
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про зняття з обліку захисної споруди 
цивільного захисту м. Львова з фонду 
захисних споруд Львівської міської ради  
 
 
 З метою зняття захисної споруди цивільного захисту з обліку фонду 
захисних споруд Львівської міської ради, відповідно до пункту 2 статті 19 
Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 Порядку створення, утримання 
фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138, 
абзацу другого та абзацу третього пункту 4 Вимог щодо визначення критеріїв 
неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд 
цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку 
неможливість, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
09.07.2018 № 579, листів Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 
13.01.2020 № 16-514/162, від 13.02.2020 № 16-2628/162 і від 21.02.2020                        
№ 16-3103/162, керуючись статтею 40 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Зняти з обліку захисну споруду цивільного захисту м. Львова з фонду 
захисних споруд Львівської міської ради за погодженням з Державною службою 
України з надзвичайних ситуацій згідно з додатком. 
 2. Відповідно до вимог ДБН 1.1-5-2007, ДБН В.1.2-4-2019 при розробленні 
детальних планів територій забудов у м. Львові зобов’язати ТзОВ “Львів 
Стандартбуд“ передбачити у складі об’єкта, який будується, вбудоване 
приміщення подвійного призначення (підземний паркінг) із захисними 
властивостями протирадіаційного укриття для укриття населення ємністю не 
менше захисної споруди, яка знімається з обліку. Влаштування приміщень 
здійснити власними силами чи із залученням визначених підприємством 
забудовників (генеральних підрядників).  
 3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення: 
 3.1. Внести відповідні записи до книги обліку захисних споруд цивільного 
захисту м. Львова та журналу обліку списаних захисних споруд цивільного 
захисту м. Львова у зв’язку зі зняттям з обліку захисної споруди цивільного 
захисту, зазначеної у додатку. 

3.2. Кінцеве зняття з обліку захисної споруди цивільного захисту м. 
Львова, яка списується, та знищення облікової документації провести після 
введення в експлуатацію і взяття на облік новозбудованого укриття (споруди 
подвійного призначення). Після взяття на облік укриття (споруди подвійного 
призначення) провести заходи щодо знищення облікової документації на 
списану захисну споруду цивільного захисту м. Львова. 

 



 3.3. Скерувати завірені копії цього рішення департаменту з питань 
цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, Головному 
управлінню ДСНС України у Львівській області та Державній службі України з 
надзвичайних ситуацій. 
 3.4. Інформувати про виконані заходи департамент з питань цивільного 
захисту Львівської обласної державної адміністрації. 
      Відповідальний: начальник управління 
      з питань надзвичайних ситуацій та 
      цивільного захисту населення. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань безпеки міста. 
 
  
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 



                    Додаток 
                 до рішення виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
захисних споруд цивільного захисту м. Львова, які знімаються з обліку 

фонду захисних споруд Львівської міської ради за погодженням 
з Державною службою України з надзвичайних ситуацій 

 
 

№  
з/п 

Обліковий 
номер 

захисної 
споруди 

цивільного 
захисту 

Адреса захисної 
споруди 

цивільного захисту 

Назва підприємства,  
на території якого 

знаходиться 
захисна споруда 

цивільного захисту 

Причина неготовності та зняття з обліку  
захисної споруди цивільного захисту 

1. 48603 Стрийська, 48 ТзОВ “Львів Стандартбуд“ Технічна неможливість та економічна недоцільність 
збереження захисної споруди під час нового 
будівництва – споруди подвійного призначення 

 
 
 
 
 Керуючий справами виконкому          М. Литвинюк 
          
 
           Віза:  
 
 Начальник управління з питань  
 надзвичайних ситуацій та  
 цивільного захисту населення           В. Іваніцький 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

