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  ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Аркуш Найменування Примітки 

1 2 3 

1 Схема розташування території в системі генплану м. Львова (М 1:10000)  

1.1 Схема розташування території на проекті зведених зон охорони історичного 
середовища м. Львова  (М 1:10000)  

1.2 Композиційна модель містобудівних елементів району (М 1:10000)  

2 План існуючого використання території. Схема планувальних обмежень 
(М 1:1000)  

3 Проектний план (основне креслення) (М 1:1000)  

4 Схема функціонального зонування території (М 1:2000)  

5 Схема організації руху транспорту і пішоходів (М 1:2000)  

6 План червоних ліній (М 1:1000)  

7 Креслення поперечних профілів вулиць (М 1:200)  

8 Схема інженерної підготовки території та вертикального планування (М 1:2000)  

9 Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору 
(М 1:1000)  

10 Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільна оборона)  
(М 1:1000)  
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  ПЕРЕЛІК І ДЖЕРЕЛА ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

№ Позначення Найменування Примітки 

1 2 3 4 

Нормативні документи на які посилаються 

1 ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території  

2 ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану 
населеного пункту  

3 ДБН Б.1.1-5-2007 

Склад, зміст, порядок розроблення, 
погодження та затвердження розділу 

інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) у 

містобудівній документації 

 

4 ДБН Б.2.2-3:2012 Склад та зміст історико-архітектурного 
опорних плану населеного пункту   

5 ДСТУ-Н Б Б.1.1-
12:2011 

Настанова про склад, зміст плану зонування 
територій (зонінг)  

6 ДБН А.2.1-1:2008 Інженерні вишукування для будівництва  

7 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої 
документації  

8 ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова 
міських та сільських поселень  

9 Закон України Про регулювання містобудівної діяльності  

10 Закон України Про місцеве самоврядування в Україні  

11 Закон України Про місцеві державні адміністрації  

12  Цивільний кодекс України  

13  Водний кодекс України  

14  Земельний кодекс України  

15  Лісовий кодекс України  
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ВІДОМІСТЬ ПРО УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУВАННЯ 

Розділ проекту Посада Прізвище Підпис 

1 2 3 4 

Керівники 
авторського 
колективу 

Директор І. Кузьмак  
Керівник архітектурно-планувальної 

майстерні,  
головний архітектор проекту 

М. Федик  

Провідний архітектор,  
керівник групи архітекторів А. Ігнатюк  

Архітектурно-
планувальна 

частина 

Провідний архітектор,  
керівник групи архітекторів А. Ігнатюк  

Архітектор ІІ кат. Н. Цвик  

Архітектор ІІІ кат. О. Цвик  

Архітектор С. Іванчук  

Магістральна 
мережа та 
транспорт 

Керівник групи транспорту,  
провідний інженер С. Фіалковський  

Архітектор ІІІ кат. О. Цвик  

Інженерне 
забезпечення 

Керівник групи інженерного 
забезпечення О. Фролова  

Провідний інженер-проектувальник А. Дорохін  

Інженерно-технічні 
заходи цивільного 
захисту (Цивільна 

оборона) 

Провідний архітектор, 
керівник групи архітекторів А. Ігнатюк  

Архітектор С. Іванчук  

Нормоконтроль Провідний архітектор Ф. Пинда  

В роботі брали 
участь 

Головний інженер проекту Д. Лабіш  
Провідний інженер з проектно-

кошторисної роботи О. Гриценко  
Економіст з договірних та 

претензійних робіт А. Захарчук  
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А. ВСТУП 
Детальний план території району забудови, обмеженої вул. П. Орлика, вул. І. 

Миколайчука,вул. Гетьмана І.Мазепи в м. Львові розроблений на підставі договору від 15 
січня 2013 року №15-01/01 з «Виготовлення проектної документації» та у відповідності із 
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 
зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських 
поселень», ДСП 173- 96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1-5-2007 «Склад, 
зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній 
документації», Рішення Львівської міської ради від 30.12.2011 №1104 «Про затвердження 
стандартів адміністративних послуг, які надає управління архітектури департаменту 
містобудування через управління "Дозвільний офіс" або "Центри обслуговування 
мешканців", примірних вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, вимог до 
містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта 
будівництва та вимог до ескізу намірів забудови земельних ділянок». 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території 
орієнтовною площею 30га.  

В проекті враховані основні рішення генплану м. Львова, розробленого ДПДІПМ 
«Містопроект» (м. Львів) у 2009 році та затверджений ухвалою Львівської міської ради від 
30.09.2010р. №3924. 
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Б. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 
Б.1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 

Б.1.1. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ТА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ 

Територія детального планування знаходиться в північному районі м. Львова, 
обмежена магістральними вулицями І. Миколайчука, П. Орлика, Гетьмана І. Мазепи, що 
огинають її відповідно з східної, північної, північно-західної, західної і південної сторін. 
Сучасна вул. І. Мазепи проходить по межі околиць Львова, колись приміських 
поселеньЗамарстинова (обмежує територію ДПТ зі сходу) і Збоїщ, приєднаних до Львова 
відповідно у 30-ті роки минулого століття. 

Своєрідність місцевості краєвиду цієї північної околиці Львова, як і інших околиць – 
створюють взаємопоєднання та взаємовиокремлення трьох географічних систем ландшафту: 
Розточчя, Побужжя і Львівської височини. В околицях Львова Розточчя має вигляд 
заліснених узгір’їв , порізаних глибокими долинами і ярами, що тягнуться в південно-
східному, східному і південному напрямах від пагорбів Брюховичі – Голоско – Збоїща, через 
Кортумівку, Високий Замок, Піскову Гору, Личаківське узгір’я і горби Пирогівки. Побужжя 
тягнеться на схід від Розточчя і має в околицях Львова назву Грядового Побужжя, що 
різнобіжними грядами виступають з Розточчя на схід. На терен Львова Побужжя входить 
широкою долиною р.Полтви, яка під узгір’ямиЗамарстинова (на якому знаходиться територія 
ДПТ) і Голосківської гряди повертає на південь і глибокою затокою входить в Розточчя, 
утворюючи Львівську котловину («Сучасний Львів» Олена Степанів, Львів, перевидано 
1992р. Видавництво «Фенікс»). 

Територія ДПТ розташована на південних схилах Голосківської гряди, зорієнтована 
на Полтвинську котловину; абсолютні відмітки верху (вул. П. Орлика – І. Миколайчука) і 
низу (вул. І. Мазепи) становлять відповідно 287,0 і 257,0м. 

З північно-західної сторони до території ДПТ примикає Голосківський парк (заліснена 
гряда, порізана ярами); з заходу, півдня і сходу – квартали багатоповерхової житлової 
забудови з об’єктами обслуговування; з півночі – боксові, одноповерхові гаражі для 
зберігання індивідуального транспорту, до яких примикають садово-городні кооперативи. 
Голосківський парк включений в зону охорони ландшафту, згідно «Проекту зведених зон 
охорони історичного середовища» м. Львова, розробленого ДІ «Укрзахідпроектреставрація». 
Територія ДПТ не включена даним проектом в режимні зони забудови,межа регулювання 
забудови проходить по вул. І.Миколайчука і по вул. І.Мазепи. 

За своїм функціональним призначенням і об’ємно - просторовим вирішенням 
забудова території ДПТ майже сформована, з огляду сприйняття її як з далеких перспектив 
так і зблизьких. При загальному південному ухилі Голосківської гряди, на якій, власне 
локалізована територія ДПТ, виділяються дві підзони: верхня, північна, більша за площею – 
зона міської лікарні швидкої допомоги і дитячої лікарні та нижня, південна, витягнута 
вздовж вул.Гетьмана І. Мазепи – зона житлової багатоповерхової забудови, яку фланкують з 
східної сторони поліклініка, з західної – ринок і дитячий садок. Між двома підзонами в 
широтному напрямі простягається озеленений коридор-відкіс, який створює широтну 
композиційно-ландшафтну й просторову вісь території ДПТ – яка поєднує вул. 
І.Миколайчука і Голосківський парк. Територія ДПТ, що охоплена з всіх сторін 
магістральними вулицями, добре обслуговується автомобільним транспортом з усіх напрямів 
міста; вигідно також організовані розміщення зупинок громадського транспорту району на 
вул. Гетьмана І.Мазепи  та І.Миколайчука. 

Забудований район в останній третині минулого століття об’єктами загальноміського 
районного та міжрайонного значення, а саме: комплекс лікарні швидкої допомоги на 1000 
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ліжок (площа ділянки 10,6га),дитяча лікарня на 360 ліжок (площа ділянки 3,5га),поліклініка 
на 650 відвідувань за зміну (площа ділянки 1,6га), ринок «Тополя» (1390м2 торгової площі), 
ринок «Приміський» (1500м2 торгової площі),магазини окремо стоячі, вбудовані і інші 
(588,2м2 торгової площі),дитячий садок на 102 місця. Квартал багатоповерхової житлової 
забудови – 60,3тис.м2, площа ділянки – 3,1га. 

Територія ДПТ потребує містобудівного, просторово-образного довершення, 
особливо впорядкування й благоустрою в ув’язці з прилеглими територіями. 

Б.1.2. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Територія опрацювання знаходиться на півночі від центральної частини м. Львова, у 
Шевченківському адміністративному районі та обмежена вулицями П. Орлика, вул.                  
І. Миколайчука, вул. Гетьмана І.Мазепи.Територія відноситься до периферійної зони міста.  

Територія опрацювання сформована в основному висотною багатоквартирною 
житловою забудовою та загальноміським лікарняним комплексом. Територія не входить в 
історичний ареал міста Львова.  

Негативного впливу від існуючих об'єктів (котельні, кисневих станцій, моргу, ТП, 
ГРП, а також гаражів та автостоянок) немає, оскільки дотримані санітарно-охоронні зони та 
розриви. 

Озеленення та благоустрій території є задовільним. Загалом територія проектування 
потребує комплексного благоустрою та впорядкування. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна 
характеризувати як задовільний, чому сприяє значна кількість зелених насаджень на 
території проектування. 

Територія опрацювання, в цілому, знаходиться в сприятливих екологічних умовах - 
розташована на південних схилах Голосківської гряди, добре інсолюється й провітрюється 
північно-західними і західними переважаючими вітрами з сторони Брюховицького лісопарку 
та Голосківського парку. В межах ДПТ і на прилеглих територіях відсутні промислові 
підприємства з шкідливими викидами в атмосферу. Найбільшим забруднювачем повітря є 
автомобільний транспорт на вул. І. Мазепи та І.Миколайчука. 

Б.1.3. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

В даний час, згідно схеми правового зонування «Правил забудови та використання 
території міста Львова», розроблених ДП ДІПМ «Містопроект», територія, що розглядається 
даним ДПТ, знаходиться в зоні житлової багатоповерхової забудови, а також територія 
закладів охорони здоров'я (лікарні та поліклініки). 

Вулиці та проїзди відносяться до земель загального користування міста. 

Б.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДІВЕЛЬ 

Територія проектування знаходиться на периферії міста. 
По типу та характеру забудову в межах проектування можна розділити на наступні 

види: забудова кінця ХХІст. та останніх років. По капітальності забудова на території, що 
розглядається, ділиться на капітальну житлову, громадську та нежитлову забудову, а також 
велика кількість некапітальної малоцінної забудови вздовж вул.І. Миколайчука та Гетьмана  
І. Мазепи. 

Загалом територія проектування вимагає комплексної тактовної та продуманої 
реконструкції з демонтажем дисгармонійної і малоцінної забудови та будівництвом 
необхідних та обґрунтовано можливих будівель з влаштуванням відповідного благоустрою, 
тощо. 
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Б.2. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ 
Планувальними обмеженнями на території, на якій розробляється ДПТ є: 

 
 

Джерело впливу Зона, м Примітка 

Киснево-газифікаційні станції (2шт.) 25 до житлової та 
громадської забудови 

Відкриті автостоянки до 10 місць 10 до житлової забудови 

Відкриті автостоянки 11-50 місць 15 до житлової забудови 

Відкриті автостоянки 51-100 місць 25 до житлової забудови 

Резервуари чистої води 30 від осі до житлової 
забудови 

Трансформаторні підстанції 15 до житлової та 
громадської забудови 

Котельня 
Розрахункова 

(див. лист 2) 
до житлової та 

громадської забудови 
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В. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
В.1. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ЧАСТИНА 

В.1.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

Територія опрацювання - це сформований район забудови загальною площею 30га.  
Основні принципи планувально-просторової організації на території опрацювання це 

впорядкування та благоустрій території за рахунок формування дитячих і спортивних 
майданчиків, заміни типів покриття та трасування пішохідних доріжок. В проекті враховано 
всі попередньо затверджені та узгоджені відповідними інстанціями рішення щодо 
розміщення нових та реконструкції існуючих об'єктів проектування. 

Враховуючи наявність капітальної забудови майже на всій території ДПТ – проектом 
намічено комплексне доформування структурних містобудівних вузлів складеної забудови 
району зокрема: 

  Створення внутрішньої широтної пішохідно-екологічної осі – на межі 
лікарняних комплексів і житлового кварталу, - яка поєднає Голосківський парк і                     
вул. І.Миколайчука, а також житловий квартал з поліклінікою, лікарнями, 
об’єктами торгівлі й прилеглими територіями. 

 Створення меридіональної внутрішньої пішохідної осі, яка поєднає житловий 
квартал, поліклініку та лікарняний комплекс з житловими кварталами та 
територіями на вул. А.Лінкольна. 

 Створення виразних архітектурних акцентів: на перетині вулиць П.Орлика – 
Гетьмана І.Мазепи (торговий центр), на перетині вулиць Гетьмана І.Мазепи – 
І.Миколайчука (торговий комплекс і поліклініка), на перетині меридіальної і 
широтної пішохідних осей – побудова медичного центру, як організуючого 
об'єкту лікарняних комплексів. 

В.1.2. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Природний ландшафт району, рельєф, складена забудова території – задають 
принципові напрями архітектурно-планувального вирішення благоустрою і комплексного 
впорядкування території. 

Проектом передбачена реконструкція головних підходів до існуючих міської лікарні 
швидкої допомоги, до дитячої лікарні й поліклініки, а також влаштування підходів і під’їздів 
до проектованих об’єктів: торгового центру, торгового комплексуі до окремо стоячих та 
раніше запроектованих торгово-офісних об’єктів на вул. І.Миколайчука. На перетині 
широтної і меридіональної пішохідних осей запроектовано головний підхід з південної 
сторони до лікарняного комплексу, де основним організуючим архітектурним об’ємом 
виступає медичний центр, а також раніше запроектований пологовий будинок. Основні 
пішохідні зв’язки району, під’їзди обслуговуючого й приватного транспорту, автостоянки, 
місця відпочинку – створюють цільну, взаємозв’язану мережу інфраструктури території 
ДПТ. В кожному з містобудівних вузлів запроектовані автостоянки згідно розрахунку 370 
м/місць, зокрема: 

медичний центр – 25 м/місць; 
торговий комплекс – 80 м/місць; 
поліклініка – 17 м/місць; 
міська клінічна лікарня швидкої допомоги – 154 м/місць; 
дитяча лікарня – 50 м/місць; 
пологовий будинок – 10 м/місць; 
дитячий садочок – 9 м/місць; 
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інші – 25 м/місць. 
Передбачено також комплексне озеленення території, влаштування місць відпочинку 

біля головних підходів до комплексів і об’єктів, впорядкування внутрішньо квартальних 
територій, пішохідних осей і ін. в ув’язці з існуючими озелененими скверами і окремими 
відкритими ділянками Голосківської гряди. 

Площа озеленених територій в межах ДПТ становить 12га. 

В.1.3. ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА 

Детальний план території району забудови обмежений вул. П. Орлика, вул. І. 
Миколайчука та вул. Гетьмана І.Мазепи. В проекті опрацьовано планувальне рішення 
використання та забудови території орієнтовною площею 30га.  

В проекті враховані основні рішення: 
 генплану м. Львова; 
 містобудівного обґрунтування розміщення пологового будинку (територія лікарні 

швидкої допомоги); 
 містобудівного обґрунтування розміщення торгового комплексу (вул.Мазепи); 
 містобудівного обґрунтування розміщення торгово-офісного центру (вул. Пилипа 

Орлика). 

В.1.3.1. Розміщення та структура проектної забудови 

За структурою проектну забудову можна розділити на три групи: 
1. Об'єкти, що урізноманітнюють та доповнюють функціональну структуру 

проектної території, тим самим підвищують її містобудівну цінність. 
2. Об'єкти, що передбачені раніше розробленою проектною документацією. 
3. Об'єкти, що передбачені на заміну хаотично сформованій забудові і їх 

перепланування вирішить існуючі містобудівні та планувальні проблеми. 
До 1 групи відносяться: 
 пологовий будинок (територія лікарні швидкої допомоги); 
 медичний центр (територія лікарні швидкої допомоги); 
 поліфункціональний торгово-розважальний центр (перехрестя вул. Гетьмана 

І.Мазепи та вул. І.Миколайчука) 
До 2 групи відносяться: 
 пологовий будинок (територія лікарні швидкої допомоги); 
 торговий комплекс (вул. Гетьмана І.Мазепи); 
 торгово-офісний центр (вул. Пилипа Орлика). 

До 3 групи відносяться: 
 торговий центр (перехрестя вул. Гетьмана І.Мазепи та вул. Пилипа Орлика); 
 поліфункціональний торгово-розважальний центр (перехрестя вул. Гетьмана 

І.Мазепи та вул. І.Миколайчука). 
Деякі об'єкти відносяться до декількох груп.  
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В.2. ЗОНІНГ 
В.2.1. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ 

ВИКОРИСТАННЯМ 

Територію району забудови, обмеженої вул. П. Орлика, вул. І.Миколайчука,вул. 
Гетьмана І.Мазепи за функціональним використанням можна розділити на такі частини: 

 зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови; 
 зона змішаної багатоповерхової житлової та громадської забудови; 
 ділова зона; 
 навчальна зона; 
 лікувальна зона; 
 торгівельна зона; 
 транспортна інфраструктура; 
 зона інженерної інфраструктури. 

Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови 
разом з зоною змішаної багатоповерхової житлової та громадської забудови - це сформовані 
території, які потребують комплексного підходу щодо благоустрою території, а саме: 
розміщення та впорядкування дитячих, спортивних, господарських майданчиків та територій 
для тихого відпочинку. До цих зон відноситься вся житлова забудова вздовж вул. 
ГетьманаІ.Мазепи.  

Ділова зонамаловиражена в структурі проектованої території, що зумовлено 
економічною недоцільністю та нерентабельністю. 

До навчальної зони відноситься територія існуючого дошкільного навчального 
закладу. 

Лікувальна зонавключає в себе потужний оздоровчий комплекс загальноміського 
значення.  

В цю зону входять: 
 комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги; 
 корпус хірургії; 
 школа медсестер; 
 гуртожиток; 
 їдальня; 
 радіологічний корпус; 
 міський патологоанатомічний центр; 
 господарський корпус; 
 харчоблок; 
 поліклінічне відділення №2 ДКП клінічної лікарні №1 ім.Князя Лева; 
 комунальна міська дитяча клінічна лікарня; 
 консультативна поліклініка міської дитячої клінічної лікарні. 

Торгівельна зона на даний момент є такою, що найбільш інтенсивно розвивається. 
Головні проблеми, що виникають у зв'язку з розвитком - це хаотичність забудови, що 
виникла переважно самочинно без дотримання жодних норм та правил, включаючи пожежні 
та санітарні норми. Такий розвиток цих територій - неможливий згідно чинного 
законодавства. Враховуючи інтереси підприємців, що працюють на таких об'єктах, проектом 
пропонується замість існуючих споруд передбачити багаторівневі торгові центри, де 
зможуть розміститися всі підприємці, а також буде передбачено додаткові площі для 
можливого розвитку галузі торгівлі. 

Транспортна інфраструктура - це територія вулиць, майданів в межах червоних ліній. 
Ця зона потребує комплексного перепланування, оскільки існуючий стан вулично-
дорожнього покриття є задовільним, а самі профілі вулиць не відповідають діючому 
генеральному плану м.Львова. 
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УДГ-01/13  
 

В.2.2. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ ТА ДОПУСТИМІ ВИДИ 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ 

Територія опрацювання поділяється за видом використання території, а саме:  
Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який 

відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує 
спеціального погодження. 

Супутній вид використання території (земельної ділянки)– вид використання, який є 
дозволенним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду 
використання земельної ділянки, (який не потребує спеціального погодження). 

Супутніми видами використання на території житлової забудови є об'єкти 
громадського призначення та офіси. Супутніми об'єктами можуть бути вбудовані 
приміщення, добудови, надбудови або малі архітектурні форми. Побутові та санітарні 
розриви при розміщенні супутніх об'єктів необхідно витримати. 

 

В.2.3. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
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Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 
УДГ-01/13 

 

 

Зона кварталу 
забудови 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок Переважні, супутні та допустимі 
види забудови та іншого 

використання земельних ділянок № Перелік Умови та обмеження 

Ж-3 

1 Назва зони 
Зона змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської 
забудови 

Переважні: 
 багатоквартирні 5-ти 

поверхові житлові будинки 
Супутні: 
 об'єкти у вбудованих 

приміщеннях, кіоски, ятки, 
тимчасові павільйони 
роздрібної торгівлі і 
обслуговування населення 

 - магазини товарів першої 
необхідності 

 заклади громадського 
харчування до 25 посадочних 
місць 

 аптеки 
 пошивочні ательє, ремонтні 

майстерні побутової техніки, 
перукарні, інші об’єкти 
побутового обслуговування 

 майданчики дитячі, 
спортивні, відпочинкові, 
господарські 

 гостьові (тимчасові) 
автостоянки 

 сади, квітники, палісадники 
 об'єкти і будівлі інженерної 

інфраструктури 
 (для обслуговування цієї 

території) 
Допустимі: 
 хостели 
 приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 
занять 

 приміщення для культурно-
масової роботи і аматорської 
діяльності 

 офісні будівлі вбудовані 
 готелі 
 вбудовані кафе, їдальні, 

ресторани 
 вбудовані відділення банків 
 громадські туалети 

2 Площа зони 0,62га 
3 Гранично допустима висота будівель 5 пов.  
4 Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки  до 50% 

5 
Максимально допустима щільність населення (для житлової 
забудови), максимально допустима щільність забудови земельної 
ділянки (метрів корисної площі на 1га) 

400 чол/га 

6 Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та 
ліній регулювання забудови 

Допускається в сформованій забудові по червоних лініях існуючих вулиць та 
проїздів 

7 

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної 
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші  
охоронювані зони) 

 червоні лінії вулиць та проїздів; 
 нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не 

менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць), прибудинкових 
майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92** 

8 Мінімальні допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до 
існуючих будинків та споруд 

В залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з вимогами 
п.3.13 та додатку 8.3 ДБН-360-92** і ДСП 173-96 

9 Охоронювані зони інженерних комунікацій згідно додатку 8.2 ДБН 360-92** 

10 
Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно 
з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні 
вишукування для будівництва" 

Виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування, топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з 
експлуатуючими службами 

11 Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення 
благоустрою) 

Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд у дворах житлової забудови, 
які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. 
Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у 
внутрішніх дворах будинків.  
Забезпечити благоустрій, озеленення внутрішніх дворів та при будинкових 
територій. Створення благоустроєних місць відпочинку. 
Рекомендовані рішення, щодо покриття: 
 проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка; 
 тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю; 
 автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття); 
 майданчики - спецпокриття. 
Озеленення земельної ділянки: 
 передбачити озеленення; 
 посадку квітників, дерев, тощо. 
Елементи благоустрою на земельній ділянці: 
 передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, 

відповідного обладнання майданчиків. 
12 Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку Передбачити під’їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин 

13 Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання 
автотранспорту Забезпечити нормативну кількість машиномісць згідно зміни №4 до ДБН 360-92** 

14 Вимоги щодо охорони культурної спадщини Немає 
ПРИМІТКИ: 
1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови). 
2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального 
призначення та відповідати всім нормам та вимогам. 
3. Визначення допустимих функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. 
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Ж-4 

1 Назва зони Зона змішаної багатоповерхової житлової та громадської забудови Переважні: 
 багатоквартирні 9-ти 

поверхові житлові будинки 
Супутні: 
 об'єкти у вбудованих 

приміщеннях, кіоски, ятки, 
тимчасові павільйони 
роздрібної торгівлі і 
обслуговування населення: 

 магазини товарів першої 
необхідності 

 заклади громадського 
харчування до 25 посадочних 
місць 

 аптеки 
 пошивочні ательє, ремонтні 

майстерні побутової техніки, 
перукарні, інші об’єкти 
побутового обслуговування 

 майданчики дитячі, 
спортивні, відпочинкові, 
господарські 

 гостьові (тимчасові) 
автостоянки 

 сади, квітники, палісадники 
 об'єкти і будівлі інженерної 

інфраструктури (для 
обслуговування цієї 
території) 

Допустимі: 
 хостели 
 приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 
занять 

 приміщення для культурно-
масової роботи і аматорської 
діяльності 

 офісні будівлі вбудовані; 
 готелі 
 вбудовані кафе, їдальні, 

ресторани 
 вбудовані відділення банків 
 громадські туалети 
  
  
  

2 Площа зони 2,48га 
3 Гранично допустима висота будівель 9 пов. 
4 Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки до 60% 

5 
Максимально допустима щільність населення (для житлової 
забудови), максимально допустима щільність забудови земельної 
ділянки (метрів корисної площі на 1 а) 

1050 чол/га 

6 Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та 
ліній регулювання забудови 

Допускається в сформованій забудові по червоних лініях існуючих вулиць та 
проїздів 

7 

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної 
спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші  
охоронювані зони) 

 червоні лінії вулиць та проїздів; 
 нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не 

менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць), прибудинкових 
майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92** 

8 Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до 
існуючих будинків та споруд 

В залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з вимогами 
п.3.13 та додатку 8.3 ДБН-360-92** і ДСП 1739-96 

9 Охоронювані зони інженерних комунікацій згідно додатку 8.2 ДБН 360-92** 

10 
Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно 
з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні 
вишукування для будівництва" 

Виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з 
експлуатуючими службами 

11 Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення 
благоустрою) 

Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд у дворах житлової забудови, 
які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. 
Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у 
внутрішніх дворах будинків.  
Забезпечити благоустрій, озеленення внутрішніх дворів та при будинкових 
територій. Створення благоустроєних місць відпочинку. 
Рекомендовані рішення, щодо покриття: 
 проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка; 
 тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю; 
 автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття); 
 майданчики - спецпокриття. 
Озеленення земельної ділянки: 
 передбачити озеленення, 
 посадку квітників, дерев, тощо. 
Елементи благоустрою на земельній ділянці: 
передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного 
обладнання майданчиків. 

12 Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин 

13 Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання 
автотранспорту: забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92** 

14 Вимоги щодо охорони культурної спадщини: Немає 

ПРИМІТКИ: 
1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови). 
2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального 
призначення та відповідати всім нормам та вимогам. 
3. Визначення допустимих функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. 
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Г-1 

1 Назва зони Ділова зона Переважні: 
 будинки змішаного 

використання з розміщенням 
об'єктів ділового, 
культурного, 
обслуговуючого і 
комерційного призначення, 
при умові поповерхового 
розділення різноманітних 
видів використання 

 магазини 
 підприємства громадського 

харчування (їдальні, кафе, 
бари, ресторани) 

 офіси, контори різних 
організацій, фірм, компаній 

 банки, відділення банків 
Супутні: 
 гаражі манежного типу 

підземні 
 гаражі манежного типу 

наземні 
 гостьові (тимчасові) 

автостоянки 
 гаражі автоматизовані 

наземні 
 сади, квітники, палісадники 
 об'єкти і будівлі інженерної 

інфраструктури  
 (для обслуговування цієї 

території) 
Допустимі: 
 рекламні агентства 
 відділення зв’язку, поштові 

відділення, телефонні і 
телеграфні станції 

 приймальні пункти пралень і 
хімчисток 

 громадські туалети 
 об'єкти пожежної охорони 
 об'єкти інженерного 

забезпечення 
  

2 Площа зони 0,46га 
3 Гранично допустима висота будівель 6 пов. 
4 Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки  до 90% 

5 
Максимально допустима щільність населення (для житлової 
забудови), максимально допустима щільність забудови земельної 
ділянки (метрів корисної площі на 1га) 

50 000 м2/га 

6 Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та 
ліній регулювання забудови 

Допускається в сформованій забудові по червоних лініях існуючих вулиць, 
проектованих проїздів 

7 

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної 
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші  
охоронювані зони) 

 червоні лінії вулиць та проїздів; 
 нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не 

менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць), прибудинкових 
майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**; 

 забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих сусідніх житлових 
будинках  

8 Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до 
існуючих будинків та споруд 

В залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з 
побутовими, санітарними, протипожежними вимогами п.3.13 та додатку 8.3    ДБН 
360-92** і ДСП 173-96 

9 Охоронювані зони інженерних комунікацій згідно додатку 8.2 ДБН 360-92** 

10 
Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно 
з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні 
вишукування для будівництва" 

Виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з 
експлуатуючими службами 

11 Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення 
благоустрою) 

Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з 
порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. 
Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у 
внутрішніх дворах будинків.  
Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі. 
Рекомендовані рішення: 
проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка; 
тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю; 
автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття); 
Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, 
тощо. 
Елементи благоустрою на земельній ділянці передбачити влаштування лавок, 
зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків 

12 Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку Передбачити під'їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин, 
влаштування велопарковок, забезпечити рух маломобільних груп населення 

13 Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання 
автотранспорту Забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно зміни №4 до ДБН 360-92** 

14 Вимоги щодо охорони культурної спадщини Немає 

 
ПРИМІТКИ: 
1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови). 
2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального 
призначення та відповідати всім нормам та вимогам. 
3. Визначення допустимих функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. 
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Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 
УДГ-01/13 

 

 

Г-2 

1 Назва зони Навчальна зона 

Переважні: 
 призначається для 

розташування закладів 
дошкільної освіти  

  
Супутні: 
 загальноосвітні школи І-их 

ступенів 
 центри розвитку та дозвілля; 
 гостьові (тимчасові для 

відвідувачів та працівників 
закладу) автостоянки 

 сквери, алеї 
 сади, городи, квітники, 

палісадники 
 
Допустимі: 
 немає 

2 Площа зони 0,99га 
3 Гранично допустима висота будівель 2 пов. 
4 Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки  до 22% 

5 
Максимально допустима щільність населення (для житлової 
забудови), максимально допустима щільність забудови земельної 
ділянки (метрів корисної площі на 1га) 

500 м2/га 

6 Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та 
ліній регулювання забудови 

Допускається в сформованій забудові по червоних лініях існуючих вулиць, 
проектованих проїздів 

7 

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної 
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів,прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші  
охоронювані зони) 

 червоні лінії вулиць та проїздів; 
 нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не 

менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць), прибудинкових 
майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**; 

 забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих сусідніх житлових 
будинках 

8 Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до 
існуючих будинків та споруд 

В залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з 
побутовими, санітарними, протипожежними вимогами п.3.13 та додатку 8.3 ДБН360-
92** і ДСП 173-96 

9 Охоронювані зони інженерних комунікацій згідно додатку 8.2 ДБН 360-92** 

10 
Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно 
з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні 
вишукування для будівництва" 

Виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з 
експлуатуючими службами 

11 Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення 
благоустрою) 

Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з 
порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. 
Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у 
внутрішніх дворах будинків.  
Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі. 
Рекомендовані рішення: 
проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка; 
тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю; 
автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття); 
Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, 
тощо. 
Елементи благоустрою на земельній ділянці передбачити влаштування лавок, 
зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків 

12 Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку Передбачити під'їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин, 
влаштування велопарковок, забезпечити рух маломобільних груп населення 

13 Вимоги щодо забезпечення необхідно кількістю місць зберігання 
автотранспорту Забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни №4 до ДБН 360-92** 

14 Вимоги щодо охорони культурної спадщини Немає 

ПРИМІТКИ: 
1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови). 
2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального 
призначення та відповідати всім нормам та вимогам. 
3. Визначення допустимих функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. 
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Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 
УДГ-01/13 

 

 

Г-4 

1 Назва зони Лікувальна зона Переважні: 
 всі типи закладів охорони 

здоров'я поліклінічного, 
амбулаторного та 
стаціонарного типу, окрім 
таких, жо мають санітарну 
зону (наприклад 
туберкульозні лікарні) 

Супутні: 
 медичні лабораторії 
 діагностичні центри 
 навчальні заклади медичного 

спрямування 
 гуртожитки для працівників 

медичного комплексу 
 центри розвитку та дозвілля 
 гостьові (тимчасові для 

відвідувачів та працівників 
закладу) автостоянки 

 сквери, алеї 
 сади, городи, квітники 
 гуртожитки 
 гаражі манежного типу 

підземні 
 гаражі манежного типу 

наземні 
 гостьові (тимчасові) 

автостоянки 
 гаражі автоматизовані 

наземні 
 сади, квітники, палісадники 
 об'єкти і будівлі інженерної 

інфраструктури (для 
обслуговування цієї 
території) 

Допустимі: 
 магазини товарів першої 

необхідності загальною 
площею не більше 400м2 

 підприємства громадського 
харчування (їдальні, кафе, 
бари, ресторани) 

 об'єкти інженерного 
забезпечення 

 

2 Площа зони 16,02га 
3 Гранично допустима висота будівель 9 пов. 
4 Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки  до 22% 

5 
Максимально допустима щільність населення (для житлової 
забудови), максимально допустима щільність забудови земельної 
ділянки (метрів корисної площі на 1га) 

500 м2/га 

6 Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та 
ліній регулювання забудови 

Допускається в сформованій забудові по червоних лініях існуючих вулиць, 
проектованих проїздів 

7 

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної 
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів,прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші  
охоронювані зони) 

 червоні лінії вулиць та проїздів; 
 нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не 

менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць), прибудинкових 
майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**; 

 забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих сусідніх житлових 
будинках ; 

8 Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до 
існуючих будинків та споруд 

В залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з 
побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 та додатку 8.3 ДБН-
360-92** і      ДСП 173-96 

9 Охоронювані зони інженерних комунікацій згідно додатку 8.2 ДБН 360-92** 

10 
Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно 
з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні 
вишукування для будівництва" 

Виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з 
експлуатуючими службами 

11 Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення 
благоустрою) 

Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з 
порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів. 
Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у 
внутрішніх дворах будинків.  
Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі. 
Рекомендовані рішення: 
проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка; 
тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю; 
автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття); 
Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, 
тощо. 
Елементи благоустрою на земельній ділянці передбачити влаштування лавок, 
зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків 

12 Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку Передбачити під'їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин, 
влаштування велопарковок, забезпечити рух маломобільних груп населення 

13 Вимоги щодо забезпечення необхідно кількістю місць зберігання 
автотранспорту Забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92** 

14 Вимоги щодо охорони культурної спадщини Немає 

ПРИМІТКИ: 
1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови). 
2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального 
призначення та відповідати всім нормам та вимогам. 
3. Визначення допустимих функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. 
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Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 
УДГ-01/13 

 

 

Г-5 

1 Назва зони Торгівельна зона 

Переважні: 
 призначаються для 

розташування закладів 
торгівлі та торгово-
розважальних центрів 

 
Супутні: 
 гаражі манежного типу 

підземні 
 гаражі манежного типу 

наземні 
 гостьові (тимчасові) 

автостоянки 
 гаражі автоматизовані 

наземні 
 сади, квітники, 

палісадники. 
 об'єкти і будівлі 

інженерної 
інфраструктури  

 (для обслуговування 
цієї території). 

  
Допустимі: 
 рекламні агентства; 
 відділення зв’язку, 

поштові відділення, 
телефонні і телеграфні 
станції; 

 приймальні пункти 
пралень і хімчисток; 

 громадські туалети; 
 об'єкти пожежної 

охорони; 
 об'єкти інженерного 

забезпечення; 
  

2 Площа зони 1,16га 
3 Гранично допустима висота будівель 4 пов. 
4 Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки  до 30% 

5 
Максимально допустима щільність населення (для житлової 
забудови), максимально допустима щільність забудови земельної 
ділянки (метрів корисної площі на 1га) 

20 000 м2/га 

6 Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та 
ліній регулювання забудови Згідно ДСП 173-96, ДБН 360-92** 

7 

Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної 
спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних 
ареалів,прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші  
охоронювані зони) 

Передбачити нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**, 
забезпечити нормативно-розрахункову площу для дитячих дошкільних закладів, 
передбачити нормативні розриви від території дитячих садків до проектованих 
автостоянок (приймати згідно норм ДБН від територій дитячих дошкільних установ);  

8 Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до 
існуючих будинків та споруд 

В залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, 
санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 та додатку 8.3 ДБН-360-92** і      ДСП 
173-96; 

9 Охоронювані зони інженерних комунікацій згідно додатку 8.2 ДБН 360-92** 

10 
Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно 
з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні 
вишукування для будівництва" 

виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання 
виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими 
службами 

11 Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення 
благоустрою) 

Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням 
пожежних, санітарних та побутових розривів. 
Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх 
дворах будинків.  
Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі. 
Влаштувати необхідну нормовану кількість і площу дитячих майданчиків з відповідним 
обладнанням. 
Рекомендовані рішення: 
проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка; 
тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю; 
автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття); 
майданчики - спецпокриття. 
Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо. 
Елементи благоустрою на земельній ділянці передбачити влаштування лавок, зовнішнього 
освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків 

12 Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин; 

13 Вимоги щодо забезпечення необхідно кількістю місць зберігання 
автотранспорту Забезпечити нормативну кількість машиномісць згідно зміни №4 до ДБН 360-92** 

14 Вимоги щодо охорони культурної спадщини Немає 

ПРИМІТКИ: 
1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови). 
2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального 
призначення та відповідати всім нормам та вимогам. 
3. Визначення допустимих функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету 
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Р-3 

1 Назва зони: 
Рекреаційна зона озеленених територій 
загального користування 

Переважні: 
 Сквери, алеї; 
 Сади, городи, квітники, палісадники; 
 Майданчики відпочинкові. 

 
Супутні: 

 Майданчики господарські; 
 Спортивні майданчики; 
 Дитячі майданчики. 
 Гостьові (тимчасові) автостоянки. 

 
Допустимі : 

 Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення; 
 Об'єкти і будівлі інженерної інфраструктури; 
 Майданчики для вигулу собак; 
 Майданчики для сміттєзбірників; 

2 Площа зони: 2,67 га 

 
 
 
 
 
 

ТР-3 

1 Назва зони: 
Транспортна інфраструктура (територія вулиць, 
майданів в межах червоних ліній) 

Переважні: 
 Вулиці, дороги та проїзди; 
 
Супутні: 
 Об’єкти транспортної інфраструктури , для яких резервуються території, у відповідності з генеральним планом 

міста; 
 Гаражі окремостоячі, боксові 
 
Допустимі : 
 тимчасові автостоянки, без капітальних будівель; 
 тимчасові збірно-розбірні споруди  і павільйони для торгівлі і надання інших послуг населенню, з правом 

короткотермінової оренди земельної ділянки, без права викупу. 

2 Площа зони: 5,60 га 
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В.3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

В.3.1. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ 

Визначаємо містобудівну ємність даної території щодо населення та житлового фонду, виходячи з параметрів існуючої житлової забудови та площі території, де розміщена існуюча забудова.  
Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, даним детальним планом території передбачається збереження існуючого житлового фонду на всій території проектування.  
Населення існуючої житлової забудови території ДПТ на час проектування становить орієнтовно 2366 мешканців .  
Дані по житловому фонду (50,72тис.м2) надано Львівським комунальним підприємством ЛКП "Тополя - 406".  
Існуючий стан житлового фонду представлений групою житлових будинків по вул. Гетьмана І. Мазепи та гуртожитком на куті вул. І. Миколайчука та Пилипа Орлика: 

№
 п

/п
 

Тип житла 

Населення Житловий фонд Гаражі - автостоянки 

Чисельність 
населення 

на  1. 01.2010 р. 
(осіб) 

Коеф. 
сімейності, 

Кс 

 
Квартир, 
тис. м2заг. 

площі 
 

Житлова  
забезпеченість, 

м2/особу 

Житловий 
фонд,що 

зберігається  
тис. м2заг.пл 

Житлова забезпеченість  
на розрахунковий період 
в житловому фонді, що 
зберігається м2/особу 

Існуючий  стан (на 
1.01.2012 р.) Норма Необхідно по нормі Всього, згідно 

проектних рішень 

1 Всього 2366 17,9 21,43 944 
50724,24 50724,24 21,43 48  495 78 

2 9 пов. гуртожиток 286 1,99 17,28 144 
4942,4 4942,4 17,28 0 0,1 15 20 

3 

9 пов. 6-ти 
секційний 

багатоквартирний 
житловий будинок 

569 2,59 22,16 220 
12611,56 12611,56 22,16 

16 

дл
я 

по
ст

ій
но

го
 зб

ер
іга

нн
я 

ав
т

ом
об

іл
ів

 0
,5

 н
а 

кв
ар

т
ир

у 
 

дл
я 

т
им

ча
со

во
го

 зб
ер

іга
нн

я 
ав

т
ом

об
іл

ів
 

 (г
ос

т
ьо

ві
 с

т
оя

нк
и)

 0
,1

 н
а 

кв
ар

т
ир

у 

132 

58 

4 
5 пов. 

багатоквартирний 
житловий будинок 

201 2,87 19,48 70 
3915,48 3915,48 19,48 42 

5 

9 пов. 6-ти 
секційний 

багатоквартирний 
житловий будинок 

593 2,69 21,06 220 
12490,19 12490,19 21,06 132 

6 
5 пов. 

багатоквартирний 
житловий будинок 

154 2,2 25,39 70 
3910,96 3910,96 25,39 

32 

42 

7 

9 пов. 6-ти 
секційний 

багатоквартирний 
житловий будинок 

563 5,56 22,83 220 
12853,65 12853,65 22,83 132 

ДБН 360-92** (зміна №4), таблиця 7.4 а 
Примітка 1. Кількість машино-місць для однокімнатних квартир визначається з використанням коефіцієнта 0,5. 
Примітка 2. В умовах реконструкції кількість машино-місць на квартиру при відповідному обґрунтуванні допускається зменшувати, але не більше ніж на 20 %. 
Примітка 3. Оскільки житлова забудова на території району проектування є сформована, то питання забезпечення парковочними місцями пропонуєтьсявирішити наступним чином: 
1. Влаштування додаткової парковки на 10 місць. 
2. Використання парковок громадських об'єктів після їх закриття (1146 місць). 
3. Використання гаражного кооперативу по вул. П.Орлика, що в знаходиться в 800м зоні. 
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В.3.2. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

№ 
п/п 

Найменування 
установ та 

підприємств 
обслуговування 

Одиниця 
виміру з 

розрахунку 
на 1 тис.чол 

Існуючий  стан (на 
1.01.2012 р.) Розрахунковий період (до 2032 р.) Гаражі - автостоянки 

Примітка 
Всього 

в тому числі, 
придатні для  
використанн
я до 2032 р. 

Для населення 
 (5 500 осіб.) Необхідно 

ввести в 
експлуатацію  

Існуючий  стан 
(на 1.01.2012 р.) Норма Необхідно по 

нормі 

Всього, згідно 
проектних 

рішень 
Норма 

на 1 
тис.чол. 

Необхідно 
по нормі 

І. Установи освіти 

І Дитячі дошкільні 
установи місць 102 102 85% дітей 98 - 0 

5-10 
На100 

працюючих 
та одночасних 

відвідувачів 

5 9 вул. Мазепи,12а 

ІІ. Установи охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи 

ІІ 
Лікарні (стаціонари 
усіхтипів), 
в тому числі: 

ліжок 
працівників 

1360 
2500,25 

14-15 
ліжок 

1576 
2716,25 43 - 109 

10-15 
 

На 100 ліжок 

225 289  

1 
Комунальна міська 
дитяча клінічна 
лікарня 

420 
992,75 - 420 

992,75 - - 41 42 50 вул. Орлика,4 

2 

Комунальна міська 
клінічна лікарня 
швидкої медичної 
допомоги 

920 
1577,5 - 920 

1577,5 - - 68 138 154 вул. 
Миколайчука,9 

3 Медичний центр - - 44 
150 - - - 15 50 проектований 

4 Пологовий будинок - - 172 
200 - - - 30 35 проектований 

ІІІ 
Поліклініки, 
в тому числі: 

відвід. в 
зміну 

1376 1426 

24 
відвідува

нь 
за зміну 

64 - 5 

10-15 
 

На 100 
відвідувачів 

- 72  

1 Районна поліклініка 1009 1009 - - - 5 100 
22 

вул. Мазепи,25 

2 Госпрозрахункова 
поліклініка 367 367 - - - - 36 вул. Мазепи,25 

3 Медичний центр - 100 - - - - 15 50 проектований 

5 Станція швидкої 
допомоги машин 15 15 0,1 

машина 1 - - - -  

ІV 
Аптеки 
в тому числі: об’єкт 6 6 0,104 1 - - - -  

1 Аптека «Сальве» 
ТзОВ«Сальве Львів»  

м²/м² торг. 
площі 

52/24 52/24 - - - - - - вул. Мазепи,15 

2 
Аптека ПП 
«Сканвест» аптечний 
кіоск 

38/22 38/22 - - - - - - вул. Мазепи,20 
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3 

КП Аптека №293 
КП Львівської 
обласної ради аптека 
№293  

137,4/49,5 137,4 
49,5 - - - - - - вул. Мазепи,25 

4 Оптика КП «Оптика 
№9» 71/40 71/40 - - - - - - вул. Мазепи,26 

5 Аптека Кафіян Анна 
Степанівна  24 24 - - - - - - 

вул. 
Миколайчука,8 

 
ІІІ.  Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

V 
Магазини, 
всього з них: 

м2торгової 
площі 

3604,6 5670,6 
145,2м2 
торгової 

площі 
387 - 24 

5-8 
 

На 100 м2 
торгової площі 

 205  

1 Ринок «Тополя» 1390 -    

24 

- - вул. Мазепи,15а 

2 Ринок «Приміський» 1500 -    - - вул. 
Миколайчука,2б 

3 Магазин продукти 169,6   169,6  - - вул. 
Миколайчука,8а 

4 Магазин продукти 24   24  - - вул. 
Миколайчука,20 

5 
Магазин 
непродовольчий 
«Будматеріали» 

60   60  - - вул. Мазепи,20 

6 
Магазин 
непродовольчий 
«Хамелеон» 

967   967  - - вул. Мазепи,26 

7 Торговий центр -   1500  - 75 75 проектований 

8 Торговий комплекс -   1000  - 50 130 проектований 

9 
Поліфункціональний 
торгово-розважальний 
комплекс 

- Працівники 
відвідувачі - -  100 

500  

5-10 
На100 

працюючих 
та одночасних 
відвідувачів 

55 55 проектований 

VI 

Підприємства та 
пункти громадського 
харчування, 
всього з них: 

м²/м² торг. 
площі 

(пос.місць) 

445/23
7 

(173) 

445/237 
(173) 40 місць 107 - 

17 

8-10 
 

На 100 місць у 
залі 

   

1 Кафе-бар «Карнеліт» 98/83 
(30п.м) 

98/83 
(30п.м)    - - вул. Мазепи,11 

2 Піцерія «Деліката» 
247/15

4 
(27п.м) 

247/154 
(27п.м)    - - вул. Мазепи,22 

3 Кафе ПП «Сучасний 
стиль» 68 68    - - вул. 

Миколайчука,4 

4 Піцерія 100 
(48) 100 (48)    - - вул. Орлика,11г 
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В.4. МАГІСТРАЛЬНА МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТ 
В.4.1. ТРАНСПОРТНИЙ РУХ 

• ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ 
Проектом передбачено, що обслуговування підприємств та організацій громадського 
призначення, а також населення міста здійснюється з вул. П. Орлика, вул. І.Миколайчука, вул. 
Гетьмана І.Мазепи. 
Рух транзитного вантажного транспорту передбачено діючим генпланом м. Львова по вул. І. 
Миколайчука,вул. Гетьмана І. Мазепи. 

• МАСОВИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 
Існуючий стан 
Рух пасажирського транспорту (автобуси та мікроавтобуси) передбачено діючим генпланом м. 
Львова по вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи і частково по вул. П. Орлика. 
Також по вул. Гетьмана І. Мазепи функціонує лінія тролейбусного зв'язку. 
Проектні пропозиції 
Модернізація існуючого пасажирського транспорту передбачена на період до 2033 року, після 
будівництва нової вулично-дорожньої мережі. Проектом передбачено такі види громадського 
транспорту: 

 рух автобусів та мікроавтобусів (вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І.Мазепи); 
 рух тролейбусів (вул. Гетьмана І.Мазепи); 
 рух трамваю (вул. І.Миколайчука). 

В проекті враховані основні рішення генплану м. Львова, розробленого ДПДІПМ 
«Містопроект» (м. Львів) у 2009 році та затверджений ухвалою Львівської міської ради від 
30.09.2010р. №3924. 
На вул. І.Миколайчука передбачено розмістити двосторонню трамвайну зупинку та дві 
автобусні зупинки. На вул. Гетьмана І.Мазепи передбачено розмістити дві автобусні зупинки. 

• Велосипедний рух 
Велосипедний рух в межах проектованого кварталу здійснюватиметься по вул.П. Орлика, вул. 
І.Миколайчука, вул. Гетьмана І.Мазепи. Велосипедний рух здійснюватиметься по окремих 
запроектованих велодоріжках, що передбачені в проектованих профілях вулиць по обидва 
боки. Для організації велосипедного руху поза межами проектованого кварталу необхідне 
влаштування виділених велодоріжок, комплексна програма розміщення яких в даний час 
розробляється міською владою. 

• ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ГАРАЖІ ТА АВТОСТОЯНКИ 
Існуючий стан 
На території проектування знаходиться 27 окремостоячих одномісних металевих гаражів та 8 
відкритих автостоянок загальною вмістимістю 241 машиномісце. Для постійного зберігання 
автомобілів жителями існуючої забудови використовується гаражний кооператив, що 
знаходиться по вул. П. Орлика. 
Проектні пропозиції 
На перспективу передбачається збільшити кількість відкритих автостоянок для тимчасового 
зберігання автомобілів (гостьові) до 25, загальною кількістю 520 машиномісць. 
Для проектованих об'єктів, а саме: торгового комплексу, торгового центру та 
поліфункціонального торгового-розважального центру передбачено влаштування підземних 
автостоянок на 50 м/м кожний. Розрахунок місткості автостоянок виконується на наступних 
стадіях проектування згідно нормативних документів. 
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В.4.2 ВУЛИЧНА МЕРЕЖА 

Існуючий стан 
В територію опрацювання входять: 

 Магістральні вулиці загальноміського значення регульованого руху  
(вул. І.Миколайчука); 

 Магістральні вулиці районного значення (вул. П. Орлика, вул. Гетьмана  
І.Мазепи); 

 Головні проїзди та проїзди (бічні вул. Гетьмана І.Мазепи). 
Проектні пропозиції 
Проектом не передбачається зміни категорій вулиць та ширини червоних ліній. Всі 
магістральні вулиці за своїм профілем, а саме шириною проїжджої частини, не відповідають 
затвердженому генеральному плану м. Львова. Тому проектом передбачено зміну профілю 
вулиць, а також влаштування велосипедних доріжок.  

В.5. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В.5.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Існуючий стан 
На території проектованого кварталу змішаної забудови, обмеженого вулицями: вул. П. 
Орлика – І. Миколайчука – Гетьмана І. Мазепи існує централізоване забезпечення водою. 
Джерелом водопостачання є розподільча мережа «Львівводоканалу» діаметром 100÷600мм. 
Вода подається споживачам з резервуарів питної води, що розташовані в районі «Збоїща» та 
«Лікарня» через водогони діаметром 600мм, квартальну розподільчу мережу діаметром 
200÷300мм і підходящі мережі діаметром 100÷150мм. 
Згідно приведених в таблиці В-1 зведених розрахункових витрат найбільшим водоспоживачем 
є існуюча житлова забудова з розрахунковим сумарним водоспоживанням - 822,4м3/добу. 
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Проектні пропозиції 
 

Установи охорони здоров’я 
 

 
І-ий етап дії ДПТ 

від 3-ох до 7-ми років 
ІІ-ий етап дії ДПТ 
20 років (2033р.)  
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Медичний 
центр 
(лікарняне 
відділення) 

200 8,8 

Пологовий 
будинок 200 34,4 Медичний 

центр 
(амбулаторне 
відділення) 

13 0,65 

∑ = — 9,45 ∑ = — 34,4 
Більш детальний розрахунок див. табл. В – 1 «Таблиця зведених розрахункових добових 
потреб у воді». 
Джерелом водопостачання приймається 
існуюча водорозподільча мережа 
діаметром300мм, яку у відповідності до 
наданого технічного заключення необхідно 
замінити вздовж вул. І. Миколайчука. 

Джерелом водопостачання приймається 
реконструйована квартальна 
водорозподільчамережа. 

 
Існуючі водогони і розподільчі водоводи передбачається реконструювати з повною заміною 
труб з стальних на полімерні, з встановленням на них сучасних водопровідних колодязів з 
полімерних високоміцних конструкцій. 
У водопровідні колодязі передбачається встановлювати запірно-регулюючу арматуру і 
пожежні гідранти на відстані не більше як 100м один від одного.  
  

На перший етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною проекту 
передбачено ввести в експлуатацію медичний 
центр і консультативно-амбулаторне відділення 
при ньому на 44 ліжка і 50 відвідувачів за зміну 

На другий етап дії даного проекту архітектурно-
планувальною частиною даного проекту 
передбачається будівництво пологового будинку 
на 172 ліжка 

Розрахункові потреби у воді для даного 
медичного центру складають 9,45м3/добу: 

Розрахункові потреби у воді для проектованого 
пологового будинку складають 34,4м3/добу: 
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Підприємства торгівлі і побутового обслуговування у відповідності з архітектурно-
планувальним рішенням проектуються на ІІ етап дії даного ДПТ. 
 

Назва проектованих об’єктів 
Питома норма 

водоспоживання, 
л/добу 

Сумарне 
водоспоживання, 

м3/добу 

Торговий центр 250/20м2 18,8 
Торговий комплекс 250/20м2 12,5 
Поліфункціональний торгово-розважальний 
комплекс 250/20м2 24,4 

Ринок "Тополя" (реконструкція) 250/20м2 17,4 
Ринок "Приміський" (реконструкція) 250/20м2 18,8 
∑ = — 91,9 
Більш детальний розрахунок див. табл. В – 1 «Таблиця зведених розрахункових добових 
потреб у воді». 
Джерелом водопостачання приймається реконструйована квартальна водорозподільча мережа. 
 

Житлова забудова: 
 
Водозабезпечення існуючої житлової забудови зберігається по існуючому стану. 
Вводи в будинок передбачається замінити з попереднім встановленням запірно-регулюючої 
арматури у відповідності з ДБН. 

 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового 
обслуговування: 
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Таблиця зведених розрахункових добових потреб у воді,м3/добу Таблиця В-1 

№ 
п/п Перелік об’єктів (споживачів) 
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Установи охорони здоров’я 
1 Комунальна міська дитяча клінічна лікарня 

ліжко-місце 

200 420 84 420 84 420 84 
2 Комунальна міська клінічна лікарня швидкої допомоги 200 1000 200 1000 200 1000 200 
3 Медичний центр 200   44 8,8 44 8,8 
4 Пологовий будинок 200     172 34,4 
5 Поліклінічне відділення №2 ДКП клінічної лікарні №1 ім. Князя Льва 

відвід. за зміну 

13 1009 13,117 1009 13,117 1009 13,117 

6 Поліклінічне відділення №2 (дитяче) ДКП клінічної лікарні №1 ім. Князя  
Льва 13 367 4,771 367 4,771 367 4,771 

7 Госпрозрахункова поліклініка 13 350 4,55 350 4,55 350 4,55 
8 Медичний центр 13   50 0,65 50 0,65 

 Разом по установах охорони здоров’я    306,4  315,9  350 
Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

1 Ринок "Тополя" 

м2 

250 1390 17,4 1390 17,4 1390 17,4 
2 Ринок "Приміський" 250 1500 18,8 1500 18,8 1500 18,8 
3 Магазин продукти (вул. Миколайчука,8а) 250 170 2,1 170 2,1 170 2,1 
4 Магазин продукти (вул. Миколайчука,20) 250 24 0,3 24 0,3 24 0,3 
5 Магазин непродовольчих товарів "Будматеріали" 250 60 0,8 60 0,8 60 0,8 
6 Магазин непродовольчих товарів "Хамелеон" 250 967 12,1 967 12,1 967 12,1 
7 Торговий центр 250     1500 18,8 
8 Торговий комплекс 250     1000 12,5 
9 Поліфункціональний торгово-розважальний комплекс 250     1950 24,4 
10 Кафе бар "Карнеліт" 

пос. місць 

12 30 8,4 30 8,4 30 8,4 
11 Піцерія "Деліката" 12 27 7,6 27 7,6 27 7,6 
12 Кафе ПП "Сучасний стиль" 12 18 5,1 18 5,1 18 5,1 
13 Піцерія 12 48 13,5 48 13,5 48 13,5 
14 Аптека "Сальве" 

працюючих 

12 2 0,02 2 0,02 2 0,02 
15 Аптека ПП "Сканвест" 12 2 0,02 2 0,02 2 0,02 
16 КП Аптека №293 12 4 0,05 4 0,05 4 0,05 
17 Оптика  КП "Оптика №9" 12 3 0,04 3 0,04 3 0,04 
18 Аптека Кафіян Анна Степанівна 12 1 0,01 1 0,01 1 0,01 

 
Разом по підприємствах торгівлі, громадського харчування і побутового  
обслуговування    86,2  86,2  141,8 
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Установи народної освіти 
1 Дошкільний навчальний заклад "Любисток" місць 75 102 7,7 102 7,7 102 7,7 
2 Львівське обласне училище підвищення кваліфікації СМП і фармацевтів учнів 21,5 300 6,5 300 6,5 300 6,5 
3 Школа медсестер 21,5 150 3,2 150 3,2 150 3,2 

 Разом по установах народної освіти    17,3  17,3  17,3 
Житлова забудова 

1 Дев’ятиповерхова житлова забудова жителів 360 2038 733,7 2370 853,2 2765 995,4 
2 П’ятиповерхова житлова забудова 250 355 88,8 420 105,0 490 122,5 

 Разом по житловій забудові    822,4  958,2  1117,9 
Благоустрій території 

 Полив вулиць і тротуарів м2 0,5 51600 25,8 51600 25,8 51600 25,8 

 Полив зелених насаджень 3 9700 29,1 9700 29,1 9700 29,1 

 Разом на благоустрій території    54,9  54,9  54,9 

 Разом    1269,9  1415,2  1664,9 

 Невраховані витрати (10%)    127,0  141,5  166,5 

 Всього    1396,9  1556,7  1831,4 
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В.5.2. ГОСППОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ 
Існуючий стан: 
На території проектованого кварталу змішаної забудови, обмеженого вулицями: вул. 

П. Орлика – М.Миколайчука – І.Мазепи існує централізована госппобутова каналізація, 
що відводить стоки в головний каналізаційний колектор «Полтва» по вул. Липинського. 

Стоки від споживачів відводяться по самопливних колекторах діаметром 
200÷400мм. в вуличну мережу діаметром 400÷1200мм. (вул. І. Мазепи). 

Проектні пропозиції: 
Установи охорони здоров’я: 

І-ий етап дії ДПТ 
від 3-ох до 7-ми років 

ІІ-ий етап дії ДПТ 
20 років (2033р.)  

На перший етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною 
проекту передбачено ввести в експлуатацію 
медичний центр і консультативно-
амбулаторне відділення при ньому, на 44 
ліжка і 50 відвідувачів за зміну. 

На другий етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною даного 
проекту передбачається будівництво 
пологового будинку на 172 ліжка. 

Розрахункові витрати води, які потраплять в 
каналізаційну систему приймаються по 
розрахунках на водоспоживання і для даного 
медичного центру складають - 
9, 45м3/добу: 

витрати води, які потраплять в каналізаційну 
систему приймаються по розрахунках на 
водоспоживання і для  проектованого 
пологового будинку складають – 34,4 
м3/добу: 
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Медичний 
центр 
(лікарняне 
відділення) 

200 8,8 

Пологовий 
будинок 200 34,4 Медичний 

центр 
(амбулаторне 
відділення) 

13 0,65 

∑ = — 9,45 ∑ = — 34,4 
Більш детальний розрахунок див. табл. В – 1 «Таблиця зведених розрахункових 

добових потреб у воді». 
Існуючі каналізаційні мережі передбачається реконструювати з повною заміною 

труб з стальних і з/б на полімерні, з встановленням на них сучасних каналізаційних 
колодязів з полімерних  високо міцних конструкцій, які забезпечать більш довготривалу і 
надійну експлуатацію. 

 
 
Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування: 
Підприємства торгівлі і побутового обслуговування у відповідності з архітектурно-

планувальним рішенням проектуються на ІІ етап дії даного ДПТ. 
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Назва проектованих об’єктів 
Питома норма 

водоспоживання, 
л/добу 

Сумарне 
водовідведення, 

м3/добу 
Торговий центр 250/20м2 18,8 
Торговий комплекс 250/20м2 12,5 
Поліфункціональний торгово-розважальний 
комплекс 250/20м2 24,4 

Ринок "Тополя" (реконструкція) 250/20м2 17,4 
Ринок "Приміський" (реконструкція) 250/20м2 18,8 

∑ = — 91,9 
Більш детальний розрахунок див. табл. Т – 1 «Таблиця зведених розрахункових 

добових потреб у воді». 
Для отримання технічних умов на підключення до існуючої системи каналізації 

забудівникам необхідно розробити спеціалізовану проектну документацію, в якій 
детально обрахувати пропускну здатність каналізаційних мереж. 

 
В.5.3. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ 

 
Поверхневі опади з території проектованого кварталу обмеженого вулицями: вул.   

П. Орлика – І. Миколайчука – Гетьмана І. Мазепи стікають в існуючу мережу дощової 
каналізації, що представлена вуличними колекторами діаметром 300÷1200мм. 

Основним колектором, який приймає поверхневі стоки є колектор по вул. Гетьмана 
І. Мазепи діаметром 800÷1200мм. 

Колектор відводить поверхневі стоки з усього мікрорайону від вул. І. Миколайчука 
до вул. Інструментальної і дальше по ній (діаметр 1200÷1800мм) в міський каналізаційний 
колектор «Полтва», який відводить їх на Львівські міські очисні споруди каналізації. 

Укрупнені розрахункові витрати дощових стоків по кварталу становлять: 
- Розхід дощових вод      – 2225,0 л/с; 
- При ухилі місцевості <0,03     – 2225,0 л/с; 
- Об’єм стічних водmax      – 2700 м3/зливу. 

На проектний період даним проектом передбачається відводити поверхневі стоки по 
існуючому стану. 

Існуючі колектори і мережі дощової каналізації передбачається перекласти в 
спеціально відведені смуги для інженерних комунікацій. 

При розробленні робочої документації необхідно перерахувати пропускну здатність 
мереж дощової каналізації. 

Дощеприймальні колодязі обов’язково встановлюються на: 
-  перехрестях і виїздах з другорядних (картальних, мікроквартальних) проїздів; 
- на ділянках спусків (вул. П. Орлика і І. Миколайчука); 
- в понижених місцях на дорогах із спуском; 
- в понижених місцях узбіч доріг (по обидві сторони); 
- автостоянках. 

Відстані між дощоприймачами визначаються на наступних етапах проектування 
розрахунковим методом керуючись повздовжнім ухилом дороги. 

Санітарна очистка: 
В даний час на території проектованого кварталу існує планово-регулярна санітарна 

очистка. 
Схема вивезення ТПВ на проектний період зберігається по існуючому стану. 
Даним проектом передбачені майданчики для збору ТПВ і облаштований до них 

організований під’їзд спецавтотранспорту. 
Розрахункові накопичення ТПВ по кварталу приведені в таблиці: 
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Таблиця визначення розрахункового накопичення ТПВ по проектованому кварталу 

№ 
п/п Перелік об’єктів (споживачів) 

О
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ір
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Норма 
утворення ТПВ 

Існуючий стан 
 (2013р.) 

І етап дії ДПТ 
 (від 3-ьох до 7-ми років) 

ІІ етапдії ДПТ  
(2033р.) 
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Установи охорони здоров’я 
 1 Комунальна міська дитяча клінічна лікарня 

ліжко-місце 

237 1 420 99,5 420 420 99,5 420 420 99,5 420 
 2 Комунальна міськаклінічна лікарня швидкої допомоги 237 1 1000 237,0 1000 1000 237,0 1000 1000 237,0 1000 
 3 Медичний центр 237 1    44 10,4 44 44 10,4 44 
 4 Пологовий будинок 237 1       172 40,8 172 
 5 Поліклінічне відділення №2 ДКП клінічної лікарні №1 ім. Князя Льва 

відвід. за 
зміну 

4,5 0,036 1009 4,5 36,324 1009 4,5 36,324 1009 4,5 36,324 
 6 Поліклінічне відділення №2 (дитяче) ДКП клінічної лікарні №1 ім. Князя Льва 4,5 0,036 367 1,7 13,212 367 1,7 13,212 367 1,7 13,212 
 7 Госпрозрахункова поліклініка 4,5 0,036 350 1,6 12,6 350 1,6 12,6 350 1,6 12,6 
 8 Медичний центр 4,5 0,036  0,0 0 50 0,2 1,8 50 0,2 1,8 
  Разом по установах охорони здоров’я   

   344,3 1482,1  355,0 1527,9  527,3 1700 
Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

 1 Ринок "Тополя" 

м2 

96 0,6 1390 66,7 417 1390 66,7 417 1390 66,7 417 
 2 Ринок "Приміський" 96 0,6 1500 72,0 450 1500 72,0 450 1500 72,0 450 
 3 Магазин продукти (Миколайчука,8а) 91,5 0,45 170 7,8 38,2275 170 7,8 38,2275 170 7,8 38,2275 
 4 Магазин продукти (Миколайчука,20) 91,5 0,45 24 1,1 5,4 24 1,1 5,4 24 1,1 5,4 
 5 Магазин непродовольчих товарів "Будматеріали" 91,5 0,45 60 2,7 13,5 60 2,7 13,5 60 2,7 13,5 
 6 Магазин непродовольчих товарів "Хамелеон" 91,5 0,45 967 44,2 217,575 967 44,2 217,575 967 44,2 217,575 
 7 Торговий центр 91,5 0,45  0,0 0  0,0 0 1500 68,6 337,5 
 8 Торговий комплекс 91,5 0,45  0,0 0  0,0 0 1000 45,8 225 
 9 Поліфункціональний торгово-розважальний комплекс 91,5 0,45  0,0 0  0,0 0 1950 89,2 438,75 
 10 Кафе бар "Карнеліт" 

пос. місць 

152,5 0,82 30 2,3 12,3 30 2,3 12,3 30 2,3 12,3 
 11 Піцерія "Деліката" 152,5 0,82 27 2,1 11,07 27 2,1 11,07 27 2,1 11,07 
 12 Кафе ПП "Сучасний стиль" 152,5 0,82 18 1,4 7,38 18 1,4 7,38 18 1,4 7,38 
 13 Піцерія 152,5 0,82 48 3,7 19,68 48 3,7 19,68 48 3,7 19,68 
 14 Аптека "Сальве" 

м2 торг.пл. 

46 0,25 24 0,6 3 24 0,6 3 24 0,6 3 
 15 Аптека ПП "Сканвест" 46 0,25 22 0,5 2,75 22 0,5 2,75 22 0,5 2,75 
 16 КП Аптека №293 46 0,25 139 3,2 17,3375 139 3,2 17,3375 139 3,2 17,3375 
 17 Оптика  КП "Оптика №9" 46 0,25 40 0,9 5 40 0,9 5 40 0,9 5 
 18 Аптека Кафіян Анна Степанівна 46 0,25 24 0,6 3 24 0,6 3 24 0,6 3 
  Разом по підприємствах торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування 
      

  209,7 1223,2   209,7 1223,2   413,3 2224,5 
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Установи народної освіти 

 1 Дошкільний навчальний заклад "Любисток" місць 125 0,55 102 6,4 28,05 102 6,4 28,05 102 6,4 28,05 
 2 Львівське обласне училище підвищення кваліфікації СМП і фармацевтів 

учнів 
125 0,55 300 18,8 82,5 300 18,8 82,5 300 18,8 82,5 

 3 Школа медсестер 125 0,55 150 9,4 41,25 150 9,4 41,25 150 9,4 41,25 
  Разом по установах народної освіти   

   34,5 151,8  34,5 151,8  34,5 151,8 
Житлова забудова 

 1 Дев’ятиповерхова житлова забудова 
жителів 

280 2,2 2038 285,3 2241,8 2370 331,8 2607 2765 387,1 3041,5 
 2 П’ятиповерхова житлова забудова 280 2,2 355 49,7 390,5 420 58,8 462 490 68,6 539 
  Разом по житловій забудові   

   335,0 2632,3  390,6 3069,0  455,7 3580,5 
  Разом   

   923,5 5489,5  989,7 5972,0  1430,8 7656,7 
  Невраховані витрати (10%)   

   92,4 548,9  99,0 597,2  143,1 765,7 
  Всього   

   1015,9 6038,4  1088,7 6569,2  1573,9 8422,4 
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Керуючись приведеними розрахункам в таблиці накопичення ТПВ розрахунковим 
методом визначено необхідну кількість контейнерів для збору ТПВ: 

Існуючий стан І-ий етап ІІ-ий етап 
Кн.с. = (Qріч.*t*К1*К2)/(365*V); 
де: Qріч. – середнє за рік 
нагромадження ТПВ = 6038,4м3/рік 
К1 – коефіцієнт нерівномірності = 1,4 
К2 – коефіцієнт, що враховує ремонт 
контейнерів = 1,15 
t - періодичність вивезення = 1 
(ТПВ вивозиться кожен день); 
V – ємкість контейнера = 0,75м3 
Кн.с.=(6038,4*1*1,4*1,15)/(365*0,75) 
=35,5≈36 контейнерів 

Кн.с. = (Qріч.*t*К1*К2)/(365*V); 
де: Qріч. – середнє за рік 
нагромадження ТПВ = 
6569,2м3/рік; 
К1 – коефіцієнт  
нерівномірності = 1,4 
К2 – коефіцієнт, що враховує 
ремонт контейнерів = 1,15 
t  - періодичність вивезення = 1  
(ТПВ вивозиться кожен день); 
V – ємкість контейнера = 0,75м3 
Кн.с.=(6569,2*1*1,4*1,15)/(365* 
0,75)=38,6≈39 контейнерів 

Кн.с. = (Qріч. *t *К1 * К2)/(365 * 
V); 
де: Qріч. – середнє за рік 
нагромадження ТПВ =  
8422,4 м3/рік; 
К1 – коефіцієнт  
нерівномірності = 1,4 
К2 – коефіцієнт, що враховує 
ремонт контейнерів = 1,15; 
t  - періодичність  
вивезення = 1 (ТПВ вивозиться 
кожен день); 
V – ємкість  
контейнера = 0,75 м3. 
Кн.с.=(8422,4*1*1,4 *1,15)/(365 * 
0,75)=49,5≈50 контейнерів 

Приймається парна кількість –  
36 контейнерів змінного типу 

Приймається парна кількість –  
40 контейнерів змінного типу 

Приймається парна кількість – 
50 контейнерів змінного типу 

 
В.5.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: 

Існуючий стан: 
На території проектованого кварталу змішаної забудови, обмеженого вул. П. Орлика – 

І. Миколайчука – Гетьмана І. Мазепи, існує централізоване забезпечення теплом і гарячою 
водою: 

- Лікарняного комплексу – джерелом тепла виступає власна окремо стояча 
парова котельня продуктивністю – 1,324 Гкал/год, теплоносій насичена пара 
температурою 170ºС. Водогрійна котельня, що приєднана до теплових мереж 
ТЦ «Північна», продуктивністю 24,9 Гкал/год, перебуває в резерві. 

- Житлової забудови – джерелом теплопостачання виступає районна котельня, 
теплоносій вода з параметрами – 115/90ºС. 

Теплоносій подається споживачам тепломережею канальною і безканальною 
прокладкою. 

Дев’ятиповерхова житлова забудова забезпечується гарячим водопостачанням від 
бойлерної, а п’ятиповерхова - від індивідуальних водонагрівачів на газовому паливі. 

Проектні пропозиції: 
Установи охорони здоров’я: 

І-ий етап дії ДПТ 
від 3-ох до 7-ми років 

ІІ-ий етап дії ДПТ 
20 років (2033р.)  

На перший етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною 
проекту передбачено ввести в експлуатацію 
медичний центр і консультативно-
амбулаторне відділення при ньому, на 44 
ліжка і 50 відвідувачів за зміну. 

На другий етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною 
даного проекту передбачається будівництво 
пологового будинку на 172 ліжка. 

Розрахункові теплові потоки для даного 
медичного центру складають - 
1,5293 Гкал/год: 

Розрахункові теплові потоки для 
проектованого пологового будинку 
складають – 1,650 Гкал/год: 
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Медичний 
центр 
(лікарняне 
відділення) 

0,2768 0,3480 0,1240 0,4500 

Пологовий 
будинок 0,5775 0,3135 0,2475 0,759 Медичний 

центр 
(амбулаторне 
відділення) 

0,0738 0,0958 0,0364 0,1245 

∑ = 0,3506 0,4438 0,1604 0,5745 ∑ = 0,5775 0,3135 0,2475 0,759 
Більш детальний розрахунок див. табл. Т – 1 «Таблиця зведених розрахункових теплових 
потоків». 
Джерелом теплопостачання приймається 
локальна паливна з розрахунковою 
теплотворною здатністю – 1,4 МВт. 
Теплоносій вода з параметрами: 
На опалення – 80/60ºС; 
На гаряче водопостачання - 60ºС; 

Джерелом теплопостачання приймається 
локальна паливна з розрахунковою 
теплотворною здатністю – 1,9 МВт. 
Теплоносій вода з параметрами: 
На опалення – 80/60ºС; 
На гаряче водопостачання - 60ºС; 

 
Існуючу котельню лікарняного комплексу пропонується реконструювати і замінити 

котли на більш сучасні з високим коефіцієнтом корисної дії. 
Існуючі теплотраси передбачається модернізувати по мірі надходження коштів з 

повною заміною трубопроводів з застосуванням попередньо ізольованих труб. 
 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового 
обслуговування: 

 

Підприємства торгівлі і побутового обслуговування у відповідності з архітектурно-
планувальним рішенням проектуються на ІІ етап дії даного ДПТ. 

 

Назва проектованих 
об’єктів Опалення Вентиляція Кондиціювання Гаряче 

водопостачання 

Торговий центр 0,0450 0,0584 0,0222 0,0759 
Торговий комплекс 0,0300 0,0390 0,0148 0,0506 
Поліфункціональний 
торгово-розважальний 
комплекс 

0,0585 0,0760 0,0288 0,0987 

Ринок "Тополя" 
(реконструкція) 0,0367 0,0477 0,0181 0,0619 

Ринок "Приміський" 
(реконструкція) 0,0396 0,0514 0,0195 0,0668 

∑ = 0,2098 0,2725 0,1034 0,3539 
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Більш детальний розрахунок див. табл. Т – 1 «Таблиця зведених розрахункових 
теплових потоків». 

Джерелом теплопостачання може служити як районна котельня так і індивідуальні 
паливні теплопродуктивністю: 

- Торговий центр – 0,25 МВт; теплоносій вода з параметрами – 80/60ºС; 
- Торговий комплекс – 0,15 МВт; теплоносій вода з параметрами – 80/60ºС; 
- Поліфункціональний торгово-розважальний комплекс – 0,3 МВт; теплоносій 

вода з параметрами – 80/60ºС; 
- Ринок "Тополя" (реконструкція) – 0,2 МВт; теплоносій вода з параметрами – 

80/60 ºС; 
- Ринок "Приміський" (реконструкція) – 0,2 МВт; теплоносій вода з параметрами 

– 80/60ºС. 
Остаточний вибір джерела теплопостачання для торгово-розважальних і 

обслуговуючих об’єктів визначається на наступних стадіях проектування керуючись 
техніко-економічними обґрунтуваннями по кожному з проектованих споживачів. 

 
Житлова забудова 

 
З метою економії паливно-енергетичних ресурсів на кінець дії II-го етапу ДПТ 

пропонується передбачити модернізацію житлового фонду і реконструкцію систем 
опалення існуючих житлових будинків.   

В зв’язку з реконструкцією і розширенням проїжджої частини вул. І. Миколайчука 
виникає необхідність виносу існуючих трубопроводів теплових мереж Д=600 і відповідно 
теплових камер в спеціально відведені смуги для закладання інженерних комунікацій в 
межах червоних ліній вулиці на кінець ІІ-го етапу (2033р.) дії даного ДПТ. 

Існуючі теплотраси передбачається модернізувати по мірі надходження коштів з 
повною заміною трубопроводів з застосуванням попередньо ізольованих труб. 
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                                                                                                                              Таблиця зведених розрахункових теплових потоків, Гкал/год                                                                                            Таблиця Т - 1 

№ 
п/п 

Найменування споживачів 
(установ і споруд) 

Існуючий стан  
(2013р.) 

І етап дії ДПТ  
(від 3-ох до 7-ми років) 

ІІ етап дії ДПТ  
(2033р.) 
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Установи охорони здоров’я 

1 Комунальна міська дитяча клінічна лікарня 0,865 1,148 0,42 1,4384 3,8714 0,865 1,148 0,42 1,4384 3,8714 0,865 1,148 0,42 1,4384 3,8714 

2 Комунальна міська клінічна лікарня 
швидкої допомоги 1,7235 2,757 1,292 1,1667 6,9392 1,7235 2,757 1,292 1,1667 6,9392 1,7235 2,757 1,292 1,1667 6,9392 

3 Медичний центр — — — — — 0,2768 0,348 0,124 0,45 1,2038 0,2768 0,348 0,124 0,45 1,2038 

4 Пологовий будинок — — — — — — — — — — 0,5775 0,3135 0,2475 0,759 1,65 

5 Поліклінічне відділення №2 ДКП клінічної 
лікарні №1 ім. Князя Льва 0,3370 0,4374 0,1659 0,5681 1,5084 0,3370 0,4374 0,1659 0,5681 1,5084 0,3370 0,4374 0,1659 0,5681 1,5084 

6 Поліклінічне відділення №2 (дитяче) ДКП 
клінічної лікарні №1 ім. Князя Льва 0,2710 0,3517 0,1334 0,4568 1,2129 0,2710 0,3517 0,1334 0,4568 1,2129 0,2710 0,3517 0,1334 0,4568 1,2129 

7 Госпрозрахункова поліклініка 0,3085 0,2684 — 0,3485 0,9254 0,3085 0,2684 — 0,3485 0,9254 0,3085 0,2684 — 0,3485 0,9254 

8 Медичний центр — — — — — 0,0738 0,0958 0,0364 0,1245 0,3305 0,0738 0,0958 0,0364 0,1245 0,3305 

 Разом по установах охорони здоров’я 3,5049 4,9625 2,0113 3,9785 14,4573 3,8556 5,4064 2,1717 4,5529 15,9916 4,4331 5,7199 2,4192 5,3119 17,6416 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

1 Ринок "Тополя" — — — — — — — — — — 0,0575 0,0477 — 0,0592 0,1643 

2 Ринок "Приміський" — — — — — — — — — — 0,0621 0,0514 — 0,0638 0,1773 

3 Магазин продукти (вул. І. Миколайчука,8а) 0,0142 — — 0,0086 0,0228 0,0142 — — 0,0086 0,0228 0,0142 — — 0,0086 0,0228 

4 Магазин продукти (вул. І. Миколайчука,20) 0,0020 — — 0,0012 0,0032 0,0020 — — 0,0012 0,0032 0,0020 — — 0,0012 0,0032 

5 Магазин непродовольчих товарів 
"Будматеріали" 0,0051 — — 0,0030 0,0081 0,0051 — — 0,0030 0,0081 0,0051 — — 0,0030 0,0081 

6 Магазин непродовольчих товарів 
"Хамелеон" 0,0810 — — 0,0489 0,1299 0,0810 — — 0,0489 0,1299 0,0810 — — 0,0489 0,1299 

7 Торговий центр — — — — — — — — — — 0,0450 0,0584 0,0222 0,0759 0,2015 

40 



 
 

 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 
УДГ-01/13 

 

8 Торговий комплекс — — — — — — — — — — 0,0300 0,0390 0,0148 0,0506 0,1344 

9 Поліфункціональний торгово-
розважальний комплекс — — — — — — — — — — 0,0585 0,0760 0,0288 0,0987 0,2620 

10 Кафе бар "Карнеліт" 0,0075 — — 0,0046 0,0121 0,0075 — — 0,0046 0,0121 0,0075 — — 0,0046 0,0121 

12 Піцерія "Деліката" 0,0290 — — 0,0015 0,0305 0,0290 — — 0,0015 0,0305 0,0290 — — 0,0015 0,0305 

13 Кафе ПП "Сучасний стиль" 0,0052 — — 0,0032 0,0084 0,0052 — — 0,0032 0,0084 0,0052 — — 0,0032 0,0084 

14 Піцерія 0,0077 — — 0,0047 0,0124 0,0077 — — 0,0047 0,0124 0,0077 — — 0,0047 0,0124 

15 Аптека "Сальве" 0,0044 — — 0,0026 0,0070 0,0044 — — 0,0026 0,0070 0,0044 — — 0,0026 0,0070 

16 Аптека ПП "Сканвест" 0,0032 — — 0,0019 0,0051 0,0032 — — 0,0019 0,0051 0,0032 — — 0,0019 0,0051 

17 КП Аптека №293 0,0533 — — 0,0323 0,0856 0,0533 — — 0,0323 0,0856 0,0533 — — 0,0323 0,0856 

18 Оптика  КП "Оптика №9" 0,0059 — — 0,0036 0,0095 0,0059 — — 0,0036 0,0095 0,0059 — — 0,0036 0,0095 

19 Аптека Кафіян Анна Степанівна 0,0020 — — 0,0012 0,0032 0,0020 — — 0,0012 0,0032 0,0020 — — 0,0012 0,0032 

 

Разом по підприємствах торгівлі, 
громадського харчування і побутового 
обслуговування 

0,2206 0,0000 0,0000 0,1173 0,3379 0,2206 0,0000 0,0000 0,1173 0,3379 0,4738 0,2725 0,0658 0,4655 1,2775 

Установи народної освіти 

1 Дошкільний навчальний заклад 
"Любисток" 0,0363 — — 0,0220 0,0583 0,0363 — — 0,0220 0,0583 0,0363 — — 0,0220 0,0583 

2 Львівське обласне училище підвищення 
кваліфікації СМП і фармацевтів 0,1758 — — 0,1063 0,2821 0,1758 — — 0,1063 0,2821 0,1758 — — 0,1063 0,2821 

3 Школа медсестер 0,2233 — — 0,1349 0,3582 0,2233 — — 0,1349 0,3582 0,2233 — — 0,1349 0,3582 

 Разом по установах народної освіти 0,4354 — — 0,2632 0,6986 0,4354 — — 0,2632 0,6986 0,4354 — — 0,2632 0,6986 

Житлова забудова 

1 Дев’ятиповерхова житлова забудова 2,2712 — — 1,3720 3,6432 2,2712 — — 1,3720 3,6432 2,2712 — — 1,3720 3,6432 

2 П’ятиповерхова житлова забудова 0,6082 — — 0,3760 0,9842 0,6082 — — 0,3760 0,9842 0,6082 — — 0,3760 0,9842 

 Разом по житловій забудові 2,8794 0,0000 0,0000 1,7480 4,6274 2,8794 0,0000 0,0000 1,7480 4,6274 2,8794 0,0000 0,0000 1,7480 4,6274 

 Разом 6,6050 4,9625 2,0113 5,8438 19,4226 6,9556 5,4064 2,1717 6,4182 20,9569 7,7863 5,9924 2,4850 7,5254 23,5465 

 Невраховані витрати (10%) 0,6605   0,5844 1,9423 0,6956 — — 0,6418 2,0957 0,7786 — — 0,7525 2,3546 

 Всього 7,2655 4,9625 2,0113 6,4282 21,3649 7,6512 5,4064 2,1717 7,0601 23,0526 8,5649 5,9924 2,4850 8,2779 25,9011 
Примітка: * - необхідно по нормах 

«невраховані витрати» прийняті на об’єкти, що невраховані даним розрахунком, але можуть виникнути за період дії даного проекту. 
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Розрахункову потребу у теплових потоках згідно приведених в табл. Т – 1 можна відобразити наступною порівняльною діаграмою 
 
 
 
 

 
 

Існуючий стан І етап ІІ етап

Установи охорони здоров’я 14,4573 15,9916 17,3111
Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування 0,6796 0,6796 1,2775

Установи народної освіти 0,3582 0,3582 0,3582
Житлова забудова 4,6274 4,6274 4,6274
Невраховані витрати 1,9764 2,1299 2,3216
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В.5.5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

Існуючий стан: 
Забезпечення проектованого кварталу змішаної забудови, обмеженого вул. П. Орлика –  

І. Миколайчука – Гетьмана І. Мазепи природним газом здійснюється з газорозподільної 
мережі існуючих газопроводів по системі двох тисків – низького і середнього. 

До мережі газопроводів низького тиску підключені побутові споживачі (житлові 
будинки). 

До мережі газопроводів середнього тиску підключені крупні комунальні споживачі 
(лікарняна і районна котельня). 

Природній газ використовується на приготування їжі, підігрів води і опалення. 
Проектні пропозиції: 

Розрахункові потреби у природному газі для приготування їжі і підігріву води для 
житлової забудови приведений в табл. Г-1. 

Таблиця визначення споживання природного газу на приготування їжі і підігрів 
води житловою забудовою кварталу                             Таблиця Г-1 
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1 

Багатоповерхова житлова 
забудова, обладнана 
чотирьох камфорними 
плитами і 
централізованим гарячим 
водопостачанням (9 пов.) 

100 

Ксім. ≈ 2,6 
при Nкв = 790 

Ксім. ≈ 3,0 
при Nкв = 790 

Ксім. ≈ 3,5 
при Nкв = 790 

2038 203,8 2370 237 2765 276,5 

2 

Багатоповерхова житлова 
забудова, обладнана 
чотирьох камфорними 
плитами і 
швидкодіючими 
водопідігрівачами на 
газовому паливі (5 пов.) 

250 

Ксім. ≈ 2,5 
при Nкв = 140 

Ксім. ≈ 3,0 
при Nкв = 140 

Ксім. ≈ 3,5 
при Nкв = 140 

355 88,75 420 105 490 122,5 

 ∑ =  2393 293 2790 342 3255 399 
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Проектні пропозиції. 
Установи охорони здоров’я: 

 
І-ий етап дії ДПТ 

від 3-ох до 7-ми років 
ІІ-ий етап дії ДПТ 
20 років (2033р.)  

На перший етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною проекту 
передбачено ввести в експлуатацію медичний 
центр і консультативно-амбулаторне 
відділення при ньому, на 44 ліжка і 50 
відвідувачів за зміну. 

На другий етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною даного 
проекту передбачається будівництво 
пологового будинку на 172 ліжка. 

Розрахункові витрати газу прийняті по 
теплових потоках і становлять  
77,581 тис.м3/рік: 

Розрахункові витрати газу прийняті по 
теплових потоках і становлять  
83,704 тис.м3/рік: 
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Медичний 
центр 
(лікарняне 
відділення) 

14,042 17,654 6,291 22,828 

Пологовий 
будинок 29,296 15,904 12,556 38,504 Медичний 

центр 
(амбулаторне 
відділення) 

3,746 4,862 1,844 6,314 

∑ = 17,788 22,516 8,135 29,142 ∑ = 29,296 15,904 12,556 38,504 
Більш детальний розрахунок див. табл. Г – 1 «Таблиця зведених розрахункових потреб у 

природному газі». 
Джерелом забезпечення природнім газом 
приймається існуюча газорозподільча мережа, 
яку необхідно реконструювати у відповідності 
до наданих технічних умов ПАТ «Львівгаз». 
Тиск газу визначається на наступних стадіях 
проектування згідно наданих технічних умов, на 
даній стадії проектування рекомендованим є 
газопровід середнього тиску діаметром 250мм. 

Джерелом забезпечення природнім газом 
приймається існуюча газорозподільча 
мережа, яку необхідно реконструювати у 
відповідності до наданих тех. умов ПАТ 
«Львівгаз». 
Тиск газу визначається на наступних 
стадіях проектування згідно наданих 
технічних умов, на даній стадії 
проектування рекомендованим є газопровід 
середнього тиску діаметром 250мм. 

Існуючу газорозподільну мережу необхідно реконструювати та винести в спеціально відведені 
смуги для закладання інженерних комунікацій в межах червоних лінію вулиць на кінець ІІ-го 
етапу (2033р.) дії даного ДПТ.  
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Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового 
обслуговування: 

Підприємства торгівлі і побутового обслуговування у відповідності з архітектурно-
планувальним рішенням проектуються на ІІ етапі дії даного ДПТ. 
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Торговий центр 2,284 2,965 1,125 3,850 
Торговий комплекс 1,523 1,977 0,750 2,567 
Поліфункціональний торгово-
розважальний комплекс 2,969 3,854 1,462 5,005 

Ринок "Тополя" (реконструкція) 1,862 2,418 0,917 3,140 
Ринок "Приміський" 
(реконструкція) 2,010 2,609 0,990 3,388 

∑ = 10,648 13,823 5,244 17,95 
Більш детальний розрахунок див. табл. Т – 1 «Таблиця зведених розрахункових теплових 

потоків». 
Джерело газозабезпечення залежить від обраного варіанту теплопостачання об’єктів 

торгівлі, розваг і обслуговування. 
У випадку, якщо джерелом теплопостачання вибирається існуюча районна котельня – 

розрахункові витрати в природному газі ідуть на її потреби і прокладка газових мереж є 
недоцільною. 

Існуючу газорозподільну мережу необхідно реконструювати та винести в спеціально 
відведені смуги для закладання інженерних комунікацій в межах червоних лінію вулиць на 
кінець ІІ-го етапу (2033р.) дії даного ДПТ. 
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                                                                                                 Таблиця визначення розрахункової потреби у природному газі,тис.м3/рік                                                                             Таблиця Г- 2 

№п/п Найменування споживачів 
(установ і споруд) 

Існуючий стан  
(2013р.) 

І етап дії ДПТ  
(від 3-ох до 7-ми років) 

ІІ етап дії ДПТ  
(2033р.) 
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Установи охорони здоров’я 

1 Комунальна міська дитяча клінічна лікарня 43,881 72,970 196,396 43,881 72,970 196,396 43,881 72,970 196,396 

2 Комунальна міська клінічна лікарня швидкої допомоги 87,433 59,187 352,025 87,433 59,187 352,025 87,433 59,187 352,025 

3 Медичний центр 0,000 0,000 0,000 14,042 22,828 61,069 14,042 22,828 61,069 

4 Пологовий будинок 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,296 38,504 83,704 

5 Поліклінічне відділення №2 ДКП клінічної лікарні №1 ім. Князя Льва 17,095 28,818 76,521 17,095 28,818 76,521 17,095 28,818 76,521 

6 Поліклінічне відділення №2 (дитяче) ДКП клінічної лікарні №1 ім. Князя Льва 13,746 23,172 61,530 13,746 23,172 61,530 13,746 23,172 61,530 

7 Госпрозрахункова поліклініка 15,650 17,681 46,945 15,650 17,681 46,945 15,650 17,681 46,945 

8 Медичний центр 0,000 0,000 0,000 3,746 6,314 16,766 3,746 6,314 16,766 

 Разом по установах охорони здоров’я 177,805 201,827 733,417 195,593 230,970 811,251 224,889 269,474 894,956 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 

1 Ринок "Тополя" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,918 3,001 8,337 

2 Ринок "Приміський" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,149 3,239 8,997 

3 Магазин продукти (вул. І. Миколайчука,8а) 0,722 0,436 1,158 0,722 0,436 1,158 0,722 0,436 1,158 

4 Магазин продукти (вул. І. Миколайчука,20) 0,103 0,061 0,164 0,103 0,061 0,164 0,103 0,061 0,164 

5 Магазин непродовольчих товарів "Будматеріали" 0,257 0,152 0,409 0,257 0,152 0,409 0,257 0,152 0,409 

6 Магазин непродовольчих товарів "Хамелеон" 4,110 2,481 6,591 4,110 2,481 6,591 4,110 2,481 6,591 
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7 Торговий центр 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,284 3,850 10,223 

8 Торговий комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,523 2,567 6,816 

9 Поліфункціональний торгово-розважальний комплекс 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,969 5,005 13,290 

10 Кафе бар "Карнеліт" 0,381 0,233 0,614 0,381 0,233 0,614 0,381 0,233 0,614 

11 Піцерія "Деліката" 1,473 0,076 1,549 1,473 0,076 1,549 1,473 0,076 1,549 

12 Кафе ПП "Сучасний стиль" 0,264 0,162 0,426 0,264 0,162 0,426 0,264 0,162 0,426 

13 Піцерія 0,389 0,238 0,627 0,389 0,238 0,627 0,389 0,238 0,627 

14 Аптека "Сальве" 0,223 0,132 0,354 0,223 0,132 0,354 0,223 0,132 0,354 

15 Аптека ПП "Сканвест" 0,163 0,096 0,259 0,163 0,096 0,259 0,163 0,096 0,259 

16 КП Аптека №293 2,706 1,639 4,345 2,706 1,639 4,345 2,706 1,639 4,345 

17 Оптика  КП "Оптика №9" 0,301 0,183 0,484 0,301 0,183 0,484 0,301 0,183 0,484 

18 Аптека Кафіян Анна Степанівна 0,103 0,061 0,164 0,103 0,061 0,164 0,103 0,061 0,164 

 
Разом по підприємствах торгівлі, громадського харчування і побутового 
обслуговування 

11,193 5,951 17,143 11,193 5,951 17,143 24,035 23,613 64,806 

Установи народної освіти 

1 Дошкільний навчальний заклад "Любисток" 1,842 1,116 2,958 1,842 1,116 2,958 1,842 1,116 2,958 

2 Львівське обласне училище підвищення кваліфікації СМП і фармацевтів 8,920 5,393 14,313 8,920 5,393 14,313 8,920 5,393 14,313 

3 Школа медсестер 11,327 6,843 18,170 11,327 6,843 18,170 11,327 6,843 18,170 

 Разом по установах народної освіти 22,0890 13,3521 35,4411 22,0890 13,3521 35,4411 22,0890 13,3521 35,4411 

Житлова забудова 

1 Дев’ятиповерхова житлова забудова 115,218 69,601 184,819 115,218 69,601 184,819 115,218 69,601 184,819 

2 П’ятиповерхова житлова забудова 30,854 19,074 49,928 30,854 19,074 49,928 30,854 19,074 49,928 

 Разом по житловій забудові 146,0714 88,6758 234,7471 146,0714 88,6758 234,7471 146,0714 88,6758 234,7471 

 Разом 357,16 309,81 1020,75 374,95 338,95 1098,58 417,08 395,11 1229,95 

 Невраховані витрати (10%) 35,7158 30,9806 102,0748 603,8202 33,8948 109,8583 41,7085 39,5115 122,9950 

 Всього 392,874 340,786 1122,823 978,766 372,843 1208,441 458,793 434,626 1352,945 
Примітка: «невраховані витрати» прийняті на об’єкти що невраховані даним розрахунком, але можуть виникнути за період дії даного проекту. 
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Розрахункову потребу у природному газі згідно приведених в табл.  Г – 1 і Г – 2  можна відобразити наступною порівняльною діаграмою 
 

 

Існуючий стан І етап ІІ етап

Установи охорони здоров’я 733,417 811,251 894,956
Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового 

обслуговування 17,143 17,143 64,806

Установи народної освіти 35,4411 35,4411 35,4411
Житлова забудова 527,7471 576,7471 633,7471
Невраховані витрати 102,0748 109,8583 122,995
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В.5.6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Існуючий стан: 
Існуюча житлова, обслуговуюча забудова кварталу, що розглядається даним ДПТ, обмеженого 
вул. П. Орлика – І. Миколайчука – Гетьмана І. Мазепи, забезпечена на 100% електроенергією 
через ТП 6/0,4/0,23 кВ (4 шт.), які розташовані в середині кварталу (лікарняне містечко) та на 
межуючих територіях. 
Прокладка розподільчих енергомереж напругою 6; 0,4; 0,23 – кабельна. 
Лінії електроосвітлення частково кабельні, частково повітряні. 
Вводи в будинки та споруди – підвальні через вмонтовані розподільчі шафи. 
Проектні пропозиції: 

Установи охорони здоров’я: 
 

І-ий етап дії ДПТ 
від 3-ох до 7-ми років 

ІІ-ий етап дії ДПТ 
20 років (2033р.)  

На перший етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною проекту 
передбачено ввести в експлуатацію медичний 
центр і консультативно-амбулаторне відділення 
при ньому, на 44 ліжка і 50 відвідувачів за зміну. 

На другий етап дії даного проекту 
архітектурно-планувальною частиною даного 
проекту передбачається будівництво 
пологового будинку на 172 ліжка. 

Розрахункові електронавантаження для даного 
медичного центру складають 117,5 кВт: 

Розрахункові електро-навантаження для 
проектованого пологового будинку складають 
430 кВт: 
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Медичний 
центр 
(лікарняне 
відділення) 

2,5 44 34,1 110 

Пологовий 
будинок 2,5 172 133,4 430 Медичний 

центр 
(амбулаторне 
відділення) 

0,15 50 2,3 7,5 

∑ = — 94 36,4 117,5 ∑ = — 172 133,4 430 
Джерелом енергопостачання приймається 
існуюча енерго-розподільча система  
(ТП, кабельні лінії електропередач). 
Рекомендована напруга підключення – 0,4кВ 
Проектовані об’єкти відносяться до І та ІІ 
категорії надійності. 
 

Джерелом енергопостачання приймається 
існуюча енерго-розподільча система  
(ТП, кабельні лінії електропередач). 
Рекомендована напруга підключення – 0,4 кВ 
Проектований пологовий будинок відноситься 
до І категорії надійності. 

 
У відповідності до вимог енергозабезпечення об’єктів І та ІІ категорії надійності – проектовані 
об’єкти повинні бути заживлені до двох близько розташованих взаєморезервуючих ТП, а 
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третім незалежним джерелом живлення можуть встановлюватись акумуляторні батареї, які 
забезпечать аварійне електроспоживання на нетривалий період ремонту неполадок в мережі. 
Існуючі ТП передбачається реконструювати з відповідним нарощенням потужності та 
модернізувати. 
Кабельні лінії енергопередач при відповідних технічних умовах «Львівобленерго» необхідно 
буде перекласти в посиленій ізоляції. 
 

Підприємстваторгівлі, громадськогохарчування і 
побутовогообслуговування: 

 
Підприємства торгівлі і побутового обслуговування у відповідності з архітектурно-
планувальним рішенням проектуються на ІІ етап дії даного ДПТ. 
 

Назва 
проектованих 

об’єктів 

Питомі розрахункові 
електричнінавантаження, кВт Кількість тис.кВт 

год. кВт 

Торговий центр 0,2 1500 107,7 300,0 
Торговий комплекс 0,2 1000 71,8 200,0 
Поліфункціональний 
торгово-
розважальний 
комплекс 

0,35 1950 245,0 682,5 

Ринок "Тополя" 
(реконструкція) 0,14 1390 69,9 194,6 

Ринок "Приміський" 
(реконструкція) 0,14 1500 75,4 210,0 

∑ = — 7340 569,8 1587,1 

 
 

У відповідності до вимог енергозабезпечення об’єктів І та ІІ категорії надійності – 
проектовані об’єкти повинні бути заживлені до двох близько розташованих 
взаєморезервуючих ТП, а третім незалежним джерелом живлення можуть встановлюватись 
акумуляторні батареї, які забезпечать аварійне електроспоживання на нетривалий період 
ремонту неполадок в мережі. 

Враховуючи відсутність місця для будівництва ПС 110/10 кВ згідно побажання 
«Львівобленерго» у попередніх технічних заключеннях та незначний приріст споживання 
електроенергії на перспективні 20 років даним проектом передбачається реконструювати 
існуючі ТП з відповідним (розрахунковим) нарощенням потужністі. 

Кабельні лінії енергопередач при відповідних тех. умовах «Львівобленерго» необхідно 
буде перекласти в посиленій ізоляції, як для КЛ 10 кВ. 
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                                                                                                                    Зведена таблиця розрахункових (сумарних) електрона вантажень                                                                                                Таблиця  Е-1 

№ 
п/п Перелік об’єктів (споживачів) 
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Існуючий стан  
(2013 р.) 

І етап дії ДПТ  
(від 3-ох до 7-ми років) 

ІІ етап дії ДПТ  
(2033р.) 
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Установи охорони здоров’я 
1 Комунальна міська дитяча клінічна лікарня 

ліжко-місце 

2,5 420 325,7 1050 420 325,7 1050 420 325,7 1050 
2 Комунальна міська клінічна лікарня швидкої допомоги 2,5 1000 775,5 2500 1000 775,5 2500 1000 775,5 2500 
3 Медичний центр 2,5       44 34,1 110 44 34,1 110 
4 Пологовий будинок 2,5             172 133,4 430 
5 Поліклінічне відділення №2 ДКП клінічної лікарні №1 ім. Князя Льва 

відвід. за зміну 

0,15 1009 38,1 151,35 1009 46,9 151,35 1009 46,9 151,35 
6 Поліклінічне відділення №2 (дитяче) ДКП клінічної лікарні №1 ім. Князя Льва 0,15 367 13,9 55,05 367 17,1 55,05 367 17,1 55,05 
7 Госпрозрахункова поліклініка 0,15 350 13,2 52,5 350 16,3 52,5 350 16,3 52,5 
8 Медичний центр 0,15       50 2,3 7,5 50 2,3 7,5 

 
Разом по установах охорони здоров’я       1166,5 3808,9   1218,0 3926,4   1351,4 4356 

Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування 
1 Ринок "Тополя" 

м2 

0,14 1390 69,8 194,6 1390 69,9 194,6 1390 69,9 194,6 
2 Ринок "Приміський" 0,14 1500 75,3 210,0 1500 75,4 210,0 1500 75,4 210,0 
3 Магазин продукти (вул. І. Миколайчука,8а) 0,25 170 15,2 42,5 170 15,2 42,5 170 15,2 42,5 
4 Магазин продукти (вул. І. Миколайчука,20) 0,25 24 2,2 6,0 24 2,2 6,0 24 2,2 6,0 
5 Магазин непродовольчих товарів "Будматеріали" 0,15 60 3,2 9,0 60 3,2 9,0 60 3,2 9,0 
6 Магазин непродовольчих товарів "Хамелеон" 0,15 967 52,0 145,1 967 52,1 145,1 967 52,1 145,1 
7 Торговий центр 0,2             1500 107,7 300,0 
8 Торговий комплекс 0,2             1000 71,8 200,0 
9 Поліфункціональний торгово-розважальний комплекс 0,35             1950 245,0 682,5 

10 Кафе бар "Карнеліт" 

пос. місць 

1,03 30 11,1 30,9 30 11,1 30,9 30 11,1 30,9 
11 Піцерія "Деліката" 1,03 27 10,0 27,8 27 10,0 27,8 27 10,0 27,8 
12 Кафе ПП "Сучасний стиль" 1,03 18 6,6 18,5 18 6,7 18,5 18 6,7 18,5 
13 Піцерія 1,03 48 17,7 49,4 48 17,7 49,4 48 17,7 49,4 
14 Аптека "Сальве" 

м2 торг. пл. 

0,12 24 1,0 2,9 24 1,0 2,9 24 1,0 2,9 
15 Аптека ПП "Сканвест" 0,12 22 0,9 2,6 22 0,9 2,6 22 0,9 2,6 
16 КП Аптека №293 0,12 139 6,0 16,6 139 6,0 16,6 139 6,0 16,6 
17 Оптика  КП "Оптика №9" 0,12 40 1,7 4,8 40 1,7 4,8 40 1,7 4,8 
18 Аптека Кафіян Анна Степанівна 0,12 24 1,0 2,9 24 1,0 2,9 24 1,0 2,9 

  Разом по підприємствах торгівлі, громадського харчування і побутового 
обслуговування 

      273,8 763,7   274,2 763,7   698,7 1946,2 
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Установи народної освіти 
1 Дошкільний навчальний заклад "Любисток" місць 0,45 102 11,0 45,9 102 11,0 45,9 102 11,0 45,9 
2 Львівське обласне училище підвищення кваліфікації СМП і фармацевтів 

учнів 
0,45 300 32,4 135,0 300 32,4 135,0 300 32,4 135,0 

3 Школа медсестер 0,45 150 16,2 67,5 150 16,2 67,5 150 16,2 67,5 
 Разом по установах народної освіти       59,6 248,4   59,6 248,4   59,6 248,4 
 Житлова забудова 

1 Дев"ятиповерхова житлова забудова 
жителів 

— 2038 1630,4 525,9 2370 1990,8 382,8 2765 5530,0 970,2 
2 П"ятиповерхова житлова забудова — 355 284,0 91,6 420 336,0 67,8 490 980,0 171,9 

  Разом по житловій забудові       1914,4 617,5   2326,8 450,7   6510,0 1142,1 
  Разом       3414,2 5438,5   3878,5 5389,2   8619,6 7693,1 
  Невраховані витрати (10%)       341,4 543,9   387,9 538,9   862,0 769,3 
  Всього       3755,7 5982,4   4266,4 5928,1   9481,6 8462,4 

 
Примітка: «невраховані витрати» прийняті на об’єкти що невраховані даним розрахунком, але можуть виникнути за період дії даного проекту. 
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Розрахункову потребу у теплових потоках згідно приведених в табл. Е – 1 можна відобразити наступною порівняльною діаграмою. 
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3926,4
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1142,1

543,9 538,9
769,3

Існуючий стан І-ший етап ІІ-гий етап

Електричні навантаження,  кВт
Установи охорони здоров"я Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування Установи народної освіти Житлова забудова Невраховані витрати
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В.6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
З метою раціонального використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища проектом ДПТ передбачається: 
 прокладення мережі ливневої (дощової) каналізації по всій вулично-

дорожній мережі; 
 благоустрій всієї території в межах проекту; 
 озеленення вільних територій; 
 влаштування паркової зони. 

ТЕРИТОРІЇ В ЗОНІ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ 
Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з 

урахуванням планувальних обмежень, які діють у межах зон та поширюються на 
всі будинки, споруди, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості цих зон та 
кварталів незалежно від форм власності. 

Виключенням є:  
пам'ятки природи, рішення по яких приймається в індивідуальному 

порядку відповідно до чинного законодавства; 
магістралі, вулиці, використання території яких визначається їх цільовим 

призначенням. 
Зони дії планувальних обмежень нанесені на план існуючого використання 

території, схему планувальних обмежень М 1:1000, що входить до складу 
Генплану. 

Якщо ділянка розміщується в зоні дії кількох планувальних обмежень, до 
неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або 
найбільш жорсткий з цих режимів. 

Межі зон дії планувальних обмежень визначені на схемі планувальних 
обмежень, а також можуть бути уточнені в натурі. Обмеження можуть 
стосуватись окремих земельних ділянок, поширюватись на частину території 
зони або кількох суміжних зон та полягають в обмеженні тих видів 
функціонального використання і забудови території, що дозволені в цих зонах. 
Зміст обмежень та режим використання територій встановлюється відповідними 
державними нормативними документами. 

В.7. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ 
ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

У відповідності з природними умовами, характером наміченого 
використання та планувальної організації території основними заходами по 
інженерній підготовці є: 

 Організація поверхневого водовідведення в комплексі з вертикальним 
плануванням. 
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 Укріплення крутосхилів: 

 підпірними стінками; 
 насадженнями дерев з розвинутою кореневою системою. 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 
наміченого використання та планувальної організації території включені: 

Вертикальне планування території; 
Поверхневе водовідведення з підключенням в дощову каналізацію. 
Схему інженерної підготовки розроблено  на топопідоснові М 1:1000 з 

січенням горизонталями через 0,5 (0,1) м. На схемі проведені напрямки і 
величини проектованих ухилів проїздів і стоянок, характерні проектовані 
відмітки. 

 Максимальний поверхневий ухил складає  8,5%. 
 Мінімальний – 5 %.  
Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити комбінованою 

водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих 
решітками, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню. 

В.8. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА) 

В.8.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ. 

 Забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситуаціях, обумовлених 
стихійним лихом, техногенними аваріями і катастрофами, а також 
використанням сучасної зброї (воєнні надзвичайні ситуації),є загально 
державним завданням, обов’язковим для вирішення всіма територіальними та 
відомчими органами управління, службами, формуваннями, а також суб’єктами 
господарювання.  

Законодавство України у сфері захисту населення від НС техногенного та 
природного характеру базується на Конституції України, Законах України «Про 
захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру», «Про правовий режим надзвичайного стану» та інших 
нормативно-правових актах. 

Захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру включає систему організаційних, технічних, медико-
біологічних, фінансово-економічних та інших заходів щодо запобігання та 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і 
ліквідації їх наслідків. Вищезгадані заходи реалізуються центральними і 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
відповідними силами і засобами підприємств, установ та організацій незалежно 
від форм власності і господарювання, добровільними формуваннями і 
спрямовані на захист населення та територій, а також матеріальних і культурних 
цінностей та довкілля. 
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Захист населення в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часів 

організують і здійснюють згідно з принципами, основними з яких є: 
 пріоритетність завдань, спрямованих на рятування людей та 

збереження довкілля; 
 безумовне надання переваги раціональній та превентивній безпеці; 
 вільний доступ населення до інформації про захист населення і 

територій; 
 особлива відповідальність і піклування громадян про власну безпеку, 

неухильне дотримання ними правил безпеки та дій в надзвичайних 
ситуаціях; 

 відповідальність у межах своїх повноважень посадових осіб за 
дотримання вимог закону; 

 обов’язкова завчасна реалізація заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру та мінімізація їх негативних психосоціальних наслідків; 

 урахування економічних, природних та інших особливостей територій і 
 ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій; 
 максимально можливе, ефективне і комплексне використання наявних 

сил і способів, які призначені для запобігання надзвичайним ситуаціям 
і реагування на них. 

Заходи з захисту населення планують та здійснюють комплексно для 
забезпечення більшої надійності. 

Захисту в надзвичайних ситуаціях підлягає все населення з  урахуванням 
чисельності і особливостей, що складають його основні категорії і групи людей 
на конкретних територіях. 

Підготовку до дій для захисту населення в надзвичайних ситуаціях 
необхідно планувати і виконувати диференційовано за видами і ступенями 
можливої небезпеки на конкретних територіях і з урахуванням насиченості цих 
територій об’єктами промислового призначення, гідроспорудами і системами 
виробничої та соціальної інфраструктури, потужностей і розміщення потенційно 
небезпечних об’єктів, наявності захисних споруд, особливостей розселення 
жителів, кліматичних та інших місцевих факторів. 

Об’єми і терміни проведених заходів щодо завчасної підготовки системи 
захисту населення визначають, виходячи із принципу розумної достатності у 
забезпеченні безпеки населення за умов надзвичайних ситуацій мирного часу. 

Заходи щодо захисту населення в надзвичайних ситуаціях необхідно 
планувати і проводити при раціональному використанні матеріальних і 
фінансових ресурсів максимальному використанні існуючих, дообладнаних і 
знову створених виробництв, будівель і споруд, рятувальних засобів, 
пристосувань, спеціальної оснастки, профілактичних та лікувальних препаратів 
та іншого майна. 

Ці принципи реалізовують внаслідок виконання основних заходів захисту 
населення. Такими треба вважати: 

 оповіщення та інформування; 
 заходи протирадіаційного та протихімічного захисту; 
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 укриття в захисних спорудах; 
 проведення евакуаційних заходів; 
 використання засобів індивідуального захисту; 
 інженерний захист; 
 медичний захист. 

Згідно вимоги діючого ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту (цивільна оборона)» щодо реалізації захисту населення від 
надзвичайних ситуацій, як техногенного так і природного характеру, на території 
детального плану території району забудови, обмеженої вул. Пилипа Орлика, 
вул. І.Миколайчука, вул. Гетьмана І.Мазепи пропонуються такі заходи: 

 Оповіщення населення; 
 Укриття в захисних спорудах; 
 Протипожежні заходи. 

Зон затоплення та підтоплення ґрунтовими та паводковими водами на 
території проектування не має. 

В.8.2. ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Оповіщення населення проектованого району забудови здійснюватиметься  
радіо транслятором Ф40-АМ, розміщеним на території поліфункціонального 
торгово-розважального центру вул. Мазепи,25а. Радіус дії – 600 м. 

Центральні та місцеві органи влади зобов’язані надавати населенню через 
засоби масової інформації оперативну і достовірну інформацію про стан захисту 
населення від НС, методи та способи їх захисту, вжиття заходів щодо 
забезпечення безпеки. 

Оповіщення про загрозу виникнення НС і постійне інформування 
населення про них забезпечуються шляхом: 

 завчасного створення і підтримки у постійній готовності 
загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем 
центрального оповіщення населення; 

 організаційно-технічного з’єднання територіальних систем 
центрального оповіщення і систем оповіщення на об’єктах 
господарювання; 

 завчасного створення та організації технічного з’єднання з системами 
спостереження і контролю постійно діючих локальних систем 
оповіщення та інформування населення в зонах катастрофічного 
затоплення, районах розміщення радіаційних, хімічних підприємств, 
інших об’єктів підвищеної небезпеки; 

 центрального використання загальнодержавних і галузевих систем 
зв’язку: радіо, провідного, телевізійного оповіщення, 
радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передачі 
інформації. 

Оповіщення організовують засобами радіо та телебачення. Для того, щоб 
населення своєчасно увімкнуло засоби оповіщення, використовують сигнали 
транспортних засобів, а також переривисті гудки підприємств. 
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Завивання сирен, переривисті гудки підприємств та сигнали транспортних 

засобів означають попереджувальний сигнал "Увага всім!". Той, хто почув цей 
сигнал, повинен негайно увімкнути теле- чи радіоприймачі та прослухати 
екстрене повідомлення місцевих органів влади чи управління з НС та цивільного 
захисту населення. Усі подальші дії визначаються їхніми вказівками. 

В.8.3. УКРИТТЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ 

Найбільш надійний захист людей від усіх уражаючих факторів – високих 
температур і шкідливих газів у зонах пожеж, вибухонебезпечних, радіоактивних 
та сильнодіючих отруйних речовин, обвалів та уламків зруйнованих будівель і 
споруд  – це використання захисних споруд. 

До них належать сховища, протирадіаційні укриття (ПРУ), а також 
найпростіші відкриті та перекриті щілини. 

Сховища бувають окремо розміщені та вбудовані, тобто розміщені в 
підвальних приміщеннях будівель. 

У сховищах створюють запаси продуктів харчування, води (не менш ніж 
на дві доби), медикаментів. Укриття населення у сховищах проводиться за 
відповідними сигналами цивільної оборони. 

Заповнення сховищ проводять організовано й швидко. Люди 
розміщуються за вказівками командира ланки чи групи обслуговування сховища. 

У сховищі необхідно суворо дотримуватися встановленого режиму та 
розкладу. Люди, які знаходяться в сховищі, повинні виконувати всі 
розпорядження особового складу ланки або групи обслуговування сховищ.  

Забороняється без необхідності ходити по приміщеннях сховища, палити, 
самостійно вмикати або вимикати електроосвітлення, інженерні агрегати та 
мережі, відкривати та зачиняти двері. Забороняється запалювати свічки, газові 
лампи й саморобні світильники. 

У сховищах необхідно зберігати та дотримуватися тиші. Дозволяється 
організовувати бесіди, прослуховувати радіопередачі, грати у шахи, шашки та 
інші "тихі" ігри. При необхідності виходу зі сховища обов’язково мати при собі 
засоби індивідуального захисту. Час перебування людей у сховищах визначають 
штаби ЦО, вони встановлюють порядок дій та правила поводження населення 
при виході зі сховища й передають ці розпорядження телефоном або 
радіозасобами. 

Люди виходять зі сховищ після сигналу "Відбій тривоги" за 
вказівкамикоменданта сховища під керівництвом особового складу формування 
обслугисховища. Дотримуються такого порядку виходу зі сховища: спочатку 
виходитькілька чоловік, які надаватимуть допомогу тим, що не мають змоги 
самостійнозалишити сховище, потім евакуюються хворі, діти, літні люди, вагітні 
жінки й після них усі інші. 

При пошкодженні або завалі сховища, його затопленні, пожежі комендант 
оцінює можливість подальшого перебування людей у сховищі і, не чекаючи 
допомоги рятувальних формувань, організує роботи з розкриття сховища для 
виводу людей. До роботи з розкриття сховища залучають також і тих, хто 
знаходиться у сховищі. 
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Для місць захисту населення на території детального плану території 

району забудови, обмеженої вул. П. Орлика, вул. І.Миколайчука, вул. Гетьмана 
І.Мазепи пропонується використовувати одне існуюче і три  проектні рішення 
щодо використання підземного простору об'єктів  забудови шляхом 
пристосування їх під захисні споруди цивільного захисту. 

Існуюче сховище знаходиться на території комунальної міської клінічної 
лікарні швидкої медичної допомоги                          (вул. І. Миколайчука,9). 
Загальна площа сховища – 778,9м2, об’єм захисної споруди - 3238м3, кількість 
входів – 2, максимальна місткість – 1200 чол. Три  проектні рішення щодо 
використання підземного простору об'єктів  забудови шляхом пристосування їх 
під захисні споруди цивільного захисту. 

торговий центр – максимальна місткість – 1335 чол.,  
торговий комплекс – максимальна місткість – 2325 чол., 
проектований медичний центр – максимальна місткість – 1200 чол., які в 

особливий період протягом 12 годин переобладнуються в захисні споруди. 
Аварійний запас води зберігається в бочках, фільтри піщані й матерчаті, повітря 
періодично аналізується на присутність отруйних речовин у режимі чистої 
вентиляції. 

На території детального плану території району забудови, обмеженої вул. 
П. Орлика, вул. І.Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи пропонується 
розмістити двадцять дві безпечні зони збору людей. 

У зимовий період передбачаються місця обігріву людей: 
 - в холі комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги  

(вул. І. Миколайчука,9); 
- в холі поліклінічного відділення №2 ДКП клінічної лікарні №1 ім.князя 

Лева; 
- в холі поліфункціонального розважального центру; 
- на території торгового комплексу; 
- на території торгового центру; 
- в холі дитячого дошкільного навчального закладу «Любисток»; 
- в холі комунальної дитячої міської клінічної лікарні; 
- на території харчоблоку комунальної міської клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги  (вул. І. Миколайчука,9). 
Також на території детального плану території району забудови, 

обмеженої вул. П. Орлика, вул. І.Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи 
пропонується передбачити  33  ємності з піскосумішшю з радіусом доступності 
100м.   

• ЖОВТІ ЛІНІЇ 
У проекті генерального плану категорованого міста, а також у проекті 

детального планування, у проекті (робочому проекті) забудови мікрорайону, 
кварталу, містобудівного комплексу або групи громадських будинків і споруд, в 
проектах (робочих проектах) підприємств промисловості, енергетики, 
транспорту і зв'язку зазначеного міста, що проектуються, розширюються, 
реконструюються і технічно переозброюються та діючих, розробляється план 
«жовтих ліній» - максимально припустимих меж зон можливого поширення 
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завалів житлової та громадської забудови, промислових, комунально-складських 
будинків, розташованих, як правило, вздовж міських  магістралей стійкого 
функціонування. План «жовтих ліній» дивитися на листі №10. 

Ширину незавалюваної частини шляху в межах «жовтих ліній» слід 
приймати не менше 7 метрів. Розриви від «жовтих ліній» до забудови 
визначаються з урахуванням зон можливого поширення завалів від будинків 
різноманітної поверховості відповідно до вимог                   ДБН В.1.2-4-2006. 

Відстані між будинками, розташованими по обидва боки  
магістральнихвулиць, приймаються рівними сумі їхніх зон можливих завалів і 
ширини шляху, що не завалюється у межах «жовтих ліній».При плануванні та 
забудові нових, розширенні і реконструкції існуючих категорованих міст зелені 
насадження (парки, сади, бульвари) і вільні від забудовитериторії міста 
(водойми, спортивні майданчики і т.п.) слід зв'язувати в єдину систему, що 
забезпечує членування сельбищної території міста протипожежними розривами 
шириною не менше 100м на ділянки площею не більше 2,5км2 при переважній 
забудові будинками і спорудами І, II, III, IIIа ступенів вогнестійкості і не більше 
0,25км2 при переважній забудові будинками ІІІ, IV, ІVа, V ступенів 
вогнестійкості. Система зелених насаджень і територій, що не забудовуються 
повинна разом із мережею магістральних вулиць забезпечувати  вільний вихід 
населення із зруйнованих частин міста (у випадку його ураження) у парки і ліси 
в заміській зоні. Магістральні вулиці категорованих міст повинні прокладатися з 
урахуванням забезпечення можливості виходу по них транспорту з житлових і 
промислових районів на заміські шляхи не менше,ніж по двох напрямках. 
Зазначені магістралі повинні мати перетинання з іншими магістральними 
автомобільними і залізничними шляхами в різних рівнях. При відповідних 
обґрунтуваннях допускається створення систем багаторівневих зупинно-
пересадних вузлів,що включають зупинки суспільного транспорту, станції 
метрополітену (швидкісного трамваю), транспортні перетинання, підземні 
пішохідні переходи. 

В.8.3.1. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Протипожежну охорону району здійснює самостійна державна пожежна 
частина №4, що знаходиться за адресою вул. Богдана Хмельницького,193.  

Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі: 
 влаштування автоматичних установок пожежогасіння та пожежної 

сигналізації; 
 забезпечення споруд проектованої території протидимним захистом. 

Для цього необхідно передбачати спеціальні вентиляційні системи, які 
повинні забезпечувати: 

 видалення диму з коридорів, холів, інших приміщень у разі пожежі з 
метою проведення безпечної евакуації людей на початковій стадії 
пожежі; 

 подавання повітря до ліфтових шахт, протипожежних тамбур-шлюзів, 
сходових кліток й запобігання впливу на людей небезпечних факторів 
пожежі; 
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 забезпечення проектованої території протипожежним водопостачанням 

для зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння; 
 забезпечення проектованої території системою оповіщення про пожежу 

та управління евакуацією людей. 
• Пожежогасіння 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається здійснювати з пожежних 
гідрантів, встановлених на закільцьованих водопровідних мережах, а на 
тупикових відрізках - з пожежних резервуарів. 

Мінімальний вільний напір в зовнішній мережі водопроводу при 
пожежогасінні повинен бути не менше 10м над рівнем землі. 

Необхідний напір при пожежогасінні передбачається створювати при 
допомозі пересувних автонасосів. 

У категорованих містах і на окремостоячих об'єктах особової важливості 
необхідно передбачати обладнання штучних водойм із можливістю 
використання їх для гасіння пожеж. Ці водойми слід розміщувати з урахуванням 
наявних природних водойм і під'їздів до них. Загальну місткість водойм 
необхідно приймати з розрахунку не менше 3000м3води на 1км2території міста 
(об'єкта). 

Територія детального плану  району забудови, обмеженої вул. П. Орлика, 
вул. І.Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи не входить в зону ураження від 
хімічно-небезпечних об’єктів. 

На території детального плану  району забудови, обмеженої вул. П. 
Орлика, вул. І.Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи знаходяться два об’єкти 
підвищеної небезпеки: 

Котельня МКП «Львівтеплоенерго», вул..Миколайчука, 9а  
ПНО-01.46.2006.0011811 
Киснево-газифікаційна станція по виробництву кисню медичного 

ЛМКЛШМД ТОВ фірма «Львівкисень», вул..Миколайчука, 9 ПНО-
01.46.2010.0022714.  

Ліквідація аварійних ситуацій на цих об’єктах здійснюється згідно ПЛАСу 
розробленого Генеральним планом м.Львова. 
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В.3.2. МІСЦЯ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ 

№ 
п/п 

Об'єкт, що підлягає 
евакуації  Адреса об'єкту  Одиниця 

виміру Кількість 

В
сь

ог
о 

Кількість 
людей, що не 
підлягають 
евакуації, 

%/чол. 

Характеристики підземного простору об'єктів забудови та  

 
 

Загальна 
площа, м2 

Ємність 
(чол.) 

1 
Комунальна міська клінічна 
лікарня швидкої медичної 

допомоги 
вул. Миколайчука, 9 ліжок 

працівників 920 / 1578 

27
84

 25 Існуюче сховище 
(вул. І.Миколайчука 9.) 778,9 1200 

2 9 пов. гуртожиток вул. Миколайчука, 1 жителів 286 15 
3 Пологовий будинок проектований 

ліжок 
працівників 

172 / 200 

18
79

 

25 
 Використання підземного простору об'єкту забудови 
шляхом пристосування його для захисту населення. 

(пологовий будинок) 
1482 400 4 Медичний центр проектований 44 / 50 

5 Комунальна міська дитяча 
клінічна лікарня вул. Орлика,4 420 / 993 

8 
9 пов. 6-ти секційний 

багатоквартирний житловий 
будинок 

вул. Мазепи,15 

Жителів 

569 

13
63

 

15 

  Використання підземного простору об'єкту забудови 
шляхом пристосування його для захисту населення. 

(торговий центр) 
2800 1400 9 

9 пов. 6-ти секційний 
багатоквартирний житловий 

будинок 
вул. Мазепи,19 593 

10 5 пов. багатоквартирний 
житловий будинок вул. Мазепи,17 201 

16 5 пов. багатоквартирний 
житловий будинок вул. Мазепи,21 

 

154 

717 
Використання підземного простору об'єкту забудови 
шляхом пристосування його для захисту населення. 

 (торговий комплекс) 
2800 1400 

17 
9 пов. 6-ти секційний 

багатоквартирний житловий 
будинок 

вул. Мазепи,23 563 

Всього: 6743     
 

ПЕРЕЛІК ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ В МЕЖАХ ОПРАЦЮВАННЯ 
№ Назва Реєстраційний номер у Державному 

реєстрі ПНО 
Зона враження (вибуху), 

м Розташування 

1 Киснево-газифікаційна станція по виробництву кисню медичного ЛМКЛШМД  ТОВ  фірма  
"Львівкисень" ПНО-01.46.2010.0022714 25 Миколайчука, 9 

2 Котельня МКП «Львівтеплоенерго» ПНО-01.46.2006.0011811 В межах споруди Миколайчука, 9а 

3 Киснево-газифікаційна станція по виробництву кисню медичного ЛМ Комунальна міська дитяча 
клінічна лікарня  ТОВ  фірма  "Львівкисень"  25 вул. Орлика,4 
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В.9. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО 
ПЛАНУ НА ЕТАПІ ВІД 3 ДО 7 РОКІВ 

Території визначені детальним планом для містобудівного освоєння, слід 
використовувати за функціональним призначенням згідно генерального плану 
м.Львова. Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за 
основу при прийнятті рішень органів місцевого самоврядування щодо 
використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень, 
та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях 
проектування житлових кварталів, громадських, промислових, комунальних 
об’єктів та об’єктів інженерно транспортної інфраструктури. 

Для територій існуючої забудови, на яких не забезпечуються  необхідні 
містобудівні умови: санітарні, протипожежні, побутові, встановлюється 
особливий обмежений вид містобудівного освоєння – «статус невідповідності» 
яким не дозволяється нове будівництво та реконструкція із добудовою. Це 
стосується споруд та території стихійного ринку "Тополя", що знаходиться на 
розі вул. П.Орлика та вул. гет. І.Мазепи. У випадку продажу даної нерухомості 
Фондом Дежмайна України обов’язково необхідно попередження нових 
власників щодо заборони використання нерухомості. 

Об’єкти нерухомості, що розташовані між червоними лініями, 
запланованими для прокладки транспортних і інженерних комунікацій, можуть 
відчужуватись на користь органів місцевого самоврядування в порядку, 
встановленому законодавством.   

Для перспективної містобудівної діяльності , на поза розрахунковий термін 
ДПТ, території в межах проектування ДПТ зазначені в таблиці. Не задіяні для 
містобудівного освоєння території на перспективу визначені як території 
благоустрою та зелених насаджень загального користування і забудові не 
підлягають. 

При розробці проектних документацій на наступних стадіях проектування 
для об'єктів передбачених ДПТ необхідно: 

 провести інженерно-геологічні вишукування; 
 забезпечити об'єкти нормативною кількістю парковочних місць; 
 при винесені меж ділянок для проектованих об'єктів врахувати 

щільність забудови. 
 

І етап ІІ етап 
Запроектовані об'єкти 

Торговий комплекс Торговий центр 
Медичний центр Пологовий будинок 
Поліфункціональний торгово-розважальний центр  

Вулична мережа 
Проїзд з вул. П. Орлика Розширення вул. П.Орлика 
 Розширення вул. гет. І. Мазепи 
 Розширення вул. І. Миколайчека 
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В.9.1. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОЕКТОВАНИХ РІШЕНЬ ПО 

ІНЖЕНЕРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ТЕРИТОРІЇ. 

На І етап: 
 
Водопостачання: 
Для забезпечення проектованих об’єктів на І-ший етап дії даного детального плану 

території необхідно виконати наступні роботи: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Демонтаж водопроводу діам. 150 мм.  0,3 км 0,05 

2 Перекладка водопроводу діам. 200 мм 
на водопровід  діам. 300 мм 0,46 км 

Демонтаж Ø200 
0,08 

Будівництво Ø300 
0,27 

3 Будівництво водопроводу діам. 300 мм 0,084 км 0,084 
 Разом: — 0,484 

 
Каналізація: 
Для забезпечення відводу стічних вод від проектованих об’єктів на І-ший етап дії 

даного детального плану території необхідно виконати наступні роботи: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Перекладка каналізацію діам. 400 мм 
на діам. 500 мм 0,120 км 

Демонтаж Ø400 
0,033 

Будівництво Ø500 
0,11 

2 Будівництво каналізації діам. 300 мм 0,084 км 0,047 
 Разом: — 0,19 

 
Теплопостачання: 
Для забезпечення теплопостачання об’єктів на І-ший етап дії даного детального плану 

території необхідно виконати наступні роботи: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Демонтаж теплотраси  діам. 2х200 мм 0,156 км 

Демонтаж 2Ø200 
0,43 

Будівництво 2Ø200 
0,727 

 Будівництво котельні 1,2 гкал/год 0,887 
 Разом: — 2,044 
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Газопостачання: 
Для забезпечення об’єктів на І-ший етап дії даного детального плану території  

природнім газом необхідно виконати наступні роботи: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Демонтаж газопроводу середнього 
тиску діам. 200 мм 0,09 км 0,0096 

2 

Перекладка газопроводу  середнього 
тиску діам. 300 мм на 500 мм 0,36 км 

Демонтаж Ø300 
0,085 

Будівництво Ø500 
0,514 

 Разом: — 0,6086 
 
Електропостачання: 
Для забезпечення електропостачанням об’єктів на І-ший етап дії даного детального 

плану території необхідно виконати наступні роботи: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Будівництво КЛ 0,38 кВ 0,48 км 0,074 
2 Нарощення потужності ТП 6/0,4/0,23 - 0,045 
 Разом: — 0,119 

 
Сумарний об’єм робіт по кварталу на кінець 1-го етапу становить: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Водопостачання  0,484 
2 Каналізування  0,19 
3 Теплопостачання  2,044 
4 Газопостачання  0,6086 
5 Електропостачання  0,119 

 Разом:  3,4456 
 
На ІІ етап: 
 
Водопостачання: 
В зв’язку з запроектованим даним проектом розширенням вулиць І. Мазепи, М. 

Миколайчука та П. Орлика на ІІ-гий етап дії ДПТ (2033 р.) проектується винос водогонів та 
водопроводів з проектованої проїжджої частини в спеціально відведені смуги зелених 
насаджень та інженерних мереж. 

 
 
 
 

64 



Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 

УДГ-01/13  
 

 
 
По вул. І. Мазепи передбачається перекласти: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Квартальний водопровід діам. 300 мм. 0,853 км 0,8 
2 Водогін діам. 500 мм 0,22 км 0,3 
3 Водогін діам. 600 мм 0,63 км 1,1 
4 Водогін діам. 600 мм 0,70 км 1,12 

 Разом: — 3,32 
 
По вул. П. Орлика передбачається перекласти: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Квартальний водопровід діам. 300 мм. 0,5 км 0,4 
2 Водогін діам. 600 мм 0,55 км 0,87 
 Разом: — 1,27 

 
По вул. М. Миколайчука передбачається перекласти: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Відомчий водопровід  діам. 3х300 мм 2,4 км 2,0 
 Разом: — 2,0 

 
Сумарний об’єм робіт по кварталу на кінець ІІ-го етапу становить: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Водопровід діам. 300 мм. 3,753 км 3,2 
2 Водогін діам. 500 мм 0,22 км 0,3 
3 Водогін діам. 600 мм 1,88 км 3,09 

 Разом: 5,853 км 6,59 
 
Каналізація: 
В зв’язку з запроектованим даним проектом розширенням вулиць І. Мазепи, М. 

Миколайчука та П. Орлика на ІІ-гий етап дії ДПТ (2033 р.) проектується винос каналізаційної 
мережі з проектованої проїжджої частини в спеціально відведені смуги зелених насаджень та 
інженерних мереж. 
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По вул. І. Мазепи передбачається перекласти: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Винос і заміна каналізаційного 
колектора діам. 400 мм надіам 500 мм. 0,420 км 0,386 

 Разом: — 0,386 
 
По вул. П. Орлика передбачається перекласти: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Винос каналізаційного колектора діам. 
300 мм 0,480 км 0,269 

2 Винос каналізаційного колектора діам. 
300 мм 0,045 км 0,025 

 Разом: — 0,294 
 
 
 
Сумарний об’єм робіт по кварталу на кінець ІІ-го етапу становить: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Каналізація діам. 500 мм 0,420 км 0,386 
2 Каналізація діам. 300 мм 0,525 км 0,025 

 Разом: 5,853 км 0,411 
 
Теплопостачання: 
Для забезпечення розрахункових теплових потоків на ІІ етап дії ДПТ необхідно: 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 
Нарощення потужності або 
будівництво власних 
паливних/котелень 

2,5896 гкал/год 1,915 

2 Будівництво теплотрас (при потребі) 
діам. 2Ø250 мм 0,84 3,75 

 Разом: — 5,665 
 
Газопостачання: 
В зв’язку з запроектованим даним проектом розширенням вулиць І. Мазепи, М. 

Миколайчука та П. Орлика на ІІ-гий етап дії ДПТ (2033 р.) проектується винос газових мереж 
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з проектованої проїжджої частини в спеціально відведені смуги зелених насаджень та 
інженерних мереж. 

 
По вул. І. Мазепи передбачається перекласти: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Винос газопроводу середнього тиску 
діам 500 мм. 0,853 км 1,218 

 Разом: — 1,218 
 
По вул. П. Орлика передбачається перекласти: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Винос газопроводу середнього тиску 
діам. 200 мм 0,402 0,144 

 Разом: — 0,144 
 
 
Сумарний об’єм робіт по кварталу на кінець ІІ-го етапу становить: 
 

№ 
п/п 

Назва інженерних комунікацій або 
споруд Об’єм робіт 

Орієнтовна 
(укрупнена) 

вартість робіт, 
млн. грн. 

1 Винос газопроводу середнього тиску 
діам 500 мм. 0,853 км 1,218 

2 Винос газопроводу середнього тиску 
діам. 200 мм 0,402 0,144 

 Разом: — 1,362 
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В.10. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
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№п
/п Показники Одиниця 

виміру 

Значення показників 
Існуючий 

стан 
(2013 р.) 

Етап І 
(від 3 до 7 

років) 

Розрахунковий 
період  

(етап ІІ2033 р.) 
1 2 3 4 5 6 

1 

Населення 

Населення, всього люд. 2366 2366 2366 

Щільність населення люд./га 763 763 763 

2 

Території 

Територія в межах проекту, 
в тому числі: 

га 

30 30 30 

Житлова забудова (квартирна) 3,10 3,10 3,10 
Установ і підприємств 

обслуговування 20,77 20,77 21,75 

Вулична мережа 5,16 5,16 5,15 

3 

Житловий фонд 

Житловий фонд,  всього тис.м2 50,724 50,724 50,724 
Середня забезпеченість населення 
загальною площею м2/люд. 21,43 21,43 21,43 

4 

Об’єкти громадського обслуговування 

Дитячі дошкільні установи місць 102 102 102 
Лікарні, 

в тому числі: 1360 

ліжок 
прац. 

1576 1576 

Комунальна міська дитяча клінічна 
лікарня 420 420 360 

Комунальна міська клінічна лікарня 
швидкої медичної допомоги 920 920 1000 

Медичний центр - 44 44 

Пологовий будинок - - 172 

Поліклініки, 
в тому числі: 

відв./зм. 

1426 1426 1426 

Районна поліклініка 1009 1009 1009 

Госпрозрахункова поліклініка 367 367 367 

Медичний центр - 50 50 

Аптеки м2 торг. 
площі 248,7 248,7 248,7 

Магазини, всього 
в тому числі: 

м2 торг. 
площі 

3478,2 6428,2 7928,2 

промислових товарів 127 127 127 

продовольчих товарів 3351,20 3351,20 3351,20 

універсальні - 2950 4450 
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5 

Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт 

Довжина вулиць і доріг, всього 
в тому числі: 

км 
 

3,205 3,535 3,535 

магістральні та головні вулиці 2,185 2,185 2,185 

Інші вулиці та проїзди 1,020 1,350 1,350 

Щільність вулиць та доріг, всього 
в тому числі: 

км/км2 

10,7 11,7 11,7 

магістральні та головні вулиці 7,3 7,2 7,2 

Інші вулиці та проїзди 3,4 4,5 4,5 

Довжина подвійного шляху ліній 
міського та транзитного пасажирського 
транспорту, всього 

в тому числі: 
км 

4,15 5,70 6,71 

автобуса 2,82 4,37 4,37 

тролейбуса 1,33 1,33 1,33 

трамвая - - 1,01 

Щільність мережі наземного 
пасажирського транспорту (по осях 
вулиць) 

км/км2 4,7 7,3 7,3 

Гаражі для постійного зберігання 
легкових автомобілів машино-

місць 

27 27 27 

Відкриті автостоянки для постійного та 
тимчасового зберігання легкових 
автомобілів 

241 360 370 

6 

Інженерне забезпечення 

Водопостачання:  1,4 1,6 1,8 

сумарний відпуск води 54 тис.м3 

добу 
54 54 

потужність головних споруд    

Каналізація:  1,4 1,6 1,8 

загальне надходження стічних вод 200 тис.м3 

добу 
200 200 

сумарна потужність очисних споруд    

Газопостачання:  1,123 1,208 1,352 

споживання газу, всього  млн.м3 

рік   

Електропостачання:  3,756 4,266 9,482 

сумарне електроспоживання млн.кВт 
год./рік - - - 

потужність джерел покриття 
електронавантажень тис.кВт 24,8474 26,8102 30,123 

Теплопостачання: МВт 1,4 1,6 1,8 
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7 

Інженерна підготовка та захист території 

Протяжність закритих водостоків км 3,4 3,7 4,1 

8 

Орієнтовна вартість будівництва 

Загальна вартість цивільного 
будівництва 

млн.грн. 

   

Вулично-дорожня мережа та 
пасажирський транспорт, 

в тому числі: 
  107.537 

Вулично-дорожня мережа   78.559 

Автостоянки та гаражі   28.978 

Інженерне обладнання, всього 
в тому числі:    

Водопостачання: — 0,484 6,59 

Каналізація: — 0,19 0,411 

Газопостачання: — 0,6086 1,362 

Електропостачання: — 0,119 0,330 

Теплопостачання: — 2,044 5,665 

Дощова каналізація — 0,175 0,38 
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Г. ДОДАТКИ 

Г.1. ЗМЕНШЕНІ КОПІЇ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

72 


	001_записка параскеви (1-6) A4
	002_записка параскеви (7-16)
	ВСТУП
	АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
	Оцінка існуючої ситуації
	Стислий опис природних, соціально-економічних та містобудівних умов
	Стан навколишнього середовища
	Використання території
	Характеристики будівель

	Планувальні обмеження

	ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
	Архітектурно-планувальна частина
	Основні принципи планувально-просторової організації території
	Комплексний благоустрій та озеленення території
	Проектна забудова
	Розміщення та структура проектної забудови


	Зонінг
	Розподіл території за функціональним використанням
	Переважні, супутні та допустимі види використання територій
	Містобудівні умови та обмеження



	003_записка параскеви (17-23)
	004_записка параскеви (24)
	В.3. Економічне обґрунтування
	В.3.1. Житловий фонд та розселення

	005_записка параскеви (25-26)
	В.3.2. Система обслуговування населення

	006_записка параскеви (27-30)
	В.4. Магістральна мережа та транспорт
	В.4.1. Транспортний рух
	ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ
	МАСОВИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
	Існуючий стан
	Проектні пропозиції

	Велосипедний рух
	ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ГАРАЖІ ТА АВТОСТОЯНКИ
	Існуючий стан
	Проектні пропозиції


	В.4.2 ВУЛИЧНА МЕРЕЖА
	Існуючий стан
	Проектні пропозиції


	В.5. Інженерне забезпечення
	В.5.1. Водопостачання
	Існуючий стан



	007_записка параскеви (31-32)
	008_записка параскеви (33-34)
	В.5.2. Госппобутова каналізація
	В.5.3. ДОЩОВА каналізація

	009_записка параскеви (35-36)
	010_записка параскеви (37-39)
	В.5.4. Теплопостачання:

	011_записка параскеви (40-42)
	Розрахункову потребу у теплових потоках згідно приведених в табл. Т – 1 можна відобразити наступною порівняльною діаграмою

	012_записка параскеви (43-45)
	В.5.5. Газопостачання
	Існуючий стан:
	Проектні пропозиції:

	Проектні пропозиції.
	Установи охорони здоров’я:

	013_записка параскеви (46-48)
	Розрахункову потребу у природному газі згідно приведених в табл.  Г – 1 і Г – 2  можна відобразити наступною порівняльною діаграмою

	014_записка параскеви (49-50)
	В.5.6. Електропостачання
	Існуючий стан:
	Проектні пропозиції:

	Установи охорони здоров’я:

	015_записка параскеви (51-53)
	016_записка параскеви (54-67)
	В.6. Охорона навколишнього середовища
	ТЕРИТОРІЇ В ЗОНІ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

	В.7. Інженерна підготовка та інженерний захист території
	В.8. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (Цивільна оборона)
	В.8.1. Основні принципи та заходи захисту населення.
	В.8.2. Оповіщення населення
	В.8.3. Укриття в захисних спорудах
	ЖОВТІ ЛІНІЇ
	В.8.3.1. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ
	Пожежогасіння



	В.9. Заходи щодо реалізації детального плану на етапі від 3 до 7 років
	В.9.1. Заходи щодо реалізації запроектованих рішень по інженерному забезпеченню території.


	017_записка параскеви (60-)
	В.10. Техніко-економічні показники
	Г. ДОДАТКИ
	Г.1. ЗМЕНШЕНІ КОПІЇ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ


	Місця
	В.3.2. МІСЦЯ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ


