
 
ПОГОДЖУЮ 

 
_________Наталія АЛЄКСЄЄВА 

Керуючий справами 

виконкому 

______ вересня 2022 року 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

Львівської міської ради 

 

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

 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.05.2022               

№ 305. 

Доповідає: начальник управління архітектури та урбаністики А. Коломєйцев. 

 

Додаткові питання 

 

Різне 

 

(Технічна пауза) 

 

2. Про забезпечення теплопостачання будівель. 

Доповідає: в. о. начальника управління інженерного господарства                                     

І. Матківський. 

 

3.      Про визначення умов закупівлі та передачу автомобілів. 

4.      Про передачу матеріально-технічних засобів. 

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

 

5.      Про передачу матеріально-технічних засобів. (І) 

6.      Про передачу матеріально-технічних засобів. (ІІ) 

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

В. Шелемей. 

 

 

Начальник 
організаційного управління                                                               Ігор СІРКО 
 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
13.05.2022 № 305 
 
 

Розглянувши звернення Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності від 16.09.2022, зареєстроване в Єдиній державній 
електронній системі у сфері будівництва за номером ZM01:8364-8227-
5396-9695, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 13.05.2022 № 305 
“Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування 
об’єкта будівництва на реконструкцію з надбудовою Львівським 
державним університетом безпеки життєдіяльності приміщень 
навчального корпусу № 5 (будівлі під літерою “Г-1“) Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності на вул. Клепарівській, 
35 у м. Львові”: 

1. Викласти назву рішення у новій редакції:  
“Про затвердження містобудівних умов та обмежень для 

проєктування об’єкта будівництва на реконструкцію Львівським 
державним університетом безпеки життєдіяльності з надбудовою 
приміщень навчального корпусу № 5 Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35 (Інв. н. 
101330011)”. 

2. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції: 
 “1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування 

об’єкта будівництва на реконструкцію Львівським державним 
університетом безпеки життєдіяльності з надбудовою приміщень 
навчального корпусу № 5 Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35 (Інв. н. 101330011) 
(додаються).”. 

3. Викласти назву додатка у новій редакції: 
“Містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта 

будівництва на реконструкцію з надбудовою приміщень навчального 
корпусу № 5 Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35 (Інв. н. 101330011)”. 

4. Викласти пункт 2.4 додатка у новій редакції: 

 



“2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що 
проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, 
існуючих будинків та споруд – існуюча відстань до червоної лінії 
вул. Клепарівської.  

Об’єкт (реконструкція з надбудовою приміщень навчального корпусу 
№ 5 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. 
Львів, вул. Клепарівська, 35 (Інв. н. 101330011) запроєктувати з 
дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної 
ділянки (кадастровий номер 4610137500:02:005:0007).“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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