
 ПОГОДЖУЮ 

 

_________М. Литвинюк 

Керуючий справами 

виконкому 

___1___серпня 2017 р. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

Львівської міської ради 

 

04 серпня 2017 року                                               Початок о 10 год. 00 хв. 

 
1. Про надання дозволу на встановлення інформаційних табличок та 
стрілок-вказівників з маркуванням «розумного» екскурсійного маршруту 
«Вперше у Львові». 
Доповідає: начальник управління туризму Г. Малець. 
 
2. Про затвердження Порядку визначення переможців у рамках реалізації 
Програми «Успішний педагог» на 2017 рік. 
Доповідає: начальник управління освіти З. Довганик. 
 
3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.12.2016       
№ 1136. 
Доповідає: начальник управління соціального захисту Н. Демкович. 
 
4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.08.2014        

№ 632. 

Доповідає: начальник відділу «Служба у справах дітей» Р. Тимків. 

 
5. Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів. 
Доповідає: директор департаменту житлового господарства та 
інфраструктури І. Маруняк. 
 
6. Про затвердження Порядку придбання житла гр. Лакоцькій О. Т. 
Доповідає: в. о. начальника управління житлового господарства С. Сало. 

 
7. Про списання з балансу ЛМКП «Львівтеплоенерго» основних засобів. 
Доповідає: начальник управління інженерного господарства О. Одинець. 

 
8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.05.2017       
№ 414. (вул. Братів Тимошенків, 2-А) 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.05.2017       
№ 414. (вул. Володимира Великого, 11) 
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10. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 29.12.2015          
№ 754. 
11. Про взяття на баланс ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» 
будівлі на вул. Січових Стрільців, 5. 
12. Про взяття на баланс ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» 
нежитлових приміщень на вул. Замарстинівській, 41. 
13. Про вирішення питання балансового обліку будівлі на вул.    
Городоцькій, 139. 
14. Про вирішення питання балансового обліку нежитлових приміщень на 
вул. Окружній, 29. 
15. Про реєстрацію права комунальної власності на будівлі, які належать 
до комунальної власності територіальної громади м. Львова. 
16. Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.    
(5 об’єктів) 
17. Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.    
(5 об’єктів) 
18. Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.  
(10 об’єктів) 
19. Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.   
(11 об’єктів) 
20. Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.   
(21 об’єкт) 
Доповідає: начальник управління комунальної власності І. Свистун. 
 
21. Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. 
Тернопільською, вул. Луганською, вул. Професора П. Буйка, вул. Панаса 
Мирного. 
22. Про розроблення детального плану території у районі вул. 
Лижв’ярської. 
23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.03.2017         
№ 232. 
24. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування 
об’єкта будівництва на будівництво ПП «Озерна алея» багатоквартирного 
житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, 
з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. 
Володимира Великого, 2-А. 
25. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування 
об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Буским Н. М. та Лукашевою А. О. 
багатоквартирного житлового будинку з підземними паркінгами на вул.         
Я. Ярославенка, 17-А. 
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26. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування 
об’єкта будівництва на будівництво фізичною особою – підприємцем  
Любіцькою Б. В. кафе загального типу на 50 посадочних місць на вул. 
Генерала Т. Чупринки, 70-А. 
27. Про відмову ПП «Декор-Арт-Конструкції» у наданні містобудівних умов 
та обмежень на будівництво автогазозаправного пункту на вул. Зеленій, 252. 
28. Про відмову ПП «Декор-Арт-Конструкції» у наданні містобудівних умов 
та обмежень на будівництво автогазозаправного пункту на розі вул. 
Кульпарківської – вул. Садової. 
29. Про відмову ПП «Жером» у наданні містобудівних умов та обмежень     
на реконструкцію з розширенням будівлі лазні з кімнатами для відпочинку на 
вул. Брюховицькій, 41. 
30. Про відмову ПП «Орест» у наданні містобудівних умов та обмежень на 
будівництво закладу громадського харчування кафе-бару на вул. 
Чигиринській, 24 зі знесенням існуючої будівлі павільйону. 
Доповідає: начальник управління архітектури та урбаністики                         
Ю. Чаплінський. 

 
Різне 

 
 
 
 
Начальник  
організаційного управління                                                                      І. Сірко 

 

 
 

 
 
 
 
Порядок денний надруковано О. Очерклевич 
Порядок денний перевірено З. Петрашко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про надання дозволу на встановлення 
інформаційних табличок та стрілок- 
вказівників з маркуванням “розумного“ 
екскурсійного маршруту “Вперше у Львові“ 

 
 Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про туризм“, розглянувши звернення приватного акціонерного товариства “ВФ 
Україна“ (TM Vodafone) від 08.06.2017 № WR-17-7874 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 09.06.2017 за № 2-15054-001), з метою покращання 
туристичної пропозиції у м. Львові та підтримки ініціативи приватного 
акціонерного товариства “ВФ Україна“ (TM Vodafone) щодо встановлення 
інформаційних табличок та стрілок-вказівників з маркуванням “розумного“ 
екскурсійного маршруту “Вперше у Львові“ у вигляді прямокутних таблиць 
формату А4 з нанесеними на них QR-кодами, символом інноваційного 
туристичного маршруту, зображеним у вигляді лева, та номером локації, які 
виконані з штучного каменю, мармурової муки білого кольору, з додатковим 
фрезеруванням та нанесенням зображення з мармурової муки чорного кольору 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Дозволити приватному акціонерному товариству “ВФ Україна“ (TM 
Vodafone) встановити інформаційні таблички та стрілки-вказівники з 
маркуванням “розумного“ екскурсійного маршруту “Вперше у Львові“ до об’єктів 
туристичного зацікавлення згідно з додатком. 

2. Приватному акціонерному товариству “ВФ Україна“ (TM Vodafone): 
2.1. Погодити місця розташування інформаційних табличок та 

стрілок-вказівників з маркуванням “розумного“ екскурсійного маршруту “Вперше 
у Львові“ з управлінням охорони історичного середовища, управлінням туризму 
департаменту розвитку та балансоутримувачами вуличного покриття. 

2.2. Встановити інформаційні таблички та стрілки-вказівники після 
отримання відповідних погоджень. 

2.3. Після встановлення інформаційних табличок та стрілок-вказівників 
передати їх на баланс Галицької районної адміністрації, на території якої вони 
розташовані. 

2.4. Здійснювати заміну інформаційних табличок та стрілок- вказівників 
після їх пошкодження. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань розвитку. 

 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 

 



          Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
адрес встановлення інформаційних табличок та стрілок-вказівників  

з маркуванням “розумного“ екскурсійного маршруту “Вперше у Львові“  
до об’єктів туристичного зацікавлення 

 
 

№ 
з/п 

Адреса Кількість (шт.) 

1 2 3 

1. Інформаційні таблички з QR-кодом 

1.1. пл. Ринок, 1 (табличка № 1, поруч з фонтаном 
“Нептун“) 

1 

1.2. пл. Катедральна, 1 (табличка № 2, навпроти кафе 
“Челентано“) 

1 

1.3. пл. Катедральна, 1 (табличка № 3, навпроти входу 
до Каплиці Боїмів) 

1 

1.4. вул. М. Коперника, 2 (табличка № 4, навпроти 
будинку № 1 на вул. М. Коперника)  

1 

1.5. вул. М. Коперника, 20 (табличка № 5, навпроти 
Палацу Потоцьких) 

1 

1.6. вул. Ю. Словацького, 18 (табличка № 6, через 
дорогу від парку ім. І. Франка) 

1 

1.7. вул. Ю. Словацького, 21 (табличка № 7) 1 

1.8. просп. Свободи, 15 (табличка № 8, між 
пам’ятником Т. Шевченку та Львівським 
національним академічним театром опери  
та балету ім. С. Крушельницької) 

1 

1.9. вул. Театральна, 13 (табличка № 9, з боку  
вул. Театральної) 

1 

1.10. вул. Театральна, 18 (табличка № 10) 1 

1.11. вул. Театральна, 24 – вул. Лесі Українки (табличка 
№ 11, навпроти Національного академічного 
українського драматичного театру ім. М. 
Заньковецької) 

1 

1.12. вул. Краківська, 16-18 (табличка № 12, навпроти 
входу до Вірменського собору) 

1 

1.13. пл. Ринок, 2 (табличка № 13) 1 

1.14. пл. Музейна, 3 (табличка № 14, навпроти входу до 
Домініканського собору)  

1 

1.15. пл. Музейна – вул. Підвальна, 13 (табличка  
№ 15, поруч з пам'ятником І. Федорову) 

1 

 Всього: 
 

15 



1 2 3 

2. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 2 

2.1. пл. Ринок, 1 (біля таблички № 1) 1 

2.2. пл. Катедральна, 4 – вул. Галицька, 1  
(біля ліхтаря)  

1 

3. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 3 

3.1. пл. Катедральна, 1 (біля таблички № 2) 1 

3.2. пл. Катедральна, 1 (навпроти будинку № 3 на вул. 
Галицькій) 

1 

4. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 4 

4.1. пл. Катедральна, 1 (біля таблички № 3) 1 

4.2. пл. Катедральна, 8 – вул. Театральна, 3  1 

4.3. пл. А. Міцкевича, 8  1 

4.4. просп. Свободи, 8 (перед пішохідним переходом)  1 

4.5. просп. Свободи, 1 – просп. Свободи, 8  
(між пішохідними переходами)  

1 

4.6. вул. М. Коперника, 2 (за пішохідним переходом)  1 

5. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 5 

5.1. вул. М. Коперника, 2 (біля таблички № 4) 1 

5.2. вул. М. Коперника, 5 – вул. Банківська, 2 (навпроти 
магазину “Трембіта“)  

1 

6. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 6 

6.1. вул. М. Коперника, 20 (біля таблички № 5) 1 

6.2. вул. М. Коперника, 26 1 

6.3. вул. М. Коперника, 32 – вул. Ю. Словацького, 2  1 

6.4. вул. Ю. Словацького, 8 – вул. П. Дорошенка, 37 
(перед пішохідним переходом) 

1 

6.5. вул. П. Дорошенка, 36 – вул. Ю. Словацького, 14 
(за пішохідним переходом) 

1 

7. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 7 

7.1. вул. Ю. Словацького, 18 (біля таблички № 6) 1 

8. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“ 
екскурсійного маршруту до таблички № 8 

8.1. вул. Ю. Словацького, 21 (біля таблички № 7) 1 

8.2. вул. Т. Костюшка, 5 – вул. Січових Стрільців 
(перед перехрестям вулиць) 

1 

8.3. вул. Академіка В. Гнатюка, 5/7 – вул. Січових 
Стрільців 

1 

8.4. просп. Свободи, 15 (перед пішохідним переходом) 1 

8.5. просп. Свободи, 15 (за пішохідним переходом) 
 
 

1 



1 2 3 

9. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 9 

9.1. просп. Свободи, 15 (біля таблички № 8) 1 

9.2. просп. Свободи, 14 (перед пішохідним переходом)  1 

9.3. просп. Cвободи, 14 – пл. І. Підкови (у напрямку до 
вул. Театральної) 

1 

10. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 10 

10.1. вул. Театральна, 13 (біля таблички № 9) 1 

10.2. вул. Театральна, 15 (поруч з подвір’ям  
СЗШ № 62) 

1 

11. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 11 

11.1. вул. Театральна, 18 (біля таблички № 10) 1 

11.2. вул. Вірменська, 2 – вул. Театральна (перед 
перехрестям вулиць) 

1 

12. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 12 

12.1. вул. Театральна, 24 – вул. Лесі Українки  
(біля таблички № 11) 

1 

12.2. вул. Краківська, 21 – вул. Лесі Українки (біля 
церкви Преображення Господнього) 

1 

12.3. вул. Краківська, 22 – вул. К. Корнякта (перед 
перехрестям вулиць) 

1 

13. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 13 

13.1. вул. Краківська, 16-18 (біля таблички № 12) 1 

13.2. вул. Краківська, 14 – вул. Вірменська (перед 
перехрестям вулиць) 

1 

13.3. вул. Краківська, 2 – пл. Ринок, 34  1 

14. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 14 

14.1. пл. Ринок, 2 (біля таблички № 13) 1 

14.2. вул. Ставропігійська, 4 – вул. І. Федорова, 4  1 

15. Стрілки-вказівники з маркуванням “розумного“  
екскурсійного маршруту до таблички № 15 

15.1. пл. Музейна, 3 (біля таблички № 14) 1 

15.2. пл. Музейна, 3 (через дорогу від будинку № 9 на 
вул. Підвальній) 

1 

 Всього: 40 

 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
  
 Віза: 
Начальник управління туризму      Г. Малець 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про затвердження Порядку 
визначення переможців у рамках 
реалізації Програми “Успішний 
педагог“ на 2017 рік 
 
 

З метою реалізації Програми “Успішний педагог“ на 2017 рік, на виконання 
ухвали міської ради від 06.04.2017 № 1809 “Про затвердження Програми 
“Успішний педагог“ на 2017 рік“ виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити Порядок визначення переможців у рамках реалізації 
Програми “Успішний педагог“ на 2017 рік (додається). 

2. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики організувати та 
забезпечити визначення претендентів навчальними закладами для участі у 
Програмі “Успішний педагог“ на 2017 рік відповідно до затвердженого Порядку. 

Відповідальний: начальник управління 
освіти департаменту гуманітарної 
політики. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток  
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

 
ПОРЯДОК 

визначення переможців у рамках реалізації 
Програми “Успішний педагог“ на 2017 рік 

 
 

Реалізація Програми “Успішний педагог“ на 2017 рік (надалі – Програма) 
відбувається у три етапи.  

Після поданих пропозицій претендентів навчальними закладами комісія, 
яку створює директор департаменту гуманітарної політики, опрацьовує подані 
матеріали претендентів та проводить очне знайомство (співбесіду) з 
претендентами на переможця. Остаточне рішення комісія приймає після 
проходження очного знайомства з претендентом на переможця 
Програми “Успішний педагог“. 
 

1. Порядок визначення претендентів  
на отримання грошових винагород 

 
1.1. Претендентів на отримання грошових винагород у рамках реалізації 

Програми висуває педагогічна рада навчального закладу, батьківська або 
учнівська громада. 

1.2. Адміністрація навчального закладу аналізує педагогічну діяльність 
претендента/претендентів і готує узагальнюючі матеріали про його/їх роботу 
для розгляду на загальних зборах (конференції) колективу навчального закладу. 

Загальні збори (конференція) – це вищий орган громадського 
самоврядування у середньому загальноосвітньому навчально-виховному 
закладі.  

Делегатів конференції обирають від таких категорій: працівників 
навчально-виховного закладу, учнів навчально-виховного закладу 
другого-третього ступеня, батьків, представників громадськості (однакова 
кількість делегатів від кожної категорії). 

1.3. Претенденти презентують свою роботу на загальних зборах 
(конференції) колективу, а також на сайтах навчальних закладів.  

1.4. Адміністрація навчального закладу інформує комісію про дату та час 
проведення загальних зборів (конференції) навчального закладу. 

1.5. Участь членів/члена комісії у загальних зборах (конференції) 
навчального закладу є обов’язковою. 

1.6. При підготовці матеріалів слід акцентувати увагу на представленні 
таких видів діяльності: 

1.6.1. Виховання лідера та навчання учнів/вихованців роботи у команді. 



1.6.2. Використання сучасних методик, які сприяють збалансованості 
набутих знань, вмінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та 
особистісних якостей і вольової поведінки учнів/вихованців. 

1.6.3. Організація роботи з дітьми у позаурочний та канікулярний час. 
1.6.4. Генерація нових освітянських ідей, самореалізація. 
1.6.5. Залучення дітей та батьків до реалізації проектів. 
1.6.6. Співпраця з представниками психологічних, логопедичних та 

соціальних служб з метою якісної організації навчально-виховного процесу. 
1.6.7. Активна участь у волонтерській та громадській роботі. 
1.6.8. Загальні збори (конференція) колективу обирають 

претендента/претендентів на участь у Програмі від навчального закладу через 
таємне голосування. 

1.7. Засідання комісії відбувається у режимі онлайн. 
 

2. Порядок подання документів претендентами 
на отримання грошових винагород 

 
2.1. Претендент на отримання грошової винагороди подає в управління 

освіти департаменту гуманітарної політики на розгляд комісії під час проведення 
другого етапу такі документи: 

2.1.1. Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) колективу 
навчального закладу про вибір претендента/претендентів від навчального 
закладу для участі у другому етапі. 

2.1.2. Аналітичні матеріали (за переліченими у пункті 1.6 цього Порядку 
видами діяльності), які відображають роботу претендента/претендентів, в обсязі 
не більше чотирьох сторінок комп’ютерного тексту (шрифт Times New Roman, 
розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, 
поля – 2 см), підписані керівником навчального закладу, головою загальних 
зборів (конференції) колективу навчального закладу та 
педагогом-претендентом, а також рекомендації від: 

2.1.2.1. Адміністрації. 
2.1.2.2. Педагогічного колективу. 
2.1.2.3. Учнівської громади.  
2.1.2.4. Батьківської громади. 
2.2. Після конкурсного відбору матеріалів учасники проходять співбесіду з 

членами комісії.  
 

3. Критерії оцінювання претендентів  
на отримання грошових винагород 

 
3.1. Знання та навички – основа життя у сучасному світі (20 балів): 
3.1.1. Навчає учнів/вихованців лідерству та командній роботі (курси 

лідерства, участь у міжнародних та всеукраїнських проектах учня/вихованця і 
педагога, так як педагог є керівником вихованця чи колективу) (5 балів). 

3.1.2. Розвиває в учнях/вихованцях критичне та креативне мислення і 
навички вирішення проблем (використання на уроках/заняттях інноваційних 
методів навчання) (5 балів). 



3.1.3. Готує учнів/вихованців до участі у конкурсах, тематичних олімпіадах, 
онлайн-олімпіадах, фестивалях та вчить брати відповідальність за свій вибір (5 
балів). 

3.1.4. Демонструє навики для отримання успіху у роботі (виступи на 
конференціях, конгресах, телерадіопроектах, участь в онлайн-курсах, творчих 
групах, майстер-класах, тренінгах) (5 балів). 

3.2. Лідер і менеджер (20 балів): 
3.2.1. Бере відповідальність за успіх у навчанні свого учня/вихованця 

(оцінка рівня навченості та якості навчальних досягнень учнів/вихованців у ході 
освоєння сучасних освітніх програм, виконання учнями/вихованцями проектів та 
досліджень) (4 бали). 

3.2.2. Добре працює у команді з іншими педагогами (поширення власного 
педагогічного досвіду на міському й регіональному рівні – майстер-класи, 
семінари, конференції, “круглі столи“ тощо) (4 бали). 

3.2.3. Є порадником, товаришем та помічником для дітей, організовує 
роботу з учнями/вихованцями у позаурочний та канікулярний час (4 бали). 

3.2.4. Постійно вчиться та різнобічно розвивається (бере участь у 
тренінгах, семінарах, навчаннях (не враховуючи курси підвищення кваліфікації) 
(4 бали). 

3.2.5. Є носієм високих етичних стандартів (бере активну участь у 
волонтерській роботі) (4 бали). 

3.3. Генератор презентаційних навичок (20 балів): 
3.3.1. Є учасником та організатором методичних і виховних заходів (5 

балів). 
3.3.2. Використовує різні методи та практики викладання матеріалу 

(наукові роботи, методичні посібники, комплекси матеріалів для викладання 
якісних сучасних уроків/занять) (5 балів). 

3.3.3. Використовує інформаційно-комп’ютерні технології у 
навчально-виховному процесі (використання медіатехнологій, презентацій, 
створення учнівських і педагогічних блогів, сайтів для навчання та виховання) (5 
балів). 

3.3.4. Підтримує принцип спільної відповідальності педагога і батьків за 
виховання та навчання дітей (співпраця з батьками, колективні наради, спільні 
виховні заходи) (5 балів). 

3.4. Педагог-новатор (20 балів): 
3.4.1. Вміє створити середовище для ефективного навчання та розкриття 

таланту дитини (використовує всі можливості для забезпечення самореалізації 
учнів/вихованців, мотивованих на досягнення високих навчальних результатів – 
творчі об’єднання, гуртки, секції, клуби, майстерні; робота з обдарованими 
дітьми) (5 балів). 

3.4.2. Знаходить цікавий матеріал для уроків/занять, особливість власної 
(авторської) методики (5 балів). 

3.4.3. Займається науковою, пошуковою та методичною роботою (5 балів).  
3.4.4. Успішно реалізовує себе через роботу, швидко реагує на зміни у 

зовнішньому середовищі, володіє новими технологіями, співпрацює з 
громадськими організаціями України та Європи, наявні нагороди, сертифікати та 
грамоти (5 балів). 

3.5. Психологічна та емоційна компетентність (20 балів): 



3.5.1. Розуміє та приймає відмінності учнів/вихованців та їхніх потреб 
(співпраця з психологом, соціальними службами) (5 балів). 

3.5.2. Є креативним і творчим (оцінка колег, батьків) (5 балів). 
3.5.3. Вміє створити позитив у навчанні, толерантний, справедливий 

(оцінка дітей) (5 балів). 
3.5.4. Вміє сприймати і аналізувати помилки свої та інших (оцінка 

адміністрації) (5 балів). 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому      М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
В. о. начальника управління 
освіти         З. Довганик  

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
02.12.2016 № 1136 
 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з 
метою забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій 
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, відповідно до 
ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження Комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – 
мешканців м. Львова“ виконавчий комітет вирішив: 
 внести зміни у додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 
№ 1136 “Про затвердження Порядку надання грошової компенсації інвалідам 
війни I-III групи з числа військовослужбовців, які брали участь в 
антитерористичній операції – мешканцям м. Львова, на реабілітацію або 
санаторно-курортне лікування“: 
 1. Доповнити пункт 12 підпунктом 12.9 та викласти у такій редакції: 
 “12.9. Отримання інвалідом війни грошової компенсації у поточному році 
відповідно до умов цього Порядку.“. 
 2. Викласти пункт 29 у новій редакції: 
 “29. Грошова компенсація для цілей цього Порядку надається інваліду 
війни один раз у поточному році.“. 
 3. Доповнити пункт 29 підпунктом 29.1 та викласти у такій редакції: 
 “29.1. У разі, якщо на час прийняття рішення про надання грошової 
компенсації у поточному році інвалід війни не уклав договір і не використав 
протягом року кошти грошової компенсації, наданої йому у попередньому році, 
він має право використати зазначені кошти на оплату реабілітаційних або 
санаторно-курортних послуг одночасно.“. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
18.08.2014 № 632  
 
 

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України “Про адміністративні послуги“, 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 “Про затвердження 
вимог підготовки технологічної картки адміністративної послуги“, ухвалою 
міської ради від 29.06.2017 № 2160 “Про затвердження Переліків 
адміністративних послуг“, рішеннями виконавчого комітету від 23.10.2009 № 880 
“Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 
виконавчими органами Львівської міської ради“ та від 10.01.2014 № 1 “Про 
затвердження примірних інформаційної і технологічної карток адміністративних 
послуг, які надаються виконавчими органами міської ради, та основних вимог до 
них“, виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 18.08.2014 № 632 “Про 
затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, 
які надає відділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики“, виклавши 
додатки 1, 2 у новій редакції (додатки 1, 2 до цього рішення). 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Додаток 1 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

          “Додаток 1 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від 18.08.2014 № 632 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
створення прийомної сім’ї 

 
 

1. Суб’єкт надання 
адміністративної 
послуги  
 
Центр надання 
адміністративних послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, телефон, 
адреса електронної 
пошти та веб-сайту) 

Виконавчий комітет Львівської міської ради 
 
 
Центр надання адміністративних послуг 
(надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші), 
м. Львів, 79006  
понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. 
середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год. 
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09.00 год. – 16.00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua 

2. Умови для отримання 
адміністративної 
послуги 

1. Кандидати у прийомні батьки пройшли 
навчання у Львівському обласному центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
отримали довідку про проходження 
навчання (курсу підготовки) кандидатів в 
опікуни, піклувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі і перебувають у відділі 
“Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики на обліку як 
кандидати у прийомні батьки у Єдиній 
інформаційно-аналітичній системі “Діти“. 
2. Проведено пошук дитини та встановлено 
контакт між кандидатами у прийомні батьки і 
дитиною. 

3. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок та 
спосіб їх подання,  

1. Заява кандидатів у прийомні батьки про 
утворення прийомної сім’ї із зазначенням 
інформації про наявність або відсутність  
кредитних зобов’язань (додаток до цієї 
інформаційної картки). 
2. Копія паспорта кандидатів у прийомні 

mailto:service_center@city-adm.lviv.ua


а у разі потреби – 
інформація про умови чи 
підстави отримання 
адміністративної 
послуги 
 

батьки (сторінки 1, 2, 11).  
3. Довідка форми № 3 про склад сім’ї та 
реєстрацію (видає 
підприємство-балансоутримувач житлового 
будинку). 
4. Копія свідоцтва про шлюб, якщо заявник 
перебуває у шлюбі. 
5. Довідка про проходження навчання (курсу 
підготовки) кандидатів в опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі, рекомендація про 
включення до Єдиного електронного банку 
даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і сім’ї потенційних 
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів (видані Львівським 
обласним центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді). 
6. Довідка про стан здоров’я кандидатів у 
прийомні батьки та членів сім’ї, які 
проживають разом з ним (довідка про 
відсутність хронічних захворювань, 
обстеження нарколога, венеролога, 
психіатра). 
7. Письмова згода всіх повнолітніх членів 
сім’ї, які проживають разом з кандидатом у 
прийомні батьки, на створення прийомної 
сім’ї, засвідчена нотаріально. 
8. Довідка про доходи потенційної 
прийомної сім’ї за останні шість місяців або 
довідка про подану декларацію про 
майновий стан і доходи (про сплату податку 
на доходи фізичних осіб та про відсутність 
податкових зобов’язань з такого податку), 
засвідчена у встановленому порядку. 
9. Довідка про наявність/відсутність 
виконавчого провадження  
стосовно боргових зобов’язань. 
10. Довідка про наявність чи відсутність 
судимості для кожного заявника, видана 
територіальним центром з надання 
сервісних послуг МВС за місцем 
проживання заявника. 
 
Пакет зазначених документів подається  
у ЦНАП особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб’єкта 
звернення) або поштою. 
 



4. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір та 
порядок внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну послугу 

Послуга безоплатна  

5. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

6. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Рішення виконавчого комітету про 
створення прийомної сім’ї.  
 
Відмова у наданні адміністративної послуги 
доводиться до відома одержувача у 
письмовій формі з посиланням на 
законодавство України, з мотивацією 
відмови та роз’ясненням відповідно до 
встановленого порядку. 

7. Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається  
суб’єкту звернення у спосіб, зазначений в 
описі вхідного пакета документів 
(телефоном, електронною поштою чи 
іншими засобами телекомунікаційного 
зв’язку). 
Отримання результату – особисто (у тому 
числі уповноваженим представником 
суб’єкта звернення) у відділі “Служба у 
справах дітей“ або у спосіб, передбачений 
законодавством України і прийнятний для 
суб’єкта звернення. 

8. Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання 
адміністративної 
послуги 

1. Сімейний кодекс України. 
2. Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“.  
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 
26.04.2002 № 565 “Про затвердження 
положення про прийомну сім’ю“. 
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 “Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини“. 
5. Розпорядження Львівського міського 
голови від 07.03.2007 № 57 “Про міжвідомчу 
комісію з підтримки сімейних форм опіки“. 

 
 
 
 



           Додаток до додатка 1 

 
Львівському міському голові 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

_________________________ 
 (адреса, телефон) 

_________________________ 
  

ЗАЯВА 
 

Прошу прийняти рішення про створення прийомної сім’ї в особі(ах) 
________________________________________________________ 

    (прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

________________________________________________________________ 
та влаштувати на виховання та спільне проживання____________________ 
________________________________________________________________ 

(статус дитини, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

________________________________________________________________ 

Кредитні зобов’язання відсутні. 
 
Додатки: 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
 
Бажаний спосіб отримання результату: 
 

 особисто    поштою   інше  

 
 
Заявник 
____________________________    ___________________________ 
 (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
“____“______________ 20__ року 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону 
України “Про захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі 
паспортні дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення 
реалізації адміністративно-правових відносин. 
 

“___“_____________ 20__ року  ______________/______________  
 (дата)       (підпис/прізвище, ініціали) 
 



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
створення прийомної сім’ї 

 
 

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 

адміністративної послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує, 
погоджує, 

затверджує 
тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у  
Центрі надання 
адміністративних послуг  

Центр надання 
адміністративних 

послуг; 
адміністратор 

Виконує У день 
надход- 
ження 

2. Передача вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної послуги 
заступнику міського 
голови з гуманітарних 
питань для розгляду та 
накладення резолюції 

Загальний відділ; 
спеціаліст 

Виконує У перший 
день з дня 

надход- 
ження 

3. Передача вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної послуги 
працівнику 
департаменту 
гуманітарної політики, 
відповідальному за 
ведення діловодства, 
для накладення 
резолюції директором 
департаменту 

Департамент 
гуманітарної 

політики; 
спеціаліст 

Виконує На другий 
день з дня 

надход- 
ження 

4. Передача пакета 
документів у відділ 
“Служба у справах дітей“ 
департаменту 
гуманітарної політики 
для розгляду  

Департамент 
гуманітарної 

політики; 
спеціаліст 

Виконує На третій 
день з дня 

надход- 
ження 



5. Розгляд заяви та пакета 
документів 

Відділ “Служба 
у справах дітей“;  

спеціаліст 

Виконує На 
четвертий 
день з дня 

надход- 
ження 

6. Розгляд заяви та 
документів міжвідомчою 
комісією з підтримки 
сімейних форм опіки  

Голова 
міжвідомчої 

комісії з 
підтримки 

сімейних форм 
опіки 

Погоджує На десятий 
день з дня 

надход- 
ження 

 

7. Оформлення та 
підписання протоколу 
міжвідомчої комісії з 
підтримки сімейних 
форм опіки 

Відділ “Служба 
у справах дітей“;  

спеціаліст 

Виконує На 
одинадця- 
тий день  

з дня 
надход- 
ження 

8. Підготовка висновку 
відділом “Служба у 
справах дітей“ 
департаменту 
гуманітарної політики 
про можливість 
створення прийомної 
сім’ї 

Відділ “Служба 
у справах дітей“;  

спеціаліст 

Виконує На дванад- 
цятий день 

з дня 
надход- 
ження 

 

9. Підготовка проекту 
рішення виконавчого 
комітету про створення 
прийомної сім’ї 

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує На 
чотирнад- 
цятий день 

з дня 
надход- 
ження 

10. Візування проекту 
рішення виконавчого 
комітету про створення 
прийомної сім’ї у 
виконавчих органах 
міської ради (начальник 
організаційного 
управління, начальник 
відділу “Служба у 
справах дітей“, 
директор юридичного 
департаменту, директор 
Львівського міського 
центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, 
голова районної 
адміністрації,  
начальник управління 

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Забезпечує На 
вісімнад- 

цятий день 
з дня 

надход- 
ження 



освіти, начальник 
управління соціального 
захисту, начальник 
управління охорони 
здоров’я, директор 
департаменту 
гуманітарної політики, 
заступник міського голови 
з гуманітарних питань, 
керуючий справами 
виконкому) 

11. Розгляд та прийняття 
рішення про створення 
прийомної сім’ї 
виконавчим комітетом 
Львівської міської ради  

Виконавчий 
комітет 

Львівської 
міської ради 

Виконує На 
двадцять 
шостий 

день з дня 
надход- 
ження 

12. Підписання рішення 
виконавчого комітету про 
створення прийомної 
сім’ї 

Міський голова Виконує На 
двадцять 
сьомий 

день з дня 
надход- 
ження 

13. Реєстрація рішення 
виконавчого комітету про 
створення прийомної 
сім’ї 

Відділ 
організаційної 

роботи 
організаційного 

управління; 
спеціаліст 

Виконує На 
двадцять 
восьмий 

день з дня 
надход- 
ження 

14. Виготовлення і 
засвідчення копій 
рішення виконавчого 
комітету про створення 
прийомної сім’ї та 
передача спеціалісту 
відділу “Служба у 
справах дітей“  

Відділ 
організаційної 

роботи 
організаційного 

управління; 
спеціаліст, 

відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує На 
двадцять 
дев’ятий 

день з дня 
надход- 
ження 

15. Підготовка та надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної послуги 

Відділ “Служба 
у справах дітей“, 

спеціаліст 

Виконує  В 1-денний 
строк з дня 
отримання 
результату 
адмініст- 
ративної 
послуги 

16. Видача результату 
адміністративної послуги 

Відділ “Служба 
у справах дітей“, 

спеціаліст 

Виконує У день 
особистого 
звернення 
особи, але 



не пізніше 
2-х місяців 

з дня 
надіслання 

повідом- 
лення про 

видачу 
результату 
адмініст- 
ративної 
послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги (передбачена законодавством України) 

30 календарних днів 

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги після надходження документа, що 
підтверджує внесення плати за її видачу 
(передбачена законодавством України) 

Послуга безоплатна 

Механізм оскарження результату надання 
адміністративної послуги 

В адміністративному або 
у судовому порядку 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 

 
Віза: 

 
Начальник відділу  
“Служба у справах дітей“      Р. Тимків 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 2 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

          “Додаток 2 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від 18.08.2014 № 632 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ –  

створення дитячого будинку сімейного типу 
 

1. Суб’єкт надання 
адміністративної 
послуги  
 
Центр надання 
адміністративних послуг 
(найменування, 
місцезнаходження, 
режим роботи, телефон, 
адреса електронної 
пошти та веб-сайту) 

Виконавчий комітет Львівської міської ради 
 
 
Центр надання адміністративних послуг 
(надалі – ЦНАП): 
пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші), 
м. Львів, 79006  
понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. 
середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год. 
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09.00 год. – 16.00 год. 
телефон: 297-57-95 
ел. пошта: service_center@city-adm.lviv.ua 
http:// www.city-adm.lviv.ua 

2. Умови для отримання 
адміністративної 
послуги 

1. Кандидати у батьки-вихователі пройшли 
навчання у Львівському обласному центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
отримали довідку про проходження 
навчання (курсу підготовки) кандидатів в 
опікуни, піклувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі і перебувають у відділі 
“Служба у справах дітей“ департаменту 
гуманітарної політики на обліку як 
кандидати у батьки-вихователі у Єдиній 
інформаційно-аналітичній системі “Діти“. 
2. Проведено пошук дитини та встановлено 
контакт між кандидатами у прийомні батьки і 
дитиною. 

3. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, порядок та 
спосіб їх подання,  
а у разі потреби – 

1. Заява кандидатів у батьки-вихователі про 
створення дитячого будинку сімейного типу 
із зазначенням інформації про наявність або 
відсутність кредитних зобов’язань (додаток 
до цієї інформаційної картки). 
2. Копія паспорта кандидатів у 
батьки-вихователі (сторінки 1, 2, 11).  

mailto:service_center@city-adm.lviv.ua


інформація про умови чи 
підстави отримання 
адміністративної 
послуги 
 

3. Довідка форми № 3 про склад сім’ї та 
реєстрацію (видає підприємство – 
балансоутримувач житлового будинку). 
4. Копія свідоцтва про шлюб, якщо заявник 
перебуває у шлюбі. 
5. Довідка про проходження навчання (курсу 
підготовки) кандидатів в опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі, рекомендація про 
включення до Єдиного електронного банку 
даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і сім’ї потенційних 
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів (видані Львівським 
обласним центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді). 
6. Довідка про стан здоров’я кандидатів у 
батьки-вихователі та членів сім’ї, які 
проживають разом з ним (довідка про 
відсутність хронічних захворювань, 
обстеження нарколога, венеролога, 
психіатра). 
7. Письмова згода всіх повнолітніх членів 
сім’ї, які проживають разом з кандидатом у 
батьки-вихователі, на створення дитячого 
будинку сімейного типу, засвідчена 
нотаріально, у разі створення дитячого 
будинку сімейного типу на власній житловій 
площі. 
8. Довідка про доходи за останні шість 
місяців або довідка про подану декларацію 
про майновий стан і доходи (про сплату 
податку на доходи фізичних осіб та про 
відсутність податкових зобов’язань з такого 
податку), засвідчена  
у встановленому порядку. 
9. Довідка про наявність/відсутність 
виконавчого провадження стосовно 
боргових зобов’язань. 
10. Довідка про наявність чи відсутність 
судимості для кожного заявника, видана 
територіальним центром з надання 
сервісних послуг МВС за місцем 
проживання заявника. 
 

Пакет зазначених документів подається  
у ЦНАП особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб’єкта 
звернення) або поштою. 



4. Платність або 
безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір та 
порядок внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну послугу 

Послуга безоплатна  

5. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

6. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Рішення виконавчого комітету про 
створення дитячого будинку сімейного типу.  
 

Відмова у наданні адміністративної послуги 
доводиться до відома одержувача у 
письмовій формі з посиланням на 
законодавство України, з мотивацією 
відмови та роз’ясненням відповідно до 
встановленого порядку. 

7. Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається  
суб’єкту звернення у спосіб, зазначений в 
описі вхідного пакета документів 
(телефоном, електронною поштою чи 
іншими засобами телекомунікаційного 
зв’язку). 
Отримання результату – особисто (у тому 
числі уповноваженим представником 
суб’єкта звернення) у відділі “Служба у 
справах дітей“ або у спосіб, передбачений 
законодавством України і прийнятний для 
суб’єкта звернення. 

8. Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання 
адміністративної 
послуги 

1. Сімейний кодекс України. 
2. Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“. 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 
26.04.2002 № 564 “Про затвердження 
Положення про дитячий будинок сімейного 
типу“. 
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 “Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини“. 
5. Розпорядження Львівського міського 
голови від 07.03.2007 № 57 “Про міжвідомчу 
комісію з підтримки сімейних форм опіки“. 

          
 
 



 Додаток до додатка 2 
 
Львівському міському голові 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

_________________________ 
 (адреса, телефон) 

_________________________ 
  

ЗАЯВА 
 

Прошу прийняти рішення про створення дитячого будинку сімейного типу 
в особі(ах) ___________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

________________________________________________________________ 

та влаштувати на виховання та спільне проживання ___________________ 
________________________________________________________________ 

(статус дитини, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

________________________________________________________________ 

Кредитні зобов’язання відсутні. 
 
Додатки: 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
 
Бажаний спосіб отримання результату: 
 

 особисто    поштою   інше  

 
 
Заявник 
____________________________    ___________________________ 
 (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові)    

 
“____“______________ 20__ року 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону 
України “Про захист персональних даних“ з первинних джерел (у тому числі 
паспортні дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення 
реалізації адміністративно-правових відносин. 
 
“___“_____________ 20__ року ______________/______________  
 (дата)       (підпис/прізвище, ініціали) 



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 
створення дитячого будинку сімейного типу 

 
 

№ 
з/п 

Етапи опрацювання 
заяви про надання 

адміністративної послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого 
органу, 

відповідальні  
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна 

особа 

Дія 
(виконує, 
погоджує, 

затверджує 
тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної 
послуги, перевірка 
комплектності, 
реєстрація у  
Центрі надання 
адміністративних послуг  

Центр надання 
адміністративних 

послуг; 
адміністратор 

Виконує У день 
надход- 
ження 

2. Передача вхідного 
пакета документів  
про надання 
адміністративної послуги 
на розгляд та 
накладення резолюції 
заступнику міського 
голови з гуманітарних 
питань 

Загальний відділ; 
спеціаліст 

Виконує У перший 
день з дня 

надход- 
ження 

3. Передача пакета 
документів про надання 
адміністративної послуги 
працівнику 
департаменту 
гуманітарної політики, 
відповідальному за 
ведення діловодства, 
для накладення 
резолюції директором 
департаменту 

Департамент 
гуманітарної 

політики; 
спеціаліст 

Виконує На другий 
день з дня 

надход- 
ження 

4. Передача пакета 
документів у відділ 
“Служба у справах дітей“ 
департаменту 
гуманітарної політики 
для розгляду  

Департамент 
гуманітарної 

політики; 
спеціаліст 

Виконує На третій 
день з дня 

надход- 
ження 



5. Розгляд заяви та пакета 
документів  

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує На 
четвертий 
день з дня 

надход- 
ження 

6. Скерування Львівським 
міським центром  
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
подання відділу “Служба 
у справах дітей“ 

Львівський 
міський центр 

соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 

молоді 

Виконує На п’ятий 
день з дня 

надход- 
ження 

7. Розгляд заяви та 
документів міжвідомчою 
комісією з підтримки 
сімейних форм опіки  

Голова 
міжвідомчої 

комісії з 
підтримки 

сімейних форм 
опіки 

Погоджує На десятий 
день з дня 

надход- 
ження 

8. Оформлення та 
підписання протоколу 
міжвідомчої комісії з 
підтримки сімейних 
форм опіки 

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує На одинад- 
цятий 

день з дня 
надход- 
ження 

9. 
 
 

Висновок служби у  
справах дітей про 
наявність умов для його 
створення 
 

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує  На 
дванад-цят
ий день з 

дня 
надход-же

ння 

10. Підготовка проекту 
рішення виконавчого 
комітету про створення 
дитячого будинку 
сімейного типу 

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує На 
чотирнад- 
цятий день 

з дня 
надход- 
ження 

11. Візування проекту 
рішення виконавчого 
комітету про створення 
дитячого будинку 
сімейного типу у 
виконавчих органах 
міської ради (начальник 
організаційного 
управління, начальник 
відділу “Служба у 
справах дітей“, 
директор юридичного 
департаменту, директор 
Львівського міського 
центру соціальних служб 

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Забезпечує На 
вісімнад- 

цятий день 
з дня 

надход- 
ження 



для сім’ї, дітей та молоді, 
голова районної 
адміністрації, начальник 
управління освіти,  
начальник управління 
соціального захисту, 
начальник управління 
охорони здоров’я, 
директор департаменту 
гуманітарної політики, 
заступник міського 
голови з гуманітарних 
питань, керуючий 
справами виконкому) 

12. Розгляд та прийняття 
рішення про створення 
дитячого будинку 
сімейного типу 
виконавчим комітетом 
Львівської міської ради  

Виконавчий 
комітет 

Львівської 
міської ради 

Виконує На 
двадцять 
шостий 

день з дня 
надход- 
ження 

13. Підписання рішення 
виконавчого комітету про 
створення дитячого 
будинку сімейного типу 

Міський голова Виконує На 
двадцять 
сьомий 

день з дня 
надход- 
ження 

14. Реєстрація рішення 
виконавчого комітету про 
створення дитячого 
будинку сімейного типу 

Відділ 
організаційної 

роботи 
організаційного 

управління; 
спеціаліст 

Виконує На 
двадцять 
восьмий 

день з дня 
надход- 
ження 

15. Виготовлення і 
засвідчення копій 
рішення виконавчого 
комітету про створення 
дитячого будинку 
сімейного типу та 
передача спеціалісту 
відділу “Служба у 
справах дітей“  

Відділ 
організаційної 

роботи 
організаційного 

управління; 
спеціаліст, 

відділ “Служба у 
справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує На 
двадцять 
дев’ятий 

день з дня 
надход- 
ження 

16. Підготовка та надіслання 
повідомлення про 
видачу результату 
адміністративної послуги 

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує  В 1-денний 
строк з дня 
отримання 
результату 
адмініст- 
ративної 
послуги 

 



17. Видача результату 
адміністративної послуги 

Відділ “Служба 
у справах дітей“; 

спеціаліст 

Виконує У день 
особистого 
звернення 
особи, але 
не пізніше 
2-х місяців 

з дня 
надіслання 

повідом- 
лення про 

видачу 
результату 
адмініст- 
ративної 
послуги 

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги (передбачена законодавством України) 

30 календарних днів 

Загальна кількість днів надання адміністративної 
послуги після надходження документа, що 
підтверджує внесення плати за її видачу 
(передбачена законодавством України) 

Послуга безоплатна 

Механізм оскарження результату надання 
адміністративної послуги 

В адміністративному або 
у судовому порядку 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 

 
Віза: 

 
Начальник відділу  
“Служба у справах дітей“      Р. Тимків 
 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про встановлення тарифів на 
послуги з вивезення побутових 
відходів 
 
 
 Керуючись Законами України “Про відходи“, “Про місцеве самоврядування 
в Україні“, постановами Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 “Про 
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)“, від 26.07.2006 № 1010 “Про 
затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів“ і від 01.06.2011 № 869 “Про затвердження Порядку формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги“, відповідно до наказу Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України від 10.08.2009 № 243 “Про 
затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку 
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів“, враховуючи 
звернення Львівського комунального підприємства “Транспортна фірма 
“Львівспецкомунтранс“ від 15.05.2017 № 2-12253-25 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 15.05.2017 за № 2-12253-25), товариства з обмеженою 
відповідальністю “Санком-Львів“ від 15.05.2017 № 336 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 15.05.2017 за № 2-12287-25), товариства з обмеженою 
відповідальністю “Спецавтотранс-Львів“ від 15.05.2017 № 496/05/17 
(зареєстроване у Львівській міській раді 15.05.2017 за № 2-12233-25), 
товариства з обмеженою відповідальністю “АВЕ Львів“ від 15.05.2017 № 0565 
(зареєстроване у Львівській міській раді 15.05.2017 за № 2-12235-004), 
товариства з обмеженою відповідальністю “Грінера Україна“ від 11.05.2017 № 
11/05/17-1 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.05.2017 за № 2-12171-25), 
товариства з обмеженою відповідальністю “ДВ-Екосвіт“ від 24.05.2017 № 01/243 
(зареєстроване у Львівській міській раді 24.05.2017 за № 2-13205-25), беручи до 
уваги ухвалу міської ради від 29.06.2017 № 2163 “Про організацію вивезення 
твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019“, листа 
Львівської обласної державної адміністрації від 27.07.2017 № 
5/19-5489/0/2-17/1-15 (зареєстрованого у Львівській міській раді 28.07.2017 за № 
1.6-26170-001), виконавчий комітет вирішив: 
 1. Встановити: 
 1.1. Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів для населення 
згідно з додатком 1. 
 1.2. Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів для бюджетних 
установ та інших споживачів згідно з додатком 2. 
 1.3. Тарифи на вивезення рідких відходів згідно з додатком 3. 

 



 1.4. Тарифи на послуги з вивезення ремонтних відходів згідно з додатком 
4. 
 2. Визначити, що у вартість послуг з вивезення побутових відходів 
врахована вартість із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, 
утилізації та захоронення побутових відходів. 
 3. Вважати такими, що втратили чинність: 

3.1. Рішення виконавчого комітету від 05.09.2014 № 656 “Про 
встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів“. 

3.2. Рішення виконавчого комітету від 12.12.2014 № 960 “Про внесення 
змін до рішення виконавчого комітету від 05.09.2014 № 656“. 

3.3. Рішення виконавчого комітету від 13.01.2017 № 23 “Про внесення змін 
до рішення виконавчого комітету від 05.09.2014 № 656“. 

4. Це рішення набирає чинності з 1 вересня 2017 року. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 1 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ТАРИФИ  
на послуги з вивезення побутових відходів для населення 

 
 

№ 
з/п 

Найменування 
підприємства 

Тарифи на 
тверді побутові 
відходи з ПДВ 
(збирання та 
вивезення), 

грн./т 

Тарифи на 
великогабаритні 
відходи з ПДВ, 

грн./т 

1 2 3 4 

1. ЛКП ТФ “Львівспецкомунтранс“ 718,97 284,26 

2. ТзОВ “АВЕ Львів“ 785,94 352,89 

3. ТзОВ “ДВ-Екосвіт“ 802,05 368,42 

4. ТзОВ “Санком-Львів“ 742,96 0 

5. ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“  755,37 435,81 

6. ТзОВ “Грінера Україна“ 803 47,  305,00 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Візи: 
 
Директор департаменту  
житлового господарства  
та інфраструктури        І. Маруняк 
 
 
Директор департаменту  
економічного розвитку       І. Кулинич 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 2 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ТАРИФИ 
на послуги з вивезення побутових відходів 

для бюджетних установ та інших споживачів* 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
підприємства 

Бюджетні установи Інші споживачі 

Тарифи  
на тверді 
побутові 
відходи  
з ПДВ 

(збирання та 
вивезення), 

грн./т 

Тарифи 
на 

велико- 
габаритні 
відходи з 

ПДВ, 
грн./т 

Тарифи  
на тверді 
побутові 
відходи з 

ПДВ 
(збирання та 
вивезення), 

грн./т 

Тарифи  
на 

велико- 
габаритні 
відходи  
з ПДВ, 
грн./т 

1 2 3 4 5 6 

1. ЛКП ТФ 
“Львівспецкомун- 
транс“ 

753,21 297,79 855,92 338,40 

2. ТзОВ “АВЕ Львів“ 823,36 369,69 935,64 420,11 

3. ТзОВ “ДВ-Екосвіт“ 840,25 385,97 954,83 438,60 

4. ТзОВ 
“Санком-Львів“ 

778,34 0 884,48 0 

5. ТзОВ 
“Спецавтотранс- 
Львів“  

791,34 456,56 899,25 518,82 

6. ТзОВ “Грінера 
Україна“ 

8 24 10,  319,5  2  9 65 48,  363,09 

 
* розмір тарифу може зменшуватись на суму вартості утримання та 
обслуговування контейнерної тари і контейнерних майданчиків за наявності 
власних контейнерів 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 

Візи: 
 

Директор департаменту  
житлового господарства  
та інфраструктури        І. Маруняк 
 
Директор департаменту  
економічного розвитку       І. Кулинич 



          Додаток 3 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ТАРИФИ 
на вивезення рідких відходів 

 
 

№ 
з/п 

Найменування 
підприємства 

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

населення бюджетні 
установи 

інші 
споживачі 

1 2 3 4 5 

1. ЛКП ТФ “Львівспецкомунтранс“ 114,77 120,24 136,64 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Візи: 
 
Директор департаменту  
житлового господарства  
та інфраструктури        І. Маруняк 
 
 
Директор департаменту  
економічного розвитку       І. Кулинич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Додаток 4 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ТАРИФИ 
на послуги з вивезення ремонтних відходів 

 
 

№ 
з/п 

Найменування 
підприємства 

Тарифи на ремонтні відходи 
з ПДВ, грн./т 

населення бюджетні 
установи 

інші 
споживачі 

1 2 3 4 5 

1. ЛКП “ТФ “Львівспецкомунтранс“ 129,50 135,67 154,17 

2. ТзОВ “АВЕ Львів“ 324,78 340,24 386,64 

3. ТзОВ “ДВ-Екосвіт“ 368,41 385,95 438,59 

4. ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“ 356,01 372,97 423,83 

5. ТзОВ “Грінера Україна“ 272,01 284,96 323,82 

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Візи: 
 
Директор департаменту  
житлового господарства  
та інфраструктури        І. Маруняк 
 
 
Директор департаменту  
економічного розвитку       І. Кулинич 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про затвердження Порядку 
придбання житла гр. 
Лакоцькій О. Т.  
 
 

Розглянувши звернення громадянки Лакоцької Оксани Тарасівни, 
зареєстроване у Львівській міській раді 27.04.2017 за № 3-Л-33300-001, з метою 
впорядкування проживання мешканців гуртожитку 7-9 поверхів у будинку № 11 
на вул. І. Миколайчука, керуючись ухвалою міської ради від 27.04.2017 № 1876 
“Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть 
проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова“, 
виконавчий комітет вирішив: 
  1. Затвердити: 
 1.1. Порядок придбання житла громадянці Лакоцькій Оксані Тарасівні 
(додаток 1). 

1.2. Розподіл використання у 2017 році коштів з бюджету розвитку міського 
бюджету м. Львова на придбання житла для громадянки Лакоцької Оксани 
Тарасівни (додаток 2). 

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

 
 
  

Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            
       
 
         
 
 
 

 



          Додаток 1 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
  

 
ПОРЯДОК  

придбання житла громадянці Лакоцькій Оксані Тарасівні 
  

 
1. Цей Порядок визначає умови придбання житла громадянці Лакоцькій 

Оксані Тарасівні за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. 
Львова, передбачених ухвалою міської ради від 27.04.2017 № 1876 “Про 
внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок 
коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова“.  

2. Придбання житла громадянці Лакоцькій Оксані Тарасівні здійснюється 
на умовах співфінансування за рахунок її власних коштів.  

3. З метою перерахування коштів з міського бюджету м. Львова на 
поточний рахунок громадянки Лакоцької Оксани Тарасівни департамент 
житлового господарства та інфраструктури укладає договір з одним з 
державних банків України. 

4. Громадянка Лакоцька Оксана Тарасівна звертається до 
уповноваженого банку із заявою про відкриття поточного рахунку з спеціальним 
режимом використання (надалі – спеціальний рахунок). 

5. До заяви додається:  
5.1. Копія паспорта. 
5.2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Лакоцькій 

Оксані Тарасівні. 
5.3. Наказ директора департаменту житлового господарства та 

інфраструктури Львівської міської ради про погодження перерахування коштів 
на спеціальний рахунок. 

6. Після відкриття спеціального рахунку громадянка Лакоцька Оксана 
Тарасівна повідомляє його реквізити департамент житлового господарства та 
інфраструктури через надання копії договору про відкриття спеціального 
рахунку в уповноваженому банку. 

7. Підставою для перерахування коштів на спеціальний рахунок 
громадянки Лакоцької Оксани Тарасівни, відкритий в установі уповноваженого 
банку, є наказ директора департаменту житлового господарства та 
інфраструктури. 

8. Департамент житлового господарства та інфраструктури після 
отримання від громадянки Лакоцької Оксани Тарасівни реквізитів її спеціального 
рахунку перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у наказі директора 
департаменту житлового господарства та інфраструктури, про що повідомляє 
громадянку Лакоцьку Оксану Тарасівну протягом трьох робочих днів з дня 
перерахування коштів на її спеціальний рахунок. 

9. Для перерахування коштів з спеціального рахунку громадянка Лакоцька 
Оксана Тарасівна подає до уповноваженого банку заяву про перерахування 
коштів, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів на оплату за 



договором про купівлю-продаж квартири, а також згоду департаменту житлового 
господарства та інфраструктури на перерахування коштів з спеціального 
рахунку як оплату за договором. 

10. Якщо громадянка Лакоцька Оксана Тарасівна протягом шести місяців з 
дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в уповноваженому банку не 
уклала договір і не здійснила переказ коштів на оплату за квартиру, 
уповноважений банк самостійно повертає кошти з спеціального рахунку 
громадянки Лакоцької Оксани Тарасівни на рахунок департаменту житлового 
господарства та інфраструктури. 

11. Невикористані кошти департамент житлового господарства та 
інфраструктури повертає у міський бюджет м. Львова.  

12. Після отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про оформлення права власності на придбану 
квартиру зобов’язати громадянку Лакоцьку Оксану Тарасівну знятися з 
реєстрації з ліжко-місця кімнати № 112 гуртожитку на вул. І. Миколайчука, 11. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

 
В. о. начальника управління 
житлового господарства      С. Сало 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



          Додаток 2 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
 

РОЗПОДІЛ 
використання у 2017 році коштів з бюджету розвитку  

міського бюджету м. Львова на придбання житла  
для громадянки Лакоцької Оксани Тарасівни 

  
 
 

№№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові  Сума коштів 
з бюджету розвитку 
міського бюджету 

м. Львова, грн. 

1. Лакоцька Оксана Тарасівна 160000,00 

 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

 
В. о. начальника управління 
житлового господарства      С. Сало  

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про списання з балансу ЛМКП 
“Львівтеплоенерго“ основних 
засобів 
 
 

Розглянувши листа Львівського міського комунального підприємства 
“Львівтеплоенерго“ від 19.06.2017 № 20-6508 (зареєстрованого у Львівській 
міській раді 21.06.2017 за № 2-16063-25), відповідно до ухвали міської ради від 
12.07.2012 № 1595 “Про затвердження Положення про порядок списання майна, 
яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Львова“, у 
зв’язку з непридатністю основних засобів Львівського міського комунального 
підприємства “Львівтеплоенерго“ для подальшого використання виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Львівському міському комунальному підприємству “Львівтеплоенерго“: 
1.1. Списати з балансу підприємства непридатні для подальшого 

використання основні засоби на загальну суму 43016,14 грн. згідно з додатком. 
1.2. Придатні матеріали оприбуткувати, непридатні частини обладнання 

згідно з актами отриманих зворотних матеріалів – здати на металобрухт.  
Відповідальний: директор ЛМКП 
“Львівтеплоенерго“.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Додаток 
        до рішення виконкому 
        від _____________ №_____ 
 

 
ПЕРЕЛІК 

основних засобів, які непридатні для подальшого  
використання і підлягають списанню з балансу Львівського  

міського комунального підприємства “Львівтеплоенерго“ 
 

 

№ 
з/п 

Назва основних засобів, 
інвентарний номер, дата 
введення в експлуатацію 

Первісна 
вартість  

(грн.) 

Сума 
зносу 
(грн.) 

Залишкова 
вартість 

(грн.) 

1. Освітлювач ВНТ – 100 ХВО-2.0, 
інвентарний номер 118346,  
дата введення в експлуатацію – 
01.12.1982  

28 016,14 28 016,14 0,00 

2. Концентратомір KP-1, 
інвентарний номер 118441,  
дата введення в експлуатацію – 
01.09.2004  

15 000,00 15 000,00 0,00 

 Всього: 43 016,14 43 016,14 0,00 

 
 

 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
 
Начальник управління  
інженерного господарства       О. Одинець 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
19.05.2017 № 414 
 
 

Розглянувши документи, представлені управлінням комунальної 
власності департаменту 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 14.07.2016 № 777 “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 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 19.05.2017 № 414 “Про 
реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, які належать 
до комунальної власності територіальної громади м. Львова“, виклавши пункт 5 
додатка у новій редакції: 

 

№ 
з/п 

Адреса об’єкта Розмі- 
щення 

Індекс/літера 
приміщення 

Загаль-
на 

площа, 
кв. м 

Реквізити 
технічного 
паспорта 

При- 
мітка 

5. Братів  
Тимошенків, 2-А 

Перший 
поверх 

1-1, 1-2, 
1-3, 1-4, 
1-5, 1-6, 
1-7, 1-8, 
1-9, 1-10 

133,5 від 
15.06.2017 

№ 53 

 

 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
19.05.2017 № 414 
 
 

Розглянувши документи, представлені управлінням комунальної 
власності департаменту 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 14.07.2016 № 777 “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 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 19.05.2017 № 414 “Про 
реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення, які належать 
до комунальної власності територіальної громади м. Львова“, виклавши пункт 7 
додатка у новій редакції: 

 

№ 
з/п 

Адреса об’єкта Розмі- 
щення 

Індекс/літера 
приміщення 

Загаль-
на 

площа, 
кв. м 

Реквізити 
технічного 
паспорта 

При- 
мітка 

7. Володимира 
Великого, 11 

Перший 
поверх 

63-1, 63-2, 
63-3, 63-4, 

63-5 

46,5 від 
05.07.2017 

№ 615 

 

 
 

 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про втрату чинності рішення 
виконавчого комітету від 
29.12.2015 № 754 
 

Беручи до уваги рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх 
обтяжень від 05.12.2016 № 32714695, відповідно до Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" виконавчий комітет вирішив: 

вважати рішення виконавчого комітету від 29.12.2015 № 754 "Про внесення 
змін до рішення виконавчого комітету від 03.07.2015 № 410" таким, що втратило 
чинність. 

Львівський міський голова       А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про взяття на баланс ЛКП “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“ будівлі 
на вул. Січових Стрільців, 5 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Львівському комунальному підприємству “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради“ взяти на баланс будівлю під літерою “А-2“ загальною площею 
337,2 кв. м на вул. Січових Стрільців, 5 згідно з технічним паспортом, складеним 
Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро 
технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 05.04.2011 за інвентарним № 891. 

Відповідальний: директор ЛКП “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про взяття на баланс ЛКП “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“ 
нежитлових приміщень на вул. 
Замарстинівській, 41  
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, на підставі листа Львівського комунального 
підприємства “Варшавське-407“ від 07.07.2017 № 2-17636-2302 виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Львівському комунальному підприємству “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради“ взяти на баланс нежитлові приміщення цокольного поверху будівлі 
під літерою “А4-1“ під індексами 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, першого поверху будівлі 
під літерою “А3-1“ під індексом 7 загальною площею 208,3 кв. м на вул. 
Замарстинівській, 41 згідно з технічним паспортом, складеним Обласним 
комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки“ 08.04.2014 за інвентарним № 367. 

Відповідальний: директор ЛКП “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про вирішення питання 
балансового обліку будівлі на 
вул. Городоцькій, 139 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, на підставі листа Франківської районної адміністрації 
від 28.03.2017 № 4-35-858 виконавчий комітет вирішив: 

1. Львівському комунальному підприємству “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради“ взяти на баланс будівлю під літерою “А-3“ загальною площею 
468,9 кв. м на вул. Городоцькій, 139 згідно з технічним паспортом, складеним 
Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро 
технічної інвентаризації та експертної оцінки“ 01.04.2016 за інвентарним № 82. 

Відповідальний: директор ЛКП “Агенція 
ресурсів Львівської міської ради“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про вирішення питання 
балансового обліку нежитлових 
приміщень на вул. Окружній, 29 
 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, ухвалами міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про 
розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ 
та від 09.02.2017 № 1478 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет 
Львівської міської ради“, на підставі листа Франківської районної адміністрації 
від 28.03.2017 № 4-35-858 виконавчий комітет вирішив: 

1. Львівському комунальному підприємству “Агенція ресурсів Львівської 
міської ради“ взяти на баланс нежитлові приміщення цокольного поверху під 
індексами I, II, III, IV, першого поверху під індексами I, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 
мезоніну під індексами I, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10 загальною площею 204,7 кв. м на вул. 
Окружній, 29 згідно з технічним паспортом, складеним Обласним комунальним 
підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та 
експертної оцінки“ 08.04.2003. 

Відповідальний: директор ЛКП “Агенція  
ресурсів Львівської міської ради“. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий  

 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про реєстрацію права комунальної 
власності на будівлі, які належать до 
комунальної власності територіальної 
громади м. Львова 
 
 

З метою врегулювання відносин власності щодо будівель, які належать до 
комунальної власності територіальної громади м. Львова, розглянувши 
документи, представлені управлінням комунальної власності департаменту 
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 14.07.2016 № 777 “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 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив: 

1. Зареєструвати територіальній громаді м. Львова в особі Львівської 
міської ради право комунальної власності на будівлі, які належать до 
комунальної власності територіальної громади м. Львова (перелік додається). 

2. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права 
комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Відповідальний: начальник  
управління комунальної власності  
департаменту економічного розвитку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



                       
                       Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 

 
 

ПЕРЕЛІК 
будівель, на які реєструється право комунальної власності  

територіальної громади м. Львова в особі Львівської міської ради 
 

 

№№ 
з/п 

Адреса 
об’єкта 

Розміщення Індекс/літера  
приміщення 

Загальна 
площа,  

кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

Приміт-
ка 

1. В. Липинського, 6-А Будівля Б-1 356,8 від 04.11.2009  

2. В. Липинського, 54 Будівля Б 385,0 від 05.12.2016  

3. Гетьмана І. Мазепи, 3-А Будівля А-2 308,1 від 07.05.2008  

 
 
 
 

Керуючий справами  
виконкому             М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

 
Начальник управління 
комунальної власності          І. Свистун 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про реєстрацію права комунальної 
власності на нежитлові приміщення, 
які належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Львова 
 

З метою врегулювання відносин власності щодо нежитлових приміщень, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, 
розглянувши документи, представлені управлінням комунальної власності 
департаменту 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 14.07.2016 № 777 “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 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив: 

1. Зареєструвати територіальній громаді м. Львова в особі Львівської 
міської ради право комунальної власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, є 
ізольованими, не належать до житлового фонду, не перебувають у загальному 
користуванні мешканців будинку та не є допоміжними (перелік додається). 

2. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права 
комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Відповідальний: начальник  
управління комунальної власності  
департаменту економічного розвитку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



                       Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
      

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень, на які реєструється право комунальної власності  

територіальної громади м. Львова в особі Львівської міської ради 
 
 

№№ 
з/п 

Адреса 
об’єкта 

Розміщення Індекс/літера  
приміщення 

Загаль-
на 

площа, 
кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

Приміт-
ка 

1. С. Васильківського, 9 Перший поверх 39-1, 39-2, 39-3, 39-4,  
39-5, 39-6, 39-7, 39-8 

88,7 від 17.06.2010 № 17  

2. Володимира Великого, 39 Підвал 1, 2 48,9 від 10.04.2006 № 707  

3. А. Горської, 2 Перший поверх 62 3,3 від 21.04.2017 № 83  

4. А. Горської, 2 Перший поверх 73 9,8 від 21.04.2017 № 83  

5. Є. Коновальця, 18 Напівпідвал XIV 27,9 від 28.10.2010 № 19  

 
 
 

Керуючий справами  
виконкому             М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

 
Начальник управління 
комунальної власності          І. Свистун 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про реєстрацію права комунальної 
власності на нежитлові приміщення, 
які належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Львова 
 

З метою врегулювання відносин власності щодо нежитлових приміщень, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, 
розглянувши документи, представлені управлінням комунальної власності 
департаменту 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 14.07.2016 № 777 “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 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив: 

1. Зареєструвати територіальній громаді м. Львова в особі Львівської 
міської ради право комунальної власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, є 
ізольованими, не належать до житлового фонду, не перебувають у загальному 
користуванні мешканців будинку та не є допоміжними (перелік додається). 

2. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права 
комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Відповідальний: начальник  
управління комунальної власності  
департаменту економічного розвитку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий  

 

 



 

 

2 

                      Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 

 
ПЕРЕЛІК 

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

 
 

№№ 
з/п 

Адреса 
об’єкта 

Розміщення Індекс/літера приміщення Загаль-
на 

площа, 
кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

Приміт-
ка 

1. Зарицьких, 38 Цокольний 
поверх 

1, 2, 3, 4, 5 48,1 від 16.11.1998 № 942  

2. Каліча Гора, 14 Підвал 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 
15-7, 15-8, 15-9, 15-10, 15-11 

78,2 від 25.01.2001 № 927  

3. М. Коперника, 22 Підвал 27-1, 27-2, 27-3 35,3 від 30.06.2011 № 892  

4. М. Коперника, 39 Перший поверх 22-1, 22-2, 23-1 47,9 від 22.05.1997 № 925  

5. Т. Костюшка, 2 Другий поверх 10-1, 10-2, 10-3 69,5 від 11.10.2007 № 891  

 
 
 

Керуючий справами  
виконкому             М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

 
Начальник управління 
комунальної власності          І. Свистун 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про реєстрацію права комунальної 
власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Львова 
 

З метою врегулювання відносин власності щодо нежитлових приміщень, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, 
розглянувши документи, представлені управлінням комунальної власності 
департаменту 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 14.07.2016 № 777 “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 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив: 

1. Зареєструвати територіальній громаді м. Львова в особі Львівської 
міської ради право комунальної власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, є 
ізольованими, не належать до житлового фонду, не перебувають у загальному 
користуванні мешканців будинку та не є допоміжними (перелік додається). 

2. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права 
комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Відповідальний: начальник  
управління комунальної власності  
департаменту економічного розвитку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



2 

                       Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 

 
 

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень, на які реєструється право комунальної власності  

територіальної громади м. Львова в особі Львівської міської ради 
 

 

№№ 
з/п 

Адреса 
об’єкта 

Розміщення Індекс/літера приміщення Загаль-
на 

площа, 
кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

Приміт-
ка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. С. Бандери, 33 Перший поверх 17-1, 17-2, 17-3 38,5 від 01.11.2012 № 3/2  

2. С. Бандери, 47 Цокольний 
поверх 

10-1 20,0 від 27.10.2010 № 7  

3. С. Бандери, 47-А Цокольний 
поверх/підвал 

IV, V, VII, VIII, IX, X, XII 63,3 від 27.10.2010 № 7  

4. Т. Бой-Желенського, 16 Підвал II, III, IV, V 29,0 від 18.09.2006 № 635  

5. Володимира 
Великого, 5 

Перший поверх 100-1, 100-2, 100-3, 100-4, 
100-5, 100-6, 100-7, 100-8 

41,7 від 25.04.2008 № 615  

6. Героїв  
Майдану, 18 

Підвал XII, XIII 25,5 від 18.12.1987 № 53  

7. М. Глинки, 1 Будівля 
(літера “Б-1“) 

1 10,7 від 17.03.1999  

8. А. Мельника, 14 
 
 

Напівпідвал 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 25,0 від 02.08.2006 № 23  
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1 2 3 4 5 6 7 

9. Новий Світ, 11 Напівпідвал 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 
13-6 

37,3 від 04.01.2008 № 5  

10. Генерала 
Т. Чупринки, 16-А 

Підвал 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 46,1 від 10.09.2004 № 2  

 
 
 
 
 

Керуючий справами  
виконкому            М. Литвинюк 

 
 

Віза: 
 
Начальник управління 
комунальної власності          І. Свистун 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про реєстрацію права комунальної 
власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Львова 
 

З метою врегулювання відносин власності щодо нежитлових приміщень, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, 
розглянувши документи, представлені управлінням комунальної власності 
департаменту 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 14.07.2016 № 777 “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 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив: 

1. Зареєструвати територіальній громаді м. Львова в особі Львівської 
міської ради право комунальної власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, є 
ізольованими, не належать до житлового фонду, не перебувають у загальному 
користуванні мешканців будинку та не є допоміжними (перелік додається). 

2. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права 
комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Відповідальний: начальник  
управління комунальної власності  
департаменту економічного розвитку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий  
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                      Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень, на які реєструється право комунальної власності  

територіальної громади м. Львова в особі Львівської міської ради 
 

№№ 
з/п 

Адреса 
об’єкта 

Розміщення Індекс/літера приміщення Загаль-
на 

площа, 
кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

Приміт-
ка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Академіка  
В. Гнатюка, 5/7 

Підвал V, XXI, XXIX 691,7 від 28.09.2004 № 891  

Третій поверх 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 14, 14-а, 14-б, 15, 
16, 17, LV, LVI 

Четвертий 
поверх 

4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 8-а, 8-б, 9, 10, 11, 
11-а, 11-б, 12, 12-а, 12-б, 13, 14, 

15, 15-а, 16, 17, 18, 19,  
LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, 

LXVI, LXVII, LXIII 

2. Академіка  
В. Гнатюка, 5/7 

Підвал I, XI, XXIV, XXV, XXVI, XXXI, 
XXXII 

967,0 від 28.09.2004 № 891  

Перший поверх 23-1, 23-2, 23-3, 23-6, 27-1, 28-1, 
XXXVII, XL 

Другий поверх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 13-а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 

XLVI, XLVII 
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Третій поверх 1, 1-а, 1-б, 2, 24, 25, 26, 27, 28,  
L, LI, LII, LIII, LIV 

3. Шептицьких, 16 Гараж І 23,5 від 25.04.2017 № 144  

4. Шептицьких, 16 Гараж ІІ 21,8 від 25.04.2017 № 144  

5. П. Дорошенка, 28 Перший поверх 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 54,2 від 11.04.2014 № 890  

6. Городоцька, 31 Перший поверх 21-1, 21-2, 21-3 64,4 від 11.04.2014 № 151  

7. С. Бандери, 33 Цокольний 
поверх 

15-1, 15-2, 15-3 19,0 від 03.07.2008 № 3  

8. М. Вербицького, 5 Підвал ХІ, ХІІ 45,7 від 30.09.2015 № 922  

9. Галицька, 21 П’ятий поверх 50, 51, 52 39,7 від 17.04.2012 № 878  

10. М. Вороного, 5 Перший поверх 10-5, 10-6 35,3 від 10.07.2006 № 897  

11. Валова, 2 Другий поверх 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-9, 
9-10, 9-11, 9-12, 9-13, 9-14, 9-15, 

9-16, 9-21, 9-22, 9-23, 9-24 

249,4 від 20.08.2008 № 881  

 
 
 
 

Керуючий справами  
виконкому             М. Литвинюк 

 
 
Віза: 

 
Начальник управління 
комунальної власності          І. Свистун 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про реєстрацію права комунальної 
власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Львова 
 

З метою врегулювання відносин власності щодо нежитлових приміщень, 
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, 
розглянувши документи, представлені управлінням комунальної власності 
департаменту 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 14.07.2016 № 777 “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 02.12.2016 № 1134 
“Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив: 

1. Зареєструвати територіальній громаді м. Львова в особі Львівської 
міської ради право комунальної власності на нежитлові приміщення, які 
належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова, є 
ізольованими, не належать до житлового фонду, не перебувають у загальному 
користуванні мешканців будинку та не є допоміжними (перелік додається). 

2. Управлінню комунальної власності департаменту економічного 
розвитку вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права 
комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Відповідальний: начальник   
управління комунальної власності  
департаменту економічного розвитку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
економічного розвитку. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий  
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                       Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
      
 

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень, на які реєструється право комунальної власності 

територіальної громади м. Львова в особі Львівської міської ради 
 
 

№№ 
з/п 

Адреса 
об’єкта 

Розміщення Індекс/літера приміщення Загаль-
на 

площа, 
кв. м 

Реквізити технічного 
паспорта 

Приміт-
ка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. М. Садовського, 2 Цокольний 
поверх 

11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6 51,9 від 05.04.2017 № 785  

2. М. Садовського, 3 Цокольний 
поверх 

III 15,9 від 05.04.2017 № 786  

3. М. Садовського, 10 Цокольний 
поверх 

10-1, 10-2, 10-3, VI 40,7 від 05.04.2017 № 785  

4. Г. Смольського, 10 Перший поверх 1-1, 1-2, 1-3 42,8 від 05.04.2017 № 787  

5. Й. Сліпого, 6 Цокольний 
поверх 

9-1 13,7 від 05.04.2017 № 310  

6. Й. Сліпого, 6 Цокольний 
поверх 

8-1, 8-2, 8-3 17,6 від 05.04.2017 № 310  

7. П. Римлянина, 7 Підвал Ia, III, IV 22,6 від 05.04.2017 № 836  

8. Родини 
Крушельницьких, 3 

Десятий 
поверх 

3-1, 3-2, 3-3, 3-4 
 

47,5 від 05.04.2017 № 305  

9. Родини 
Крушельницьких, 24 

 

Підвал 6-2, 6-3 20,5 від 05.04.2017 № 308  



 

 

3 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Ю. Романчука, 3 Підвал 7а-1, 7а-2 23,4 від 05.04.2017 № 173  

11. Генерала  
М. Тарнавського, 6 

Підвал 8-1, 8-2 30,0 від 05.04.2017 № 311  

12. Генерала 
М. Тарнавського, 8 

Підвал XVI, XVII 25,4 від 05.04.2017 № 311  

13. Генерала  
М. Тарнавського, 33 

Цокольний 
поверх 

2 23,3 від 05.04.2017 № 310  

14. Генерала  
М. Тарнавського, 61 

Цокольний 
поверх 

15-1 11,6 від 05.04.2017 № 310  

15. Шота Руставелі, 1 Цокольний 
поверх 

49-1, 49-2, 49-3, 49-4, 49-5, 49-6, 
49-7, 49-8, 49-9, 49-10 

89,0 від 05.04.2017 № 314  

16. Шота Руставелі, 8 Перший поверх 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7,  
5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12 

175,9 від 05.04.2017 № 949  

17. У. Кармалюка, 9 Цокольний 
поверх 

8-1 16,4 від 11.05.2017 № 847  

18. Й. Коциловського, 10 Перший поверх I, II, III 21,9 від 26.01.2017 № 294  

19. Личаківська, 32 Цокольний 
поверх 

17-1, 17-2, 17-3, 17-4 31,6 від 10.04.2017 № 844  

20. Й. Сліпого, 19 Напівпідвал 3-1, 3-2, 3-3 18,7 від 16.02.2012 № 309  

21. Харківська, 6 Підвал I, II, III 94,2 від 08.12.2016 № 793  

Перший поверх 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 

 
Керуючий справами  
виконкому             М. Литвинюк 

 
Віза: 

 
Начальник управління 
комунальної власності          І. Свистун 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про затвердження детального 
плану території, обмеженої вул. 
Тернопільською, вул. Луганською, 
вул. Професора П. Буйка, вул. 
Панаса Мирного 

 
 
Керуючись ст. ст. 8, 19, п. 3 ст. 10 Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності“, ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 № 555 “Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні“, враховуючи матеріали розгляду пропозицій, поданих в 
рамках громадського слухання щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення детального плану території, обмеженої вул. Тернопільською, вул. 
Луганською, вул. Професора П. Буйка, вул. Панаса Мирного у м. Львові, 
протокол засідання № 4 архітектурно-містобудівної ради управління архітектури 
та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 
26.04.2017, ухвалу міської ради від 18.09.2014 № 3840 “Про затвердження 
містобудівної документації “План зонування території міста Львова: 
Франківський та Сихівський райони“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити детальний план території, обмеженої вул. Тернопільською, 
вул. Луганською, вул. Професора П. Буйка, вул. Панаса Мирного, у складі з 
розробленою планувальною структурою забудови території, планом червоних 
ліній вулично-дорожньої мережі, схемою функціонального зонування території 
(планом зонування території) з визначенням містобудівних умов та обмежень 
забудови земельних ділянок, пропозиціями з інженерного забезпечення та 
захисту території, заходами щодо дотримання санітарно-гігієнічних, 
протипожежних нормативів, вимог з ліквідації аварійних ситуацій та реалізації 
детального плану території. 

2. Департаменту містобудування здійснювати надання вихідних даних на 
проектування об’єктів містобудування, відведення нових земельних ділянок та 
зміну цільового призначення раніше відведених земельних ділянок відповідно 
до містобудівної документації: затвердженого детального плану території, 
обмеженої вул. Тернопільською, вул. Луганською, вул. Професора П. Буйка, вул. 
Панаса Мирного (Сихівський район), та проектів землеустрою щодо 
впорядкування території. 

Відповідальний: директор департаменту 
містобудування. 

 



3. Управлінню земельних ресурсів департаменту містобудування на 
підставі затвердженого детального плану території передбачити фінансування з 
розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для 
містобудівних потреб з метою затвердження у встановленому порядку. 

Відповідальний: начальник управління  
земельних ресурсів департаменту 
містобудування. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий  

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про розроблення детального 
плану території у районі вул. 
Лижв’ярської  
 
 

Розглянувши звернення громадянки Сердюк Галини Всеволодівни від 
26.05.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 26.05.2017 за                                  
№ 3-С-41557-2401), керуючись ст. ст. 8, 19, п. 3 ст. 10 Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності“, ст. 31 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 
25.04.2011 № 555 “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Дозволити розроблення детального плану території у районі вул. 
Лижв’ярської відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і 
правил, генерального плану м. Львова та положень затвердженої містобудівної 
документації (схема додається). 

2. Визначити:  
2.1. Замовником розроблення детального плану території – управління 

архітектури та урбаністики департаменту містобудування з залученням 
фінансових джерел організацій, зацікавлених у розробленні містобудівної 
документації. 

2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 
території – громадянку Сердюк Галину Всеволодівну. 

3. Громадянці Сердюк Галині Всеволодівні: 
3.1. На конкурсній основі визначити ліцензовану проектну організацію – 

розробника детального плану території з укладенням відповідного договору. 
3.2. Скласти з розробником детального плану території завдання на його 

розроблення. 
3.3. Забезпечити розроблення містобудівної документації: 
3.3.1. Відповідно до вимог ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального 

плану території“. 
3.3.2. Разом з розробленням планувальної структури забудови території, 

плану червоних ліній вулично-дорожньої мережі; з визначенням містобудівних 
умов та обмежень забудови земельних ділянок у комплексі з оточуючою 
забудовою на суміжних територіях; з пропозиціями з інженерного забезпечення 
та захисту території; з необхідними заходами щодо дотримання 
природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних нормативів та вимог з 
ліквідації аварійних ситуацій. 

 



3.3.3. З врахуванням інтересів власників нерухомості та дійсних 
землекористувачів у межах визначеної території. 

3.3.4. З додатком на електронному носії, виконаним ліцензованою 
геодезичною організацією у цифровому вигляді (формату ДіЕмЕф) з прив’язкою 
до місцевої системи координат контурів проектованих об’єктів, вулиць, проїздів 
та роздруківкою їх координат. 

3.4. Сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної 
документації відповідно до вимог ст. 21 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“. 

4. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування: 
4.1. Надати визначеному у встановленому порядку розробнику 

містобудівної документації вихідні дані на розроблення детального плану 
території.  

4.2. Погодити детальний план території з: 
4.2.1. Державним підприємством “Державний інститут проектування міст 

“Містопроект“ (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та 
уточнення рішень затвердженого генерального плану м. Львова). 

4.2.2. Управлінням охорони історичного середовища. 
4.3. Після розроблення детального плану для врахування громадських 

інтересів звернутись з заявою до управління “Секретаріат ради“ про проведення 
громадських слухань. 
      Відповідальний: начальник управління  
      архітектури та урбаністики департаменту  
      містобудування. 

5. Управлінню “Секретаріат ради“ забезпечити у встановленому порядку 
проведення громадських слухань містобудівної документації з врахуванням пп. 
3, 4, 5 п. 3 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“. 

Відповідальний: начальник управління  
“Секретаріат ради“. 

6. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування 
подати виконавчому комітету на затвердження детальний план території у 
районі вул. Лижв’ярської з врахуванням здійснених погоджень та результатів 
громадського обговорення. 
      Відповідальний: начальник управління  
      архітектури та урбаністики департаменту  
      містобудування. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
містобудування. 

 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 
        до рішення виконкому 
        від ____________ № ____ 
 
 

СХЕМА 
детального плану території у районі вул. Лижв’ярської 

 
 

 
 

 
 
 
Умовні позначення: 

 - територія, охоплена детальним планом 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 
Віза: 
 
Начальник управління  
архітектури та урбаністики      Ю. Чаплінський  

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
27.03.2017 № 232  
 
 
 Розглянувши звернення громадянина Мельника Ростислава Леонідовича 
від 20.07.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 21.07.2017 за № 
З-М-61005-2401), беручи до уваги відкоригований містобудівний розрахунок 
“Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. 
Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. 
Ярославенка, 30“, виконавчий комітет вирішив: 
  внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 27.03.2017 № 
232 “Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на будівництво гр. Мельником Р. Л. багатоквартирного житлового 
будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною 
дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою 
котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30“, виклавши пункт 2.1 у новій редакції: 

“2.1. Гранично допустима висота будівель – 10,20 м, 19,00 м 
(максимально до парапету даху) відповідно до містобудівного розрахунку.“. 

 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проектування об’єкта 
будівництва на будівництво ПП “Озерна 
алея“ багатоквартирного житлового будинку з 
вбудованими приміщеннями громадського 
призначення, з підземним паркінгом та 
трансформаторною підстанцією на вул. 
Володимира Великого, 2-А 
 

Розглянувши звернення приватного підприємства “Озерна алея“ від 
21.07.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 22.07.2017 за № 
2-19031/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними 
показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення, з підземним паркінгом та 
трансформаторною підстанцією на вул. Володимира Великого, 2-А, витяг з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.03.2017 № 
НВ-4604802702017, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового права від 15.05.2017 (реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1249402946101), керуючись Законом України 
“Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для будівництва 
приватним підприємством “Озерна алея“ багатоквартирного житлового будинку 
з вбудованими приміщеннями громадського призначення, з підземним паркінгом 
та трансформаторною підстанцією на вул. Володимира Великого, 2-А 
(додаються). 

2. Приватному підприємству “Озерна алея“: 
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проектованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, 

який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного 
контролю у м. Львові 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 директора департаменту 
містобудування. 

 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 

 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 

 
МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ  

ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 
на будівництво багатоквартирного житлового будинку 

з вбудованими приміщеннями громадського призначення, 
з підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією 

на вул. Володимира Великого, 2-А 
 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення, з підземним паркінгом та 
трансформаторною підстанцією на вул. Володимира Великого, 2-А. 

1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “Озерна алея“, 
м. Львів, вул. Героїв УПА, 73. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове 
призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови; категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови відповідно до витягу з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку від 06.03.2017 № НВ-4604802702017. 

Цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає 
містобудівній документації на місцевому рівні. Згідно з планом зонування 
територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 
3840) зона Г-2 – зона центру ділової та громадської діяльності районного 
значення (підцентри). 
 

2. Містобудівні умови та обмеження 
 

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у 
метрах – 36,90 м (10 поверхів); 43,30 м (12 поверхів); 48,90 м (14 поверхів), що 
визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
конструктивної частини будівлі. 

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

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 1305 
люд/га 

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд 
– відповідно до вимог ДБН-360-92** “Містобудування. Планування і забудова 



міських і сільських поселень“ (зі змінами), нормативних документів та вимог 
рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання 
виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих 
об’єктів“. 

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 розміщена поза межами історичного 
ареалу. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності“, а також відповідно до Державних 
будівельних норм. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих 
інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). 

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

Віза: 
 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики      Ю. Чаплінський 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про затвердження містобудівних умов 
та обмежень для проектування об’єкта 
будівництва на будівництво гр. гр. 
Буским Н. М. та Лукашевою А. О. 
багатоквартирного житлового будинку з 
підземними паркінгами на вул. Я. 
Ярославенка, 17-А 
 

Розглянувши звернення громадян Буского Назара Миколайовича та 
Лукашевої Аліни Олександрівни від 21.07.2017 (зареєстроване у Львівській 
міській раді 21.07.2017 за № З-Б-60696/АП-2401), містобудівний розрахунок 
будівництва житлового будинку на вул. Я. Ярославенка, 17-А, беручи до уваги 
інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного, реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 
нерухомого майна від 10.10.2016 № 70156973 та від 10.06.2017 № 70156351, 
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.07.2017 № 
НВ-4605367732017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
будівництва на будівництво громадянами Буским Назаром Миколайовичем та 
Лукашевою Аліною Олександрівною багатоквартирного житлового будинку з 
підземними паркінгами на вул. Я. Ярославенка, 17-А (додаються). 

2. Громадянам Бускому Назару Миколайовичу та Лукашевій Аліні 
Олександрівні: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 
забезпечення проектованого об’єкта. 

2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, 
який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного 
контролю у м. Львові 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 директора департаменту 
містобудування. 

 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 

 



          Додаток 
 
         Затверджено 
        рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 

 
МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 
на будівництво багатоквартирного житлового будинку 
з підземними паркінгами на вул. Я. Ярославенка, 17-А 

 
 

1. Загальні дані 
 

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – нове будівництво на вул. Я. Ярославенка, 17-А. 

1.2. Інформація про замовника – громадянин Буский Назар 
Миколайович, Львівська область, Пустомитівський район, с. Оброшино, вул. І. 
Богуна, 55, громадянка Лукашева Аліна Олександрівна, м. Львів, вул. В. Івасюка, 
6/1. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове 
призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку; категорія земель – землі житлової та 
громадської забудови відповідно до витягу з Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку від 17.07.2017 № НВ-4605367732017. 

Цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає 
містобудівній документації на місцевому рівні. Згідно з планом зонування 
територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалою міської ради від 
18.09.2014 № 3840, та згідно з ухвалою міської ради від 29.06.2017 № 2162 зона 
Ж-1 – зона садибної житлової забудови з допустимим видом забудови 
(багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів) (протокол містобудівної ради 
від 23.06.2017 № 8).  

 
2. Містобудівні умови та обмеження 

 
2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у 

метрах – 4 поверхи включно – 15,00 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні 
землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і 18,00 м до 

гребеня даху. 
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 

– 59 % (протокол містобудівної ради від 23.06.2017 № 8). 
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової 

забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з 
п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень“ (зі змінами) для 4-поверхового будинку – 495 люд./га 

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



– відстань від проектованого багатоквартирного житлового будинку з 
підземними паркінгами на вул. Я. Ярославенка, 17-А до червоної лінії вул. Я. 
Ярославенка – 60,00 м, до існуючого двоповерхового житлового будинку зі 
східної сторони – 30,00 м  

Відстані до інших існуючих будинків та споруд приймати згідно з додатком 
3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень“ (зі змінами). 

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. Я. Ярославенка, 17-А 
розміщена у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з 
дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог управління охорони 
історичного середовища (лист від 27.03.2017 № 0004-659). 

Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного 
об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої 
споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів. 

Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його 
в управлінні охорони історичного середовища. Проектом врахувати вимоги 
збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням 
виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного 
ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“. 

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих 
інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). 

При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну 
відстань з зони будівництва. 

 
 

 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики      Ю. Чаплінський 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про затвердження містобудівних умов та 
обмежень для проектування об’єкта 
будівництва на будівництво фізичною 
особою – підприємцем Любіцькою Б. В. 
кафе загального типу на 50 посадочних 
місць на вул. Генерала Т. Чупринки, 70-А 
 
 

Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Любіцької Богдани 
Василівни від 24.07.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 24.07.2017 за 
№ 3-ФОП-61186/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними 
показниками будівництва кафе загального типу на 50 посадочних місць на вул. 
Генерала Т. Чупринки, 70-А, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 02.06.2017 № НВ-4605160552017, витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
23.07.2013 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 82737646101), 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
будівництва на будівництво фізичною особою – підприємцем Любіцькою 
Богданою Василівною кафе загального типу на 50 посадочних місць на вул. 
Генерала Т. Чупринки, 70-А (додаються). 

2. Фізичній особі – підприємцю Любіцькій Богдані Василівні: 
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проектованого об’єкта. 
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, 

який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та 
провести його експертизу згідно з законодавством України. 

2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного 
контролю у м. Львові 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 директора департаменту 
містобудування. 
 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 

 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 

 
МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ  

ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 
на будівництво кафе загального типу на 50 посадочних місць 

на вул. Генерала Т. Чупринки, 70-А 
 

1. Загальні дані 
 

 1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 
ділянки – будівництво кафе загального типу на 50 посадочних місць на вул. 
Генерала Т. Чупринки, 70-А. 

1.2. Інформація про замовника – фізична особа – підприємець Любіцька 
Богдана Василівна, м. Львів, вул. Любінська, 89/72. 

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове 
призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі; категорія земель – землі житлової та громадської забудови відповідно 
до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 
02.06.2017 № НВ-4605160552017. 

Цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає 
містобудівній документації на місцевому рівні. Згідно з планом зонування 
територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 
3840) зона Г-2 – торгово-ділова зона місцевого значення. 

 
2. Містобудівні умови та обмеження 

 
2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у 

метрах – 10,60 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивної частини будівлі. 

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 
– 80 %. 

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

2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд 
– відповідно до вимог ДБН-360-92** “Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень“ (зі змінами), нормативних документів та вимог 
рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання 
виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих 
об’єктів“. 

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 розміщена у межах історичного 
ареалу. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Законів України “Про 
охорону культурної спадщини“, “Про регулювання містобудівної діяльності“ та 
державних будівельних норм. 

2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих 
інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). 

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

Віза: 
 
Начальник управління 
архітектури та урбаністики      Ю. Чаплінський 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про відмову ПП “Декор-Арт-Конструкції“ у 
наданні містобудівних умов та обмежень 
на будівництво автогазозаправного 
пункту на вул. Зеленій, 252 
 
 

Розглянувши звернення приватного підприємства “Декор-Арт-Конструкції“ 
від 21.07.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 22.07.2017 за № 
2-19029/АП-2401), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, відповідно до ч. 4 ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності“, беручи до уваги неподання визначеного для прийняття рішення 
переліку документів, виконавчий комітет вирішив: 

відмовити приватному підприємству “Декор-Арт-Конструкції“ у наданні 
містобудівних умов та обмежень на будівництво автогазозаправного пункту на 
вул. Зеленій, 252. 

 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про відмову ПП “Декор-Арт-Конструкції“ у 
наданні містобудівних умов та обмежень 
на будівництво автогазозаправного 
пункту на розі вул. Кульпарківської – вул. 
Садової 
 
 

Розглянувши звернення приватного підприємства “Декор-Арт-Конструкції“ 
від 21.07.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 22.07.2017 за № 
2-19028/АП-24), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, відповідно до ч. 4 ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності“, беручи до уваги неповний перелік документів, необхідних для 
прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень, та виявлення 
недостовірних даних, виконавчий комітет вирішив: 

відмовити приватному підприємству “Декор-Арт-Конструкції“ у наданні 
містобудівних умов та обмежень на будівництво автогазозаправного пункту на 
розі вул. Кульпарківської – вул. Садової. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про відмову ПП “Жером“ у наданні 
містобудівних умов та обмежень на 
реконструкцію з розширенням будівлі 
лазні з кімнатами для відпочинку на 
вул. Брюховицькій, 41 
 
 

Розглянувши звернення приватного підприємства “Жером“ від 19.07.2017 
(зареєстроване у Львівській міській раді 25.07.2017 за № 2-19318/АП-2401), 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно 
до ч. 4 ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, беручи 
до уваги неподання приватним підприємством “Жером“ визначеного для 
прийняття рішення переліку документів та недостовірні відомості у документах, 
виконавчий комітет вирішив: 

відмовити приватному підприємству “Жером“ у наданні містобудівних 
умов та обмежень на реконструкцію з розширенням будівлі лазні з кімнатами 
для відпочинку на вул. Брюховицькій, 41. 

 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

Про відмову ПП “Орест“ у наданні 
містобудівних умов та обмежень на 
будівництво закладу громадського 
харчування кафе-бару на вул. 
Чигиринській, 24 зі знесенням 
існуючої будівлі павільйону 
 
 

Розглянувши звернення приватного підприємства “Орест“ від 25.07.2017 
(зареєстроване у Львівській міській раді 25.07.2017 за № 2-19215/АП-2401), 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно 
до ч. 4 ст. 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, беручи 
до уваги неподання визначених ч. 3 ст. 29 Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності“ документів, необхідних для прийняття рішення про 
надання містобудівних умов та обмежень, виконавчий комітет вирішив: 

відмовити приватному підприємству “Орест“ у наданні містобудівних умов 
та обмежень на будівництво закладу громадського харчування кафе-бару на 
вул. Чигиринській, 24 зі знесенням існуючої будівлі павільйону. 

 
 

 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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