
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
28.05.2021 № 428 
 
 

Розглянувши звернення приватного підприємства “Континент Лайф“ від 
30.09.2021 (зареєстроване у Львівській міській раді 30.09.2021 за                                      
№ 2-17798-2401), беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.08.2021 № 271887855, 
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.09.2021  
№ НВ-0007621862021, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:  

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 28.05.2021 № 428 “Про 
затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 
будівництва на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. 
Дж. Леннона (біля будинку № 39, кадастровий номер 4610137500:09:001:0055) у 
м. Львові на земельній ділянці, призначеній для продажу у власність на 
земельних торгах у формі аукціону“: 

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

об’єкта будівництва на нове будівництво ПП “Континент Лайф“ 
багатоквартирного житлового будинку на вул. Дж. Леннона (біля будинку № 39, 
кадастровий номер 4610137500:09:001:0055) у м. Львові“. 

2. Викласти пункт 1 рішення у новій редакції: 

“1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта 
будівництва на нове будівництво приватним підприємством “Континент Лайф“ 
багатоквартирного житлового будинку на вул. Дж. Леннона (біля будинку № 39, 
кадастровий номер 4610137500:09:001:0055) у м. Львові (додаються).“. 

3. Замінити у пункті 2 рішення слова “Переможцю земельних торгів“ 
словами “Приватному підприємству “Континент Лайф“. 

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

на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Дж. Леннона 
(біля будинку № 39, кадастровий номер 4610137500:09:001:0055) у м. Львові“. 

5. Викласти пункт 1.2 додатка у новій редакції: 
“1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “Континент 

Лайф“, 79007, м. Львів, вул. Котлярська, 5.“. 
6. Викласти пункт 2.1 додатка у новій редакції: 
“2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у 

метрах:  

 



- 27,75 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету 
будівлі (8-ми поверхової частини будинку); 

- 31,35 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення парапету 
будівлі (9-ти поверхової частини будинку); 

- 34,29 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення 
конструктивних елементів будівлі (9-ти поверхової частини будинку). 

Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством 
“Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“ та Львівським 
регіональним структурним підрозділом Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху України. 

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

– 35 %.“. 
8. 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:  
- 27,00 м до червоної лінії з північно-західної сторони; 
- 32,50 м до червоної лінії з південно-східної сторони; 
- 0,00 м з блокуванням до житлової забудови з південно-західної сторони 

відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету від 20.01.2017 № 35 “Про затвердження детального плану території, 
обмеженої вул. Дж. Леннона, вул. В. Щурата“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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