ПОГОДЖУЮ
___________ М. Литвинюк
Керуючий справами
виконкому
__21___лютого 2017 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
Львівської міської ради
24 лютого 2017 року

Початок о 10 год. 00 хв.

1.
Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2017 рік.
Доповідає: директор департаменту фінансової політики О. Іщук.
2.
Про розгляд скарги гр. Крука Б. М.
Доповідає: директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич.
3.
Про надання ЛКП «Зелений Львів» функцій замовника.
Доповідає: начальник управління інвестицій та проектів О. Сивак.
4.
Про затвердження переліку та тарифів на платні соціальні послуги
Львівського міського територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
Доповідає: начальник управління соціального захисту Н. Демкович.
5.
Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціальнопобутових питань учасникам антитерористичної операції – мешканцям
м. Львова.
Доповідає: в. о. директора Львівського центру надання послуг учасникам
бойових дій В. Трущак.
6.
Про внесення змін до списку землекористувачів і землевласників
Личаківського району м. Львова, затвердженого рішенням виконавчого комітету
від 06.02.1998 № 51.
Доповідає: в. о. начальника управління земельних ресурсів Е. Колос.
7.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 693.
Доповідає: начальник управління транспорту В. Щир.
8.
Про передачу у господарське відання ПАТ «Львівгаз» мереж
газопостачання на об’єкті «Будівництво мереж газопостачання до
індустріального парку Рясне-2».
Доповідає: в. о. начальника управління інженерного господарства О. Одинець.
9.
Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, яким
дозволено вести квартирний облік.
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10. Про надання квартирам №№ 116, 132, 136, 137, 155, 199 на
вул. Інструментальній, 45 та квартирам №№ 15, 40, 104, 125, 153 на
просп. Червоної Калини, 58-Б статусу службових Військової прокуратури
Західного регіону України.
11. Про оформлення ордера на жиле приміщення черговику Військової
прокуратури Західного регіону України.
Доповідає: в. о. начальника управління житлового господарства C. Сало.
12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06.08.2004 № 817.
13. Про надання рекламному агентству «Стар» у формі ТзОВ
дозволів на розміщення зовнішньої реклами на вул. Любінській, 102 та
вул. Кульпарківській, 226-А.
Доповідає: директор департаменту економічного розвитку І. Кулинич.
14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.12.2016
№ 1165.
15. Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення,
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова.
Доповідає: начальник управління комунальної власності І. Свистун.
16. Про затвердження детального плану території, обмеженої просп. В.
Чорновола, вул. Торф’яною, вул. Т. Окуневського, вул. П. Панча.
17. Про розроблення детального плану території у районі вул. К. Левицького –
вул. Пекарської.
18. Про розроблення детального плану території у районі вул. Очеретяної.
19. Про розроблення детального плану території, обмеженої вул.
Т. Шевченка, залізничною колією.
20. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво прохідної на території ПрАТ «Компанія Ензим» на
вул. Личаківській, 232 зі знесенням існуючої прохідної (літера «Б-1»),
розташованої у межах червоних ліній.
21. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Автосервіс» автомийки самообслуговування
контейнерного типу зі збірно-розбірних конструкцій на вул. Залізничній, 7 без
права капітального будівництва (без фундаментів) та без оформлення права
власності зі знесенням існуючих нежитлових будівель.
22. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Будімекс Проект» багатоквартирного житлового
будинку № 1 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А зі знесенням нежитлових
приміщень.
23. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Будімекс Проект» багатоквартирного житлового
будинку № 2 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А.
24. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
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приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 15 на генплані).
25. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 16 на генплані).
26. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 17 на генплані).
27. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 18 на генплані).
28. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 19 на генплані).
29. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 20 на генплані).
30. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Компанія «ФАХ» багатоквартирного житлового
будинку з вбудованим паркінгом на вул. Замарстинівській – вул. Гетьмана
І. Мазепи (будинок № 1 на генплані).
31. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Скіпр» багатоквартирного житлового будинку
№ 2 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
32. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Скіпр» багатоквартирного житлового будинку
№ 3 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
33. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Скіпр» підземного паркінгу № 1 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
34. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Скіпр» підземного паркінгу № 2 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
35. Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ «Скіпр» підземного паркінгу № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
Доповідає:
начальник
управління
архітектури
та
урбаністики
Ю. Чаплінський.
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36. Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, на
виховання та спільне проживання у дитячий будинок сімейного типу.
Доповідає: начальник відділу «Служба у справах дітей» Р. Тимків.

Різне

Начальник
організаційного управління

Порядок денний надруковано З. Петрашко
Порядок денний перевірено Л. Кобрин

І. Сірко

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про зміни до міського бюджету
м. Львова на 2017 рік
Відповідно до ухвали міської ради від 10.11.2016 № 1179 “Про міський
бюджет м. Львова на 2017 рік“, враховуючи пропозиції головних розпорядників
коштів, виконавчий комітет вирішив:
1. Внести зміни до розподілу видатків міського бюджету м. Львова на 2017
рік згідно з додатком 1.
2. Схвалити зміни до розподілу видатків міського бюджету м. Львова на
2017 рік згідно з додатком 2.
3. Департаменту фінансової політики подати міській раді на затвердження
зміни відповідно до пункту 2 цього рішення.
Відповідальний: директор департаменту
фінансової політики.
4. Головним розпорядникам коштів внести зміни до кошторисів на 2017 рік
та забезпечити цільове використання бюджетних коштів.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на Львівського міського
голову.

Львівський міський голова

А. Садовий

Додаток 1
до рішення виконкому
від _____________ № ____
Зміни до розподілу видатків міського бюджету м. Львова на 2017 рік
(тис. грн.)
Код програмної
Код
класифікації
ТПКВКМБ /
видатків та
ТКВКБМС2
кредитування
місцевих
бюджетів1

1

2

Код
ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми
або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

3

4

Загальний фонд
Всього
видатки
з них
видатки Всього
споживання
оплата
комунальні розвитку
праці
послуги та
енергоносії

5

0800000

Департамент "Адміністрація міського голови" -161,4

0810000

Департамент "Адміністрація міського голови"

0810180

2400000
2410000
2410180

0180

0180

0111

0111

видатки
споживання

Спеціальний фонд
з них
видатки
з них
оплата комунальні розвитку бюджет
праці
послуги та
розвитку
енергоносії

Разом

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=5+10

-161,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-161,4

Керівництво і управління у сфері реалізації
інформаційної та внутрішньої політики Львівської
міської ради

-161,4

-161,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-161,4

Управління культури
Управління культури
Керівництво і управління у сфері культури

161,4

161,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161,4

161,4

161,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього

Керуючий справами виконкому

М. Литвинюк

Візи:
Директор департаменту фінансової політики

О. Іщук

В. о. начальника управління фінансів

Л. Римар

Додаток 2
Схвалено
рішенням виконкому
від ____________ № _____
Зміни до розподілу видатків міського бюджету м. Львова на 2017 рік
(тис. грн.)
КПКВтаК
місцевих
бюджетів

Код
ТПКВКМБ /
2
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ3

1
0800000
0810000

2

3

0818600

8600

0133

1011010

1010

0910

1011020

1020

0921

1011090

1090

0960

1011170

1170

0990

1100

0930

2400000
2410000

2414030

4030

0822

2414060
2414070
2414090

4060
4070
4090

0824
0824
0828

2414100

4100

0960

1100000
1110000
1113143

4
Департамент "Адміністрація міського голови"
Департамент "Адміністрація міського голови"
Інші видатки
Управління освіти

1000000
1010000

1000000
1010000
1011100

Найменування головного розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

3143

1040

Управління освіти
Дошкільна освiта

Всього

Загальний фонд
видатки
з них
споживання оплата комунальні

видатки
розвитку

Всього

видатки
споживання

Спеціальний фонд
з них
оплата комунальні
праці
послуги та
енергоносії

Разом
видатки
розвитку

з них
бюджет
розвитку

праці

послуги та
енергоносії

6
105,0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

105,0

105,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105,0

1 483,0

1 483,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 483,0

5
105,0

16=5+10
105,0

25,0

25,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,0

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1 393,0

1 393,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 393,0

50,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,0

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та
інші заходи в галузі освіти

15,0

15,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,0

-1 796,0

-1 796,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 796,0

-1 796,0

-1 796,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 796,0

188,0

188,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188,0

35,0

35,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,0

64,0
72,7
4,4

64,0
72,7
4,4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

64,0
72,7
4,4

11,9

11,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,9

20,0

20,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,0

20,0
0

20,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20,0
0

Відділ професійної освіти
Відділ професійної освіти
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними
закладами та іншими закладами освіти
Управління культури
Управління культури
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі
заклади та заходи
Бібліотеки
Музеї і виставки
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного
типу
Школи естетичного виховання дітей
Управління молоді та спорту
Управління молоді та спорту
Інші заходи та заклади молодіжної політики
Всього

Керуючий справами виконкому
Візи:
Директор департаменту фінансової політики

М. Литвинюк

В. о. начальника управління фінансів

Л. Римар

О. Іщук

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про розгляд скарги
гр. Крука Б. М.
Керуючись Кодексом України про адміністративні правопорушення,
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, розглянувши скаргу
громадянина Крука Богдана Михайловича від 08.12.2016 (зареєстровану у
Львівській міській раді 08.12.2016 за № З-К-81413-004) про скасування
постанови адміністративної комісії при Франківській районній адміністрації
Львівської міської ради від 08.07.2016 № 206, виконавчий комітет вирішив:
залишити постанову адміністративної комісії при Франківській районній
адміністрації Львівської міської ради від 08.07.2016 № 206 без зміни, а скаргу
громадянина Крука Богдана Михайловича від 08.12.2016 – без задоволення.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про надання ЛКП “Зелений Львів“
функцій замовника
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на
виконання ухвал міської ради від 18.07.2013 № 2547 “Про затвердження
Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Львові“, від 23.04.2015
№ 4538 “Про затвердження об’єкта інвестування – підземного багаторівневого
майданчика для паркування“ і від 26.12.2016 № 1378 “Про затвердження
переліку об’єктів інвестування“, з метою створення умов для реалізації
інвестиційних проектів у м. Львові та використання рекреаційного потенціалу
парків міста, враховуючи перебування парку “Високий Замок“ та парку ім. І.
Франка на балансі Львівського комунального підприємства “Зелений Львів“,
виконавчий комітет вирішив:
1. Надати Львівському комунальному підприємству “Зелений Львів“
функції замовника на:
1.1. Створення проекту утримання та реконструкції парку ім. І. Франка з
врахуванням будівництва підземного майданчика для паркування.
1.2. Створення проекту утримання та реконструкції парку “Високий Замок“
з врахуванням будівництва підвісної оглядової канатної дороги для
використання рекреаційних можливостей парку.
1.3. Проведення екологічної експертизи проекту утримання та
реконструкції парку “Високий Замок“ з врахуванням будівництва підвісної
оглядової канатної дороги для використання рекреаційних можливостей парку.
1.4. Проведення екологічної експертизи проекту утримання та
реконструкції парку ім. І. Франка з врахуванням будівництва підземного
майданчика для паркування.
1.5. Проведення інженерно-геологічних вишукувальних робіт з
будівництва підвісної оглядової канатної дороги для використання рекреаційних
можливостей парку “Високий Замок“.
1.6. Проведення археологічних досліджень у частині перспективної
території реалізації проектів будівництва підземного майданчика для
паркування.
2. Департаменту економічного розвитку та департаменту містобудування
передбачити видатки для виконання робіт та створення проектів, вказаних у
пункті 1 цього рішення, за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.
Львова.
Відповідальні: директор департаменту
містобудування, директор департаменту
економічного розвитку.

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

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про затвердження переліку та тарифів
на платні соціальні послуги Львівського
міського
територіального
центру
соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“,
“Про Державний бюджет України на 2017 рік“, “Про соціальні послуги“, постанов
Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12 “Про порядок надання платних
соціальних послуг та затвердження їх переліку“, від 09.04.2005 № 268 “Про
затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги“ і від
29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)“, рішення виконавчого
комітету від 21.08.2009 № 592 “Про затвердження Положення про Львівський
міський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян“, ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777
“Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської
ради“ виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити перелік та тарифи на платні соціальні послуги Львівського
міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян у розрізі заходів, які складають зміст
соціальних послуг, з зазначенням орієнтовного часу на їх виконання згідно з
додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з гуманітарних питань.

Львівський міський голова

А. Садовий

2

Додаток
Затверджено
рішенням виконкому
від _____________ №_____
ПЕРЕЛІК ТА ТАРИФИ
на платні соціальні послуги Львівського міського територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян у розрізі заходів, які складають зміст соціальних послуг,
з зазначенням орієнтовного часу на їх виконання
№№
з/п

1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.3.

Перелік соціальних послуг, заходів,
які складають зміст соціальних послуг

2
Догляд вдома:
Ведення домашнього господарства:
Допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для
приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду,
винесення сміття тощо)
Прибирання житла:
Косметичне прибирання
Вологе прибирання
Миття вікон (одне миття одного вікна)

Одиниця
вимірювання

Вартість
послуги,
грн.

3

Орієнтовний час
для виконання
заходів, які
складають зміст
соціальних послуг,
хвилини
4

один захід

18

16,64

один захід
один захід
один захід

18
42
30

16,64
38,83
27,74

5

3

1
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.
1.2.12.

2
Обклеювання вікон (з матеріалів споживача)
Прасування (до 1,5 кг сухої білизни)
Придбання і доставка продовольчих, промислових та
господарських товарів, медикаментів
Годування (для ліжкових хворих)
Приготування їжі
Прання білизни та одягу (до 1,5 кг сухої білизни)
Допомога при консервації овочів та фруктів
Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров,
розчистка снігу; доставка води з колонки
Допомога у самообслуговуванні:
Заміна натільної білизни
Заміна постільної білизни
Миття голови
Розчісування
Обрізання нігтів (без патології)
Вмивання, обтирання, обмивання
Вдягання, роздягання, взування
Купання, надання допомоги при купанні
Чищення зубів
Гоління
Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення
судна з подальшою обробкою)
Допомога у користуванні сечо- чи калоприймачами

3
разове доручення
одне прасування
один захід

4
30
30
84

5
27,74
27,74
77,66

один захід
один захід
одне прання
разове доручення
одне
розпалювання,
доставка,
піднесення

24
60
30
90
42

22,19
55,47
27,74
83,20
38,83

один захід
один захід
один захід
один захід
один захід
один захід
один захід
один захід
один захід
один захід
один захід

15
20
15
10
20
15
15
60
15
20
20

13,87
18,49
13,87
9,25
18,49
13,87
13,87
55,47
13,87
18,49
18,49

один захід

40

36,98

4

1
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2
Надання допомоги в оплаті комунальних послуг
(оплата комунальних послуг, звірення платежів тощо)
Надання допомоги в оформленні документів
(оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні
послуги)
Забезпечення супроводження (супровід споживача
соціальних послуг у поліклініку тощо)
Написання листів, заяв, скарг, отримання довідок, інших
документів
Надання допомоги у сільській місцевості з проведення
сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної
ділянки не більше 0,02 га)
Представництво інтересів в органах державної влади,
установах, підприємствах та організаціях (виконання
доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних
організацій)
Сприяння в отриманні медичної допомоги в установах
охорони здоров’я та лікувально-профілактичних
установах
Сприяння у направленні до стаціонарної установи,
установи охорони здоров’я та соціального захисту
населення
Сприяння в отриманні протезно-ортопедичної допомоги,
технічних (допоміжних засобів), а також засобів догляду і
реабілітації

3
одна оплата

4
45

5
41,60

одне
оформлення

60

55,47

разове доручення

78

72,11

один лист

30

27,74

разове доручення

138

127,58

одне доручення

72

66,56

разове доручення

30

27,74

разове доручення

20

18,49

разове доручення

90

83,20

5

1
1.12.

1.13.
1.14.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

2
3
Сприяння в організації консультування отримувачів
разове доручення
послуги із соціально-правових питань, питань отримання
комунально-побутових, медичних, соціальних послуг,
питань представлення й захисту інтересів отримувачів
соціальної послуги у державних і місцевих органах
влади, в установах, організаціях, підприємствах,
громадських об’єднаннях
Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та
разове доручення
службами
Надання інформації з питань соціального захисту
разове доручення
населення
Натуральна допомога:
Перукарські послуги (обговорення виду стрижки, стрижка)
один захід
Надання послуг з виконання ремонтних робіт
один захід
(надання послуг з заміни замків, кранів, дрібний ремонт
меблів тощо)
Ремонт взуття (дрібний):
Заміна набойок гумовими
один захід
Заміна підметок
один захід
Заміна устілок
один захід
Латання
один захід
Прошивання вручну
один захід
Ремонт одягу:
Дрібний ремонт легкого одягу
один захід
Зшиття та розшиття легкого одягу
один захід
Підгинання легкого одягу
один захід
Ремонт постільної білизни
один захід

4
72

5
66,56

20

18,49

20

18,49

30
240

21,45
175,19

90
90
30
120
120

61,38
61,38
20,46
81,84
81,84

60
180
90
120

39,02
117,05
58,53
78,04

6

1
2.5.

2
Транспортні послуги *

3
один захід

4
–

5
79,26 грн./год.
+ 2,15 грн./км

* Тариф на транспортні послуги враховує вартість однієї години на надання послуги разом з витратами на 1 км надання
транспортної послуги.
Вартість транспортних послуг розраховується як сума двох змінних складових: фактично затраченого часу (хв.) на
надання транспортної послуги та фактичної відстані (км), яку проїхав автомобіль під час надання транспортної послуги.
Розрахунок відстані та часу починається з того періоду, коли автомобіль виїжджає зі стоянки (гаража) до отримувача соціальної
послуги і завершується, коли автомобіль повертається назад на стоянку (гараж) після надання транспортної послуги.
Тарифи на транспортні послуги розраховані для автомобілів Фольксваген Транспортер Т5.

Керуючий справами виконкому

М. Литвинюк

Візи:
Начальник управління
соціального захисту

Н. Демкович

Директор Львівського міського
територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян

В. Брославський

Директор департаменту
економічного розвитку

І. Кулинич

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про надання одноразової матеріальної
допомоги на вирішення соціальнопобутових
питань
учасникам
антитерористичної операції – мешканцям
м. Львова
Відповідно до ухвали міської ради від 20.10.2016 № 1177 “Про внесення
змін до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 “Про затвердження Програми
забезпечення житлом учасників антитерористичної операції“ виконавчий
комітет вирішив:
1. Надати з міського бюджету м. Львова одноразову матеріальну допомогу
на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної
операції – мешканцям м. Львова на загальну суму 10 900 000 грн. згідно з
додатком.
2. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики
провести виплату учасникам антитерористичної операції – мешканцям м.
Львова відповідно до пункту 16 Програми за рахунок коштів, передбачених у
міському бюджеті м. Львова на 2017 рік за КПКВКМБ 1513400 “Інші видатки на
соціальний захист населення“.
Відповідальний: начальник
управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з гуманітарних питань.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про внесення змін до списку
землекористувачів і землевласників
Личаківського району м. Львова,
затвердженого рішенням виконавчого
комітету від 06.02.1998 № 51
На виконання постанови Галицького районного суду м. Львова від
01.12.2016 (у справі № 461/5354/16-а) виконавчий комітет вирішив:
1. Внести зміни до списку землекористувачів і землевласників
Личаківського району м. Львова, затвердженого рішенням виконавчого комітету
від 06.02.1998 № 51 “Про інвентаризацію земель м. Львова“, вилучивши із
землекористувачів земельною ділянкою на вул. Каштановій, 2, 2-А, 4, 4-А
товариство з додатковою відповідальністю “Львівський Маяк“.
2. Юридичному департаменту у встановленому порядку повідомити
Галицький районний суд м. Львова про виконання постанови суду від 01.12.2016
(у справі № 461/5354/16-а).
Відповідальний: директор
юридичного департаменту.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про внесення змін до рішення
виконавчого
комітету
від
22.07.2011 № 693
Відповідно до Податкового кодексу України, Законів України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, постанови
Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 “Про затвердження Правил
паркування транспортних засобів“, ухвал міської ради від 27.01.2011 № 120 “Про
затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за
паркування транспортних засобів на території м. Львова“ і від 29.12.2011 № 1072
“Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у м.
Львові“, з метою приведення у відповідність змін до структури Львівської міської
ради, затвердженої ухвалою міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про
затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, виконавчий комітет вирішив:
внести зміни до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 693 “Про
затвердження Положення про проведення конкурсу на надання суб’єкту
підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою,
спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м.
Львові“:
1. Вилучити пункт 2 рішення.
2. У додатку до рішення:
2.1. У пункті 1.3 викласти у новій редакції такі поняття:
“конкурсний комітет – постійно діючий орган з підготовки та проведення
конкурсу, склад якого затверджується розпорядженням Львівського міського
голови і до якого входять представники: Державної податкової інспекції у м.
Львові, Управління патрульної поліції м. Львова, управління транспорту
департаменту житлового господарства та інфраструктури, департаменту
економічного розвитку, департаменту фінансової політики, депутатського
корпусу і районної адміністрації, на території якої розміщена земельна ділянка,
яка подається на конкурс, для забезпечення паркування транспортних засобів“.
“об’єкт конкурсу – земельна ділянка або декілька земельних ділянок,
спеціально визначених для забезпечення паркування транспортних засобів
згідно з планом майданчика для паркування“.
2.2. Викласти пункт 1.4 у новій редакції:
“1.4. Це Положення не поширюється на гостьові майданчики для
паркування, які організовуються для безкоштовного паркування автотранспорту
працівників та/або відвідувачів підприємств, організацій, закладів культури та
торгівлі на спеціально облаштованих біля них територіях.“.

2.3. Доповнити пункт 2.5 підпунктами 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 у такій редакції:
“2.5.3. Мають досвід у наданні послуг платного паркування на
майданчиках у м. Львові, обладнаних паркувальними автоматами або
автоматичними в’їзними та виїзними терміналами.
2.5.4. Мають досвід з вжиття заходів для забезпечення притягнення до
адміністративної відповідальності користувачів, які не сплачують за послуги
паркування або здійснюють паркування на місцях для інвалідів без відповідних
на те пільг.
2.5.5. Є власниками або орендарями паркувальних автоматів, які
призначені для сплати вартості послуг паркування з використанням платіжних
карток і готівкою та які можуть бути встановлені на майданчику при визнанні
претендента переможцем.“.
2.4. Вилучити з підпункту 3.1.5 пункту 3.1 слова “(для юридичних осіб) або
довідку форми № 4-ОПП про взяття на облік платника податків (для фізичних
осіб – підприємців)“.
2.5. Доповнити пункт 4.1 підпунктом 4.1.3 у такій редакції:
“4.1.3. Облаштування майданчика для паркування паркувальними
автоматами, які призначені для сплати вартості послуг паркування з
використанням платіжних карток і готівкою, або автоматичними в’їзними та
виїзними терміналами, які призначені для сплати вартості послуг паркування з
використанням платіжних карток і готівкою.“.
2.6. Замінити у пунктах 7.1, 7.5 слова “департамент житлового
господарства
та
інфраструктури“
словами
“управління
транспорту
департаменту житлового господарства та інфраструктури“ у відповідних
відмінках.
2.7. Замінити у пунктах 7.3, 7.4 слова “директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури“ словами “начальник управління транспорту
департаменту житлового господарства та інфраструктури“.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про передачу у господарське відання ПАТ
“Львівгаз“ мереж газопостачання на об’єкті
“Будівництво мереж газопостачання до
індустріального парку Рясне-2“
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“,
враховуючи завершення робіт на об’єкті “Будівництво мереж газопостачання до
індустріального парку Рясне-2“ (декларація про готовність об’єкта до
експлуатації, зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного
контролю у м. Львові 04.11.2016 за № ЛВ 143163090747), листа публічного
акціонерного товариства “Львівгаз“ від 31.01.2017 № Lv-ЛВ-691-01.17, з метою
забезпечення належної експлуатації об’єкта газопостачання виконавчий комітет
вирішив:
1. Департаменту житлового господарства та інфраструктури укласти з
публічним акціонерним товариством “Львівгаз“ договір на господарське відання
мережами газопостачання на об’єкті “Будівництво мереж газопостачання до
індустріального парку Рясне-2“ балансовою вартістю 1 006 009,00 грн.
Відповідальний: директор
департаменту житлового
господарства та інфраструктури.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про внесення змін до переліку
підприємств, установ, організацій,
яким дозволено вести квартирний
облік
Розглянувши
звернення
відкритого
акціонерного
товариства
“Львівводбуд“ від 17.01.2017 № 01/17-1, листа Об’єднання профспілок
Львівщини від 10.01.2017 № 05-10/1 (зареєстрованого у Львівській міській раді
17.01.2017 за № 2-960-25), враховуючи пропозицію громадської комісії з
житлових питань при виконкомі (витяг з протоколу від 07.02.2017 № 1),
керуючись п. 9, пп. 1 п. 31 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, виконавчий
комітет вирішив:
внести зміни до переліку підприємств, установ, організацій, яким
дозволено вести квартирний облік, вилучивши з переліку відкрите акціонерне
товариство “Львівводбуд“.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про надання квартирам №№ 116, 132, 136,
137, 155, 199 на вул. Інструментальній, 45
та квартирам №№ 15, 40, 104, 125, 153 на
просп. Червоної Калини, 58-Б статусу
службових
Військової
прокуратури
Західного регіону України
Розглянувши звернення Військової прокуратури Західного регіону України
від 06.01.2017 № 10/2/1-9 вих 17 (зареєстроване у Львівській міській раді
06.01.2017 за № 1.7-498-25), враховуючи рекомендацію громадської комісії з
житлових питань при виконкомі (витяг з протоколу від 07.02.2017 № 1),
виконавчий комітет вирішив:
1. Надати квартирам №№ 116, 132, 136, 137, 155, 199 на вул.
Інструментальній, 45 та квартирам №№ 15, 40, 104, 125, 153 на просп. Червоної
Калини, 58-Б статус службових Військової прокуратури Західного регіону
України.
2. Військовій прокуратурі Західного регіону України провести закріплення
вказаних квартир згідно з вимогами законодавства України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про оформлення ордера на жиле
приміщення черговику
Військової
прокуратури Західного регіону України
Розглянувши рішення житлової комісії органів Військових прокуратур
Львівського гарнізону (витяг з протоколу від 05.01.2017 № 17), враховуючи
рекомендацію громадської комісії з житлових питань при виконкомі (витяг з
протоколу від 07.02.2017 № 1), керуючись Житловим кодексом України та
Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в Українській РСР, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити рішення житлової комісії органів Військових прокуратур
Львівського гарнізону про надання квартири та оформити ордер:
...
–
полковнику
юстиції,
військовому
прокурору Військової прокуратури Західного регіону України, черговику за
місцем служби з 29.01.2016 № ..., у списку для першочергового надання житла з
29.01.2016 № ... (багатодітна сім’я)
на квартиру № ... (заг. пл. 93,3 кв. м), що складається з трьох кімнат
(житл. пл. 52,3 кв. м), кухні та комунальних вигод, у будинку № ... на вул.
Інструментальній,
на
. ..
осіб
( ...
...
...). Проживає і зареєстрований з 13.01.2016 на вул. Батуринській, 2 при
КЕВ м. Львова.
Гр. ..., як полковник, має право на додаткову жилу площу
(постанова Ради Міністрів СРСР від 17.02.1981 № 193).
Першочерговики №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 за складом сім’ї на вказану квартиру не
претендують.
Квартира належить Військовій прокуратурі Західного регіону України
згідно з розрахунком на будинок.
З квартирного обліку зняти.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про внесення змін до рішення
виконавчого
комітету
від
06.08.2004 № 817
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“,
“Про рекламу“, “Про ціни і ціноутворення“, Типових правил розміщення
зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29.12.2003 № 2067, виконавчий комітет вирішив:
внести зміни до рішення виконавчого комітету від 06.08.2004 № 817 “Про
Порядок надання місць для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої
реклами“, доповнивши пункт 3.3 додатка 1 абзацами у такій редакції:
“Для інженерних споруд (огорожа будівельного майданчика) комунальної
власності застосовується коригуючий коефіцієнт 0,4.
Для інженерних споруд (огорожа будівельного майданчика) на території
некомунальної власності за згодою суб’єкта господарювання застосовується
коригуючий коефіцієнт 0,1.“.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про надання рекламному агентству
“Стар“ у формі ТзОВ дозволів на
розміщення зовнішньої реклами на вул.
Любінській, 102 та вул. Кульпарківській,
226-А
Розглянувши звернення рекламного агентства “Стар“ у формі товариства
з обмеженою відповідальністю від 01.02.2017 (зареєстровані у Львівській міській
раді 01.02.2017 за №№ 2-2287/АП-23, 2-2289/АП-23), беручи до уваги протокол
засідання робочої групи з попереднього розгляду документів, поданих для
встановлення пріоритету на отримання дозволу для розміщення реклами та
погодження проектів вивісок, від 15.12.2016 № 48, керуючись п. 13 ст. 30 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, рішенням виконавчого комітету
від 20.07.2007 № 485 “Про затвердження Концепції розміщення зовнішньої
реклами у м. Львові“ та п. 3.1 Правил розміщення зовнішньої реклами у м.
Львові, затверджених рішенням виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569,
виконавчий комітет вирішив:
1. Надати рекламному агентству “Стар“ у формі товариства з обмеженою
відповідальністю дозволи на розміщення двосторонніх рекламних конструкцій
типу “сіті-лайт“, вмонтованих у зупинки громадського транспорту, розміром
кожної сторони 1,2 м х 1,8 м терміном на 5 років на:
1.1. вул. Любінській, 102 (зупинка “Вулиця Караджича“).
1.2. вул. Кульпарківській, 226-А (біля ТЦ “Вікторія Гарденс“).
2. Робочому органу з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої
реклами:
2.1. Підписати і зареєструвати дозволи на розміщення зовнішньої
реклами.
2.2. Передати у комунальне підприємство “Адміністративно-технічне
управління“ копії дозволів з комплектами документів для контролю за
дотриманням законодавства України про рекламу.
3. 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 внесення змін до рішення
виконавчого
комітету
від
09.12.2016 № 1165
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 21.06.2007 № 975 “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 у додаток 3 до рішення виконавчого комітету від 09.12.2016
№ 1165 “Про реєстрацію права комунальної власності на нежитлові приміщення,
які належать до комунальної власності територіальної громади м. Львова“,
виклавши пункт 2 у новій редакції:
№
з/п

Адреса
об’єкта

Розміщення

Індекс/літера
приміщення

2.

Пасічна, 104

16-й
поверх

1, 2, 3, 4, 5, 6

Львівський міський голова

Загальна
площа,
кв. м
54,1

Реквізити
технічного
паспорта
Від
15.12.2016
№ 718

А. Садовий

Примітка

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
21.06.2007 № 975 “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

1
1.

2
Генерала
М. Тарнавського, 46
Мосяжна, 4
М. Вербицького, 12
Краківська, 9
М. Коцюбинського, 3

3
Перший поверх

4
ХІІ

Підвал
Напівпідвал
Перший поверх
Напівпідвал

Дж. Дудаєва, 17

Підвал
Перший поверх

I, II, VII, VIII, IX
19-1, 19-2, 19-3
30-1, 30-2, 30-3, 30-4
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 11-1, 11-2, 11-3,
11-4, 11-5
VII, VIII, IX, XVI, XVII
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9а,
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9,
3-10, 3-11, 3-12
1-9, 1-10, 1-11, 1-12
14-1, 14-4
7-1, VII, VIII, IX, XVII, XVII-а

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

М. Коцюбинського, 17-А
Кирила і Мефодія, 31

11.
12.
13.

Ф. Ліста, 6
М. Драгоманова, 22
О. Фредра, 6

Другий поверх
Підвал
Цокольний
поверх
Мезонін
Підвал
Підвал
Перший поверх
Антресоль

11-1
ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІІ, ІХ
VII, XVI’, XVII’, XIX’, XX’, XXI’, XXII’
2-1, 2-2, 2-3
2-4, 2-5

Загаль- Реквізити технічного
на
паспорта
площа,
кв. м
5
6
25,5
Від 10.08.1999
64,5
29,7
73,1
79,2

Від 29.08.2008 № 773
Від 14.01.2000 № 921
Від 30.10.2002
Від 18.06.2004 № 927

684,8

Від 15.06.2009 № 902

46,7
77,1

Від 11.03.2008 № 927
Від 13.09.2010 № 938

22,8
57,6
118,6

Від 04.10.1996
Від 23.09.2003 № 930
Від 23.11.2004 № 907

Примітка

7

3

1
14.

2
Дж. Дудаєва, 19

15.

Князя Романа, 32

3
Цокольний
поверх
Перший поверх
Перший поверх

16.

С. Крушельницької, 9

Підвал

17.
18.
19.
20.

Д. Вітовського, 33
Князя Романа, 26
М. Коцюбинського, 6
Князя Романа, 32

Підвал
Підвал
Підвал
Перший поверх

21.

Листопадового Чину, 7

Другий поверх
Третій поверх
Перший поверх
Мезонін
Перший поверх
Підвал
Перший поверх

22.
23.
24.
25.
26.

Ринок, 35
Ю. Словацького, 2
Городоцька, 73
Пильникарська, 8
Січових Стрільців, 5

27.

Січових Стрільців, 5

Другий поверх
Напівпідвал
Перший поверх
Другий поверх

4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34
12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7,
12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13,
12-14
13-1, 13-2, 13-3, 13-4
1, 2
7
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-а,
21, 22
2а-1, 2а-2, 2а-3, 2а-4
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8
2-1, 2-2, 2-3
9а-1, 9а-2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
5а-1, 5а-2
17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7,
V
7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 76, 7-7, 7-8, ІХ
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

5
191,9

6
Від 07.12.2007 № 902

168,4

Від 17.03.2009

148,7

Від 23.01.2008 № 915

33,0
34,1
14,5
145,8

Від 05.07.2005 № 942
Від 27.04.2004 № 908
Від 27.07.2009 № 938
Від 26.09.2002

148,7

Від 15.06.2010 № 912

23,0
41,5
128,4
21,8
158,7

Від 19.07.1996 № 862
Від 29.04.2004 № 892
Від 14.06.2002 № 145
Від 10.11.2004 № 764
Від 13.03.2007 № 891

337,2

Від 13.06.2005 № 891

Керуючий справами виконкому

М. Литвинюк

Віза:
Начальник управління
комунальної власності

І. Свистун
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Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про затвердження детального плану
території,
обмеженої
просп.
В. Чорновола, вул. Торф’яною, вул.
Т. Окуневського, вул. П. Панча
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 просп. В. Чорновола, вул.
Торф’яною, вул. Т. Окуневського, вул. П. Панча, від 27.07.2016, протокол
засідання № 10 архітектурно-містобудівної ради управління архітектури
департаменту містобудування Львівської міської ради від 03.06.2016, ухвалу
міської ради від 21.05.2015 № 4657 “Про затвердження містобудівної
документації “План зонування території м. Львова (зонінг). Том 1. Частина 4, 5.
Залізничний та Шевченківський райони“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити детальний план території, обмеженої просп. В. Чорновола,
вул. Торф’яною, вул. Т. Окуневського, вул. П. Панча, 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. Державному інституту проектування міст “Містопроект“ внести зміни до
плану зонування території м. Львова (Шевченківський район).
3. 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 просп. В. Чорновола, вул. Торф’яною, вул. Т. Окуневського, вул.
П. Панча, плану зонування території м. Львова (Шевченківський район) та
проектів землеустрою щодо впорядкування території.
Відповідальний: директор
департаменту містобудування.

4. 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.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з економічних питань та містобудування.

Львівський міський голова

А. Садовий

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про розроблення детального плану
території у районі вул. К. Левицького
– вул. Пекарської
Розглянувши звернення релігійної громади Української православної
Церкви Київського патріархату парафії ікони Пресвятої Богородиці
Скоропослушниці Личаківського району м. Львова від 11.01.2017
(зареєстроване у Львівській міській раді 12.01.2017 за № 2-524), 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. К.
Левицького – вул. Пекарської відповідно до державних будівельних та інших
норм, стандартів і правил, генерального плану м. Львова та положень
затвердженої містобудівної документації (схема розміщення 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 фінансування та розроблення бліц-конкурсу і
детального плану території – релігійну громаду Української православної
Церкви Київського патріархату парафії ікони Пресвятої Богородиці
Скоропослушниці Личаківського району м. Львова.
3. Релігійній громаді Української православної Церкви Київського
патріархату парафії ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці Личаківського
району м. Львова:
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. К. Левицького – вул. Пекарської.
Відповідальний: начальник
управління архітектури та урбаністики
департаменту містобудування.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з економічних питань та містобудування.

Львівський міський голова

А. Садовий

Додаток
до рішення виконкому
від ____________ № ____
СХЕМА
розміщення детального плану території у районі вул. К. Левицького –
вул. Пекарської

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 розроблення детального
плану території у районі вул.
Очеретяної
Розглянувши звернення громадянки Жарської Іванни Йосифівни від
18.11.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 30.11.2016 за №
3-Ж-78616-24), 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.
Очеретяної відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і
правил, генерального плану м. Львова та положень затвердженої містобудівної
документації (схема розміщення 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 фінансування та розроблення бліц-конкурсу і
детального плану території – громадянку Жарську Іванну Йосифівну.
3. Громадянці Жарській Іванні Йосифівні:
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 Державним підприємством
“Державний інститут проектування міст “Містопроект“ (у разі зміни цільового
призначення земельної ділянки та уточнення рішень затвердженого
генерального плану м. Львова).
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. Очеретяної.
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
розміщення детального плану території у районі вул. Очеретяної

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 розроблення детального
плану
території,
обмеженої
вул. Т. Шевченка, залізничною
колією
Розглянувши звернення 1-го об’єднаного загону Державної спеціальної
служби транспорту від 30.01.2017 № 11/13 (зареєстроване у Львівській міській
раді 31.01.2017 за № 1.4-3394-24), 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, обмеженої вул. Т.
Шевченка, залізничною колією, відповідно до державних будівельних та інших
норм, стандартів і правил, генерального плану м. Львова та положень
затвердженої містобудівної документації (схема розміщення 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 фінансування та розроблення детального плану
території – 1-й об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту.
3. 1-му об’єднаному загону Державної спеціальної служби транспорту:
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 Державним підприємством
“Державний інститут проектування міст “Містопроект“ (у разі зміни цільового
призначення земельної ділянки та уточнення рішень затвердженого
генерального плану м. Львова).
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,
обмеженої вул. Т. Шевченка, залізничною колією.
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
розміщення детального плану території, обмеженої
вул. Т. Шевченка, залізничною колією

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 затвердження містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки на
будівництво прохідної на території ПрАТ
“Компанія Ензим“ на вул. Личаківській, 232 зі
знесенням існуючої прохідної (літера “Б-1“),
розташованої у межах червоних ліній
Розглянувши звернення приватного акціонерного товариства “Компанія
Ензим“ від 23.12.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.12.2016 за №
2-32307/АП-Л-24),
містобудівний
розрахунок
з
техніко-економічними
показниками “Будівництво прохідної на території ПрАТ “Компанія Ензим“ зі
знесенням існуючої прохідної (літера “Б-1“), розташованої у межах червоних
ліній на вул. Личаківській, 232“, 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
21.05.2016 № 59583987 та від 21.05.2016 № 59584568, витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
24.09.2013 № 9868252, витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку від 17.01.2017 № НВ-4604564342017, керуючись Законом України “Про
місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво прохідної на території приватного акціонерного
товариства “Компанія Ензим“ на вул. Личаківській, 232 зі знесенням існуючої
прохідної (літера “Б-1“), розташованої у межах червоних ліній (додаються).
2. Приватному акціонерному товариству “Компанія Ензим“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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 ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво прохідної на території приватного акціонерного
товариства “Компанія Ензим“ на вул. Личаківській, 232 зі
знесенням існуючої прохідної (літера “Б-1“), розташованої
у межах червоних ліній
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво прохідної на території
приватного акціонерного товариства “Компанія Ензим“ на вул. Личаківській, 232
зі знесенням існуючої прохідної (літера “Б-1“), розташованої у межах червоних
ліній.
1.2. Інформація про замовника – приватне акціонерне товариство
“Компанія Ензим“, 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232.
1.3. Наміри забудови – будівництво прохідної на території приватного
акціонерного товариства “Компанія Ензим“ на вул. Личаківській, 232 зі
знесенням існуючої прохідної (літера “Б-1“), розташованої у межах червоних
ліній.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. Личаківська, 232.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – 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 21.05.2016 № 59583987
та від 21.05.2016 № 59584568.
1.6. Площа земельної ділянки – 5,3284 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
Личаківського району м. Львова, затверджений ухвалою міської ради від
01.12.2016 № 1283.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
промисловості.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво прохідної на території приватного акціонерного
товариства “Компанія Ензим“ на вул. Личаківській, 232 зі знесенням існуючої
прохідної (літера “Б-1“), розташованої у межах червоних ліній:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 5,3284 га.

1.10.2. Площа забудови – 124,1 кв. м.
1.10.3. Загальна площа – 102,9 кв. м.
1.10.4. Будівельний об’єм – 434,0 куб. м.
1.10.5. Поверховість – 1.
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 3,5 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 21,3 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – для цього об’єкта не встановлюється.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – будівництво прохідної на території приватного
акціонерного товариства “Компанія Ензим“ на вул. Личаківській, 232 зі
знесенням існуючої прохідної (літера “Б-1“), розташованої у межах червоних
ліній, та реконструкцію автостоянки із зоною заїзду проводити у межах
відведеної земельної ділянки з дотриманням вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних та санітарних розривів,
нормативної тривалості інсоляції та вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – з дотриманням вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“, 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“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – при необхідності
передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони
будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – після знесення існуючої прохідної (літера “Б-1“), розташованої у
межах червоних ліній вул. Личаківської, провести реконструкцію автостоянки з
зоною заїзду. Розробити проект благоустрою території в ув’язці з прилеглою
територією з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для
сміття, ліхтарі тощо). Виконати реконструкцію автостоянки з зоною заїзду на вул.

Личаківську, часткове перенесення огорожі території, виконання підпірних стін,
влаштування нових воріт на території для в’їзду великогабаритного транспорту.
Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення
території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта передбачити існуючі з вул. Личаківської.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) .
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – ділянка на вул.
Личаківській, 232 знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до
вимог ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до ліфтових холів
першого поверху об’єкта тощо).

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 забудови земельної ділянки на
будівництво ТзОВ “Автосервіс“ автомийки
самообслуговування контейнерного типу
зі збірно-розбірних конструкцій на вул.
Залізничній, 7 без права капітального
будівництва (без фундаментів) та без
оформлення
права
власності
зі
знесенням існуючих нежитлових будівель
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Автосервіс“ від 30.12.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 30.12.2016
за № 2-32860/АП-С-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними
показниками будівництва автомийки самообслуговування контейнерного типу зі
збірно-розбірних конструкцій на вул. Залізничній, 7 без права капітального
будівництва (без фундаментів) та без оформлення права власності зі знесенням
існуючих нежитлових будівель, беручи до уваги витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від
09.06.2015 № 38780380, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме
майно від 17.10.2006 № 12180809 та від 30.09.2003 № 1606014, витяг з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.04.2016 №
4603447072016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Автосервіс“
автомийки самообслуговування контейнерного типу зі збірно-розбірних
конструкцій на вул. Залізничній, 7 без права капітального будівництва (без
фундаментів) та без оформлення права власності зі знесенням існуючих
нежитлових будівель (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Автосервіс“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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 ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Автосервіс“ автомийки самообслуговування контейнерного типу
зі збірно-розбірних конструкцій на вул. Залізничній, 7 без права
капітального будівництва (без фундаментів) та без оформлення
права власності зі знесенням існуючих нежитлових будівель
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Автосервіс“ автомийки самообслуговування контейнерного
типу зі збірно-розбірних конструкцій на вул. Залізничній, 7 без права
капітального будівництва (без фундаментів) та без оформлення права
власності зі знесенням існуючих нежитлових будівель.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Автосервіс“, 81000, Львівська область, Яворівський район, м.
Яворів, вул. Маковея, 62.
1.3. Наміри забудови – будівництво автомийки самообслуговування
контейнерного типу зі збірно-розбірних конструкцій на вул. Залізничній, 7 без
права капітального будівництва (без фундаментів) та без оформлення права
власності зі знесенням існуючих нежитлових будівель.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. Залізнична, 7.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права від 09.06.2015 № 38780380.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,7425 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Залізничного району (ухвала міської ради від 21.05.2015 №
4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
промисловості.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво автомийки самообслуговування контейнерного типу
зі збірно-розбірних конструкцій на вул. Залізничній,7 без права капітального

будівництва (без фундаментів) та без оформлення права власності зі знесенням
існуючої нежитлової будівлі:
1.10.1. Площа ділянки – 0,7425 га.
1.10.2. Площа забудови – 210,0 кв. м.
1.10.3. Будівельний об’єм – 124,0 куб. м.
1.10.4. Поверховість – 1.
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 4,2 м.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 48,6 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – для цього об’єкта не встановлюється.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – автомийка самообслуговування контейнерного
типу зі збірно-розбірних конструкцій на вул. Залізничній, 7 без права
капітального будівництва (без фундаментів) та без оформлення права
власності зі знесенням існуючих нежитлових будівель розміщується у межах
червоних ліній проектованої транспортної розв’язки вул. Левандівської – вул. Т.
Шевченка, у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від
09.06.2015 № 38780380) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та
нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при будівництві автомийки дотримуватись засад гармонійного поєднання нової
забудови із забудовою сформованого архітектурно-містобудівного середовища.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – з дотриманням вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“, 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“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – проектований об’єкт
розміщується у межах червоних ліній проектованої транспортної розв’язки вул.
Левандівської – вул. Т. Шевченка. При наявності інженерних мереж у зоні
будівництва необхідно винесення їх на нормативну відстань згідно з вимогами
додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і
сільських поселень“ (зі змінами).
Будівництво тимчасової автомийки самообслуговування контейнерного
типу зі збірно-розбірних конструкцій на вул. Залізничній, 7 на перспективу
підлягає знесенню на першу вимогу виконавчих органів влади (при будівництві

транспортної розв’язки вул. Левандівської – вул. Т. Шевченка) без
відшкодування вартості будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим
благоустроєм вул. Левандівської та вул. Залізничної з влаштуванням малих
архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити
нормативне розміщення гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи
мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект
вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території.
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011
№ 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до об’єкта передбачити з вул. Левандівської та вул. Залізничної.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – для цього об’єкта
не встановлюється.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до
вимог ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення).

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 забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Будімекс
Проект“
багатоквартирного житлового будинку № 1 з
вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом на вул.
А. Лінкольна, 6-А зі знесенням нежитлових
приміщень
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Будімекс Проект“ від 12.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді
12.01.2017 за № 2-560/АП-24), містобудівний розрахунок будівництва
багатоквартирного житлового будинку № 1 з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А зі
знесенням нежитлових приміщень, беручи до уваги договір оренди землі,
зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за № Ш-3891, витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 29.11.2016 № 74343607, витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 22.11.2016 № НВ-4604301822016, керуючись
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет
вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Будімекс
Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 1 з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А.
Лінкольна, 6-А зі знесенням нежитлових приміщень (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Будімекс Проект“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Будімекс Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 1
з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А зі знесенням
нежитлових приміщень
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Будімекс Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 1 з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
на вул. А. Лінкольна, 6-А зі знесенням нежитлових приміщень.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Будімекс Проект“, 81523, Львівська область, Городоцький
район, с. Галичани, вул. Цвітна, 34.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку № 1 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А зі знесенням нежитлових
приміщень.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. А. Лінкольна, 6-А.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській
міській раді 25.10.2016 за № Ш-3891 (для будівництва багатоквартирного
житлового будинку з об’єктами обслуговування на рівні першого поверху), витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 29.11.2016 № 74343607.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,5553 га відповідно до договору оренди
землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 25.10.2016 за № Ш-3891
(терміном на 10 років, для будівництва багатоквартирного житлового будинку з
об’єктами обслуговування на рівні першого поверху), витяг з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права
від 29.11.2016 № 74343607.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування

Шевченківського району м. Львова, затверджений ухвалою міської ради від
21.05.2015 № 4657.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку № 1 з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
на вул. А. Лінкольна, 6-А зі знесенням нежитлових приміщень:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,5553 га
1.10.2. Площа забудови – 980,0 кв. м
1.10.3. Загальна площа будинку – 13056,0 кв. м, у тому числі:
1.10.3.1. Загальна площа квартир – 7245,0 кв. м
1.10.3.2. Площа громадських приміщень – 460,0 кв. м
1.10.3.3. Площа підземного паркінгу – 1998,0 кв. м
1.10.4. Кількість квартир – 140
1.10.5. Підземний паркінг – 60 м/м
1.10.6. Поверховість – 16
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 57 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 20 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – не менше 8,6 кв. м на людину (відповідно до містобудівного
розрахунку).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним
паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А зі знесенням нежитлових приміщень
запроектувати у межах відведеної земельної ділянки з дотриманням вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних та санітарних розривів,
нормативної тривалості інсоляції та вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А зі знесенням існуючої будівлі.
Дотримуватись засад гармонійного поєднання нової забудови у забудові
сформованого архітектурно-містобудівного середовища. Надати проектованому
будинку архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої
забудови, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідної
частини. Будинок запроектувати у сучасному стилі із застосуванням новітніх
технологій. Проектований об’єкт повинен відповідати всім параметрам
європейського досвіду у проектуванні житла.

2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – з дотриманням вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – при необхідності
передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони
будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці
з прилеглою територією з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки,
урни для сміття, ліхтарі тощо).
Окремим розділом розробити проект пішохідного бульвару зі східної
сторони вул. А. Лінкольна (протокол містобудівної ради при управлінні
архітектури та урбаністики департаменту містобудування) з врахуванням
перспективного будівництва трамвайної колії.
Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового,
господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи
мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект
вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території.
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011
№ 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта існуючі – з вул. А. Лінкольна.
Передбачити круговий об’їзд планованої забудови спеціальною
рятувальною технікою.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць мешканців проектованого будинку для постійного зберігання
автотранспорту; передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до

вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку
велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – ділянка на вул. А.
Лінкольна знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до
вимог ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до ліфтових холів
першого поверху об’єкта тощо).
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Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про затвердження містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Будімекс
Проект“
багатоквартирного житлового будинку № 2 з
вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом на вул.
А. Лінкольна, 6-А
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Будімекс Проект“ від 12.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді
12.01.2017 за № 2-562/АП-24), містобудівний розрахунок будівництва
багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А,
беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді
25.10.2016 за № Ш-3891, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого речового права від 29.11.2016 № 74343607, витяг з
Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.11.2016 №
НВ-4604301822016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Будімекс
Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 2 з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. А.
Лінкольна, 6-А (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Будімекс Проект“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Будімекс Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 2
з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Будімекс Проект“ багатоквартирного житлового будинку № 2 з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
на вул. А. Лінкольна, 6-А.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Будімекс Проект“, 81523, Львівська область, Городоцький
район, с. Галичани, вул. Цвітна, 34.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку № 2 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. А. Лінкольна, 6-А.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській
міській раді 25.10.2016 за № Ш-3891 (для будівництва багатоквартирного
житлового будинку з об’єктами обслуговування на рівні першого поверху), витяг
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого
речового права від 29.11.2016 № 74343607.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,5553 га відповідно до договору оренди
землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 25.10.2016 за № Ш-3891
(терміном на 10 років, для будівництва багатоквартирного житлового будинку з
об’єктами обслуговування на рівні першого поверху).
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
Шевченківського району м. Львова, затверджений ухвалою міської ради від
21.05.2015 № 4657.

1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
на вул. А. Лінкольна, 6-А:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,5553 га
1.10.2. Площа забудови – 1240,0 кв. м
1.10.3. Загальна площа будинку – 13200,0 кв. м, у тому числі:
1.10.3.1. Загальна площа квартир – 8600,0 кв. м
1.10.3.2. Площа громадських приміщень – 700,0 кв. м
1.10.3.3. Площа підземного паркінгу – 1750,0 кв. м
1.10.4. Кількість квартир – 162
1.10.5. Підземний паркінг – 50 м/м
1.10.6. Поверховість – 14
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 51 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 40 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – не менше 8,6 кв. м на людину (відповідно до містобудівного
розрахунку).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним
паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А запроектувати у межах відведеної земельної
ділянки з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008
“Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням
протипожежних та санітарних розривів, нормативної тривалості інсоляції та
вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом на вул. А. Лінкольна, 6-А.
Дотримуватись засад гармонійного поєднання нової забудови у забудові
сформованого архітектурно-містобудівного середовища. Надати проектованому
будинку архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої
забудови, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідної
частини. Будинок запроектувати у сучасному стилі із застосуванням новітніх
технологій. Проектований об’єкт повинен відповідати всім параметрам
європейського досвіду у проектуванні житла.

2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – з дотриманням вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – при необхідності
передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони
будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці
з прилеглою територією з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки,
урни для сміття, ліхтарі тощо).
Окремим розділом розробити проект пішохідного бульвару зі східної
сторони вул. А. Лінкольна (протокол містобудівної ради при управлінні
архітектури та урбаністики департаменту містобудування) з врахуванням
перспективного будівництва трамвайної колії.
Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового,
господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи
мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект
вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території.
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011
№ 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта існуючі – з вул. А. Лінкольна.
Передбачити круговий об’їзд планованої забудови спеціальною
рятувальною технікою.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць мешканців проектованого будинку для постійного зберігання
автотранспорту; передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до

вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку
велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – ділянка на вул. А.
Лінкольна, 6-А знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до
вимог ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до ліфтових холів
першого поверху об’єкта тощо).
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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 забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Експерт-інвест“
багатоквартирного житлового будинку на просп.
В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення та підземним паркінгом зі
знесенням існуючих будівель (№ 15 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ від 31.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді
31.01.2017
за
№
2-2134/АП-Л-24),
містобудівний
розрахунок
з
техніко-економічними показниками “Будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 15 на генплані)“, беручи до уваги договори оренди землі,
зареєстровані у Львівській міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за
№ Ш-1170, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
31.05.2016 № НВ-4603544142016, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола –
вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 15 на генплані)
(додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 15 на генплані)
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 15 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“, 79020, м. Львів, вул. Реміснича, 37.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 15 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договори оренди землі, зареєстровані у Львівській
міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49
років,
для
будівництва
та
обслуговування
торгово-громадського,
торгово-офісного і житлового комплексу), витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 31.05.2016 № НВ-4603544142016.
1.6. Площа земельної ділянки – 4,4050 га та 0,0543 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015
№ 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.

1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 15 на
генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 4,4050 га, 0,0543 га
1.10.2. Площа забудови – 645,42 кв. м
1.10.3. Загальна площа квартир – 2462,32 кв. м
1.10.4. Загальна площа вбудованих громадських приміщень – 502,34 кв. м
1.10.5. Площа техпідпілля – 362,65 кв. м
1.10.6. Площа підземного паркінгу – 200,40 кв. м
1.10.7. Будівельний об’єм – 15974,15 куб. м, у тому числі:
1.10.7.1. Вище відмітки 0,000 м – 13811,99 куб. м
1.10.7.2. Нижче відмітки 0,000 м – 2162,16 куб. м
1.10.8. Кількість квартир – 45
1.10.9. Поверховість – 6
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 23,95 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 1,45 % (для даного будинку, відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 15 на генплані) запроектувати у межах відведених земельних
ділянок (договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді
06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49 років, для
будівництва та обслуговування торгово-громадського, торгово-офісного і
житлового комплексу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 15 на генплані) у кварталі багатоповерхової
забудови.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у
сформоване архітектурно-містобудівне середовище.

Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості;
звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення,
оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані
об’єкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у
проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом (№ 15 на генплані) потрапляють інженерні
мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань
відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з
існуючим благоустроєм просп. В. Чорновола, вул. Замарстинівської та вул.
Ремісничої з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі
тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними
елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території
з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього
освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського,
дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.

2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Ремісничої та вул.
Замарстинівської.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
проектованого житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
житлового комплексу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській
передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).

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 забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Експерт-інвест“
багатоквартирного житлового будинку на просп.
В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення та підземним паркінгом зі
знесенням існуючих будівель (№ 16 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ від 31.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді
31.01.2017
за
№
2-2127/АП-Л-24),
містобудівний
розрахунок
з
техніко-економічними показниками “Будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 16 на генплані)“, беручи до уваги договори оренди землі,
зареєстровані у Львівській міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за
№ Ш-1170, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
31.05.2016 № НВ-4603544142016, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола –
вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 16 на генплані)
(додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 16 на генплані)
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 16 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“, 79020, м. Львів, вул. Реміснича, 37.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 16 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договори оренди землі, зареєстровані у Львівській
міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49
років,
для
будівництва
та
обслуговування
торгово-громадського,
торгово-офісного і житлового комплексу), витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 31.05.2016 № НВ-4603544142016.
1.6. Площа земельної ділянки – 4,4050 га та 0,0543 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015
№ 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.

1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 16 на
генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 4,4050 га, 0,0543 га
1.10.2. Площа забудови – 643,28 кв. м
1.10.3. Загальна площа квартир – 2447,49 кв. м
1.10.4. Загальна площа вбудованих громадських приміщень – 505,39 кв. м
1.10.5. Площа техпідпілля – 340,25 кв. м
1.10.6. Площа підземного паркінгу – 152,05 кв. м
1.10.7. Будівельний об’єм – 16657,28 куб. м, у тому числі:
1.10.7.1. Вище відмітки 0,000 м – 14414,90 куб. м
1.10.7.2. Нижче відмітки 0,000 м – 2242,38 куб. м
1.10.8. Кількість квартир – 30
1.10.9. Поверховість – 6
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 24,00 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 1,44 % (для даного будинку, відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 16 на генплані) запроектувати у межах відведених земельних
ділянок (договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді
06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49 років, для
будівництва та обслуговування торгово-громадського, торгово-офісного і
житлового комплексу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 16 на генплані) у кварталі багатоповерхової
забудови.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у
сформоване архітектурно-містобудівне середовище.

Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості;
звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення,
оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані
об’єкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у
проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом (№ 16 на генплані) потрапляють інженерні
мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань
відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з
існуючим благоустроєм просп. В. Чорновола, вул. Замарстинівської та вул.
Ремісничої з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі
тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними
елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території
з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього
освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського,
дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.

2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Ремісничої та вул.
Замарстинівської.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до
вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку
велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
проектованого житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
житлового комплексу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській
передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).

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 забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Експерт-інвест“
багатоквартирного житлового будинку на просп.
В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення та підземним паркінгом зі
знесенням існуючих будівель (№ 17 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ від 31.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді
31.01.2017
за
№
2-2133/АП-Л-24),
містобудівний
розрахунок
з
техніко-економічними показниками “Будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 17 на генплані)“, беручи до уваги договори оренди землі,
зареєстровані у Львівській міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за
№ Ш-1170, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
31.05.2016 № НВ-4603544142016, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола –
вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 17 на генплані)
(додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 17 на генплані)
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 17 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“, 79020, м. Львів, вул. Реміснича, 37.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 17 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договори оренди землі, зареєстровані у Львівській
міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49
років,
для
будівництва
та
обслуговування
торгово-громадського,
торгово-офісного і житлового комплексу), витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 31.05.2016 № НВ-4603544142016.
1.6. Площа земельної ділянки – 4,4050 га та 0,0543 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015
№ 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.

1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 17 на
генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 4,4050 га, 0,0543 га
1.10.2. Площа забудови – 459,33 кв. м
1.10.3. Загальна площа квартир – 2561,43 кв. м
1.10.4. Загальна площа вбудованих громадських приміщень – 345,77 кв. м
1.10.5. Площа техпідпілля – 253,21 кв. м
1.10.6. Площа підземного паркінгу – 139,11 кв. м
1.10.7. Будівельний об’єм – 14124,40 куб. м, у тому числі:
1.10.7.1. Вище відмітки 0,000 м – 12585,64 куб. м
1.10.7.2. Нижче відмітки 0,000 м – 1538,76 куб. м
1.10.8. Кількість квартир – 35
1.10.9. Поверховість – 8
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 29,95 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 1,03 % (для даного будинку, відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 17 на генплані) запроектувати у межах відведених земельних
ділянок (договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді
06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49 років, для
будівництва та обслуговування торгово-громадського, торгово-офісного і
житлового комплексу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 17 на генплані) у кварталі багатоповерхової
забудови.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у
сформоване архітектурно-містобудівне середовище.

Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості;
звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення,
оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані
об’єкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у
проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом (№ 17 на генплані) потрапляють інженерні
мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань
відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з
існуючим благоустроєм просп. В. Чорновола, вул. Замарстинівської та вул.
Ремісничої з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі
тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними
елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території
з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього
освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського,
дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Ремісничої та вул.

Замарстинівської.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
проектованого житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
житлового комплексу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській
передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).

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 забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Експерт-інвест“
багатоквартирного житлового будинку на просп.
В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення та підземним паркінгом зі
знесенням існуючих будівель (№ 18 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ від 31.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді
31.01.2017
за
№
2-2130/АП-Л-24),
містобудівний
розрахунок
з
техніко-економічними показниками “Будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 18 на генплані)“, беручи до уваги договори оренди землі,
зареєстровані у Львівській міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за
№ Ш-1170, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
31.05.2016 № НВ-4603544142016, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола –
вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 18 на генплані)
(додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 18 на генплані)
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 18 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“, 79020, м. Львів, вул. Реміснича, 37.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 18 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договори оренди землі, зареєстровані у Львівській
міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49
років,
для
будівництва
та
обслуговування
торгово-громадського,
торгово-офісного і житлового комплексу), витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 31.05.2016 № НВ-4603544142016.
1.6. Площа земельної ділянки – 4,4050 га та 0,0543 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015
№ 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.

1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 18 на
генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 4,4050 га, 0,0543 га
1.10.2. Площа забудови – 658,37 кв. м
1.10.3. Загальна площа квартир – 4518,69 кв. м
1.10.4. Загальна площа вбудованих громадських приміщень – 500,95 кв. м
1.10.5. Площа приміщень загального користування – 488,77 кв. м
1.10.6. Площа підземного паркінгу – 83,85 кв. м
1.10.7. Будівельний об’єм – 24195,10 куб. м, у тому числі:
1.10.7.1. Вище відмітки 0,000 м – 21989,56 куб. м
1.10.7.2. Нижче відмітки 0,000 м – 2205,54 куб. м
1.10.8. Кількість квартир – 72
1.10.9. Поверховість – 10
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 35,95 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 1,45 % (для даного будинку, відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 18 на генплані) запроектувати у межах відведених земельних
ділянок (договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді
06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49 років, для
будівництва та обслуговування торгово-громадського, торгово-офісного і
житлового комплексу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 18 на генплані) у кварталі багатоповерхової
забудови.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у
сформоване архітектурно-містобудівне середовище.

Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості;
звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення,
оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані
об’єкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у
проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом (№ 18 на генплані) потрапляють інженерні
мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань
відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з
існуючим благоустроєм просп. В. Чорновола, вул. Замарстинівської та вул.
Ремісничої з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі
тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними
елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території
з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього
освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського,
дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Ремісничої та вул.

Замарстинівської.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
проектованого житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
житлового комплексу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській
передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).

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 забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Експерт-інвест“
багатоквартирного житлового будинку на просп.
В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими
приміщеннями
громадського
призначення та підземним паркінгом зі
знесенням існуючих будівель (№ 19 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ від 31.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді
31.01.2017
за
№
2-2131/АП-Л-24),
містобудівний
розрахунок
з
техніко-економічними показниками “Будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 19 на генплані)“, беручи до уваги договори оренди землі,
зареєстровані у Львівській міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за
№ Ш-1170, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
31.05.2016 № НВ-4603544142016, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола –
вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 19 на генплані)
(додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 19 на генплані)
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 19 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“, 79020, м. Львів, вул. Реміснича, 37.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 19 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договори оренди землі, зареєстровані у Львівській
міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49
років,
для
будівництва
та
обслуговування
торгово-громадського,
торгово-офісного і житлового комплексу), витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 31.05.2016 № НВ-4603544142016.
1.6. Площа земельної ділянки – 4,4050 га та 0,0543 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015
№ 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.

1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 19 на
генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 4,4050 га, 0,0543 га
1.10.2. Площа забудови – 691,39 кв. м
1.10.3. Загальна площа квартир – 5244,68 кв. м
1.10.4. Загальна площа вбудованих громадських приміщень – 607,27 кв. м
1.10.5. Площа техпідпілля – 118,56 кв. м
1.10.6. Площа підземного паркінгу – 125,03 кв. м
1.10.7. Будівельний об’єм – 29802,85 куб. м, у тому числі:
1.10.7.1. Вище відмітки 0,000 м – 27338,58 куб. м
1.10.7.2. Нижче відмітки 0,000 м – 2464,27 куб. м
1.10.8. Кількість квартир – 99
1.10.9. Поверховість – 12
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 42,80 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 1,55 % (для даного будинку, відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 19 на генплані) запроектувати у межах відведених земельних
ділянок (договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді
06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49 років, для
будівництва та обслуговування торгово-громадського, торгово-офісного і
житлового комплексу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 19 на генплані) у кварталі багатоповерхової
забудови.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у
сформоване архітектурно-містобудівне середовище.

Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості;
звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення,
оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані
об’єкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у
проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом (№ 19 на генплані) потрапляють інженерні
мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань
відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з
існуючим благоустроєм просп. В. Чорновола, вул. Замарстинівської та вул.
Ремісничої з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі
тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними
елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території
з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього
освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського,
дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Ремісничої та вул.

Замарстинівської.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
проектованого житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
житлового комплексу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській
передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).

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 забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Експерт-інвест“
багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 20 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ від 31.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді
31.01.2017
за
№
2-2128/АП-Л-24),
містобудівний
розрахунок
з
техніко-економічними показниками “Будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 20 на генплані)“, беручи до уваги договори оренди землі,
зареєстровані у Львівській міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за
№ Ш-1170, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від
31.05.2016 № НВ-4603544142016, керуючись Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола –
вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 20 на генплані)
(додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 20 на генплані)
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 20 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Експерт-інвест“, 79020, м. Львів, вул. Реміснича, 37.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 20 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договори оренди землі, зареєстровані у Львівській
міській раді 06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49
років,
для
будівництва
та
обслуговування
торгово-громадського,
торгово-офісного і житлового комплексу), витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 31.05.2016 № НВ-4603544142016.
1.6. Площа земельної ділянки – 4,4050 га та 0,0543 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015
№ 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.

1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 20 на
генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 4,4050 га, 0,0543 га
1.10.2. Площа забудови – 618,76 кв. м
1.10.3. Загальна площа квартир – 6794,86 кв. м
1.10.4. Загальна площа вбудованих громадських приміщень – 563,15 кв. м
1.10.5. Площа техпідпілля – 168,53 кв. м
1.10.6. Площа підземного паркінгу – 63,03 кв. м
1.10.7. Будівельний об’єм – 32392,10 куб. м, у тому числі:
1.10.7.1. Вище відмітки 0,000 м – 30319,24 куб. м
1.10.7.2. Нижче відмітки 0,000 м – 2072,85 куб. м
1.10.8. Кількість квартир – 112
1.10.9. Поверховість – 15
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 51,55 м (відповідно до
містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 1,39 % (для даного будинку, відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на
просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих
будівель (№ 20 на генплані) запроектувати у межах відведених земельних
ділянок (договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді
06.07.2008 за № Ш-1169 та 06.07.2008 за № Ш-1170 (терміном на 49 років, для
будівництва та обслуговування торгово-громадського, торгово-офісного і
житлового комплексу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель (№ 20 на генплані) у кварталі багатоповерхової
забудови.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у
сформоване архітектурно-містобудівне середовище.

Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості;
звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення,
оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані
об’єкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у
проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на просп. В.
Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом (№ 20 на генплані) потрапляють інженерні
мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань
відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з
існуючим благоустроєм просп. В. Чорновола, вул. Замарстинівської та вул.
Ремісничої з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі
тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними
елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території
з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього
освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського,
дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та
підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Ремісничої та вул.

Замарстинівської.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
проектованого житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
житлового комплексу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській
передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).

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 забудови земельної ділянки на
будівництво
ТзОВ
“Компанія
“ФАХ“
багатоквартирного житлового будинку з
вбудованим
паркінгом
на
вул.
Замарстинівській – вул. Гетьмана І.
Мазепи (будинок № 1 на генплані)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
“Компанія “ФАХ“ від 03.02.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді
03.02.2016 за № 2-2585/АП-Л-24), містобудівний розрахунок “Будівництво
багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом на вул.
Замарстинівській – вул. Гетьмана І. Мазепи (будинок № 1 на генплані)“, беручи
до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді
25.10.2016 за № Ш-3871, витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку від 24.01.2017 № НВ-4604585132017, керуючись Законом України “Про
місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія
“ФАХ“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом на вул.
Замарстинівській – вул. Гетьмана І. Мазепи (будинок № 1 на генплані)
(додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Компанія “ФАХ“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Компанія “ФАХ“ багатоквартирного житлового будинку
з вбудованим паркінгом на вул. Замарстинівській –
вул. Гетьмана І. Мазепи (будинок № 1 на генплані)
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Компанія “ФАХ“ багатоквартирного житлового будинку з
вбудованим паркінгом на вул. Замарстинівській – вул. Гетьмана І. Мазепи
(будинок № 1 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Компанія “ФАХ“, 79024, м. Львів, вул. М. Колодзінського, 1.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку з вбудованим паркінгом на вул. Замарстинівській – вул. Гетьмана І.
Мазепи (будинок № 1 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи (будинок № 1 на генплані).
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській
міській раді 25.10.2016 за № Ш-3871 (терміном на 10 років, для будівництва та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку), витяг з Державного
земельного
кадастру
про
земельну
ділянку
від
24.01.2017
№
НВ-4604585132017.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,4574 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015
№ 4657), детальний план території, затверджений рішенням виконавчого
комітету від 17.02.2017 № 117.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі
комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим

паркінгом на вул. Замарстинівській – вул. Гетьмана І. Мазепи (будинок № 1 на
генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,4574 га
1.10.2. Площа забудови – 4482,00 кв. м
1.10.3. Загальна площа житлового будинку – 12396,00 кв. м
1.10.4. Загальна площа квартир у будинку – 6370,00 кв. м
1.10.5. Площа нежитлових приміщень – 6026,00 кв. м, у тому числі:
1.10.5.1. Площа технічних приміщень – 13,00 кв. м
1.10.5.2. Площа вестибюлів, тамбурів – 850,00 кв. м
1.10.5.3. Площа вбудованого паркінгу – 5163,00 кв. м
1.10.6. Кількість квартир – 112
1.10.7. Поверховість – 8
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 28,5 м (8 поверхів)
(відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 50 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – відповідно до п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з
вбудованим паркінгом на вул. Замарстинівській – вул. Гетьмана І. Мазепи
(будинок № 1 на генплані) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки
(договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за №
Ш-3871 (терміном на 10 років, для будівництва та обслуговування
багатоквартирного житлового будинку) з дотриманням вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної
тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного
житлового будинку з вбудованим паркінгом на вул. Замарстинівській – вул.
Гетьмана І. Мазепи (будинок № 1 на генплані) у кварталі багатоповерхової
житлової забудови.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у
сформоване архітектурно-містобудівне середовище.
Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості;
звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення,
оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектований
об’єкт повинен відповідати всім параметрам європейського досвіду у
проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог

ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованим
паркінгом на вул. Замарстинівській – вул. Гетьмана І. Мазепи (будинок № 1 на
генплані) потрапляють інженерні мережі – при необхідності передбачити
винесення на нормативну відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці
з благоустроєм вул. Замарстинівської та вул. Гетьмана І. Мазепи з
влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі
тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового,
господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами). При замощенні тротуарів використовувати бетонні або кам’яні
плити; біля стін будинку вирівнювати лінію фасаду, замощення
дрібнорозмірною бруківкою, дане замощення використовувати біля
люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та ліхтарів для уникнення
мощення половинками чи четвертинками плит. Розробити проект
вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території.
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011
№ 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до
проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Інструментальної.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН
360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“
(зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.

2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
проектованого житлового будинку з вбудованим паркінгом відповідно до вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом на вул.
Замарстинівській – вул. Гетьмана І. Мазепи (будинок № 1 на генплані)
передбачено поза межами історичного ареалу.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).

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 забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ “Скіпр“
багатоквартирного житлового будинку
№ 2 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
від 23.12.2016 № 23/12/16-01 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.12.2016
за № 2-32256/АП-З-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними
показниками запланованого об’єкта будівництва багатоквартирного житлового
будинку № 2 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5, беручи до уваги договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні
Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795, витяг з Державного
земельного
кадастру
про
земельну
ділянку
від
18.07.2014
№
НВ-4601407992014, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
багатоквартирного житлового будинку № 2 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Скіпр“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Скіпр“ багатоквартирного житлового будинку № 2 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Скіпр“ багатоквартирного житлового будинку № 2 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Скіпр“, 79035, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Б.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку № 2 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні
Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795 (терміном до 10
травня 2017 року, для будівництва та обслуговування житлового кварталу),
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.07.2014 №
НВ-4601407992014.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,6212 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 №
3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової
забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку № 2 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 1,6212 га.
1.10.2. Площа забудови – 740,00 кв. м.

1.10.3. Загальна площа квартир будинку – 7150,00 кв. м.
1.10.4. Площа квартир у будинку – 6730,00 кв. м.
1.10.5. Площа вбудованих нежитлових приміщень – 500,00 кв. м.
1.10.6. Площа інших нежитлових приміщень (загального користування) –
1730,00 кв. м.
1.10.7. Загальний будівельний об’єм – 29400,00 куб. м.
1.10.8. Кількість квартир – 108.
1.10.9. Поверховість – 11-16 та підвальний.
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 11-16 поверхів (висота –
53,30 м – відносно планувальної позначки 0,000 м) (відповідно до містобудівного
розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 70 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – відповідно до п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок №
2 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5)
запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (договір суборенди землі,
зареєстрований в Управлінні Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за №
461010004000795 (терміном до 10 травня 2017 року, для будівництва та
обслуговування житлового кварталу) з дотриманням вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної
тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
проектними
рішеннями
врахувати
розміщення
проектованого
багатоквартирного житлового будинку № 2 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5, надати проектованому будинку
архітектурної виразності, запроектувати його у сучасному стилі із застосуванням
новітніх технологій. Проектований будинок повинен відповідати всім
параметрам європейського досвіду у проектуванні житла.
При розміщенні будинку врахувати дотримання державних будівельних
норм до існуючої залізниці та гаражів.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – при необхідності
передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони
будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці
з благоустроєм всієї ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм
(лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). При замощенні тротуарів
використовувати бетонні або кам’яні плити; біля стін будинку вирівнювати
лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною бруківкою, дане замощення
використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та
ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит.
Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення
території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до
проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Княгині Ольги.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
мешканців проектованого будинку № 2 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5; передбачити розміщення гостьової
автостоянки відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для
велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552
“Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної
інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
будинку № 2 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5 передбачено поза межами історичного ареалу.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп

населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).
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Про затвердження містобудівних умов
та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ “Скіпр“
багатоквартирного житлового будинку
№ 3 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
від 23.12.2016 № 23/12/16-02 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.12.2016
за № 2-32259/АП-З-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними
показниками запланованого об’єкта будівництва багатоквартирного житлового
будинку № 3 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5, беручи до уваги договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні
Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795, витяг з Державного
земельного
кадастру
про
земельну
ділянку
від
18.07.2014
№
НВ-4601407992014, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
багатоквартирного житлового будинку № 3 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Скіпр“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Скіпр“ багатоквартирного житлового будинку № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю “Скіпр“ багатоквартирного житлового будинку № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Скіпр“, 79035, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Б.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового
будинку № 3 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні
Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795 (терміном до 10
травня 2017 року, для будівництва та обслуговування житлового кварталу),
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.07.2014 №
НВ-4601407992014.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,6212 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 №
3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової
забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 1,6212 га.
1.10.2. Площа забудови – 500,00 кв. м.

1.10.3. Загальна площа квартир будинку – 4560,00 кв. м.
1.10.4. Площа квартир у будинку – 4360,00 кв. м.
1.10.5. Площа вбудованих нежитлових приміщень – 250,00 кв. м.
1.10.6. Площа інших нежитлових приміщень (загального користування) –
1470,00 кв. м.
1.10.7. Загальний будівельний об’єм – 23400,00 куб. м.
1.10.8. Кількість квартир – 66.
1.10.9. Поверховість – 13-16 та підвальний.
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 13-16 поверхів (висота –
54,00 м – відносно планувальної позначки 0,000 м) (відповідно до містобудівного
розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 70 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – відповідно до п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок №
3 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5)
запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (договір суборенди землі,
зареєстрований в Управлінні Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за №
461010004000795 (терміном до 10 травня 2017 року, для будівництва та
обслуговування житлового кварталу) з дотриманням вимог ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови.
Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної
тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
проектними
рішеннями
врахувати
розміщення
проектованого
багатоквартирного житлового будинку № 3 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5, надати проектованому будинку
архітектурної виразності, запроектувати його у сучасному стилі із застосуванням
новітніх технологій. Проектований будинок повинен відповідати всім
параметрам європейського досвіду у проектуванні житла.
При розміщенні будинку врахувати дотримання державних будівельних
норм до існуючої залізниці та гаражів.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – при необхідності
передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони
будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці
з благоустроєм всієї ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм
(лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). При замощенні тротуарів
використовувати бетонні або кам’яні плити; біля стін будинку вирівнювати
лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною бруківкою, дане замощення
використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та
ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит.
Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення
території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до
проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Княгині Ольги.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для
мешканців проектованого будинку № 3 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5; передбачити розміщення гостьової
автостоянки відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для
велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552
“Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної
інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
будинку № 3 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5 передбачено поза межами історичного ареалу.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп

населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).
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Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про затвердження містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки
на будівництво ТзОВ “Скіпр“ підземного
паркінгу
№
1
у
складі
багатофункціонального комплексу на
вул. Княгині Ольги, 1-5
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
від 12.12.2016 № 12/12/16-01 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.12.2016
за № 2-31265/АП-З-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними
показниками запланованого об’єкта будівництва підземного паркінгу № 1 у
складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5, беручи до
уваги договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні Держкомзему у м.
Львові 06.04.2012 за № 461010004000795, витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 18.07.2014 № НВ-4601407992014, керуючись
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет
вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
підземного паркінгу № 1 у складі багатофункціонального комплексу на вул.
Княгині Ольги, 1-5 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Скіпр“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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 ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Скіпр“ підземного паркінгу № 1 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю
“Скіпр“
підземного
паркінгу
№
1
у
складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Скіпр“, 79035, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Б.
1.3. Наміри забудови – будівництво підземного паркінгу № 1 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні
Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795 (терміном до 10
травня 2017 року, для будівництва та обслуговування житлового кварталу),
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.07.2014 №
НВ-4601407992014.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,6212 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 №
3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової
забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво підземного паркінгу № 1 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 1,6212 га.
1.10.2. Площа забудови – 1600,00 кв. м.
1.10.3. Загальна площа – 2120,00 кв. м.
1.10.4. Площа приміщень – 2113,70 кв. м.
1.10.5. Корисна площа – 2001,70 кв. м.

1.10.6. Розрахункова площа – 1940,00 кв. м.
1.10.7. Загальний будівельний об’єм – 5970,00 куб. м.
1.10.8. Кількість паркомісць – 57.
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 1 підземний поверх (висота
приміщень – 2,70 м) (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 70 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – відповідно до п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (підземний паркінг № 1 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5) запроектувати у
межах відведеної земельної ділянки (договір суборенди землі, зареєстрований
в Управлінні Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795
(терміном до 10 травня 2017 року, для будівництва та обслуговування
житлового кварталу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого підземного
паркінгу № 1 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5 у кварталі житлової забудови.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови підземного паркінгу № 1 у складі

багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5 потрапляють
інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну
відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці
з благоустроєм прилеглої ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм
(лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). При замощенні тротуарів
використовувати бетонні або кам’яні плити; біля стін будинку вирівнювати
лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною бруківкою, дане замощення
використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та
ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит.
Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення
території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до
проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Княгині Ольги.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту у
складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5;
передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
паркінгу № 1 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5 передбачено поза межами історичного ареалу.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому
Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики

М. Литвинюк
Ю. Чаплінський

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про затвердження містобудівних умов
та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ “Скіпр“
підземного паркінгу № 2 у складі
багатофункціонального комплексу на
вул. Княгині Ольги, 1-5
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
від 12.12.2016 № 12/12/16-01 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.12.2016
за № 2-31265/АП-З-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними
показниками запланованого об’єкта будівництва підземного паркінгу № 2 у
складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5, беручи до
уваги договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні Держкомзему у м.
Львові 06.04.2012 за № 461010004000795, витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку від 18.07.2014 № НВ-4601407992014, керуючись
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет
вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
підземного паркінгу № 2 у складі багатофункціонального комплексу на вул.
Княгині Ольги, 1-5 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Скіпр“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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 ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Скіпр“ підземного паркінгу № 2 у складі багатофункціонального комплексу на
вул. Княгині Ольги, 1-5
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю
“Скіпр“
підземного
паркінгу
№
2
у
складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Скіпр“, 79035, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Б.
1.3. Наміри забудови – будівництво підземного паркінгу № 2 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні
Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795 (терміном до 10
травня 2017 року, для будівництва та обслуговування житлового кварталу),
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.07.2014 №
НВ-4601407992014.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,6212 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 №
3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової
забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво підземного паркінгу № 2 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 1,6212 га.
1.10.2. Площа забудови – 2460,00 кв. м.
1.10.3. Загальна площа – 3200,00 кв. м.
1.10.4. Площа приміщень – 3275,00 кв. м.
1.10.5. Корисна площа – 3060,00 кв. м.

1.10.6. Розрахункова площа – 2375,00 кв. м.
1.10.7. Загальний будівельний об’єм – 10350,00 куб. м.
1.10.8. Кількість паркомісць – 63.
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 1 підземний поверх (висота
приміщень – 2,70 м) (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 70 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – відповідно до п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (підземний паркінг № 2 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5) запроектувати у
межах відведеної земельної ділянки (договір суборенди землі, зареєстрований
в Управлінні Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795
(терміном до 10 травня 2017 року, для будівництва та обслуговування
житлового кварталу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого підземного
паркінгу № 2 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5 у кварталі житлової забудови.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови підземного паркінгу № 2 у складі

багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5 потрапляють
інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну
відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці
з благоустроєм прилеглої ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм
(лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). При замощенні тротуарів
використовувати бетонні або кам’яні плити; біля стін будинку вирівнювати
лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною бруківкою, дане замощення
використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та
ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит.
Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення
території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до
проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Княгині Ольги.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту у
складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5;
передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
паркінгу № 2 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5 передбачено поза межами історичного ареалу.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому
Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики

М. Литвинюк
Ю. Чаплінський

Львівська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
м.Львів
Від _____________________________________________________ № ___________________

Про затвердження містобудівних умов
та обмежень забудови земельної
ділянки на будівництво ТзОВ “Скіпр“
підземного паркінгу № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на
вул. Княгині Ольги, 1-5
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
від 16.01.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 17.01.2017 за №
2-978/АП-З-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками
запланованого об’єкта будівництва підземного паркінгу № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5, беручи до уваги
договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні Держкомзему у м. Львові
06.04.2012 за № 461010004000795, витяг з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку від 18.07.2014 № НВ-4601407992014, керуючись Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної
ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Скіпр“
підземного паркінгу № 3 у складі багатофункціонального комплексу на вул.
Княгині Ольги, 1-5 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Скіпр“:
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 реєстрації декларації (дозволу) про 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 ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Скіпр“ підземного паркінгу № 3 у складі багатофункціонального
комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5
1. Загальні дані
1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю
“Скіпр“
підземного
паркінгу
№
3
у
складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою
відповідальністю “Скіпр“, 79035, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Б.
1.3. Наміри забудови – будівництво підземного паркінгу № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів,
вул. Княгині Ольги, 1-5.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування
земельною ділянкою – договір суборенди землі, зареєстрований в Управлінні
Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795 (терміном до 10
травня 2017 року, для будівництва та обслуговування житлового кварталу),
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.07.2014 №
НВ-4601407992014.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,6212 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та
громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план
населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення
про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста,
затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування
територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 №
3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової
забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(орієнтовні) – будівництво підземного паркінгу № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 1,6212 га
1.10.2. Площа забудови – 1055,00 кв. м
1.10.3. Загальна площа – 1435,00 кв. м
1.10.4. Площа приміщень – 1435,00 кв. м
1.10.5. Корисна площа – 1390,00 кв. м

1.10.6. Розрахункова площа – 1420,00 кв. м
1.10.7. Загальний будівельний об’єм – 5420,00 куб. м
1.10.8. Кількість паркомісць – 21
2. Містобудівні умови та обмеження
2.1. Граничнодопустима висота будівель – 1 підземний поверх (висота
приміщень – 2,70 м) (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки
– 70 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової
забудови) – відповідно до п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та
ліній регулювання забудови – об’єкт (підземний паркінг № 3 у складі
багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5) запроектувати у
межах відведеної земельної ділянки (договір суборенди землі, зареєстрований
в Управлінні Держкомзему у м. Львові 06.04.2012 за № 461010004000795
(терміном до 10 травня 2017 року, для будівництва та обслуговування
житлового кварталу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН
В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з
забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції,
нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) –
при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого підземного
паркінгу № 3 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5 у кварталі житлової забудови.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до
існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог
ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої
забудови. Вимоги безпеки“, 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“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС
України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення
об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа
Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 №
58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у
спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний
час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами). У зону забудови підземного паркінгу № 3 у складі

багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5 потрапляють
інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну
відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань
згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні
вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних
норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення
благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці
з благоустроєм прилеглої ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм
(лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). При замощенні тротуарів
використовувати бетонні або кам’яні плити; біля стін будинку вирівнювати
лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною бруківкою, дане замощення
використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та
ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит.
Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення
території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до
проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Княгині Ольги.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць
зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість
машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту у
складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5;
передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до ДБН 360-92**
“Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі
змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали
міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного
руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво
паркінгу № 3 у складі багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги,
1-5 передбачено поза межами історичного ареалу.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого
середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших
маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного
пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень
загального користування будинку тощо).
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