
 

УКРАЇНА 
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Рішення № 687 

 
від 07/15/2011  
Про затвердження містобудівного 
обгрунтування та містобудівних умов і 
обмежень забудови земельної ділянки на 
проектування та будівництво ДП “Льодові 
арени“ критої спортивної споруди зі 
штучним льодом на вул. І. Пулюя – вул. 
Трускавецькій 

 

 
 
 
Розглянувши звернення державного підприємства “Льодові арени“ від 05.07.2011 
№ 367 (зареєстроване у Львівській міській раді 07.07.2011 за № 2-9103), 
містобудівне обгрунтування розміщення критої спортивної споруди зі штучним 
льодом на вул. Трускавецькій у м. Львові, беручи до уваги Держаний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою від 11.04.2011 серії ЯЯ № 177840 
(для будівництва критої спортивної споруди зі штучним льодом), висновки 
управління архітектури департаменту містобудування від 30.06.2009 № 2401-395, 
головного державного санітарного лікаря м. Львова від 30.06.2009 № 1651/01, 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в 
Львівській області від 02.07.2009 № 11-3351, державного підприємства 
“Державний інститут проектування міст “Містопроект“ від 07.07.2009 № 448/12-1, 
керуючись ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
виконавчий комітет вирішив: 
1. Затвердити містобудівне обгрунтування та містобудівні умови і обмеження 
забудови земельної ділянки на проектування та будівництво державним 
підприємством “Льодові арени“ критої спортивної споруди зі штучним льодом на 
вул. І. Пулюя – вул. Трускавецькій (містобудівні умови і обмеження додаються). 
2. Державному підприємству “Льодові арени“ отримати у встановленому порядку 
технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань містобудування та інфраструктури. 
 
 
 
 
Львівський міський голова А. Садовий 
 
 
 



 
 
Додаток 
 
Затверджено 
рішенням виконкому 
від 15.07.2011 № 687 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ 
забудови земельної ділянки на проектування та будівництво 
державним підприємством “Льодові арени“ критої спортивної 

споруди зі штучним льодом на вул. І. Пулюя – вул. Трускавецькій 
 
 
1. Вид об’єкта містобудування – проектування та будівництво державним 
підприємством “Льодові арени“ критої спортивної споруди зі штучним льодом на 
вул. І. Пулюя – вул. Трускавецькій. 
2. Площа земельної ділянки – 2,8000 га. 
3. Граничний відсоток забудови земельної ділянки – 22,80 %. 
4. Гранична щільність забудови земельної ділянки – для цього об’єкта не 
встановлюється. 
5. Гранична висота будівлі/споруди – 9,00 м. 
6. Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, (метрів) – 
відповідно до висновків містобудівного обгрунтування: фронтальної – 20,00 м, 
тильної – 7,00 м і бокових – 40,00 м. Проектований об’єкт запроектувати у межах 
земельної ділянки з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. 
Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами та доповненнями), 
ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“. 
7. Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній – 7,00 м. 
8. Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд – 75,50 
м. 
9. Інші планувальні обмеження – звернути увагу на об’ємно-просторове 
вирішення проектованого об’єкта, планомірно розмістивши його на ділянці, 
надавши цільного і виваженого архітектурно-просторового рішення з дотриманням 
містобудівних вимог. 
10. Вимоги до організації під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, 
місць паркування транспортних засобів – транспортний доступ до 
проектованого об’єкта передбачити зі сторони вул. І. Пулюя та вул. Трускавецької. 
У проекті передбачити нормативну кількість машино-місць для зберігання 
автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами та доповненнями) і розміщення 
стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 
3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної 
інфраструктури у м. Львові“. 
11. Вимоги до орієнтації в’їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування 
тощо – для об’єктів масового відвідування відносно елементів планувальної 
структури – у проекті передбачити влаштування гостьової автостоянки відповідно 
до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень“ (зі змінами та доповненнями). Розробити схему організації руху 
автотранспорту і пішоходів відповідно до вимог відділу Державтоінспекції з 
обслуговування адміністративної території м. Львова та автомобільно-технічної 
інспекції ГУ МВС України у Львівській області. В’їзд на територію об’єкта 



передбачити зі сторони вул. І. Пулюя та вул. Трускавецької. 
12. Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого 
самоврядування, органів виконавчої влади – з посиланням на дату і номер 
документа) щодо: 
– благоустрою та озеленення земельної ділянки – передбачити комплексний 
благоустрій території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. І. Пулюя та вул. 
Трускавецької. Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи 
мощення на всю ширину тротуару в ув’язці з існуючим мощенням. Розробити 
вертикальне планування території з відводом поверхневих вод у дощову 
каналізацію. Передбачити нормативне розміщення гостьової автостоянки 
відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських 
і сільських поселень“ (зі змінами та доповненнями) і зовнішнє освітлення території. 
Благоустрій території виконати відповідно до вимог ухвали міської ради від 
21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м.Львова“; 
– малих архітектурних форм – у проекті передбачити влаштування малих 
архітектурних форм (лавочки для відпочинку, урни для сміття, ліхтарі тощо); 
– елементів зовнішньої реклами – розробити проект реклами і світлового 
оформлення даного об’єкта та погодити у встановленому законодавством порядку 
відповідно до вимог рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 “Про 
затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“; 
– використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого 
поверху – відповідно до завдання на проектування; 
– розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень – 
відповідно до завдання на проектування; 
– опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо) – паспорт 
кольорового опорядження фасаду виконати у трьох примірниках.  
– можливості зміни функціонального призначення об’єкта: відомості про 
історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта, умови зміни його 
окремих елементів чи об’ємно-планувального та/або об’ємно-просторового 
рішення в цілому – при намірі провести реконструкцію, реставрацію, 
розширення, технічне переоснащення об’єктів виробничого призначення, 
капітальний ремонт будівлі/споруди – звернути увагу на об’ємно-просторове 
вирішення фасадів, архітектурне завершення об’ємів, оформлення вхідної частини 
проектованого об’єкта. 
13. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу 
об’єкта містобудування у разі реалізації наміру забудови – планувальне 
рішення проектованої забудови на ділянці вирішити з дотриманням засад 
гармонійного вписання у сформоване містобудівне оточення. 
14. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення, необхідності розроблення і проведення санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних заходів (забезпечення нормативної тривалості інсоляції, 
природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони 
джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони 
обмеження забудови радіоелектронних засобів, санітарного розриву і 
санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних та біологічних 
чинників, забруднення атмосферного повітря, води і грунту тощо) на підставі 
висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість 
відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог 
земельного законодавства – з метою дотримання санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних вимог передбачити повний набір приміщень для громадських 
потреб відповідно до завдання на проектування та вимог державних будівельних 
норм. 



15. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації 
розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)“ 
– згідно з вимогами державних будівельних норм. 
16. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації 
заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки – згідно з вимогами 
державних будівельних норм (ДБН В.2.2.5-97 “Захисні споруди цивільної 
оборони“). 
17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні 
надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта 
містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного 
захисту: 
Водопостачання та водовідведення – ЛМКП “Львівводоканал“.  
Теплопостачання – ЛМКП “Львівтеплоенерго“. 
Електропостачання – ВАТ “Львівобленерго“. 
Телефонізація та радіофікація – ВАТ “Укртелеком“. 
Пожежна безпека – Головне управління МНС України в Львівській області. 
Ці містобудівні умови і обмеження надані відповідно до розробленого фізичною 
особою – підприємцем Коцюком Віктором Михайловичем містобудівного 
обгрунтування розміщення критої спортивної споруди зі штучним льодом на вул. 
Трускавецькій у м. Львові. 
Містобудівні умови і обмеження чинні до завершення будівництва об’єкта, але не 
менше як 2 роки і не більше як 5 років. 
 
Візи:  
 
 
Керуючий справами  
виконкому М. Литвинюк 
 
 
Віза: 
 
Начальник управління 
архітектури Ю. Криворучко 
 


