
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
28.04.2017 № 342 
 
 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“Техніка для бізнесу“, зареєстроване у Львівській міській раді 31.10.2019 за                      
№ 2-33674-Ф-2401, виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 № 342 “Про 
затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на 
реконструкцію з розширенням ТзОВ “Техніка для бізнесу“ лабораторного 
корпусу на вул. Козельницькій, 1-А за рахунок прибудови під 
адміністративно-лабораторний центр з торгово-виставковими приміщеннями“: 

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

ділянки на реконструкцію з розширенням ТзОВ “Техніка для бізнесу“ 
лабораторного корпусу на вул. Козельницькій, 1-А за рахунок прибудови під 
адміністративно-лабораторний центр з торгово-виставковими приміщеннями та 
будівництво комплектної трансформаторної підстанції“. 

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 “Техніка для бізнесу“ лабораторного корпусу на вул. 
Козельницькій, 1-А за рахунок прибудови під адміністративно-лабораторний 
центр з торгово-виставковими приміщеннями та будівництво комплектної 
трансформаторної підстанції (додаються).“. 

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

реконструкцію з розширенням товариством з обмеженою відповідальністю 
“Техніка для бізнесу“ лабораторного корпусу на вул. Козельницькій, 1-А за 
рахунок прибудови під адміністративно-лабораторний центр з 
торгово-виставковими приміщеннями та будівництво комплектної 
трансформаторної підстанції“. 

4. Викласти пункт 1.1 додатка у новій редакції: 
“1.1. Назва об’єкта будівництва – реконструкція з розширенням 

товариством з обмеженою відповідальністю “Техніка для бізнесу“ 
лабораторного корпусу на вул. Козельницькій, 1-А за рахунок прибудови під 
адміністративно-лабораторний центр з торгово-виставковими приміщеннями та 
будівництво комплектної трансформаторної підстанції.“. 

5. Викласти пункт 1.3 додатка у новій редакції: 

 



“1.3. Наміри забудови – реконструкція з розширенням лабораторного 
корпусу на вул. Козельницькій, 1-А за рахунок прибудови під 
адміністративно-лабораторний центр з торгово-виставковими приміщеннями та 
будівництво комплектної трансформаторної підстанції.“. 

6. Замінити у пункті 1.10 додатка слова “реконструкція з розширенням 
лабораторного корпусу на вул. Козельницькій, 1-А за рахунок прибудови під 
адміністративно-лабораторний центр з торгово-виставковими приміщеннями“ 
словами “реконструкція з розширенням лабораторного корпусу на вул. 
Козельницькій, 1-А за рахунок прибудови під адміністративно-лабораторний 
центр з торгово-виставковими приміщеннями та будівництво комплектної 
трансформаторної підстанції“. 

7. Викласти пункт 2.12 додатка у новій редакції: 
“2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – реконструкцію з 

розширенням лабораторного корпусу на вул. Козельницькій, 1-А за рахунок 
прибудови під адміністративно-лабораторний центр з торгово-виставковими 
приміщеннями та будівництво комплектної трансформаторної підстанції 
передбачено поза межами історичного ареалу.“. 

 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
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