
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
26.07.2019 № 712 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Агенція “Європростір“, зареєстроване у Львівській міській раді 22.02.2020 за              
№ 2-3990-2401, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 
будівництва апарт-готелю (№ 3 на генплані) на вул. Стрийській – вул. Науковій у 
м. Львові, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта 
від 23.07.2019 № 174757943, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 19.07.2019 № НВ-4610401932019, виконавчий комітет 
вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 26.07.2019 № 712 “Про 
затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 
будівництва на будівництво ТзОВ “Агенція “Європростір“ апарт-готелю (будинок 
№ 3 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“ апарт-готелю 
(№ 3 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“ апарт-готелю (№ 3 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 апарт-готелю (№ 3 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 1.3 додатка у новій редакції: 
“1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення 

земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове 
призначення земельної ділянки площею 1,1170 га (кадастровий номер 
4610136900:09:009:0068) – 07.02 для будівництва та обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту; 

 



категорія земель – землі рекреаційного призначення; 
вид використання – для розміщення спортивно-рекреаційного комплексу 

відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
від 19.07.2019 № НВ-4610401932019. 

Цільове призначення земельної ділянки площею 1,3348 га (кадастровий 
номер 4610136900:09:009:0069) – 03.08 для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для розміщення готелю відповідно до витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.07.2019                               
№ НВ-4610401962019. 

Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-2 – зона центру 
ділової та громадської діяльності районного значення відповідно до рішення 
виконавчого комітету від 07.04.2017 № 284 “Про затвердження детального 
плану території, обмеженої вул. Науковою, вул. Стрийською, вул. 
Трускавецькою, вул. Академіка Я. Підстригача“. 

6. Викласти пункт 2.2 додатка у новій редакції: 
“2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 

– 50,00 % для всієї забудови у межах земельних ділянок (кадастрові номери 
4610136900:09:009:0068 та 4610136900:09:009:0069).“. 

7. 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: 
- 17,00 м до червоної лінії з західної сторони; 
- 50,00 м до червоної лінії з північної сторони; 
- 84,00 м до червоної лінії зі східної сторони; 
- 43,00 м до існуючої забудови з західної сторони; 
- 149,00 м до існуючої забудови з північної сторони; 
- 236,00 м до існуючої забудови зі східної сторони; 
- 92,00 м до існуючої забудови з південної сторони. 
Об’єкт (будівництво апарт-готелю (№ 3 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 
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