
ПОГОДЖУЮ 

 

_________Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Керуючий справами 

виконкому 

______ вересня 2022 року 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

Львівської міської ради 

 

16 вересня 2022 року                                                     Початок о 09 год. 00 хв. 

 

1. Про внесення змін до Програми заходів щодо підготовки Львівської 

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

Доповідає: керуючий справами виконкому Н. Алєксєєва. 

 

2. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Львівської міської 

територіальної громади. 

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

 

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

розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік. 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.12.2021                    

№ 1102. 

Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич. 

 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.11.2020                     

№ 1067. 

Доповідає: начальник управління освіти А. Закалюк. 

 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.07.2021                    

№ 603. 

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

В. Фридрак. 

 

7. Про внесення змін до Комплексної екологічної програми на                     

2017-2022 роки для міста Львова. 

Доповідає: начальник управління екології та природних ресурсів                             

О. Сладкова. 
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8. Про списання з балансу КНП «Львівське територіальне медичне 

об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування 

та швидкої медичної допомоги» основних засобів, непридатних для 

подальшого використання. 

Доповідає: начальник управління охорони здоров’я Л. Кобецька. 

 

9. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. Володимира Великого, 20. 

10. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. Кульпарківській, 99. 

11. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. Пасічній, 70. 

12. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 

вул. Є. Ярошинської, 1. 

Доповідає: начальник управління комунальної власності І. Свистун. 

 

13. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «ЛМК Львів» будівлі (під літерою 

«В-1») під склад зі знесенням існуючих споруд на вул. Б. Хмельницького, 302 

у м. Львові. 

14. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «ЛМК Львів» будівлі (під літерою 

«Г-1») під котельню на вул. Б. Хмельницького, 302 у м. Львові. 

15. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «Молтеск» нежитлових приміщень 

під ресторан на просп. В. Чорновола, 95/99 у м. Львові. 

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

будівництво ТзОВ «Бізнес Інвест Інтернешнл Україна» багатофункційної 

будівлі з підземною автостоянкою та об’єктами інженерного забезпечення на 

вул. Пасічній, 39-Б у м. Львові зі знесенням існуючих споруд. 

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

будівництво гр. Деркачем М. М. багатоквартирного житлового будинку з 

вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул.                     

Є. Олесницького, 1 у м. Львові. 

18. Про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень на реконструкцію 

гр. Панфіловою Н. І. квартир №№ 9, 16, 18 на вул. Під Дубом, 6 у м. Львові. 

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

 

Різне 

 

(Технічна пауза) 

 

19. Про передачу матеріально-технічних засобів. 

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

В. Шелемей. 

 

20.   Про передачу автомобілів. 

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

 

 

 

 

Начальник 

організаційного управління                                                               Ігор СІРКО 

 

 

 

 
Порядок денний надруковано Зоряна Петрашко 
Порядок денний перевірено Любов Кобрин 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до Програми заходів 
щодо підготовки Львівської міської 
територіальної громади до національного 
спротиву на 2022-2024 роки 
 
 
 Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про основи національного спротиву“, постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2022 № 252 “Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану“, виконавчий комітет 
вирішив: 
 внести зміни до Програми заходів щодо підготовки Львівської міської 
територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки, 
затвердженої ухвалою міської ради від 17.02.2022 № 1981: 
 1. Доповнити пункт 4.2 Програми заходів щодо підготовки Львівської 
міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 
роки після слів “Національної гвардії України“ словами “Державної 
прикордонної служби України“. 
 2. Доповнити графу 1 пункту 3.2 додатка до Програми заходів щодо 
підготовки Львівської міської територіальної громади до національного 
спротиву на 2022-2024 роки після слів “Національної гвардії України“ 
словами “Державної прикордонної служби України“. 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про виділення коштів з резервного 
фонду бюджету Львівської міської 
територіальної громади 
 
 
 Відповідно до ухвали міської ради від 20.12.2021 № 1794 “Про 
бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“, 
враховуючи протокол позапланового засідання міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 02.09.2022           
№ 18, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Виділити з резервного фонду бюджету Львівської міської 
територіальної громади через передачу коштів з загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Шевченківській 
районній адміністрації кошти в сумі 902710,00 грн. за КПКВ 4518741 
“Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 
будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного 
фонду місцевого бюджету“ для проведення невідкладних аварійно-
відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих 
конструкційних елементів житлового будинку № 6 на вул. Кортумівці               
у м. Львові (перша черга). 
 2. Шевченківській районній адміністрації забезпечити цільове 
використання коштів. 
      Відповідальний: голова Шевченківської  
      районної адміністрації. 
 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 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, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
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

215 459 200,00 2 500 000,00 217 959 200,00

1210000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 

ЛМКП "Львівтеплоенерго"

215 459 200,00 2 500 000,00 217 959 200,00

1200000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

46 717 744,14 -2 500 000,00 44 217 744,14

1210000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Нерозподілені видатки 46 717 744,14 -2 500 000,00 44 217 744,14

262 176 944,14 0,00 262 176 944,14

Керуючий справами виконкому     е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА

      Візи: 

Перший заступник міського голови – 

заступник міського голови з економічного розвитку,         

    е-підпис 
 

Директор департаменту економічного розвитку     е-підпис  Ірина КУЛИНИЧ

в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань Андрій МОСКАЛЕНКО

Всього

          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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(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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1210000 Департамент житлового господарства та інфраструктури

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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 е-підпис Наталія АЛЄКСЄЄВА

        Візи:

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

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів е-підпис Ліліана РИМАР

            Додаток 2

до рішення виконкому

від _______________ № ______

Всьогоз них

Разом

оплата праці

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 

розвитку

з нихвидатки 

споживання комунальні послуги та 

енергоносії

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

видатки розвитку

13563000000

(код бюджету)

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки 

споживання

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

оплата праці комунальні послуги 

та енергоносії



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
10.12.2021 № 1102 
 
 
 У зв’язку з перевикористанням лімітів на енергоресурси виконавчий 
комітет вирішив: 
 1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 
10.12.2021 № 1102 “Про схвалення лімітів споживання енергоносіїв на 
2022 рік для бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Львівської 
міської територіальної громади”: 
 1.1. У розділ “Електроенергія. Управління спорту департаменту 
гуманітарної політики” – згідно з додатком 1. 
 1.2. У розділ “Холодна вода. Управління спорту департаменту 
гуманітарної політики” – згідно з додатком 2. 
 1.3. У розділ “Холодна вода. Адміністративні будівлі” – згідно з 
додатком 3. 
 2. Управлінню спорту департаменту гуманітарної політики, 
Личаківській районній адміністрації подати пропозиції щодо внесення змін 
до бюджетних асигнувань для забезпечення виконання пункту 1 цього 
рішення. 
      Відповідальні: начальник управління 
      спорту департаменту гуманітарної  
      політики, голова Личаківської районної 
      адміністрації. 
 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 

 



2

№             

з/п
Електроенергія

Ліміт на рік, 

кВт*год

січень,

кВт*год

лютий, 

кВт*год

березень, 

кВт*год

квітень, 

кВт*год

травень,  

кВт*год

червень, 

кВт*год

липень, 

кВт*год

серпень, 

кВт*год

вересень, 

кВт*год

жовтень, 

кВт*год

листопад, 

кВт*год

грудень,  

кВт*год
Примітка

Управління спорту департаменту 

гуманітарної політики

12 С/Спорт/КЗ "ДЮСШ ім. А. Білого" 8 250 950 980 800 400 300 250 220 600 610 850 1 090 1 200

14 РАЗОМ, кВт*год: 152 530 20 900 20 890 19 430 11 130 6 080 4 100 3 730 4 340 6 470 14 100 20 490 20 870

      Віза:

 

В. о. начальника управління економіки

 Зміни до розділу "Електроенергія. Управління спорту департаменту гуманітарної політики"

Галина ЗАЯЦЬ

          Додаток 1

до рішення виконкому

від ______________ № _____

1. Викласти стрічки 12, 14 у новій редакції:

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВАе-підпис

е-підпис



3

№           

з/п
Холодна вода

Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м
Примітка

Управління спорту департаменту 

гуманітарної політики
10 С/Спорт/КЗ "ДЮСШ Карпати" 435 22 22 22 22 22 22 10 10 62 67 72 82

11 С/Спорт/КЗ "ДЮСШ ім. А. Білого" 204 20 20 20 15 15 10 10 10 18 20 23 23

13 РАЗОМ, куб.м: 2 114 128 129 114 106 165 173 161 167 229 239 246 257

      Віза:

Наталія АЛЄКСЄЄВА

В. о. начальника управління економіки Галина ЗАЯЦЬ

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

1. Викласти стрічки 10, 11, 13 у новій редакції:

Керуючий справами виконкому

          Додаток 2

до рішення виконкому

від ______________ № _____

е-підпис

е-підпис



4

№               

з/п
Холодна вода

Ліміт на рік, 

куб.м

січень, 

куб.м

лютий, 

куб.м

березень, 

куб.м

квітень, 

куб.м

травень, 

куб.м

червень, 

куб.м

липень, 

куб.м

серпень, 

куб.м

вересень, 

куб.м

жовтень, 

куб.м

листопад, 

куб.м

грудень, 

куб.м
Примітка

Адміністративні будівлі

3 А/Личаківська районна адміністрація 504 33 33 33 33 33 33 33 53 54 54 56 56 власні

8 РАЗОМ, куб.м: 7 098 594 594 584 578 572 577 577 598 604 605 608 608

    Віза:

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

1. Викласти стрічки 3, 8 у новій редакції:

В. о. начальника управління економіки Галина ЗАЯЦЬ

          Додаток 3

до рішення виконкому

від ______________ № _____

 Зміни до розділу "Холодна вода. Адміністративні будівлі"

е-підпис

е-підпис



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
20.11.2020 № 1067  
 
 
 З метою приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.06.2000 № 963 “Про затвердження переліку посад 
педагогічних та науково-педагогічних працівників“ назви посади у 
штатному розписі Центру професійного розвитку педагогічних працівників 
м. Львова, керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні“, враховуючи листа Центру професійного розвитку педагогічних 
працівників м. Львова від 03.05.2022 № 185, виконавчий комітет вирішив: 
 внести зміни до рішення виконавчого комітету від 20.11.2020 № 1067 
“Про введення до штатного розпису Центру професійного розвитку 
педагогічних працівників м. Львова додаткових штатних одиниць“, 
виклавши підпункт 1.1 пункту 1 у новій редакції: 
 “1.1. 1 штатну одиницю заступника директора з навчальної роботи.“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
16.07.2021 № 603 
 
 

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

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

 



          Додаток  
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 
          “Додаток 2 
 
          Затверджено 
        рішенням виконкому 
        від 16.07.2021 № 603 
 

СКЛАД 
комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в 

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

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

 
 
А. Москаленко - перший заступник міського голови – заступник 

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

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

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

 секретар комісії 
 

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

 департаменту гуманітарної політики 
Г. Мазур  - заступник начальника управління житлового 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до Комплексної 
екологічної програми на 2017-2022 
роки для міста Львова 
 
 

Враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про 
введення воєнного стану в Україні“, Закон України “Про затвердження 
Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні“, у 
зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні, що у свою чергу 
унеможливлює фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони 
навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної 
громади у 2022 році, у т. ч. розробку Комплексної екологічної програми на 
2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади, керуючись 
Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охорону 
навколишнього природного середовища“, постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2022 № 252 “Деякі питання формування та виконання 
місцевих бюджетів у період воєнного стану“, виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до Комплексної екологічної програми на 2017-2022 роки 
для міста Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 27.04.2017                
№ 1881, замінивши у тексті слова “на 2017-2022 роки“ словами “на 2017-
2023 роки“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про списання з балансу КНП “Львівське 
територіальне медичне об’єднання 
“Багатопрофільна клінічна лікарня 
інтенсивних методів лікування та швидкої 
медичної допомоги“ основних засобів, 
непридатних для подальшого використання 
 
 

Відповідно до ухвали міської ради від 07.12.2012 № 1595 “Про 
затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Львова“, розглянувши 
листа департаменту гуманітарної політики, зареєстрованого у Львівській 
міській раді 06.09.2022 за № 4-2602-23793, у зв’язку з непридатністю 
основних засобів для подальшого використання виконавчий комітет 
вирішив: 

1. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики: 
1.1. Списати з балансу Комунального некомерційного підприємства 

“Львівське територіальне медичне об’єднання “Багатопрофільна клінічна 
лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги“ 
непридатні для подальшого використання основні засоби на загальну суму 
54 351 грн. згідно з додатком. 

1.2. Придатні частини оприбуткувати, непридатні – здати на 
металобрухт за накладними, дорогоцінні метали вилучити та здати 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.10.1993 № 863 
“Про вдосконалення обліку та використання відходів і лому дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння“. 

Відповідальний: начальник управління 
охорони здоров’я департаменту 
гуманітарної політики. 

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 
 
 
 

 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № _____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
основних засобів, які непридатні для подальшого використання 
і підлягають списанню з балансу Комунального некомерційного 

підприємства “Львівське територіальне медичне об’єднання 
“Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування 

та швидкої медичної допомоги“ 
 
 

№ 
з/п 

Основні засоби Первісна 
вартість 

(грн.) 

Сума 
зносу 
(грн.) 

Залишкова 
вартість 

(грн.) 

1. Автомобіль ГАЗ 32214, 
інвентарний номер 
10510302, реєстраційний 
номер ВС 7593 КО, шасі 
ХТН27050020260561, 
кузов № 27050020086808, 
свідоцтво про реєстрацію 
ТЗ СХЕ 989962, рік випуску 
2002 

54 351 54 351 0 

 Разом: 54 351 54 351 0 

 
 
 
Керуючий справами 
виконкому      е-підпис  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 
Начальник управління 
охорони здоров’я    е-підпис  Леся КОБЕЦЬКА 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про вирішення питання 
балансового обліку нежитлових 
приміщень на вул. Володимира 
Великого, 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 листів Львівського 
міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ від 12.08.2021                         
№ 15-8826 (зареєстрованого у Львівській міській раді 17.08.2021 за                                  
№ 4-2506-28142) і від 12.10.2021 № 15-11290 (зареєстрованого у Львівській 
міській раді 18.10.2021 за № 4-2506-38178) виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства “Вулецьке“ 
на баланс Львівського міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
нежитлові приміщення підвалу під індексами XXIX, XXX заг. пл. 48,5 кв. м у 
будівлі під літерою “А-9“ на вул. Володимира Великого, 20 згідно з технічним 
паспортом, складеним Львівським комунальним підприємством “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“ 04.10.2021 за інвентарним № 279, 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 на 
вул. Кульпарківській, 99 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 
№ 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами 
Львівської міської ради“ і від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження 
Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, рішенням 
виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження Положення 
про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його 
структури“, на підставі листа управління освіти департаменту гуманітарної 
політики, зареєстрованого у Львівській міській раді 06.09.2022 за № 4-
2601-23885, виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу ліцею “Європейський” Львівської міської ради 
на баланс відділу освіти Галицького та Франківського районів управління 
освіти департаменту гуманітарної політики нежитлові приміщення першого 
поверху під індексами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, V, VII, 
VIII, IX, X, XI заг. пл. 662,3 кв. м у будівлі під літерою “А-3” на вул. 
Кульпарківській, 99 згідно з технічним паспортом, складеним Львівським 
обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та 
експертної оцінки 24.09.2001 за інвентарним № 1234, балансовою 
вартістю, зазначеною в акті приймання-передачі. 

Термін: протягом двох місяців з дати 
прийняття цього рішення 
Відповідальні: директор ліцею 
“Європейський” Львівської міської 
ради, начальник відділу освіти 
Галицького та Франківського районів 
управління освіти департаменту 
гуманітарної політики. 

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 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання 
балансового обліку нежитлових 
приміщень на вул. Пасічній, 70 
 
 

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 18.07.2022 № 15-5697 
(зареєстрованого у Львівській міській раді 18.07.2022 за № 4-2506-17639) 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Господар” на баланс Львівського міського комунального підприємства 
“Львівтеплоенерго” нежитлові приміщення підвалу під індексами XII, XIII, 
XIIIа, XIV заг. пл. 73,6 кв. м у будівлі під літерою “А-9” на вул. Пасічній, 70 
згідно з технічним паспортом, складеним Львівським комунальним 
підприємством “Агенція ресурсів Львівської міської ради“ 29.06.2022 за 
інвентарним № 328, балансовою вартістю, зазначеною в акті приймання-
передачі. 

Термін: протягом двох місяців з дати 
прийняття цього рішення 
Відповідальні: директор ЛКП 
“Господар“, директор ЛМКП 
“Львівтеплоенерго“. 

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

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про вирішення питання 
балансового обліку 
нежитлових приміщень на 
вул. Є. Ярошинської, 1 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 08.07.2021 
№ 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами 
Львівської міської ради“ та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження 
Положення про виконавчий комітет Львівської міської ради“, рішенням 
виконавчого комітету від 17.09.2021 № 806 “Про затвердження Положення 
про департамент економічного розвитку Львівської міської ради та його 
структури“, на підставі листа установи дитячо-юнацьких та молодіжних 
клубів Личаківського району Львівської міської територіальної громади, 
зареєстрованого у Львівській міській раді 15.08.2022 за № 4-270101-21185, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Передати з балансу Львівського комунального підприємства 
“Господар“ на баланс установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів 
Личаківського району Львівської міської територіальної громади нежитлові 
приміщення підвалу під індексами I, II, першого поверху під індексами 1, 2, 
3 заг. пл. 117,1 кв. м на вул. Є. Ярошинської, 1 згідно з технічним 
паспортом, складеним Львівським обласним державним комунальним 
бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки 19.07.2002, балансовою 
вартістю, зазначеною в акті приймання-передачі. 
      Термін: протягом двох місяців з дати  
      прийняття цього рішення  
      Відповідальні: директор ЛКП  
      “Господар“, директор УДЮМК  
      Личаківського району ЛМТГ. 

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

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію ТзОВ “ЛМК 
Львів“ будівлі (під літерою “В-1“) під склад 
зі знесенням існуючих споруд на вул.                
Б. Хмельницького, 302 у м. Львові 
 

 
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 

“ЛМК Львів“ від 13.09.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній 
системі у сфері будівництва за номером AM01:6246-4640-0901-2885, 
містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 
реконструкції будівлі (під літерою “В-1“) під склад зі знесенням існуючих 
споруд на вул. Б. Хмельницького, 302 у м. Львові, беручи до уваги витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 
права власності від 06.10.2020 № 227085101, керуючись Законом України 
“Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію товариством з обмеженою 
відповідальністю “ЛМК Львів“ будівлі (під літерою “В-1“) під склад зі 
знесенням існуючих споруд на вул. Б. Хмельницького, 302 у м. Львові 
(додаються). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ЛМК Львів“: 
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 заходів цивільної безпеки та розробки 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого 
комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору 
побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування 
підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

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

2.4. 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 будівлі (під літерою “В-1“) під склад зі знесенням 
існуючих споруд на вул. Б. Хмельницького, 302 у м. Львові 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. Б. Хмельницького, 302 (кадастровий 
номер 4610137200:08:007:0067) у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “ЛМК Львів“, код ЄДРПОУ 43710842, 79037, м. Львів, вул. 
Б. Хмельницького, 302. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 6,2064 га (кадастровий 
номер 4610137200:08:007:0067) – 11.02 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних 
комунікацій, 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 плану 
зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого 
ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 10,51 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних частин будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 45 %. 



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:  

- 24,34 м до нежитлової будівлі з північно-східної сторони; 
- 18,30 м – 17,30 м до межі земельної ділянки з південно-східної 

сторони; 
- 8,45 м до межі земельної ділянки з південної сторони; 
- 15,18 м – 30,54 м до межі земельної ділянки з південно-західної 

сторони; 
- 20,50 м до нежитлової будівлі з південно-західної сторони. 
Об’єкт (реконструкція будівлі (під літерою “В-1“) під склад зі 

знесенням існуючих споруд на вул. Б. Хмельницького, 302 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. Б. Хмельницького, 302 (кадастровий номер 
4610137200:08:007:0067) у м. Львові знаходиться поза межами зони 
регулювання забудови. 

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

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

Віза: 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію ТзОВ 
“ЛМК Львів“ будівлі (під літерою “Г-1“) під 
котельню на вул. Б. Хмельницького, 302 
у м. Львові 
 

 
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 

“ЛМК Львів“ від 12.09.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній 
системі у сфері будівництва за номером AM015576-0132-9748-4915, 
містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 
реконструкції будівлі (під літерою “Г-1“) під котельню на вул.                                      
Б. Хмельницького, 302 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 
від 06.10.2020 № 227085101, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію товариством з обмеженою 
відповідальністю “ЛМК Львів“ будівлі (під літерою “Г-1“) під котельню на 
вул. Б. Хмельницького, 302 у м. Львові (додаються). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “ЛМК Львів“: 
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 заходів цивільної безпеки та розробки 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого 
комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору 
побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування 
підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

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

2.4. 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 будівлі (під літерою “Г-1“) під котельню 
на вул. Б. Хмельницького, 302 у м. Львові 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на вул. Б. Хмельницького, 302 (кадастровий 
номер 4610137200:08:007:0067) у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “ЛМК Львів“, код ЄДРПОУ 43710842, 79037, м. Львів, вул. 
Б. Хмельницького, 302. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
цільове призначення земельної ділянки площею 6,2064 га (кадастровий 
номер 4610137200:08:007:0067) – 11.02 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості; 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, електронних 
комунікацій, 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 плану 
зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого 
ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

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

- 18,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
конструктивних частин будівлі; 



- 8,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету 
будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної 
ділянки – 45 %.  

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 – реконструкція проводиться у межах існуючих параметрів. 

Об’єкт (реконструкція будівлі (під літерою “Г-1“) під котельню на вул. 
Б. Хмельницького, 302 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. Б. Хмельницького, 302 (кадастровий номер 
4610137200:08:007:0067) у м. Львові знаходиться поза межами зони 
регулювання забудови. 

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

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

Віза: 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики     Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проєктування об’єкта 
будівництва на реконструкцію ТзОВ 
“Молтеск“ нежитлових приміщень під 
ресторан на просп. В. Чорновола, 95/99              
у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Молтеск“ від 12.09.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній 
системі у сфері будівництва за номером AM01:5673-5194-9053-2776, 
містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 
реконструкції нежитлових приміщень під ресторан на просп. В. Чорновола, 
95/99 у м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.10.2020            
№ 229662164 та від 27.04.2021 № 254567146, керуючись Законом України 
“Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію товариством з обмеженою 
відповідальністю “Молтеск“ нежитлових приміщень під ресторан на просп. 
В. Чорновола, 95/99 у м. Львові (додаються). 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Молтеск“: 
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 заходів цивільної безпеки та розробки 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого 
комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору 
побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування 
підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

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

2.4. 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 нежитлових приміщень під ресторан 
на просп. В. Чорновола, 95/99 у м. Львові 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – реконструкція на просп. В. Чорновола, 95/99 у м. Львові. 

1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Молтеск“, код ЄДРПОУ 43149161, 79020, м. Львів, 
просп. В. Чорновола, 99. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – 
відповідно до пункту 4 статті 34 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“ – не вимагається. 

Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона 
багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування 
територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами 
міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914. 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та 
споруд у метрах – 13,05 м від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивних частин 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 регламентується. 

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

Об’єкт (реконструкція нежитлових приміщень під ресторан на просп. 
В. Чорновола, 95/99 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) – будівля на просп. 
В. Чорновола, 95/99 у м. Львові знаходиться у межах зони регулювання 
забудови. 

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

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

Віза: 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики      Антон КОЛОМЄЙЦЕВ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про відмову у наданні містобудівних умов 
та обмежень на нове будівництво ТзОВ 
“Бізнес Інвест Інтернешнл Україна“ 
багатофункційної будівлі з підземною 
автостоянкою та об’єктами інженерного 
забезпечення на вул. Пасічній, 39-Б у 
м. Львові зі знесенням існуючих споруд 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Бізнес Інвест Інтернешнл Україна“ від 13.09.2022, зареєстроване в Єдиній 
державній електронній системі у сфері будівництва за номером 
AM01:6235-7379-9927-9864, 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 “Бізнес Інвест 
Інтернешнл Україна“ у наданні містобудівних умов та обмежень на нове 
будівництво багатофункційної будівлі з підземною автостоянкою та 
об’єктами інженерного забезпечення на вул. Пасічній, 39-Б 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. Деркачем М. М. багатоквартирного 
житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями та 
підземним паркінгом на вул. 
Є. Олесницького, 1 у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення громадянина Деркача Мирона Михайловича 
від 10.09.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у 
сфері будівництва за номером AM01:4191-6614-0157-3280, 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.                                          
Є. Олесницького, 1 (кадастровий номер 4610136300:06:018:0317) 
розташована у зоні Ж-1 – зона садибної житлової забудови (переважним 
видом забудови якої є одноквартирні окремостоячі та зблоковані житлові 
будинки з присадибною ділянкою), у межах підзони САН-2 – шумова СЗЗ 
від магістральної вулиці та підзони ЕКО-2 – зона екологічного каркасу 
міста, відповідно до схеми зонування за природно-заповідним 
регламентом (у межах цієї підзони регламентується понижена щільність і 
висотність забудови, висота фонової (рядової) забудови до 12 м), 
виконавчий комітет вирішив: 

відмовити громадянину Деркачу Мирону Михайловичу у наданні 
містобудівних умов та обмежень на нове будівництво багатоквартирного 
житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та 
підземним паркінгом на вул. Є. Олесницького, 1 у м. Львові. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про відмову у наданні містобудівних 
умов та обмежень на реконструкцію 
гр. Панфіловою Н. І. квартир 
№№ 9, 16, 18 на вул. Під Дубом, 6               
у м. Львові 
 
 

Розглянувши звернення громадянки Панфілової Ніни Іванівни від 
07.09.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері 
будівництва за номером AM01:2076-3611-5986-9961, 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 громадянці Панфіловій Ніні Іванівні у наданні 
містобудівних умов та обмежень на реконструкцію квартир №№ 9, 16, 18 
на вул. Під Дубом, 6 у м. Львові. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 


	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\Zawizowani\Wykonkom_16_09_2022\PD_16_09_2022.docx
	ПОГОДЖУЮ
	ПОРЯДОК ДЕННИЙ
	Львівської міської ради



	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	C:\Users\Sirko.Igor\Desktop\Додаток 1.xlsx
	C:\Users\Sirko.Igor\Desktop\Додаток 2.xlsx
	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	C:\Users\Sirko.Igor\Desktop\Додатки 1-3.xls
	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ
	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ
	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

	D:\Dokumenty\Wykonkomy\Wykonkomy_2022\123.docx
	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ


