
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
05.07.2019 № 639  
 
 

Розглянувши звернення громадян Гадади Сергія Богдановича, Багана 
Ярослава Йосифовича, Сахмана Андрія Миколайовича, Заяця Ярослава 
Петровича та Дюкарєва Юрія Михайловича від 23.08.2019 (зареєстроване у 
Львівській міській раді 23.08.2019 за № 3-Г-97524/АП-2401), відкорегований 
містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва 
другої черги комплексу комерційно-ділової діяльності на вул. Городоцькій, 321, 
виконавчий комітет вирішив: 
   внести зміни до рішення виконавчого комітету від 05.07.2019 № 639 “Про 
затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 
будівництва на реконструкцію гр. гр. Гададою С. Б., Баганом Я. Й., Сахманом            
А. М., Заяцем Я. П., Дюкарєвим Ю. М. з добудовою комплексу 
комерційно-ділової діяльності на вул. Городоцькій, 321“: 

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

об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Гададою С. Б., Заяцем Я. П. другої 
черги комплексу комерційно-ділової діяльності на вул. Городоцькій, 321“. 

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

будівництва на будівництво громадянами Гададою Сергієм Богдановичем, 
Заяцем Ярославом Петровичем другої черги комплексу комерційно-ділової 
діяльності на вул. Городоцькій, 321 (додаються).“. 

3. Замінити у пункті 2 рішення слова “Громадянам Гададі Сергію 
Богдановичу, Багану Ярославу Йосифовичу, Сахману Андрію Миколайовичу, 
Заяцю Ярославу Петровичу, Дюкарєву Юрію Михайловичу“ словами 
“Громадянам Гададі Сергію Богдановичу, Заяцю Ярославу Петровичу“. 

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

на будівництво другої черги комплексу комерційно-ділової діяльності на вул. 
Городоцькій, 321“. 

5. Викласти пункт 1.2 додатка у новій редакції: 
“1.2. Інформація про замовника – громадянин Гадада Сергій 

Богданович, 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Клюсівська, 9/7; 
громадянин Заяць Ярослав Петрович, 79040, м. Львів, вул. Є. Патона, 31/44.“. 

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 – об’єкт (будівництво другої черги комплексу комерційно-ділової 

 



діяльності на вул. Городоцькій, 321) запроектувати з врахуванням вимог діючих 
державних будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки 
(кадастровий номер 4610136300:05:016:0002), з відступом від існуючої 
нежитлової споруди зі сходу – 7,5 м, до існуючої нежитлової споруди з півночі – 
22,0 м, до межі червоної лінії вул. Є. Патона – 16,5 м.“. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

