
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
27.03.2017 № 236  
 
 
 Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Львівриба“ та громадянки Костюк Марії Степанівни від 28.02.2020 
(зареєстроване у Львівській міській раді 02.03.2020 за № 2-4640-2401) та від 
06.03.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 06.03.2020 за                                      
№ 2-5308-2401), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, виконавчий комітет вирішив: 
  внести зміни до рішення виконавчого комітету від 27.03.2017 № 236 “Про 
затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на 
реконструкцію ПрАТ “Львівриба“ та гр. Костюк М. С. приміщень складу консервів 
на вул. Опришківській, 5 з розширенням за рахунок надбудови“: 
 1. Викласти назву рішення у новій редакції:  

“Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на реконструкцію ТзОВ “Львівриба“ та гр. Костюк М. С. приміщень 
складу консервів на вул. Опришківській, 5 з розширенням за рахунок надбудови 
та прибудови під адміністративно-складську будівлю“. 
 2. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції: 
  “1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної 
ділянки на реконструкцію товариством з обмеженою відповідальністю 
“Львівриба“ та громадянкою Костюк Марією Степанівною приміщень складу 
консервів на вул. Опришківській, 5 з розширенням за рахунок надбудови та 
прибудови під адміністративно-складську будівлю (додаються).“. 
 3. Замінити у пункті 2 слова “Приватному акціонерному товариству 
“Львівриба“ словами “Товариству з обмеженою відповідальністю “Львівриба“. 
 4. Викласти назву додатка у новій редакції: 

“Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на 
реконструкцію приміщень складу консервів на вул. Опришківській, 5 з 
розширенням за рахунок надбудови та прибудови під 
адміністративно-складську будівлю“. 
 5. Викласти пункт 1.1 додатка у новій редакції: 

“1.1. Назва об’єкта будівництва – реконструкція приміщень складу 
консервів на вул. Опришківській, 5 з розширенням за рахунок надбудови та 
прибудови під адміністративно-складську будівлю.“. 
 6. Викласти пункт 1.2 додатка у новій редакції: 

“1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Львівриба“, м. Львів, вул. Опришківська, 5; громадянка Костюк 
Марія Степанівна, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д/90.“. 

 



 7. Викласти пункт 1.3 додатка у новій редакції: 
“1.3. Наміри забудови – реконструкція приміщень складу консервів на 

вул. Опришківській, 5 з розширенням за рахунок надбудови та прибудови під 
адміністративно-складську будівлю.“. 
 8. Викласти пункт 1.5 додатка у новій редакції: 

“1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування 
земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській 
міській раді 27.06.2018 за № Л-2631, витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 18.07.2018                      
№ 131319554, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
від 28.03.2018 № НВ-4606749602018.“. 
 9. Викласти пункт 1.6 додатка у новій редакції: 

“1.6. Площа земельної ділянки – 0,1945 га.“. 
 10. Вилучити пункт 1.10 додатка. 
 11. Викласти пункт 2.1 додатка у новій редакції: 

“2.1. Граничнодопустима висота будівель – 14,00 м - 18,00 м, що 
визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
конструктивної частини будівлі.“. 
 12. Викласти пункт 2.2 додатка у новій редакції: 

“2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 
– 45,00 %.“. 
 13. Викласти пункт 2.4 додатка у новій редакції: 

“2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній 
та ліній регулювання забудови – від 0,00 до 6,00 м до червоної лінії вул. 
Опришківської, з блокуванням до існуючої будівлі складу та 30,00 м до існуючої 
нежитлової будівлі з південної сторони відповідно до діючих будівельних норм у 
межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 
4610137200:08:004:0021).“. 
 14. Викласти пункт 2.10 додатка у новій редакції: 

“2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – 
транспортно-пішохідний зв’язок до проектованого об’єкта використати існуючий 
зі сторони вул. Опришківської та організувати окремий заїзд з вул. 
Опришківської. Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для 
тимчасового зберігання автотранспорту відповідно до вимог діючих будівельних 
норм 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“. 

15. Вилучити пункт 2.12 додатка.  
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
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