
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про перенесення трамвайної 
зупинки та заходи впорядкування 
території на вул. Б. Хмельницького 
– пл. Старий Ринок 
 
 
 Керуючись Законами України “Про правовий режим воєнного стану“, 
“Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про благоустрій населених 
пунктів“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про внесення змін до 
деяких законів України щодо функціонування державної служби та 
місцевого самоврядування у період дії воєнного стану“, “Про регулювання 
містобудівної діяльності“, наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 
21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності“, ухвалами міської 
ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою Львівської міської 
територіальної громади“, від 26.12.2019 № 6107 “Про здійснення 
підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова“ 
і від 08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими 
органами Львівської міської ради“, розглянувши наказ начальника 
Львівської районної військової адміністрації від 30.08.2022 № 42 
(зареєстрований у Львівській міській раді 31.08.2022 за № 1.9-17160-001), 
протокол міської комісії з безпеки дорожнього руху, з метою розміщення 
посту візуального спостереження виконавчий комітет вирішив: 
 1. Галицькій районній адміністрації: 
 1.1. Перенести трамвайну зупинку з вул. Б. Хмельницького – пл. 
Старий Ринок на вул. Б. Хмельницького навпроти будинку № 29 та 
здійснити ремонтні роботи для її облаштування. 
 1.2. Звільнити земельні ділянки комунальної власності орієнтовною 
площею 0,0041 га та 0,0035 га у межах червоних ліній на вул.                                      
Б. Хмельницького, 12 від незаконно розміщених тимчасових споруд, у тому 
числі тих, які були встановлені, але не введені в експлуатацію у 
встановленому законодавством порядку (приміщення під літерою “Б1“              
заг. пл. 29,7 кв. м та приміщення під літерою “Б'1“ заг. пл. 27,8 кв. м). 
 1.3. Розмістити на вул. Б. Хмельницького – пл. Старий Ринок пост 
візуального спостереження з метою виявлення повітряних об’єктів 
(крилатих ракет, БПЛА (всіх типів), літаків, гелікоптерів тощо) та 
забезпечити захисними конструкціями. 

 



      Термін: протягом 60 календарних днів 
      Відповідальний: голова Галицької  
      районної адміністрації. 
 2. Департаменту містобудування: 
 2.1. Розробити концепцію зовнішнього вигляду посту візуального 
спостереження на вул. Б. Хмельницького – пл. Старий Ринок та 
облаштування благоустрою території на пл. Старий Ринок.  
      Термін: протягом 20 календарних днів 
 2.2. Повідомити голову Львівської обласної військової адміністрації 
про звільнення земельних ділянок комунальної власності орієнтовною 
площею 0,0041 га та 0,0035 га у межах червоних ліній на вул.                                      
Б. Хмельницького, 12 від незаконно розміщених тимчасових споруд, у тому 
числі тих, які були встановлені, але не введені в експлуатацію у 
встановленому законодавством порядку (приміщення під літерою “Б1“              
заг. пл. 29,7 кв. м та приміщення під літерою “Б'1“ заг. пл. 27,8 кв. м, які 
перебувають у приватній власності ПП “Нова територія“ (код ЄДРПОУ 
36361393) з метою розміщення посту візуального спостереження протягом 
24 годин з моменту видання Львівським міським головою розпорядження. 
      Відповідальний: директор  
      департаменту містобудування. 
 3. Управлінню архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування повідомити товариство з обмеженою відповідальністю 
“Інтерпрес“ та фізичну особу – підприємця Колодія Артема Георгійовича 
про необхідність перенесення тимчасової споруди пл. 4 кв. м на вул. 
Б. Хмельницького, 11 і тимчасової споруди пл. 19 кв. м на вул. 
Б. Хмельницького, 29 на інше місце у зв’язку з перенесенням трамвайної 
зупинки з вул. Б. Хмельницького – пл. Старий Ринок на вул.                                        
Б. Хмельницького навпроти будинку № 29 та здійсненням ремонтних робіт 
для її облаштування, а також встановленням на вул. Б. Хмельницького – 
пл. Старий Ринок посту візуального спостереження. 
      Термін: протягом 5 календарних днів 
      Відповідальний: начальник управління  
      архітектури та урбаністики  
      департаменту містобудування. 
 4. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю 
“Інтерпрес“ та фізичній особі – підприємцю Колодію Артему Георгійовичу 
не чинити перешкод для належного перенесення трамвайної зупинки з 
вул. Б. Хмельницького – пл. Старий Ринок на вул. Б. Хмельницького 
навпроти будинку № 29 та здійснення ремонтних робіт для її 
облаштування, а також встановлення на вул. Б. Хмельницького – пл. 
Старий Ринок посту візуального спостереження, здійснити демонтаж 
тимчасових споруд у добровільному порядку і подати пропозиції 
управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування 
щодо іншої адреси розміщення тимчасових споруд. 
      Термін: протягом 30 календарних днів 



 5. Приватному підприємству “Нова територія“ (код ЄДРПОУ 
36361393) здійснити демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд, 
у тому числі тих, які були встановлені, але не введені в експлуатацію у 
встановленому законодавством порядку (приміщення під літерою “Б1“             
заг. пл. 29,7 кв. м та приміщення під літерою “Б'1“ заг. пл. 27,8 кв. м) у 
добровільному порядку. 
      Термін: протягом 10 календарних днів 
 6. У разі нездійснення демонтажу у добровільному порядку 
визначити уповноваженою особою на виконання демонтажу встановлених 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на вул.               
Б. Хмельницького, 12 та вул. Б. Хмельницького, 29 комунальне 
підприємство “Адміністративно-технічне управління“ спільно з Галицькою 
районною адміністрацією. 
 7. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне 
управління“: 
 7.1. Здійснити демонтаж за участю представника Галицької районної 
адміністрації. 
      Термін: протягом 20 календарних днів  
 7.2. У разі, якщо розмір чи конфігурація тимчасових споруд не 
дозволяє провести демонтаж та перевезення тимчасових споруд у 
цілісному стані, здійснити її розділення на конструктивні елементи. 
 7.3. У разі, якщо у тимчасових спорудах перебуває майно, здійснити 
опис майна та забезпечити перевезення вказаного майна до місця його 
відповідального зберігання. 
 7.4. Укласти відповідні договори з суб’єктами господарювання на 
виконання робіт з демонтажу тимчасових споруд та супутніх послуг та 
оплатити їх вартість. 
 7.5. Організувати відповідальне зберігання демонтованих 
тимчасових споруд та майна (за наявності) на вул. Пластовій, 125. 
 7.6. Повернути демонтовані тимчасові споруди та майно (за 
наявності) власникам після відшкодування ними витрат на демонтаж, 
транспортування та зберігання демонтованих тимчасових споруд. 
      Відповідальний: директор КП  
      “Адміністративно-технічне управління“. 
 8. Галицькій районній адміністрації: 
 8.1. Довести це рішення до відома власників (користувачів) 
тимчасових споруд , а також відповідних експлуатуючих організацій та 
відключити тимчасові споруди від інженерних мереж. 
      Термін: протягом 7 календарних днів  
 8.2. Забезпечити проведення демонтажу, у тому числі через 
залучення за необхідності представників державних органів, міських служб 
та організацій, Львівського комунального підприємства “Муніципальна 
варта“ тощо. 
      Відповідальний: голова Галицької  
      районної адміністрації. 



 9. Львівському комунальному підприємству “Муніципальна варта“ 
забезпечити громадський порядок під час проведення робіт з демонтажу 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на вул.               
Б. Хмельницького, 12 та вул. Б. Хмельницького, 29. 
      Відповідальний: директор ЛКП  
      “Муніципальна варта“. 
 10. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції у Львівській 
області Департаменту патрульної поліції вжити заходів щодо 
забезпечення громадського порядку під час проведення робіт з демонтажу 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на вул.                  
Б. Хмельницького, 12 та вул. Б. Хмельницького, 29. 
 11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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