
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
26.07.2019 № 710 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Агенція “Європростір“, зареєстроване у Львівській міській раді 22.02.2020 за             
№ 2-3989-2401, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 
будівництва спортивно-офісного центру з трансформаторною підстанцією (№ 1 
на генплані) на вул. Стрийській – вул. Науковій у м. Львові, виконавчий комітет 
вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 26.07.2019 № 710 “Про 
затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 
будівництва на будівництво ТзОВ “Агенція “Європростір“ спортивно-офісного 
центру (будинок № 1 на генплані) на вул. Стрийській – вул. Науковій“: 

1. Викласти назву рішення у новій редакції: 
“Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Агенція “Європростір“ 
спортивно-офісного центру з трансформаторною підстанцією (№ 1 на генплані) 
на вул. Стрийській – вул. Науковій у м. Львові“. 

2. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції: 
“1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 

будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю 
“Агенція “Європростір“ спортивно-офісного центру з трансформаторною 
підстанцією (№ 1 на генплані) на вул. Стрийській – вул. Науковій у м. Львові 
(додаються)“. 

3. Викласти назву додатка у новій редакції: 
“Містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва 

на будівництво спортивно-офісного центру з трансформаторною підстанцією    
(№ 1 на генплані) на вул. Стрийській – вул. Науковій у м. Львові“. 

4. Викласти пункт 1.1 додатка у новій редакції: 
“1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної 

ділянки – будівництво на вул. Стрийській – вул. Науковій у м. Львові.“. 
5. Викласти пункт 2.1 додатка у новій редакції: 
“2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у 

метрах – 64,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до 
закінчення конструктивної частини будівлі.  

При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним 
підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“. 

6. Викласти пункт 2.4 додатка у новій редакції: 

 



“2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд: 

- 19,00 м до червоної лінії з західної сторони; 
- 100,00 м до червоної лінії з північної сторони; 
- 110,00 м до червоної лінії зі східної сторони; 
- 45,00 м до існуючої забудови з західної сторони; 
- 70,00 м до існуючої забудови з північної сторони; 
- 225,00 м до існуючої забудови зі східної сторони; 
- 9,00 м до існуючої забудови з південної сторони. 
Об’єкт (будівництво спортивно-офісного центру з трансформаторною 

підстанцією (№ 1 на генплані) на вул. Стрийській – вул. Науковій у м. Львові) 
запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах 
відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136900:09:009:0068 та 
4610136900:09:009:0069) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 
№ 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при 
будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення 
виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних 
інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з 
покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.“. 

 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

