
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
09.12.2016 № 1176 
 
  

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Парк 
спейс“ від 19.07.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.07.2019 за                  
№ 2-22244-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними 
показниками на реконструкцію з розширенням існуючої будівлі готелю за 
рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під 
багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у                            
м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2019 № 174828679 та 
від 23.07.2019 № 174831953, витяг з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку від 23.04.2019 № НВ-46095001520119, протокол засідання                  
№ 15 архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики 
департаменту містобудування Львівської міської ради від 19.10.2017, керуючись 
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет 
вирішив: 
  внести зміни до рішення виконавчого комітету від 09.12.2016 № 1176 “Про 
затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на 
реконструкцію з розширенням ТзОВ “Апартготель“ існуючої будівлі готелю на 
вул. Лижв’ярській, 1 за рахунок надбудови під апарт-готель“:  
 1. Викласти назву рішення у новій редакції:  

“Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на реконструкцію з розширенням ТзОВ “Парк спейс“ існуючої будівлі 
готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під 
багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у                           
м. Львові“. 
 2. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції: 

“1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної 
ділянки на реконструкцію з розширенням товариством з обмеженою 
відповідальністю “Парк спейс“ існуючої будівлі готелю за рахунок прибудови та 
надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під багатофункціональний готельний 
комплекс з підземною автостоянкою у м. Львові (додаються).“. 
 3. Замінити у пункті 2 рішення слова “Товариству з обмеженою 
відповідальністю “Апартготель“ словами “Товариству з обмеженою 
відповідальністю “Парк спейс“. 
 4. Доповнити пункт 2 рішення підпунктом 2.1-1 у такій редакції: 

“2.1-1. Оголосити та провести міжнародний архітектурний конкурс на 
кращу проектну пропозицію щодо реконструкції з розширенням існуючої будівлі 

 



готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під 
багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у                            
м. Львові.“. 
 5. Доповнити пункт 2 рішення підпунктом 2.1-2 у такій редакції: 

“2.1-2. Після проведення міжнародного архітектурного конкурсу на кращу 
проектну пропозицію щодо реконструкції з розширенням існуючої будівлі готелю 
за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під 
багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у                           
м. Львові про наміри забудови повідомити ЮНЕСКО та Міністерство культури 
України відповідно до законодавства України.“. 
 6. Доповнити пункт 2 рішення підпунктом 2.1-3 у такій редакції: 

“2.1-3. Проектну документацію розробити на підставі проектної пропозиції 
переможця міжнародного архітектурного конкурсу на кращу проектну 
пропозицію щодо реконструкції з розширенням існуючої будівлі готелю за 
рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під 
багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у                           
м. Львові.“. 
 7. Доповнити пункт 2 рішення підпунктом 2.4 у такій редакції: 

“2.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити 
його у встановленому законом порядку.“. 

8. Викласти назву додатка у новій редакції: 
“Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на 

реконструкцію з розширенням товариством з обмеженою відповідальністю 
“Парк спейс“ існуючої будівлі готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. 
Лижв’ярській, 1 під багатофункціональний готельний комплекс з підземною 
автостоянкою у м. Львові“. 
 9. Викласти пункт 1.1 додатка у новій редакції: 

“1.1. Назва об’єкта будівництва – реконструкція з розширенням 
товариством з обмеженою відповідальністю “Парк спейс“ існуючої будівлі 
готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під 
багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою у                           
м. Львові.“. 
 10. Викласти пункт 1.2 додатка у новій редакції: 

“1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою 
відповідальністю “Парк спейс“, 79019, м. Львів, вул. Хімічна, 4.“. 
 11. Викласти пункт 1.3 додатка у новій редакції: 

“1.3. Наміри забудови – реконструкція з розширенням існуючої будівлі 
готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під 
багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою.“. 
 12. Викласти пункт 1.5 у новій редакції: 

“1.5. Відповідність цільового та функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове 
призначення земельної ділянки площею 1,0600 га (кадастровий номер 
4610136600:07:001:0053) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови; 

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
вид використання – для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (для будівництва та обслуговування апарт-готелю) 



відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
від 23.04.2019 № НВ-4609500152019. 

Функціональне призначення земельної ділянки – відповідно до 
генерального плану забудови міста, затвердженого ухвалою міської ради від 
30.09.2010 № 3924 – громадські центри та об’єкти, та протоколу засідання № 15 
архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики 
департаменту містобудування Львівської міської ради від 19.10.2017.“. 
 13. Вилучити пункти 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 додатка. 
 14. Викласти пункт 2.1 додатка у новій редакції: 

“2.1. Граничнодопустима висота будівель – не вище 72,00 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“. 
 15. Викласти пункт 2.2 додатка у новій редакції: 

“2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 
– 50,00 %“. 
 16. Викласти пункт 2.4 додатка у новій редакції: 

“2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній 
та ліній регулювання забудови – реконструкцію з розширенням існуючої 
будівлі готелю за рахунок прибудови та надбудови на вул. Лижв’ярській, 1 під 
багатофункціональний готельний комплекс з підземною автостоянкою 
запроектувати з відступом від червоних ліній вул. Лижв’ярської – 4,00 м - 6,60 м, 
вул. Літньої – 33,00 м та вул. Стрийської – 28,00 м, з врахуванням вимог діючих 
будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 
4610136600:07:001:0053).“. 

 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
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