
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про демонтаж тимчасової споруди 
на вул. Стрийській, 101-105 
 
 

Розглянувши листа Сихівської районної адміністрації від 15.09.2020           
№ 4-34-28466 та додані матеріали щодо тимчасової споруди фізичної особи – 
підприємця Сидорчук Тетяни Миколаївни, керуючись Законами України “Про 
регулювання містобудівної діяльності“, “Про благоустрій населених пунктів“, 
“Про місцеве самоврядування в Україні“, 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 м. Львова“ і від 23.04.2015 № 4526 
“Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності у м. Львові та Комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності              
у м. Львові“, з метою усунення наслідків порушень вимог законодавства при 
розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності               
у м. Львові виконавчий комітет вирішив: 

1. Демонтувати самовільно встановлену тимчасову споруду для 
здійснення підприємницької діяльності на вул. Стрийській, 101-105. 

2. Визначити уповноваженою особою на виконання демонтажу тимчасової 
споруди для здійснення підприємницької діяльності на вул. Стрийській, 101-105 
комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ спільно з 
Сихівською районною адміністрацією.  

3. Комунальному підприємству “Адміністративно-технічне управління“: 
3.1. Здійснити демонтаж за участю представника Сихівської районної 

адміністрації, у присутності представника управління архітектури та урбаністики 
департаменту містобудування. 

Термін: протягом 60 календарних днів 
3.2. У разі, якщо розмір чи конфігурація тимчасової споруди не дозволяє 

провести демонтаж та перевезення тимчасової споруди у цілісному стані, 
здійснити її розділення на конструктивні елементи. 

3.3. У разі, якщо у тимчасовій споруді перебуває майно, здійснити опис 
майна та забезпечити перевезення вказаного майна до місця його 
відповідального зберігання. 

3.4. Укласти відповідні договори з суб’єктами господарювання на 
виконання робіт з демонтажу тимчасової споруди та супутніх послуг та оплатити 
їх вартість. 

3.5. Організувати відповідальне зберігання демонтованої тимчасової 
споруди та майна (за наявності) на вул. Пластовій, 125. 

 



3.6. Повернути демонтовану тимчасову споруду та майно (за наявності) 
власнику після відшкодування ним витрат на демонтаж, транспортування та 
зберігання демонтованої тимчасової споруди. 

Відповідальний: директор КП 
“Адміністративно-технічне управління“. 

4. Сихівській районній адміністрації: 
4.1. Довести це рішення до відома власника (користувача) тимчасової 

споруди, а також відповідних експлуатуючих організацій для відключення 
тимчасової споруди від інженерних мереж. 

Термін: протягом 14 календарних днів 
4.2. Забезпечити супровід та сприяння у проведенні демонтажу, у тому 

числі через залучення за необхідності представників державних органів, міських 
служб та організацій, Львівського комунального підприємства “Муніципальна 
варта“ тощо. 

4.3. Відновити благоустрій території після демонтажу тимчасової споруди 
з подальшим відшкодуванням вартості відновлювальних робіт за рахунок 
власника тимчасової споруди. 

Відповідальний: голова Сихівської 
районної адміністрації. 

5. Львівському комунальному підприємству “Муніципальна варта“ 
забезпечити громадський порядок під час проведення робіт з демонтажу 
тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності на вул. 
Стрийській, 101-105. 

Відповідальний: директор ЛКП  
“Муніципальна варта“. 

6. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції у Львівській області 
Департаменту патрульної поліції вжити заходів щодо забезпечення 
громадського порядку під час проведення робіт з демонтажу тимчасової 
споруди для здійснення підприємницької діяльності на вул. Стрийській, 101-105. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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