а сума кредитних коштів, виділених на фінансування цього підпроєкту, 
становила 12 000 000 євро (дванадцять мільйонів).  

3.2. У вартість проєкту входить: 
3.2.1. Постачання, доставка та введення в експлуатацію 10 нових 

низькопідлогових багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів. 
3.2.2. Постачання, доставка комплекту обов’язкових запасних частин 

та витратних матеріалів. 
3.2.3. Постачання, доставка комплекту інструментів та обладнання 

для технічного обслуговування та ремонту. 
3.2.4. Постачання, доставка технічної документації (проєкт, 

експлуатаційні та технічні інструкції). 
3.2.5. Постачання супутніх послуг (навчання та гарантії). 
3.3. Придбання рухомого складу планується впродовж перших двох 

років реалізації підпроєкту. 
 

4. Обсяг позики, яка залучається, джерела її повернення 
 

4.1. Реалізувати підпроєкт планується за рахунок коштів позики у 
розмірі становить 5 385 656,48 євро (п’ять мільйонів триста вісімдесят 
п’ять тисяч шістсот п’ятдесят шість Євро), які залучаються у рамках 
проєкту “Міський громадський транспорт України“. 

4.2. Джерелом повернення кредиту та сплати відсотків за 
користування кредитними коштами будуть кошти Львівського 
комунального підприємства “Львівелектротранс“ та кошти бюджету 
Львівської міської територіальної громади у формі надання місцевої 
фінансової допомоги та (або) поповнення статутного капіталу в обсягах та 

у терміни, необхідні для повного та своєчасного обслуговування кредиту. 
4.3. Строк на який надаються кошти позики – 22 роки з дати першої 

вибірки, включаючи пільговий період – 5 років. 
4.4. Схема погашення позики: частковими платежами згідно з 

умовами Фінансової угоди (Проект “Міський громадський транспорт 
України“) між Україною та Європейським інвестиційним банком. 

4.5. Відсоткова ставка за користування залученими коштами: 
4.5.1. Львівське комунальне підприємство “Львівелектротранс“ 

сплачує Міністерству фінансів України відсотки за користування вибраною 
та непогашеною частиною коштів позики у відповідному періоді відповідно 
до п. 3.01 ст. 3 Фінансової угоди (Проект “Міський громадський транспорт 
України“) між Україною та Європейським інвестиційним банком та умов, 
зазначених у Пропозиції вибірки, що була акцептована Міністерством 

фінансів України. 



4.5.2. Львівське комунальне підприємство “Львівелектротранс“ 
сплачує Міністерству фінансів України плату за надання частини коштів 
позики у розмірі 0,5 % річних від вибраної та непогашеної частини коштів 
позики. 

5. Оцінка ефективності реалізації підпроєкту 
 

5.1. Реалізація підпроєкту дозволить збільшити з 6,25 % до 13,19 % 
частку трамваїв, які не відпрацювали свій нормативний термін 
експлуатації, підвищити середню швидкість руху трамваїв, збільшити 
частку перевезень трамваями у структурі громадського транспорту міста з 
відповідним збільшенням доходів Львівського комунального підприємства 
“Львівелектротранс“. Додатково зібрані кошти дадуть можливість 
забезпечити подальшу модернізацію наявних трамваїв та тролейбусів, а 
також відповідне покращання обсягів та якості надання послуг з 
перевезення пасажирів електротранспортом. 

5.2. Економічний ефект від впровадження підпроєкту дасть 
можливість знизити собівартість послуг Львівського комунального 
підприємства “Львівелектротранс“, уникнути додаткових витрат на ремонт 
та технічне обслуговування рухомого складу та підвищити дохідність 
підприємства. 

 
 
 

Керуючий справами  
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
інвестицій та проектів  е-підпис  Андрій ПАВЛІВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про надання ЛКП “Зелений Львів” 
функцій замовника на встановлення 
дитячого майданчика на території парку 
“700-річчя Львова” 
 
 З метою покращання соціальної та інженерної інфраструктури міста, 
забезпечення умов для проведення виховної роботи у Львівській міській 
територіальній громаді, покращання здоров’я населення, сприяння 
підвищенню фізичної підготовки населення усіх вікових категорій, 
організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, 
збереження і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних та дитячих 
майданчиків, створення для мешканців громади умов комфортного 
дозвілля, керуючись Законами України “Про регулювання містобудівної 
діяльності“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, беручи до уваги 
звернення фізичної особи – підприємця Мироніва Віталія 
Володимировича, зареєстроване у Львівській міській раді 15.06.2021 за            
№ 3-М-40071-Ш-24, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Надати Львівському комунальному підприємству “Зелений Львів” 
функції замовника на встановлення дитячого майданчика на території 
парку “700-річчя Львова”. 
 2. Витрати, пов’язані зі встановленням дитячого майданчика, 
покласти на фізичну особу – підприємця Мироніва Віталія 
Володимировича. 
 3. Львівському комунальному підприємству “Зелений Львів”: 
 3.1. Укласти тристоронній договір підряду на встановлення дитячого 
майданчика на території парку “700-річчя Львова”, відповідно до якого 
право власності на дитячий майданчик набуває Львівська міська 
територіальна громада. 
 3.2. Встановити дитячий майданчик на території парку “700-річчя 
Львова” та взяти на баланс підприємства. 
      Термін: до 01.09.2022 
      Відповідальний: директор ЛКП 
      “Зелений Львів”. 
 4. 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 надання квартирам статусу 
службових Департаменту внутрішньої 
безпеки Національної поліції України 
 
 

Розглянувши звернення Департаменту внутрішньої безпеки 
Національної поліції України від 19.07.2022 № 7086/42-07ЦА/02-22 
(зареєстроване у Львівській міській раді 19.07.2022 за № 1.7-13648-001), 
враховуючи рекомендацію громадської комісії з житлових питань при 
виконкомі (витяг з протоколу від 26.07.2022 № 4), виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Надати квартирам №№ 140, 140-А на вул. Замарстинівській,      
233-Б статус службових Департаменту внутрішньої безпеки Національної 
поліції України. 

2. Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України 
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 надання квартирам статусу 
службових квартирно-експлуатаційного 
відділу м. Львова Міністерства оборони 
України 
 
 

Розглянувши звернення квартирно-експлуатаційного відділу 
м. Львова Міністерства оборони України від 17.06.2022 № 575/1857 
(зареєстроване у Львівській міській раді 27.06.2022 за № 1.4-11788-25) і від 
21.07.2022 № 575/2163 (зареєстроване у Львівській міській раді 21.07.2022 
за № 1.9-13746-25), враховуючи рекомендацію громадської комісії з 
житлових питань при виконкомі (витяг з протоколу від 26.07.2022 № 4), 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати квартирам №№ 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13 на вул. Ряснянській, 6, 
квартирам №№ 4, 14 на вул. Ряснянській, 6-А, квартирам №№ 1, 2, 4 на 
вул. Ряснянській, 6-Б у смт. Брюховичі статус службових квартирно-
експлуатаційного відділу м. Львова Міністерства оборони України. 

2. Квартирно-експлуатаційному відділу м. Львова Міністерства 
оборони України 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 надання квартирам статусу 
службових Управління Служби 
безпеки України у Львівській області 
 
 
 Розглянувши звернення Управління Служби безпеки України у 
Львівській області від 15.06.2022 № 62/19-90 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 15.06.2022 за № 1.7-10885-25), враховуючи рекомендацію 
громадської комісії з житлових питань при виконкомі (витяг з протоколу від 
26.07.2022 № 4), виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати квартирам №№ 31, 40, 48, 81 на вул. Володимира 
Великого, 5-А 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 надання ЛКП “Львівавтодор“ 
функцій замовника на реконструкцію 
вул. Очеретяної 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
враховуючи листа Львівського комунального підприємства “Львівавтодор“ 
від 24.05.2022 № 4-2508/593, з метою проведення реконструкції вул. 
Очеретяної виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“ 
функції замовника на реконструкцію вул. Очеретяної. 

2. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“: 
2.1. Отримати вихідні дані для проєктування, розробити у проєктній 

організації та затвердити у встановленому порядку проєктно-кошторисну 
документацію об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

2.2. Здійснити реконструкцію об’єкта, зазначеного у пункті 1 цього 
рішення. 

2.3. Здійснити виконавче знімання території після завершення 
будівельних робіт на об’єкті та передати матеріали у департамент 
містобудування. 

2.4. Після завершення робіт передати на баланс експлуатуючим 
організаціям об’єкт, зазначений у пункті 1 цього рішення. 

Відповідальний: директор ЛКП 
“Львівавтодор“. 

3. Департаменту економічного розвитку передбачити видатки для 
реалізації проєкту за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської 
міської територіальної громади. 

Відповідальний: директор 
департаменту економічного розвитку. 

4. Вважати рішення виконавчого комітету від 31.12.2021 № 1202 “Про 
надання ЛКП “Львівавтодор“ функцій замовника на реконструкцію вул. 
Очеретяної з влаштуванням набережної потоку Збоїща“ таким, що 
втратило чинність. 

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 реконструйованих 
водопровідних та каналізаційних 
мереж з балансу ЛКП 
“Львівавтодор” на баланс ЛМКП 
“Львівводоканал” 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 
№ 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів”, розглянувши листа Львівського комунального підприємства 
“Львівавтодор”, зареєстрованого у Львівській міській раді 22.06.2022 за             
№ 4-2508-14530, з метою забезпечення належної експлуатації 
водопровідних та каналізаційних мереж на закінчених об’єктах 
будівництва, враховуючи готовність об’єктів до експлуатації (декларації 
про готовність об’єктів до експлуатації від 29.11.2018 № ЛВ 141183330440, 
від 29.11.2018 № ЛВ 141183330478, від 28.12.2018 № ЛВ 141183622355, 
від 29.11.2018 № ЛВ 141183330383 і від 28.12.2018 № ЛВ 141183622578), 
виконавчий комітет вирішив:  

1. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор” передати 
з балансу, а Львівському міському комунальному підприємству 
“Львівводоканал” прийняти на баланс як поповнення статутного капіталу 
підприємства реконструйовані водопровідні та каналізаційні мережі на 
закінчених об’єктах будівництва:  

1.1. Каналізаційна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Промислової (від вулиці Б. Хмельницького до вулиці Волинської)” (Лот               
№ 1.1) вартістю основних фондів 13 949 327,56 грн. 

1.2. Водопровідна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Промислової (від вулиці Б. Хмельницького до вулиці Волинської)” (Лот                
№ 1.1) вартістю основних фондів 586 341,39 грн. 

1.3. Каналізаційна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Гайдамацької (від вулиці Замарстинівської до вулиці Б. Хмельницького)” 
(Лот № 5) вартістю основних фондів 6 283 383,67 грн. 

1.4. Водопровідна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Гайдамацької (від вулиці Замарстинівської до вулиці Б. Хмельницького)” 
(Лот № 5) вартістю основних фондів 3 042 744,86 грн. 

 



1.5. Каналізаційна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Б. Хмельницького (від вулиці Гайдамацької до вулиці Промислової)” (Лот 
№ 5) вартістю основних фондів 15 081 402,80 грн. 

1.6. Водопровідна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Б. Хмельницького (від вулиці Гайдамацької до вулиці Промислової)” (Лот 
№ 5) вартістю основних фондів 7 297 426,81 грн. 

1.7. Каналізаційна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Б. Хмельницького (від площі Князя Ярослава Осмомисла до вулиці 
Мулярської)” (Лот № 1.2) вартістю основних фондів 891 694,40 грн. 

1.8. Водопровідна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Б. Хмельницького (від площі Князя Ярослава Осмомисла до вулиці 
Мулярської)” (Лот № 1.2) вартістю основних фондів 873 899,64 грн. 

1.9. Каналізаційна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Замарстинівської (від вулиці Мулярської до вулиці Гайдамацької)” (Лот             
№ 1.2) вартістю основних фондів 3 253 793,54 грн. 

1.10. Водопровідна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Замарстинівської (від вулиці Мулярської до вулиці Гайдамацької)” (Лот                
№ 1.2) вартістю основних фондів 3 188 854,27 грн. 

1.11. Каналізаційна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Городоцької (від вулиці Т. Шевченка до вулиці Шпитальної)” (Лот № 3) 
вартістю основних фондів 4 291 514,47 грн. 

1.12. Водопровідна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Городоцької (від вулиці Т. Шевченка до вулиці Шпитальної)” (Лот № 3) 
вартістю основних фондів 3 166 927,64 грн. 

1.13. Каналізаційна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
С. Бандери (від вулиці Генерала Т. Чупринки до вулиці М. Коперника)” (Лот 
№ 6) вартістю основних фондів 524 942,98 грн. 

1.14. Водопровідна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
С. Бандери (від вулиці Генерала Т. Чупринки до вулиці М. Коперника)” (Лот 
№ 6) вартістю основних фондів 764 514,06 грн. 

1.15. Каналізаційна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
М. Коперника (від вулиці С. Бандери до школи № 9)” (Лот № 6) вартістю 
основних фондів 708 765,51 грн. 

1.16. Водопровідна мережа на об’єкті “Реконструкція вулиці 
М. Коперника (від вулиці С. Бандери до школи № 9)” (Лот № 6) вартістю 
основних фондів 1 032 228,77 грн. 

Відповідальні: директор ЛКП 
“Львівавтодор”, директор ЛМКП 
“Львівводоканал”. 

2. 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 реконструйованих 
мереж зовнішнього освітлення з 
балансу ЛКП “Львівавтодор“ на 
баланс ЛКП “Львівсвітло“ 
 
 
 Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 
№ 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів“, розглянувши листа Львівського комунального підприємства 
“Львівавтодор“, зареєстрованого у Львівській міській раді 22.06.2022 за № 
4-2508-14531, з метою забезпечення належної експлуатації мереж 
зовнішнього освітлення на закінчених об’єктах будівництва, враховуючи 
готовність об’єктів до експлуатації (декларації про готовність об’єктів до 
експлуатації від 29.11.2018 № ЛВ 141183330440, від 29.11.2018 № ЛВ 
141183330478, від 28.12.2018 № ЛВ 141183622355, від 29.11.2018 № ЛВ 
141183330383 і від 28.12.2018 № ЛВ 141183622578), виконавчий комітет 
вирішив:  
 1. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“ передати 
з балансу, а Львівському комунальному підприємству “Львівсвітло“ 
прийняти на баланс як поповнення статутного капіталу підприємства 
реконструйовані мережі зовнішнього освітлення на закінчених об’єктах 
будівництва: 
 1.1. Мережі зовнішнього освітлення на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Промислової (від вулиці Б. Хмельницького до вулиці Волинської)“ (Лот                     
№ 1.1) вартістю основних фондів 177 552,62 грн. 
 1.2. Мережі зовнішнього освітлення на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Гайдамацької (від вулиці Замарстинівської до вулиці Б. Хмельницького)“ 
(Лот № 5) вартістю основних фондів 192 142,97 грн. 
 1.3. Мережі зовнішнього освітлення на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Б. Хмельницького (від вулиці Гайдамацької до вулиці Промислової)“ (Лот 
№ 5) вартістю основних фондів 461 182,11 грн. 

 1.4. Мережі зовнішнього освітлення на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Б. Хмельницького (від площі Князя Ярослава Осмомисла до вулиці 
Мулярської)“ (Лот № 1.2) вартістю основних фондів 28 859,58 грн. 
 1.5. Мережі зовнішнього освітлення на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Замарстинівської (від вулиці Мулярської до вулиці Гайдамацької)“ (Лот                     
№ 1.2) вартістю основних фондів 105 308,76 грн. 

 



 1.6. Мережі зовнішнього освітлення на об’єкті “Реконструкція вулиці 
Городоцької (від вулиці Т. Шевченка до вулиці Шпитальної)“ (Лот № 3) 
вартістю основних фондів 131 825,11 грн. 
 1.7. Мережі зовнішнього освітлення на об’єкті “Реконструкція вулиці 

С. Бандери (від вулиці Генерала Т. Чупринки до вулиці М. Коперника)“ (Лот 
№ 6) вартістю основних фондів 33 637,25 грн. 
 1.8. Мережі зовнішнього освітлення на об’єкті “Реконструкція вулиці 
М. Коперника (від вулиці С. Бандери до школи № 9)“ (Лот № 6) вартістю 
основних фондів 45 416,23 грн. 
      Відповідальні: директор ЛКП  
      “Львівавтодор“, директор ЛКП  
      “Львівсвітло“. 

2. 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 світлофорного об’єкта 
на перехресті вул. Стрийської –             
вул. К. Мікльоша на баланс ЛКП 
“Львівавтодор” 
 
 
 Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, розглянувши листа Львівського комунального підприємства 
“Львівавтодор”, зареєстрованого у Львівській міській раді 11.07.2022 за              
№ 4-2508-16938, з метою забезпечення належної експлуатації 
світлофорного об’єкта на перехресті вул. Стрийської – вул. К. Мікльоша 
виконавчий комітет вирішив:  
 1. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор” прийняти 
на баланс світлофорний об’єкт на перехресті вул. Стрийської –                   
вул. К. Мікльоша як поповнення статутного капіталу підприємства. 
      Відповідальний: директор ЛКП 
      “Львівавтодор”. 
 2. 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 
09.02.2021 № 4 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, ухвал міської ради від 29.12.2020 № 7 “Про припинення місцевих 
рад шляхом приєднання до Львівської міської ради“ та від 25.02.2021 № 95 
“Про припинення виконавчого комітету Винниківської міської ради шляхом 
приєднання до виконавчого комітету Львівської міської ради“ виконавчий 
комітет вирішив:  

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 09.02.2021 № 4 
“Про фінансування видатків виконавчого комітету Винниківської міської 
ради“, виклавши додаток у новій редакції (додаток до цього рішення). 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 
 
         Затверджено 
        рішенням виконкому 
        від 09.02.2021 № 4 
 
 

ТИМЧАСОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС 
виконавчого комітету Винниківської міської ради 

на 2022 рік 
 
 
        (діє з 01.08.2022 до 31.08.2022) 

№ 
з/п 

Назва структурного 
підрозділу та посад 

Кількість 
штатних 

посад 

Посадовий 
оклад 
(грн.) 

Фонд заробітної 
плати на місяць 
за посадовими 
окладами (грн.) 

 Відділ фінансів та 
економіки 

   

1. Начальник відділу 1 7 000 7 000 

 Всього: 1 - 7 000 

             “ 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Директор департаменту 
міської агломерації   е-підпис  Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про реєстрацію права комунальної 
власності на будівлю на вул. 
Д. Чижевського, 43 
 
 З метою врегулювання відносин власності щодо будівлі, яка 
належить до комунальної власності Львівської міської територіальної 
громади, розглянувши документи, представлені департаментом 
економічного розвитку, керуючись Цивільним кодексом України, Законом 
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень“, постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень“, відповідно до ухвал 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“, рішення виконавчого комітету 
від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження Положення про департамент 
економічного розвитку Львівської міської ради та його структури“, 
враховуючи листа відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів 
управління освіти департаменту гуманітарної політики, зареєстрованого у 
Львівській міській раді 18.02.2022 за № 4-260109-6039, виконавчий комітет 
вирішив: 
 1. Зареєструвати Львівській міській територіальній громаді в особі 
Львівської міської ради право комунальної власності на будівлю під 
літерою “А-2“ заг. пл. 201,9 кв. м на вул. Д. Чижевського, 43, яка належить 
до комунальної власності Львівської міської територіальної громади. 
Технічні характеристики будівлі відображено у технічному паспорті, 
складеному Обласним комунальним підприємством Львівської обласної 
ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 14.04.2021 за 
інвентарним № 251. 
 2. Департаменту економічного розвитку вжити заходів для реєстрації 
у встановленому порядку права комунальної власності у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
      Відповідальний: директор  
      департаменту економічного розвитку. 

3. 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. 
Остроградських, 20 
 
 
 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 12.08.2021 № 15-8825 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 17.08.2021 за № 4-2506-28177) 
виконавчий комітет вирішив: 
 1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства “Вулецьке“ 
на баланс Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
нежитлові приміщення підвалу під індексами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 заг. пл. 133,6 кв. м            
у будівлі під літерою “А-5“ на вул. Остроградських, 20 згідно з технічним 
паспортом, складеним Обласним комунальним підприємством Львівської 
обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 28.04.2021, 
балансовою вартістю, зазначеною в акті приймання-передачі. 
      Термін: протягом двох місяців з дати  
      прийняття цього рішення 
       Відповідальні: директор ЛКП “Вулецьке“, 
      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 
 
 

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 20.07.2021 № 15-7683 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 21.07.2021 за № 4-2506-24123) 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Львівський ліхтар“ на баланс Львівського міського комунального підприємства 
“Львівтеплоенерго“ нежитлові приміщення балансовою вартістю, зазначеною в 
акті приймання-передачі (перелік додається). 

Термін: протягом двох місяців з дати 
прийняття цього рішення 
Відповідальні: директор ЛКП 
“Львівський ліхтар“, 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 

 



2 

                       Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ № _____ 
 
 

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

на баланс Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
 
 

№ 
з/п 

Адреса об’єкта Розміщення Індекс/літера 
приміщення 

Загальна 
площа, кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

1. Є. Коновальця, 97 Цокольний поверх 
(у будівлі під літерою “А“) 

XXIII, XXIII ͣ 25,6 від 09.06.2021 № 244 

2. Є. Коновальця, 99-А Підвал 
(у будівлі під літерою “А-9“) 

ХI, XII 133,7 від 27.04.2021 № 39 

Цокольний поверх 
(у будівлі під літерою “А-9“) 

XVI, XVII, XVIII, XIX 

 
 
 

Керуючий справами 
виконкому          Наталія АЛЄКСЄЄВА 

 
 

Віза: 
Начальник управління 
комунальної власності        Інна СВИСТУН 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
20.05.2022 № 346 
 
 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 “Львівводоканал“ від 21.07.2022 № Д/3-8311 виконавчий 
комітет вирішив: 
 внести зміни до рішення виконавчого комітету від 20.05.2022 № 346 
“Про вирішення питання балансового обліку нежитлової будівлі на вул. 
Пластовій, 13“: 
 1. Викласти назву у новій редакції:  
 “Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень 
на вул. Пластовій, 13“. 
 2. Викласти пункт 1 у новій редакції: 
 “1. Передати з балансу Львівського міського комунального 
підприємства “Львівводоканал“ на баланс Львівського комунального 
підприємства “Зелене місто“ нежитлові приміщення першого поверху під 
індексами I, II, III, IV, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, другого поверху під індексами 
VI, VII, VIII, IX, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 
36 заг. пл. 439,4 кв. м у будівлі під літерою “А-2“ на вул. Пластовій, 13 згідно 
з технічним паспортом, складеним Львівським комунальним 
підприємством “Агенція ресурсів Львівської міської ради“ 03.06.2022 за 
інвентарним № 320, балансовою вартістю, зазначеною в акті приймання-
передачі. 
      Термін: протягом двох місяців з дати 
      прийняття цього рішення 
      Відповідальні: директор ЛМКП 
      “Львівводоканал“, директор ЛКП 
      “Зелене місто“. 
 
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 СЗШ № 34              
ім. М. Шашкевича м. Львова підвального 
приміщення з влаштуванням додаткового 
зовнішнього виходу у навчальному закладі 
на вул. Замкненій, 8 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення середньої загальноосвітньої школи № 34            
ім. М. Шашкевича м. Львова від 20.07.2022 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 21.07.2022 за № 2-8790-24), 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 27.07.2022 № 305959710, Державний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою від 09.04.2010 серії ЯЯ                  
№ 179518, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію середньою загальноосвітньою 
школою № 34 ім. М. Шашкевича м. Львова підвального приміщення з 
влаштуванням додаткового зовнішнього виходу у навчальному закладі на 
вул. Замкненій, 8 у м. Львові (додаються). 

2. Середній загальноосвітній школі № 34 ім. М. Шашкевича 
м. Львова: 

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“ та провести його експертизу згідно з законодавством України. 

 



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

2.4. Підготувати на етапі розробки проєктної документації 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. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з 
благоустрою 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 підвального приміщення з влаштуванням 
додаткового зовнішнього виходу у навчальному закладі 

на вул. Замкненій, 8 у м. Львові 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. Замкненій, 8 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – середня загальноосвітня школа 
№ 34 ім. М. Шашкевича м. Львова, код ЄДРПОУ 22350261, 79016, м. Львів, 
вул. Замкнена, 8. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 0,7494 га (кадастровий 
номер 4610136600:04:005:0008) – 03.02 для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для обслуговування будівель та споруд закладу 

освіти. 
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – 

навчальна зона (заклади середньої спеціальної і вищої освіти) відповідно 
до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 
09.02.2017 № 1476 “Про затвердження детального плану реновації 
території Святоюрської гори з реконструкцією площі Святого Юра, 
впорядкування Митрополичих садів та пропозиціями щодо визначення 
місць розташування пам’ятника Митрополиту Андрею (варіант Б)“. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – існуюча висота будівлі (реконструкція у межах існуючих 
габаритів будівлі), що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі 
до закінчення конструктивної частини будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – залишається існуючим. 



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 – реконструкція проводиться у межах існуючих параметрів. 

Об’єкт (реконструкція підвального приміщення з влаштуванням 
додаткового зовнішнього виходу у навчальному закладі на вул. Замкненій, 
8 у м. Львові) запроєктувати з дотриманням вимог діючих державних 
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) – будівля на вул. 
Замкненій, 8 у м. Львові розташована у кварталі історично сформованої 
житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста. 

Проєктування здійснювати з дотриманням вимог діючих державних 
будівельних норм та з врахуванням Законів України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“, “Про охорону культурної спадщини“. 

Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити 
його у встановленому законодавством порядку. Проєктом врахувати 
вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, 
визначеного рішенням виконавчого комітету від 22.10.2021 № 924 “Про 
погодження меж історичного ареалу м. Львова“. 

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 організацію будівництва будівлі 
шкільного корпусу на вул. Варшавській, 126 
у м. Львові (на території середньої 
загальноосвітньої школи № 23) 
 
 
 Розглянувши звернення благодійної організації “Благодійний фонд 
ТІМ4ЮА” від 28.07. 2022 № 1-2807, керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, “Про регулювання містобудівної 
діяльності“, враховуючи необхідність розвитку соціальної інфраструктури, 
виконавчий комітет вирішив: 
 1. Визначити територію середньої загальноосвітньої школи № 23 на 
вул. Варшавській, 126 придатною для нового будівництва будівлі 
шкільного корпусу із залученням до фінансування робіт з будівництва та 
супутніх до них робіт благодійної організації “Благодійний фонд ТІМ4ЮА”. 
 2. Погодити: 
 2.1. Укладення договору на розробку проєктної документації по 
об’єкту проєктування (будівництва) – нове будівництво шкільного корпусу 
на вул. Варшавській, 126 та договору генерального підряду на будівництво 
шкільного корпусу на вул. Варшавській, 126. 
 2.2. Замовником розроблення проєкту нового будівництва шкільного 
корпусу на вул. Варшавській, 126 середню загальноосвітню школу № 23 та 
Львівське комунальне підприємство “Рембуд“, замовником-платником – 
благодійну організацію “Благодійний фонд ТІМ4ЮА”.  
 3. Середній загальноосвітній школі № 23 та Львівському 
комунальному підприємству “Рембуд“: 
 3.1. Укласти договір з проєктною організацію на розробку проєктної 
документації по об’єкту проєктування (будівництва) – нове будівництво 
шкільного корпусу на вул. Варшавській, 126 із залученням стороною 
договору благодійної організації “Благодійний фонд ТІМ4ЮА” в якості 
платника за роботи з розробки вказаної проєктної документації. 
 3.2. Укласти з експертною організацією договір на проведення 
експертизи проєктно-кошторисної документації нового будівництва 
шкільного корпусу на вул. Варшавській, 126 із залученням стороною 
договору благодійної організації “Благодійний фонд ТІМ4ЮА” в якості 
платника за роботи з проведення експертизи вказаної проєктної 
документації. 

 



 3.3. Укласти договір генерального підряду на нове будівництво 
шкільного корпусу на вул. Варшавській, 126 із залученням стороною 
договору благодійної організації “Благодійний фонд ТІМ4ЮА” в якості 
платника за роботи з будівництва шкільного корпусу в обсязі 
фінансування, визначеному договором підряду. 
      Відповідальні: директор СЗОШ № 23,  
      директор ЛКП “Рембуд“. 
 4. Львівському комунальному підприємству “Рембуд“ спільно з 
Шевченківською районною адміністрацією попередньо провести 
підготовку території на вул. Варшавській, 126 для можливості 
використання її відповідно до цього рішення із залученням коштів з джерел 
фінансування, незаборонених чинним законодавством. 
      Термін: до 20.08.2022 
      Відповідальні: директор ЛКП “Рембуд“,  
      голова Шевченківської районної  
      адміністрації. 
 5. 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 відмову у наданні містобудівних 
умов та обмежень на нове 
будівництво гр. Данкевичем Ю. Я. на 
вул. Роксоляни у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення громадянина Данкевича Юрія Ярославовича 
від 26.07.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у 
сфері будівництва за АМ01:0947-4436-1507-3585, керуючись Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до п. 3 ч. 4             
ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, беручи 
до уваги невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної 
документації на місцевому рівні: земельна ділянка на вул. Роксоляни 
(кадастровий номер 4610136300:06:008:0060) розташована в зоні Ж-2 – 
зона малоповерхової квартирної житлової забудови, відповідно до 
детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету від 16.06.2017 № 524 “Про затвердження внесення змін 
(коригування) до детального плану території району у межах вул. 
Роксоляни – вул. Білогорщі“, виконавчий комітет вирішив: 

відмовити громадянину Данкевичу Юрію Ярославовичу у наданні 
містобудівних умов та обмежень на нове будівництво на вул. Роксоляни у 
м. Львові. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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