
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
06.03.2020 № 189 
 
 

Розглянувши звернення приватного підприємства “ІД Інвест Груп“, 
зареєстроване у Львівській міській раді 02.11.2021 за № 2-20097-2401, 
містобудівний розрахунок нового будівництва багатофункційної будівлі з 
підземним паркінгом і трансформаторною підстанцією на вул. Трускавецькій, 48 
у м. Львові, виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 06.03.2020 № 189 “Про 
затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 
будівництва на будівництво ПП “ІД Інвест Груп“ офісного центру з підземним 
паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Трускавецькій, 48 у                       
м. Львові“: 

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

об’єкта будівництва на нове будівництво ПП “ІД Інвест Груп“ багатофункційної 
будівлі з підземним паркінгом і трансформаторною підстанцією на вул. 
Трускавецькій, 48 у м. Львові“. 

2. Замінити у преамбулі рішення слова “містобудівний розрахунок 
будівництва офісного центру з підземним паркінгом та трансформаторною 
підстанцією на вул. Трускавецькій, 48 у м. Львові“ словами “містобудівний 
розрахунок нового будівництва багатофункційної будівлі з підземним паркінгом і 
трансформаторною підстанцією на вул. Трускавецькій, 48 у м. Львові“. 

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

будівництва на нове будівництво приватним підприємством “ІД Інвест Груп“ 
багатофункційної будівлі з підземним паркінгом і трансформаторною 
підстанцією на вул. Трускавецькій, 48 у м. Львові (додаються).“. 

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

на нове будівництво багатофункційної будівлі з підземним паркінгом і 
трансформаторною підстанцією на вул. Трускавецькій, 48 у м. Львові“. 

5. 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: 
- 3,50 м до червоної лінії вул. Трускавецької з північної сторони; 
- 13,26 м до існуючої забудови зі східної сторони. 
Об’єкт (нове будівництво багатофункційної будівлі з підземним паркінгом і 

трансформаторною підстанцією на вул. Трускавецькій, 48 у м. Львові) 

 



запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах 
відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:09:005:0007) 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.“. 
6. Викласти пункт 2.5 додатка у новій редакції: 
“2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної 

спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного 
шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони 
об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони 
санітарної охорони) – нове будівництво багатофункційної будівлі з підземним 
паркінгом і трансформаторною підстанцією на вул. Трускавецькій, 48 у м. Львові 
розташоване поза межами зони регулювання забудови. Проектування об’єкта 
здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та правил.“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

