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1. Про надання посадовим особам права складати протоколи про 

адміністративні правопорушення. 

Доповідає: начальник управління житлового господарства В. Іванов. 

 

2. Про надання ЛКП «Зелене місто» функцій замовника. 

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

З. Гладун. 

 

3. Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації 

стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП «Зелене місто». 

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

розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

5. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, виданих ДП 

«БігБорд». 

6. Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами, виданих 

фізичній особі – підприємцю Гаврилову Р. В. 

7. Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, 

які належать до комунальної власності Львівської міської територіальної 

громади. (2 об’єкта) 

8. Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, 

які належать до комунальної власності Львівської міської територіальної 

громади. (3 об’єкта) 

Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич. 

 

9. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ «Укрпроменерго Ресурси» 
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виробничо-складської будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями на 

вул. Північній (ділянка 2-1) у промисловій зоні «Сигнівка» у м. Львові. 

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

будівництво ТзОВ «Спецбудмонтажпроект» багатофункційного комплексу 

нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського 

призначення, даховою котельнею, трансформаторною підстанцією та 

підземною автостоянкою на вул. Садовій, 2-А у м. Львові зі знесенням існуючих 

споруд. 

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

будівництво гр. Комарницькою В. Г. на вул. Уманській, 4 у м. Львові. 

Доповідає: начальник управління архітектури та урбаністики А. Коломєйцев. 

 

Додаткові питання 

 

Різне 

 

(Технічна пауза) 

  

12.  Про передачу та використання нежитлового приміщення на вул.                      

М. Кривоноса, З-Б. 

Доповідає: начальник управління соціального захисту І. Кобрин. 

 

13. Про передачу транспортних засобів. 

Доповідає: в. о. директора комунальної установи Інституту міста                         

М. Терлецький. 

 

14. Про передачу матеріально-технічних засобів. 

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

В. Шелемей. 

 

15. Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, на 

виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу. 

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

В. Фридрак. 

 

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 надання посадовим особам 
права складати протоколи про 
адміністративні правопорушення 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
ст. ст. 154, 218, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 
ухвалою міської ради від 23.01.2020 № 6225 “Про затвердження Правил 
утримання і поводження з домашніми тваринами у м. Львові“, з метою 
підвищення рівня правової культури мешканців Львівської міської 
територіальної громади у сфері утримання і поводження з домашніми 
тваринами та оперативного реагування на виявлені правопорушення і 
забезпечення притягнення винних осіб до адміністративної 
відповідальності виконавчий комітет вирішив: 

1. Надати право посадовим особам Львівського комунального 
підприємства “Муніципальна варта“ складати протоколи про 
адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1-3 статті 154 
Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

2. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це 
рішення у засобах масової інформації. 

Відповідальний: директор 
департаменту “Адміністрація міського 
голови“. 

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 “Зелене 
місто“ функцій замовника 
 
 Відповідно до основних напрямків державної політики України у 
сфері поводження з відходами, ст. 21 Закону України “Про відходи“, Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на підставі ст. 10 Закону 
України “Про благоустрій населених пунктів“, розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 12.06.2020 № 718-р “Про визначення 
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних 
громад Львівської області“, з метою впорядкування питань у сфері 
поводження з відходами, забезпечення утримання території Львівської 
міської територіальної громади у належному санітарному стані, 
зменшення негативного впливу відходів на довкілля і здоров’я населення 
та розроблення схеми санітарного очищення Львівської міської 
територіальної громади виконавчий комітет вирішив: 
 1. Надати Львівському комунальному підприємству “Зелене місто“ 
функції замовника на виконання робіт з розроблення схеми санітарного 
очищення території Львівської міської територіальної громади. 
 2. Львівському комунальному підприємству “Зелене місто“ 
безоплатно передати, а управлінню з питань поводження з відходами 
прийняти розроблену схему санітарного очищення території Львівської 
міської територіальної громади. 
      Відповідальні: директор ЛКП “Зелене 
       місто“, начальник управління з питань  

поводження з відходами. 
 3. Управлінню з питань поводження з відходами подати на 
затвердження виконавчому комітету розроблену схему санітарного 
очищення території Львівської міської територіальної громади. 
      Термін: протягом 10 календарних днів 

з дня отримання схеми 
      Відповідальний: начальник управління  

з питань поводження з відходами. 
 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 затвердження Програми 
організації підтримки та реалізації 
стратегічних ініціатив і проєктів 
ЛКП “Зелене місто“ 
 
 

Відповідно до Конституції України, ст. 28 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, Закону України “Про відходи“, з метою 
забезпечення умов безперебійної фінансово-господарської діяльності 
Львівського комунального підприємства “Зелене місто“, раціонального 
використання та збереження основних засобів, оборотних активів та 
грошових коштів виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити Програму організації підтримки та реалізації 
стратегічних ініціатив і проєктів Львівського комунального підприємства 
“Зелене місто“ (додається). 

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

 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від ____________ № _____ 
 

ПРОГРАМА 
організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів 

Львівського комунального підприємства “Зелене місто“ 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Програма організації підтримки та реалізації стратегічних 
ініціатив і проєктів Львівського комунального підприємства “Зелене місто“ 
(надалі – Програма) визначає правові, адміністративні, організаційні і 
фінансові основи забезпечення, розвитку та функціонування Львівського 
комунального підприємства “Зелене місто“ (надалі – ЛКП “Зелене місто“), 
створеного на підставі ухвали міської ради від 29.06.2017 № 2147 “Про 
реалізацію намірів кредитного фінансування щодо рекультивації 
Грибовицького сміттєзвалища та будівництва потужностей сортування 
твердих побутових відходів“ як підприємства, заснованого на комунальній 
власності та підпорядкованого департаменту економічного розвитку. 

1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, чинного 
законодавства України, нормативно-правових актів міської ради та cтатуту 
ЛКП “Зелене місто“. 

1.3. Програма поширює свою дію на діяльність ЛКП “Зелене місто“, 
що стосується організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і 
підготовки проєктів підприємства. 
 

2. Мета і завдання Програми 
 

2.1. Метою Програми є: 
2.1.1. Забезпечення умов для виконання статутних завдань та 

безперебійної фінансово-господарської діяльності ЛКП “Зелене місто“. 
2.1.2. Дотримання своєчасного здійснення розрахунків із заробітної 

плати та пов’язаних з нею податків, зборів та обов’язкових платежів. 
2.1.3. Раціональне використання та збереження основних засобів, 

оборотних активів і грошових коштів. 
2.1.4. Отримання прибутку від провадження господарської діяльності 

як статутної мети створення підприємства. 
2.2. Основними завданнями Програми є: 
2.2.1. Забезпечення здійснення розрахунків із заробітної плати та 

пов’язаних з нею податків, зборів та обов’язкових платежів працівникам 
підприємства, задіяних у втілюваних підприємством у життя проєктах: 



2.2.1.1. Рекультивація Львівського міського полігону твердих 
побутових відходів. 

2.2.1.2. Будівництво сучасного механіко-біологічного комплексу з 
перевантаження та переробки твердих побутових відходів. 

2.2.1.3. Перероблення органічних та садово-паркових відходів з 
подальшою реалізацією виготовленої продукції. 

2.2.1.4. Виконання робіт з очищення фільтрату, який утворюється на 
Львівському міському полігоні твердих побутових відходів. 

2.2.2. Створення додаткових робочих місць та на основі отриманого 
прибутку покращанні економічних і соціальних умов праці колективу 
підприємства. 

2.2.3. Замовлення послуг та організації робіт для підтримання у 
належному технічному стані майна, яке перебуває у господарському 
віданні підприємства та становить собою комунальну власність Львівської 
міської територіальної громади в особі Львівської міської ради. 

2.2.4. Проведення навчальних заходів та роз’яснювальної роботи 
для населення Львівської міської територіальної громади, розробка 
навчальних програм. 

2.2.5. Організація пунктів збору вторинної сировини та побутового 
обслуговування населення. 

2.2.6. Популяризація серед населення важливості роздільного 
сортування відходів. 

2.2.7. Налагодження партнерства з міжнародними організаціями з 
метою залучення зовнішнього досвіду, знань і ресурсів для реалізації 
впроваджуваних у життя проєктів. 

2.2.8. Забезпечення можливості розробки та здійснення комплексу 
заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру 
щодо запобігання утворенню, зменшенню обсягів утворення відходів, 
зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, 
сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і 
відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я 
людей та навколишнє природнє середовище. 
 

3. Фінансове забезпечення виконання Програми 
 

3.1. Для реалізації завдань Програми надається підтримка ЛКП 
“Зелене місто“ за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської 
міської територіальної громади на відповідний бюджетний період. 

3.2. У рамках Програми внески до статутних капіталів комунальних 
підприємств, установ та організацій надаються на підставі ст. 143 
Конституції України, ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, ст. ст. 55, 
78 Господарського кодексу України, ст. ст. 60, 64 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, ухвали міської ради від 08.07.2021              
№ 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами 
Львівської міської ради“. 



3.3. Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів 
бюджету Львівської міської територіальної громади може змінюватись 
відповідно до ухвали міської ради чи рішення виконавчого комітету про 
внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 
відповідний рік, виходячи з наявного фінансування бюджету Львівської 
міської територіальної громади. 

3.4. Головним розпорядником коштів виконання Програми виступає 
департамент економічного розвитку.  

3.5. Одержувачем коштів є ЛКП “Зелене місто“. 
 

4. Механізм реалізації Програми 
 

4.1. Реалізацію завдань Програми здійснює ЛКП “Зелене місто“, а 
контроль покладається на департамент економічного розвитку, який 
виступає головним розпорядником коштів. 

4.2. Фінансування Програми відбувається за рахунок коштів бюджету 
Львівської міської територіальної громади. 
 

5. Очікувані результати від реалізації Програми 
 

5.1. Надання підтримки діяльності ЛКП “Зелене місто“ сприятиме: 
5.1.1. Реалізації планів розвитку у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами та підвищенню рівня якості послуг, які надаються 
мешканцям та суб’єктам господарювання. 

5.1.2. Ефективному управлінню та організації роботи підприємства. 
5.1.3. Раціональному використанню майна, яке належить до 

комунальної власності Львівської міської територіальної громади. 
5.1.4. Створенню умов для стабільної та беззбиткової роботи 

підприємства при здійсненні господарської діяльності. 
5.1.5. Проведенню комплексної модернізації та переоснащення 

технічної бази підприємства з метою зменшення споживання ресурсів і 
дотримання екологічних нормативів. 

5.1.6. Забезпеченню своєчасної та у повному обсязі виплати 
заробітної плати та нарахувань. 

5.1.7. Популяризації серед населення важливості роздільного 
сортування відходів. 
 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 
 

6.1. Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює 
департамент економічного розвитку. 
 
Керуючий справами виконкому   е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Віза: 
Директор ЛКП “Зелене місто“   е-підпис  Тарас КАЛУЖНИЙ 



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

1200000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

273 224 488,45 92 653 720,00 365 878 208,45

1210000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу ЛКП "Рембуд" 3 621 830,45 6 233 220,00 9 855 050,45

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 

ЛКП "Муніципальна обрядова служба"

1 585 000,00 320 500,00 1 905 500,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 

ЛМКП "Львівтеплоенерго"

142 500 000,00 72 100 000,00 214 600 000,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 

ЛКП "Залізничнетеплоенерго"

15 439 658,00 1 000 000,00 16 439 658,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 

ЛМКП "Львівводоканал"

110 078 000,00 13 000 000,00 123 078 000,00

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

36 300 000,00 6 000 000,00 42 300 000,00

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу ЛК АТП № 1 36 300 000,00 6 000 000,00 42 300 000,00

                 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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1200000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

190 542 035,28 -98 653 720,00 91 888 315,28

1210000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Нерозподілені видатки 190 542 035,28 -98 653 720,00 91 888 315,28

500 066 523,73 0,00 500 066 523,73

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

      Візи: 

Перший заступник міського голови – 
заступник міського голови з економічного розвитку Андрій МОСКАЛЕНКО

 

Директор департаменту економічного розвитку Ірина КУЛИНИЧ

Всього
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(грн.)

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

1200000 Департамент житлового господарства та інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00

1210000 Департамент житлового господарства та інфраструктури

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 653 720,00 92 653 720,00 0,00 0,00 0,00 92 653 720,00 92 653 720,00

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 653 720,00 -98 653 720,00 0,00 0,00 0,00 -98 653 720,00 -98 653 720,00

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00

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 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00

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

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

        Візи:
В. о. директора департаменту фінансової політики Вікторія ДОВЖИК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів 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 скасування дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами, 
виданих ДП “БігБорд“ 
 
 

Розглянувши звернення дочірнього підприємства “БігБорд“ від 
01.07.2022 № 5 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.07.2022 за                   
№ 2-8931-23), керуючись п. 13 ст. 30 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, рішенням виконавчого комітету від 20.07.2007 
№ 485 “Про затвердження Концепції розміщення зовнішньої реклами у               
м. Львові“ та п. 4.6.1 Правил розміщення зовнішньої реклами на території 
Львівської міської територіальної громади, затверджених рішенням 
виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569, виконавчий комітет вирішив: 

1. Скасувати з 01.07.2022 дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами, видані дочірньому підприємству “БігБорд“: 

1.1. Від 29.10.2009 № 1-09-10-190 на просп. В. Чорновола – вул. 
П. Куліша. 

1.2. Від 27.10.2009 № 1-09-10-201 на вул. Городоцькій, 113. 
1.3. Від 27.10.2009 № 1-09-10-208 на вул. Городоцькій, 21. 
1.4. Від 09.12.2009 № 1-09-12-342 на просп. В. Чорновола, 17 

(роздільна смуга, місце 2).  
1.5. Від 09.12.2009 № 1-09-12-343 на просп. В. Чорновола, 21 

(роздільна смуга, місце 1). 
1.6. Від 09.12.2009 № 1-09-12-344 на вул. Городоцькій, 12. 
1.7. Від 13.07.2012 № 1-12-07-087 на вул. Городоцькій, 12. 
1.8. Від 17.01.2013 № 1-13-01-009 на вул. Городоцькій (непарна 

сторона, навпроти будинку № 240). 
1.9. Від 22.04.2005 № 2-05-04-012 на вул. Княгині Ольги, 19 (парна 

сторона). 
1.10. Від 01.04.2009 № 2-09-08-073 на вул. Княгині Ольги (непарна 

сторона, навпроти будинку № 8). 
1.11. Від 26.10.2009 № 2-09-10-096 на вул. Кульпарківській (непарна 

сторона, 115 м до повороту на вул. Садову). 
1.12. Від 27.10.2009 № 2-09-10-099 на вул. Княгині Ольги, 59-А 

(роздільна смуга, місце 1). 
1.13. Від 27.10.2009 № 2-09-10-100 на вул. Княгині Ольги, 59-А 

(роздільна смуга, місце 2). 

 



1.14. Від 27.10.2009 № 2-09-10-101 на вул. Княгині Ольги, 59-А 
(роздільна смуга, місце 3). 

1.15. Від 09.12.2009 № 2-09-12-125 на вул. Володимира Великого, 61 
(навпроти магазину “Океан“). 

1.16. Від 09.12.2009 № 2-09-12-126 на вул. Кульпарківській (100 м за 
вул. В. Антоновича). 

1.17. Від 01.12.2009 № 2-09-12-128 на вул. Володимира 
Великого, 125. 

1.18. Від 16.06.2014 № 2-14-06-017 на вул. Генерала Т. Чупринки, 53. 
1.19. Від 01.04.2009 № 3-09-08-073 на вул. Кульпарківській (парна 

сторона, 45 м до повороту на вул. Л. Перфецького). 
1.20. Від 01.04.2009 № 3-09-08-074 на вул. І. Виговського (парна 

сторона, навпроти будинку № 41). 
1.21. Від 01.04.2009 № 3-09-08-081 на вул. Городоцькій, 311. 
1.22. Від 26.10.2009 № 3-09-10-104 на вул. Городоцькій (непарна 

сторона, 50 м до вул. Ряшівської). 
1.23. Від 27.10.2009 № 3-09-10-111 на вул. Городоцькій (біля 

автостоянки приміського залізничного вокзалу). 
1.24. Від 23.11.2009 № 3-09-11-141 на вул. Городоцькій, 355. 
1.25. Від 23.11.2009 № 3-09-11-147 на вул. Городоцькій (парна 

сторона, навпроти Скнилівського шляхопроводу). 
1.26. Від 23.11.2009 № 3-09-11-149 на вул. Городоцькій, 289. 
1.27. Від 23.11.2009 № 3-09-11-154 на вул. І. Виговського (непарна 

сторона, 40 м до будинку № 55). 
1.28. Від 10.12.2009 № 3-09-12-176 на вул. Любінській (непарна 

сторона) – вул. І. Виговського (з аеропорту). 
1.29. Від 10.12.2009 № 3-09-12-177 на вул. Любінській, 89 (200 м до 

вул. С. Петлюри). 
1.30. Від 10.12.2009 № 3-09-12-178 на вул. І. Виговського (парна 

сторона, навпроти будинку № 79).  
1.31. Від 10.12.2009 № 3-09-12-181 на вул. Городоцькій, 160 (біля 

Левандівського шляхопроводу).  
1.32. Від 15.12.2009 № 3-09-12-182 на вул. Городоцькій, 208-210 

(з центру). 
1.33. Від 15.12.2009 № 3-09-12-183 на вул. І. Виговського (парна 

сторона, навпроти будинку № 49). 
1.34. Від 30.01.2012 № 3-12-01-004 на вул. Городоцькій, 282 (місце 2). 
1.35. Від 30.01.2012 № 3-12-01-007 на вул. Городоцькій, 134. 
1.36. Від 30.01.2012 № 3-12-01-009 на вул. Городоцькій (непарна 

сторона) – вул. Авіаційній (парна сторона). 
1.37. Від 16.11.2012 № 3-12-11-167 на вул. Городоцькій (парна 

сторона, в’їзд на автомобільний міст). 
1.38. Від 16.11.2012 № 3-12-11-168 на вул. Городоцькій, 355. 
1.39. Від 26.10.2009 № 4-09-10-081 на вул. В. Липинського (парна 

сторона) – вул. Підрічній. 



1.40. Від 23.11.2009 № 4-09-11-101 на вул. Гетьмана І. Мазепи 
(непарна сторона) – вул. І. Миколайчука (парна сторона). 

1.41. Від 23.11.2009 № 4-09-11-102 на вул. Б. Грінченка, 3-5. 
1.42. Від 10.12.2009 № 4-09-12-109 на вул. Б. Хмельницького, 241. 
1.43. Від 10.12.2009 № 4-09-12-115 на просп. В. Чорновола, 61. 
1.44. Від 14.06.2019 № 4-19-06-027 на вул. Богданівській, 153. 
1.45. Від 10.12.2009 № 5-09-12-091 на вул. Пасічній, 43. 
1.46. Від 11.01.2013 № 5-13-01-001 на вул. Довгій, 1-3 – вул. Зеленій 

(непарна сторона). 
1.47. Від 23.11.2009 № 6-09-11-119 на вул. Стрийській (непарна 

сторона) – вул. Хуторівці (непарна сторона). 
1.48. Від 30.01.2012 № 6-12-01-008 на просп. Червоної Калини (парна 

сторона, з’їзд з моста). 
1.49. Від 30.01.2012 № 6-12-01-016 на вул. Стрийській, 77. 
1.50. Від 16.11.2012 № 6-12-11-326 на просп. Червоної Калини, 68. 
1.51. Від 03.07.2020 № 6-20-06-011 на вул. Хуторівці (острівок 

безпеки, навпроти будинку № 63). 
2. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне 

управління“ провести відповідні перерахунки згідно з пунктом 1 цього 
рішення. 

Відповідальний: директор КП 
“Адміністративно-технічне управління“. 

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 скасування дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами, 
виданих фізичній особі – 
підприємцю Гаврилову Р. В. 
 
 

Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Гаврилова 
Ростислава Володимировича від 25.07.2022 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 25.07.2022 за № З-ФОП-20215/АП-23), керуючись п. 13 ст. 30 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, рішенням 
виконавчого комітету від 20.07.2007 № 485 “Про затвердження Концепції 
розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“ та п. 4.6.1 Правил розміщення 
зовнішньої реклами на території Львівської міської територіальної 
громади, затверджених рішенням виконавчого комітету від 21.05.2010                
№ 569, виконавчий комітет вирішив: 

1. Скасувати з 01.07.2022 дозволи на розміщення зовнішньої 
реклами, видані фізичній особі – підприємцю Гаврилову Ростиславу 
Володимировичу: 

1.1. Від 25.01.2017 № 3-17-01-004 на вул. Городоцькій, 300. 
1.2. Від 02.04.2018 № 4-18-04-019 на вул. В. Липинського – просп.                

В. Чорновола (на кільці). 
1.3. Від 18.02.2019 № 4-19-02-003 на вул. Промисловій (непарна 

сторона) – вул. Городницькій. 
2. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне 

управління“ провести відповідні перерахунки згідно з пунктом 1 цього 
рішення. 

Відповідальний: директор КП 
“Адміністративно-технічне управління“. 

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 реєстрацію права комунальної 
власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності 
Львівської міської територіальної громади 
 
 З метою врегулювання відносин власності щодо нежитлових 
приміщень, які належать 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 листи Львівського комунального 
підприємства “Господар“, зареєстровані у Львівській міській раді 
11.05.2022 за № 4-3301-12125, 06.05.2022 за № 4-3301-11781 та 
04.07.2022 за № 4-3301-15814, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Зареєструвати Львівській міській територіальній громаді в особі 
Львівської міської ради право комунальної власності на нежитлові 
приміщення, які належать до комунальної власності Львівської міської 
територіальної громади, є ізольованими, не належать до житлового 
фонду, не перебувають у загальному користуванні мешканців будинку та 
не є допоміжними (перелік додається). 
 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 
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                       Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ № _____ 
 

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень, на які реєструється право комунальної власності 
Львівської міської територіальної громади в особі Львівської міської ради 

 

№ 
з/п 

Адреса об’єкта Розміщення Індекс/літера 
приміщення 

Загальна 
площа, кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

1. вул. Лісна, 10 Цокольний поверх (у 
будинку під літерою 

“А-2”) 

9-1, 9-2, 9-3, 9-4 27,4 від 07.02.2022 № 302 

2. вул. Пасічна, 51 Підвал (у будинку під 
літерою “А”) 

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, 

XXIX, XXX, XXXI 

379,6 від 08.02.2022 № 312 

 
 
 
Керуючий справами 
виконкому       е-підпис    Наталія АЛЄКСЄЄВА 

 
 

Віза: 
   Директор департаменту 

економічного розвитку    е-підпис    Ірина КУЛИНИЧ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про реєстрацію права комунальної 
власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності 
Львівської міської територіальної 
громади 
 
 З метою врегулювання відносин власності щодо нежитлових 
приміщень, які належать 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 Львівського комунального 
підприємства “Господар“ від 30.05.2022 № 664/вих, виконавчий комітет 
вирішив: 
 1. Зареєструвати Львівській міській територіальній громаді в особі 
Львівської міської ради право комунальної власності на нежитлові 
приміщення, які належать до комунальної власності Львівської міської 
територіальної громади, є ізольованими, не належать до житлового 
фонду, не перебувають у загальному користуванні мешканців будинку та 
не є допоміжними (перелік додається). 
 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 
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                       Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень, на які реєструється право комунальної власності 
Львівської міської територіальної громади в особі Львівської міської ради 

 
 

№ 
з/п 

Адреса об’єкта Розміщення Індекс/літера 
приміщення 

Загальна 
площа, кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

1. вул. Личаківська, 15 Підвал (у будинку під 
літерою “А-3“) 

54-1, 54-1’, 54-3, 54-4, 
54-5, 54-6, 54-7, 54-8 

85,6 від 24.05.2022 № 315 

2. вул. Личаківська, 88 Підвал (у будинку під 
літерою “А“) 

VII 20,6 від 24.05.2022 № 317 

3. вул. М. Некрасова, 7 Підвал (у будинку під 
літерою “А-3“) 

IV 16,6 від 24.05.2022 № 319 

 
 
 

Керуючий справами 
виконкому       е-підпис    Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
   Директор департаменту 

економічного розвитку    е-підпис    Ірина КУЛИНИЧ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на нове будівництво ТзОВ 
“Укрпроменерго Ресурси“ виробничо-
складської будівлі з адміністративно-
побутовими приміщеннями на вул. 
Північній (ділянка 2-1) у промисловій зоні 
“Сигнівка“ у м. Львові 
 
 
 Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Укрпроменерго Ресурси“ від 30.06.2022 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 01.07.2022 за № 2-18420/АП-2401), містобудівний розрахунок 
з техніко-економічними показниками будівництва виробничо-складської 
будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями на вул. Північній 
(ділянка 2-1) у промисловій зоні “Сигнівка“ у м. Львові, беручи до уваги 
договір суперфіцію від 20.07.2021 № 4908, витяг з Державного земельного 
кадастру про земельну ділянку від 29.06.2022 № НВ-0000554862022, 
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 “Укрпроменерго Ресурси“ виробничо-складської будівлі з 
адміністративно-побутовими приміщеннями на вул. Північній (ділянка 2-1) 
у промисловій зоні “Сигнівка“ у м. Львові (додаються). 
 2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Укрпроменерго 
Ресурси“: 
 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 нове будівництво виробничо-складської будівлі 
з адміністративно-побутовими приміщеннями на вул. Північній 

(ділянка 2-1) у промисловій зоні “Сигнівка“ у м. Львові 
 
 

1. Загальні дані 
 
 1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – нове будівництво на вул. Північній (кадастровий номер 
4610136300:05:021:0011) у м. Львові. 
 1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Укрпроменерго Ресурси“, код ЄДРПОУ 43352102, 79053, 
м. Львів, вул. Володимира Великого, 16. 
 1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 18,8242 га (кадастровий 
номер 4610136300:05:021:0011) – 11.02 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 
 категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 
 вид використання – для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 
 Функціональне призначення земельної ділянки – зона В-4 – зона 
промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок ІV класу за 
санітарною класифікацією (нормативна СЗЗ – 100 м) відповідно до 
детального плану, затвердженого ухвалою міської ради від 31.12.2021 
№ 1974 “Про затвердження детального плану території промзони 
“Сигнівка“ у районі вул. Данила Апостола, вул. Північної, вул. Конюшинної”. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 
 2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 16,40 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних частин будівлі. 



 2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 13,07 %. 
 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: 
 - 77,68 м – 74,23 м до межі земельної ділянки з північної сторони; 
 - 20,73 м – 20,01 м до межі земельної ділянки зі східної сторони; 
 - 0,00 м з блокуванням до нежитлової будівлі з південної сторони. 
 Об’єкт (нове будівництво виробничо-складської будівлі з 
адміністративно-побутовими приміщеннями на вул. Північній (ділянка 2-1) 
у промисловій зоні “Сигнівка“ 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. Північній (кадастровий номер 4610136300:05:021:0011)          
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 відмову у наданні містобудівних умов та 
обмежень на нове будівництво ТзОВ 
“Спецбудмонтажпроект“ багатофункційного 
комплексу нежитлових та житлових будівель з 
вбудованими приміщеннями громадського 
призначення, даховою котельнею, 
трансформаторною підстанцією та підземною 
автостоянкою на вул. Садовій, 2-А у м. Львові зі 
знесенням існуючих споруд 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Спецбудмонтажпроект“ від 26.07.2022, зареєстроване в Єдиній 
державній електронній системі у сфері будівництва за номером 
AM01:0905-3675-9047-0671, від 04.08.2022 № 04/08-22 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 04.08.2022 за № 2-9742-2401), керуючись Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до п. 1 ч. 4           
ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, беручи 
до уваги неподання визначених частиною третьою цієї статті документів, 
необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та 
обмежень, виконавчий комітет вирішив: 

відмовити товариству з обмеженою відповідальністю 
“Спецбудмонтажпроект“ у наданні містобудівних умов та обмежень на 
нове будівництво багатофункційного комплексу нежитлових та житлових 
будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, 
даховою котельнею, трансформаторною підстанцією та підземною 
автостоянкою на вул. Садовій, 2-А у м. Львові зі знесенням існуючих 
споруд. 
 
 
 
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. Комарницькою В. Г. на вул. 
Уманській, 4 у м. Львові 
 

Розглянувши звернення громадянки Комарницької Вікторії 
Геннадіївни від 28.07.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній 
системі у сфері будівництва за номером AM01:2412-6068-1383-2759, 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
відповідно до п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 29 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“, беручи до уваги недостовірні відомості у 
документах, що посвідчують право власності чи користування земельною 
ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт 
нерухомого майна, розташований на земельній ділянці (рішення 
Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019, справа                  
№ 1.380.2019.000014 та ухвала про надання дозволу на арешт майна від 
27.08.2021, провадження 1-ко/461/4751/21), невідповідність намірів 
забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні: земельна 
ділянка на вул. Уманській, 4 (кадастровий номер 4610137500:05:002:0068) 
розташована у зоні Ж-5 – зона змішаної малоповерхової та 
багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування 
територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалою 
міської ради від 21.05.2015 № 4657, відсоток забудови перевищує 
нормативний згідно з ухвалою міської ради від 25.01.2018 № 2914 “Про 
затвердження змін до містобудівної документації “План зонування 
території м. Львова (зонінг)“: Том 1 Частина 1. Базове зонування. Загальна 
пояснювальна записка; Том 1 Частина 2. Зонування Сихівського району; 
Том 1. Частина 6. Зонування Личаківського району“, виконавчий комітет 
вирішив: 

відмовити громадянці Комарницькій Вікторії Геннадіївні у наданні 
містобудівних умов та обмежень на нове будівництво на вул. Уманській, 4 
у м. Львові. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про влаштування дитини, 
позбавленої батьківського піклування, 
на виховання та спільне проживання у 
дитячий будинок сімейного типу 
 
 
 Розглянувши звернення  від 28.07.2022 
(зареєстроване у Львівській міській раді 28.07.2022 за № ), 
враховуючи протокол № 4 засідання комісії з питань захисту прав дитини 
Львівської міської ради від 03.08.2022, висновок управління “Служба у 
справах дітей“ департаменту гуманітарної політики про доцільність 
влаштування дитини на виховання та спільне проживання у дитячий 
будинок сімейного типу від 03.08.2022 № 4-260001-19582, висновок 
Львівського міського центру соціальних служб про доцільність 
влаштування дитини (дітей) на виховання та спільне проживання у сім’ю 
опікуна, піклувальника, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу 
від 29.07.2022, відповідно до Закону України “Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування“, постанови Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2002 № 564 “Про затвердження Положення про дитячий 
будинок сімейного типу“, з метою впровадження сімейних форм виховання 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий 
комітет вирішив: 
 1. Влаштувати у дитячий будинок сімейного типу  

, народженої , за адресою:  
  на виховання та спільне проживання дитину, 

позбавлену батьківського піклування, , 
народжену . 
 2. Підставою набуття статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, є свідоцтво про смерть  від 
18.07.2017 серії І-НО № 985351, видане Вугледарським міським відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 
управління юстиції у Донецькій області, та акт про виявлення дитини, 
переміщеної з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району 
проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

 



російської федерації у Донецькій та Луганській областях, яка залишилася 
без батьківського піклування, від 02.05.2022. 
 3. Місцем походження  є   
Донецької області. 
 4. Дитина не перебуває на обліку дітей, які можуть бути усиновлені.  
 5. Встановити, що мати-вихователь  є 
законним представником дитини  на 
підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те 
повноважень відповідно до пункту 20 Положення про дитячий будинок 
сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26.04.2002 № 564. 
 6. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, 
фізичний та психічний розвиток дитини  на 

 відповідно до пункту 19 Положення про дитячий 
будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2002 № 564. 
 7. Управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 
політики: 
 7.1. Внести зміни до договору про влаштування дітей на виховання 
та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу від 10.08.2018. 
 7.2. Забезпечити передачу  документів на 
дитину . 
 7.3. Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання 
дитини . 
 7.4. Подавати заступнику міського голови з гуманітарних питань звіт 
про стан утримання і розвитку дитини у дитячому будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 03 серпня 
      Відповідальний: начальник управління 
      “Служба у справах дітей“  
      департаменту гуманітарної політики. 
 8. Львівському міському центру соціальних служб: 
 8.1. Забезпечити соціальне супроводження з наданням комплексу 
послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
 8.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики інформацію про ефективність функціонування 
дитячого будинку сімейного типу. 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: директор Львівського 
      міського центру соціальних служб.  
 9. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної 
політики забезпечити призначення та виплату державної соціальної 
допомоги на  як дитину, позбавлену 
батьківського піклування, та грошового забезпечення матері-вихователю 
відповідно до норм законодавства України. 



      Термін: щомісяця, до 20 числа 
      Відповідальний: начальник управління 
      соціального захисту департаменту 
      гуманітарної політики. 
 10. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної 
політики: 
 10.1. Закріпити сімейного лікаря за дитиною 

 (за вибором матері-вихователя). 
 10.2. Забезпечити проходження дитиною 

 двічі на рік медичного огляду, а у разі потреби – здійснення 
диспансерного нагляду за нею. 
 10.3. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про стан здоров’я дитини, дотримання  

 рекомендацій лікаря. 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      охорони здоров’я департаменту 
      гуманітарної політики. 
 11. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики: 
 11.1. Забезпечити права дитини  на 
здобуття загальної середньої освіти. 
 11.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про рівень розвитку та знань дитини  

, наявність у неї шкільного одягу і шкільного приладдя, 
систематичність відвідувань уроків та своєчасність і якість виконання 
домашніх завдань, відвідувань нею гуртків, секцій, позашкільних заходів, 
участь  у вихованні дитини тощо. 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      освіти департаменту гуманітарної 
      політики. 
 12. Управлінню молодіжної політики департаменту розвитку: 
 12.1. Забезпечити дитину 
безкоштовним оздоровленням. 
      Термін: щорічно 
 12.2. Подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики звіт про забезпечення дитини 

безкоштовним оздоровленням. 
      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: начальник управління 
      молодіжної політики департаменту 
      розвитку. 
 13. Головному управлінню Національної поліції у Львівській області 
подавати управлінню “Служба у справах дітей“ департаменту гуманітарної 



політики звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дитини 
 та з боку . 

      Термін: щорічно, до 03 липня 
      Відповідальний: начальник Головного 
      управління Національної поліції у 
      Львівській області. 

14. 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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