
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про оформлення договорів 
житлового найму 
 
 

З метою реалізації конституційного права на житло, керуючись 
Законами України “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвалою міської 
ради від 17.06.2021 № 934 “Про залишення цілісного майнового комплексу 
на вул. І. Виговського,  у статусі “гуртожиток“ та надання дозволу на 
приватизацію його житлових приміщень“, розглянувши звернення 
громадян  від 06.08.2021,  

від 17.02.2022,  від 06.10.2021, 
 від 30.09.2021, ескізні проєкти, 

розроблені Львівською філією інституту “НДІпроектреконструкція“, 
враховуючи рішення наглядової ради з питань розподілу і утримання 
житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових 
територій при виконкомі (витяг з протоколу від 19.05.2022 № 6), 
виконавчий комітет вирішив:  

1. Надати приміщенням №№  у гуртожитку на вул. 
І. Виговського,  статус жилих приміщень. 

2. Надати громадянам: 
2.1.   приміщення №  та частину 

приміщення №  у гуртожитку на вул. І. Виговського, для 
влаштування жилих приміщень. 

Відповідно до ескізного проєкту, розробленого Львівською філією 
інституту “НДІпроектреконструкція“, після перепланування новоутворене 
жиле приміщення буде складатись з кімнати (пл. 13,4 кв. м), коридору (пл. 
2,8 кв. м) та комори (пл. 2,6 кв. м). 

2.2.   приміщення №  та частину 
приміщень №№   у гуртожитку на вул. І. Виговського,  для 
влаштування жилих приміщень. 

Відповідно до ескізного проєкту, розробленого Львівською філією 
інституту “НДІпроектреконструкція“, після перепланування новоутворене 
жиле приміщення буде складатись з кімнати (пл. 12,5 кв. м), коридору (пл. 
3,0 кв. м) та комори (пл. 2,4 кв. м). 

2.3.   частину приміщень №№   у 
гуртожитку на вул. І. Виговського,  для влаштування жилих приміщень. 

 



Відповідно до ескізного проєкту, розробленого Львівською філією 
інституту “НДІпроектреконструкція“, після перепланування новоутворене 
жиле приміщення буде складатись з кімнати (пл. 12,2 кв. м), коридору (пл. 
2,9 кв. м) та комори (пл. 2,6 кв. м). 

2.4.   приміщення №№   у 
гуртожитку на вул. І. Виговського,  для влаштування жилих приміщень. 

Відповідно до ескізного проєкту, розробленого Львівською філією 
інституту “НДІпроектреконструкція“, після перепланування новоутворене 
жиле приміщення буде складатись з кімнати (пл. 10,2 кв. м), коридору (пл. 
3,4 кв. м). 

3. Громадянам      
     

: 
3.1. Здійснити перепланування приміщень відповідно до ескізних 

проєктів. 
3.2. Виготовити звіт про проведення технічного обстеження 

будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів з висновком про їх 
відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації. 

3.3. Звернутися до суб’єктів господарювання, які здійснюють технічну 
інвентаризацію об’єктів нерухомого майна та збереження 
інвентаризаційних справ, для внесення змін до технічної документації.  

4. Залізничній районній адміністрації: 
4.1. У встановленому порядку присвоїти номери новоутвореним 

жилим приміщенням. 
4.2. Укласти договори житлового найму з громадянами: 
4.2.1.  на осіб (   

). Зареєстрований та 
проживає з 1988 року у гуртожитку на вул. І. Виговського,  (кімната № 

), де всього зареєстровано і проживають осіб. Залишаються 
проживати  

. 
4.2.2.   на . Проживає з 

2015 року на ліжко-місці (кімната № ) у гуртожитку на вул. 
І. Виговського, , яке вивільняє.  

4.2.3.  на    
   

     
Проживає з 2011 року на ліжко-місці (кімната № ) у гуртожитку на вул. 
І. Виговського, , яке вивільняє. 

4.2.4.  на . 
Проживає та зареєстрований з 1995 року на ліжко-місці (кімната № ) у 
гуртожитку на вул. І. Виговського, , яке вивільняє.  

Відповідальний: голова Залізничної 
районної адміністрації. 



5. Львівському комунальному підприємству “Сигнівка” внести зміни 
до відповідної документації згідно з цим рішенням.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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