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B. о. заступника міського 
голови з питань містобудування, 
директору департаменту
м і сто буду в а н н я Л ь в і в с ь кої 
міської ради
C. Коровай пику 
79006, м. Львів, т. Рынок, 1

Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Львівській області (далі -  Департамент) розглянуто Ваше звернення, що 
надійшло до Департаменту 30.08.2017 і зареєстроване за №1013/17/4-1020, 
щодо надання інформації про проведені заходи стосовно наступних об’єктів 
будівництва за адресами : м. Львів, вул. Тернопільська, 42, вул. Т. Шевченка, 
418, вул. Антонича-Майданна.

Відповідно до ч. 2 От. 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та 
законами України.

Повноваження Держархбудінспекції та її територіальних органів 
визначені ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
(далі -  Закон) та Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного 
контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.05.2011р. № 553 (далі — Порядок).

Відповідно до п.п. 1 п. 2 Порядку здійснення, державний архітектурно- 
будівельний контроль здійснюється за дотриманням вимог законодавства у 
сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, 
державних стандартів і правил, технічних умов, інших нормативних документів 
під час виконання підготовчих і будівельних робіт, архітектурних, інженерно- 
технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції.

За результатами перевірок, проведених відповідно до Порядку, заходи 
державного архітектурно-будівельного ,щшит-ро-лЮ:~“ ~гЛ^ш:5та ментом
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застосовуються у випадках виявлення об'єктів будівництва - будівництво, 
реконструкція або капітальний ремонт, яких здійснюється суб'єктами 
містобудування з порушенням вимог містобудівного законодавства.

Перевіркою об’єкта будівництва на вул. Тернопільська, 42 в лі. 
Л ь в о в і в ста н о в л е н о, що ПрАТ «Ірокс», як замовнику будівництва Інспекцією 
державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області видано 
дозвіл на виконання будівельних робіт від 13.03.2008 №12-08ж на
реконструкцію нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий 
будинок з добудовою та надбудовою з нежитловими приміщеннями та 
підземною автостоянкою на вул. Тернопільській, 42 у м. Львові.

На час перевірки довіреною особою ПрАТ «Ірокс» Терлецькою 
Н.1 [.(довіреність від 17.03.2017 вих. №219) представлено копію дозволу на 
виконання будівельних робіт від 13.03.2008 №12-08ж на реконструкцію 
нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок з 
добудовою та надбудовою з нежитловими приміщеннями та підземною 
автостоянкою на вул. Тернопільській, 42 у м. Львові, який виданий інспекцією 
державного архітектрно-будівельного контролю у Львівській області замовнику 
будівницва ЗАТ «Ірокс» та підряднику ЗАТ «Ірокс» на підставі (згідно 
інформації в дозволі) проектної документації, розробленої ПП «Галтехноком», 
затвердженої замовником наказом від 06.03.2008 №286, , відповідальний 
виконавець робіт Кізима В.М., авторський нагляд здійснює ПГІ «Галтехноком» 
ГАП Пограничний В.Р. наказ №3 від 07.02.2008, технічний нагляд здійснює 
ТзОВ «Галичбудмонтаж» інженер-будівельник Федишин О.Р., строк дії дозволу 
-  до завершення будівництва.

Станом на час перевірки проводяться будівельні роботи з будівництва 
першого пускового комплексу 9-ти поверхової блоксекції №1, №2 згідно 
будгенплану. Виконано .роботи з будівництва підвального приміщення, 
влаштовано перекриття над підвальним приміщенням.

Будівельні роботи з будівництва другого пускового комплексу 10-ти 
поверхової блоксекції №3, №4 згідно будгенплану не розпочаті.

На час перевірки представлено:
-копію проекту «Реконструкція нежитлового приміщення під 

багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з
нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул.
Тернопільській, 42 у м. Львові». Том 2. Книга 1 Архітектурно-будівельні 
рішення. Сховище ІДО» (оригіналу не представлено), креслення стадії П, 
розроблені ПП «Галтехноком».

-копію робочого проекту «Реконструкція нежитлового приміщення під 
багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з
нежитловими приміщеннями ага підземною автостоянкою на вул.
Тернопільській, 42 у м. Львові. Робочий проект (конструктивні рішення вище 
відм. ±0.000. Том 2. Книга 3», розроблений ПП «Галтехноком», головний 
інженер проекту Пилип (згідно титульного аркуша та штампів у кресленні);

-копію робочого проекту «Реконструкція нежитлового приміщення під 
багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з
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нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул.
Тернопільській, 42 у м. Львові. Робочий проект (конструктивні рішення нижче 
відм.±0.000. Том 2. Книга 2», розроблений ПІЛ «Галтехноком», головний 
інженер проекту Пилип (згідно титульного аркуша та штампів у кресленні);

-копію робочого проекту «Реконструкція нежитлового приміщення під 
багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з
нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул.
Тернопільській, 42 у м. Львові. Робочий проект (архітектурні рішення. Том 2. 
Книга 1», розроблений ПП «Галтехноком», головний інженер проекту Пилип 
(згідно титульного аркуша та штампів у кресленні);

-копію робочого проекту «Реконструкція нежитлового приміщення під 
багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з
нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул.
Тернопільській, 42 у м. Львові. Другий пусковий комплекс. Секція №3;№4. 
Робочий проект (конструктивні рішення нижче відм.±0.000. Том 2. Книга З», 
розроблений ПП «Галтехноком», головний інженер проекту Пилип (згідно 
титульного аркуша та штампів у кресленні);

-Копію робочого проекту «Реконструкція нежитлового приміщення під 
багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з 
нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. 
Тернопільській, 42 у м. Львові. Другий пусковий комплекс. Секція №3;№4. 
Робочий проект (конструктивні рішення вище відм.±0.000. Том 2. Книга З», 
розроблений ПП «Галтехноком», головний інженер проекту Пилип (згідно 
титульного аркуша та штампів у кресленні);

-копію робочого проекту «Реконструкція нежитлового приміщення під 
багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з 
нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. 
Тернопільській, 42 у м. Львові. Другий пусковий комплекс. Секція №3;№4. 
Робочий проект (архітектурні рішення. Том 2. Книга 1», розроблений ГІГІ 
«Галтехноком», головний інженер проекту Пилип (згідно титульного аркуша та 
штампів у кресленні);

-копію експертної оцінки від 11.06.2014 №2778.16/3127, видану ДГІ 
«Західний експертно-технічний центр держгірпромнагляду України» по 
проекту «Реконструкція нежитлового приміщення під багатоквартирний 
житловий будинок з добудовою та надбудовою з нежитловими приміщеннями 
та підземною автостоянкою на вулиці Тернопільській, 42 у м. Львові»;

Розділів проектної документації (затверджу вальної стадії) у 
відповідності до вимог Додатку Ж ДБГІ А.2.2-3-2004 «Склад, порядок 
розроблення, погодження та затвердження проектної документації на 
будівництво», чинного на час розроблення проектної документації а саме - 
загальної пояснювальної записки, генплану, план трас зовнішніх інженерних 
мереж та комунікацій, на об’єкт будівництва «Реконструкція нежитлового 
приміщення під багатоквартирний житловий будинок з добудовою та 
надбудовою з нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. 
Тернопільській, 42 у м. Львові» не надано.
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Вихідних даних на проектування об’єкта будівництва «Реконструкції, 
нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок : 
добудовою та надбудовою з нежитловими приміщеннями та підземною 
автостоянкою на вул. Тернопільській, 42 у м. Львові», замовником якого є ЗАТ 
«Ірокс», на час перевірки не представлено.

Також представлено технічні умови приєднання, яке не є стандартним, 
до електричних мереж електроустановок видані ПАТ “Львівоблєнерго” від
03.06.2016 №131-1828/2 на об’єкт будівництва «Реконструкція нежитлового 
приміщення під багатоквартирний житловий будинок з добудовою та 
надбудовою з нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. 
Тернопільській, 42 у м. Львові» ;

Технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до електричних 
мереж електроустановок (без справляння плати за приєднання) будівельного 
майданчика на вул. Тернопільська, 42 у м. Львові видані ПАТ “Львівоблєнерго” 
від 07.07.2016 №131-2316/2;

Технічних умов на приєднання об’єкт будівництва «Реконструкція 
нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок з 
добудовою та надбудовою з нежитловими приміщеннями та підземною 
автостоянкою на вул. Тернопільській, 42 у м. Львові», замовником якого є ЗАТ 
«Ірокс» до інших інженерних мереж не представлено.

Щодо земельної ділянки, на якій здійснюється виконання будівельних 
робіт з реконструкції нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий 
будинок з добудовою та надбудовою з нежитловими приміщеннями та 
підземною автостоянкою на вул. Тернопільській, 42 у м. Львові, на час 
перевірки не представлено та не надано документів які б підтверджували право 
власності, або право користування даною земельною ділянкою;

Згідно довідки відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області 
при головному управлінню Держгеокадастру у Львівській області №18-1323- 
0.2-4797/2-16 від 12.10.2016, наданої на запит інспекції державного 
аріхтектурно-будівельного контролю у м. Львові та скерованої до 
Департаменту листом від 21.02.2017 №0006-вих-974 (вх.р. 1013/17/4-247 від 
24.02.2017), земельна ділянка на вул. Тернопільська, 42 у м. Львові (згідно 
представленого плану земельної ділянки) входить в межі земельної ділянки, яка 
знаходиться в користуванні підприємства торгівлі “ГІерсенківка” без належно 
оформлених правовстановлюючих документів на земельну ділянку (згідно 
списку землекористувачів і землевласників Галицького району м. Львова, 
затвердженого рішенням виконкому Львівської міської ради №51 від 06.02.1998 
«Про інвентаризацію земель м. Львова»), За категорією земель дана земельна 
ділянка відноситься до земель житлової та громадської забудови.

Таким чином будівельні роботи виконуються без документу на право 
власності чи користування земельною ділянкою, що є порушенням ст, 125 
Земельного Кодексу України, ст. 376 Цивільного Кодексу України, п.З ст. 8, 
п.4 ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 5 
Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р №466.
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Також довіреною особою представлено договір на проведення 
авторського нагляду від 04.02.2008, наказ ГІГІ «Галтехноком» від 07.02.2008 №3 
про призначення відповідального за ведення авторського нагляду 
Пограничного В.Р., журналу авторського нагляду з відмітками про відвідування 
об’єкта будівництва Пограничним В.Р.;

При цьому відповідальний за ведення авторського нагляду та директор 
проектної організації ГІГІ «Галтехноком» ГІограничний В.Р. для проведення 
перевірки не прибув. За місцем реєстрації ПП «Галтехноком» на вул. 
Скрипника, 24/14 будь-які посадові особи та працівники організації відсутні.

Також надано Договір на здійснення технічного нагляду від 17.10.2016 
№17/10-16, укладений з ФОГІ Ольшанським В.М., наказ про призначення 
відповідального за ведення технічного нагляду від 17.10.2016 №17/10 
(кваліфікаційний сертифікат АГ №002955 від 24.12.2014);

На час перевірки представлено повідомлення про зміну особи, 
відповідальної за проведення технічного нагляду на об’єкті будівництва від
20.10.2016 вих. №1045/1 (згідно дозволу на виконання будівельних робіт від 
29.02.2008 №74ж-08, технічний нагляд здійснює Федишин О.Р.) на
Олыпанського В.М..

Додатково представлено:
- наказ ПрАТ “Ірокс” про призначення відповідального за проведення 

будівельно-монтажних робіт від 01.08.2016 №59;
- акт приймання-передачі виконаних робіт, акт огляду та приймання 

котловану від 15.09. 2016;
-розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності 

об’єкта будівництва “Реконструкція нежитлового приміщення під 
багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з 
нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. 
Тернопільській, 42 у м. Львові”, розробленого ПП «Галтехноком»;

- акти огляду прихованих робіт;
-сертифікати відповідності на будівельні матеріали;
-завдання на проектування “Реконструкція нежитлового приміщення під 

багатоквартирний житловий будинок з добудовою та надбудовою з 
нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. 
Тернопільській, 42 у м. Львові”;

- журнал вхідного контролю, загальний журнал робіт, журнал авторського 
нагляду;

Також встановлено, що ПрАТ «Ірокс» (підрядником) розпочато та 
проводяться будівельні роботи на об’єкті “Реконструкція нежитлового 
приміщення під багатоквартирний житловий будинок з добудовою та 
надбудовою з нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. 
Тернопільській, 42 у м. Львові ” без розробленого проекту виконання робіт, що 
є порушенням абз. 4 п. 2.2.1, п. 3.3.1, п. 3.3.3 ДБН А.3.1-5-2009 «Організація 
будівельного виробництва», п. 5.3 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного 
виробництва».

За результатами перевірки складено:
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-  акт перевірки від 24.03.2017 №17-392/17;
-  протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності ви

24.03.2017 №17-392/17-2;
-  протокол про адміністративне правопорушення від 24.03.2017 №17 

392/17;
-  протокол про адміністративне правопорушення від 24.03.2017 №17- 

392/17-1;
-  приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері 

містобудівної діяльності від 24.03.2017 №17-392/17-1;
-  приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 24.03.2017 

№17-392/17.
Відповідальних осіб за вчиненні адміністративні правопорушення та 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності притягнуто до 
відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

Проведеною перевіркою виконання вимог припису № 17-392/17 від 
24.03.2017р. посадовими особам Департаменту було встановлено, що вимоги 
вищевказаного припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт не 
виконуються. За вчинене правопорушення відповідальних осіб притягнуто до 
відповідальності у відповідності до чинного законодавства та видано
повторний припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт №552/17 від
26.04.2017.

Проведеною перевіркою виконання вимог припису № 552/17 від 
26.04.2017р. посадовими особам Департаменту було встановлено, що вимоги 
вищевказаного припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт не 
виконуються. За вчинене правопорушення відповідальних осіб притягнуто до 
відповідальності у відповідності до чинного законодавства та видано
повторний припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт №684/17 від
25.05.2017.

Не погодившись із рішеннями Департаменту -  суб’єкт містобудування -  
ПАЇ «Ірокс» -  скористались своїм правом та звернулись до Львівського 
окружного адміністративного суду із позовними заявами про скасування 
рішень Департаменту, а саме приписів № 17-392/17 від 24.03.2017р., № 552/17 
від 26.04.2017 «Про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не 
відповідають законодавству, будівельним нормам, державним стандартам і 
правилам, архітектурним вимогам, затвердженим проектним рішенням, 
технічним умовам та іншим нормативно-правовим актам, виконуються без 
повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або без 
отримання дозволу на виконання будівельних робіт»; постанови про 
накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 
06.04.20 і 7 №1с/12пз/1013-6/2021-17.

На час підготування даної відповіді Львівським окружним 
адміністративним судом не прийнято остаточного рішення поданій справі.
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