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Зміст пояснювальної записки : 
 
1. Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ) 

Підстава для розроблення детального плану території. 
2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов. 
3. Стисла історична довідка. 
4. Оцінка існуючої ситуації 
- стан навколишнього середовища; 
- використання території; 
- характеристика будівель; 
- характеристика об‘єктів культурної спадщини; 
- характеристика інженерного обладнання; 
- характеристика транспорту; 
- характеристика озеленення і благоустрою; 
- характеристика планувальних обмежень; 
5.  Основні принципи планування та забудови території , формування архітектурної композиції. 
6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях 
та за рахунок реконструкції, структура забудови. 
7.   Житловий фонд та розселення. 
8.   Характеристика інших видів використання території. 
9.   Система  обслуговування населення, розміщення основних об’єктів. 
10.   Вулична мережа та транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів, 
розміщення гаражів і автостоянок. 
11. Інженерне забезпечення території , розміщення магістральних інженерних мереж та споруд. 
12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору. 
13. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон. 
14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.  Заходи цивільної 
оборони. 
15. Першочергові заходи. 
16. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, передбачених для перспективної  
містобудівної діяльності. 
17. Основні техніко-економічні показники ДПТ. 
18. Перелік вихідних даних та матеріалів попереднього розгляду.  
19. Додатки 
 

1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ) 
 
- Пояснювальна записка – 1 том. 
- Графічні матеріали – 9 аркушів 
 

Склад графічних матеріалів: 
 
1. Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту. М 1: 5 000 

2. План існуючого стану території . М1:1000. 

3. Опорний план. М1:1000 

4. Схема планувальних обмежень. М1:1000 

5. Проектний план  М  1:1 000. 

6. План червоних ліній. М 1:1 000 

7. Схема організації руху транспорту і пішоходів. М 1:1 000 

8. Схема інженерного підготування території та вертикальне планування.   М 1:1 000 

9. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору.    М 1:1 000  

10. Креслення поперечних профілів вулиць М 1:100 

- Додаткові графічні матеріали (не вимагаються ДСТУ) 

11. Схема функціонального зонування території М 1:2000 

12. Об‘ємна модель забудови. Візуалізація №1 

13. Об‘ємна модель забудови. Візуалізація №2 

14. План першочергового використання території М 1:500 
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Підстава для розроблення детального плану території. (передмова). 
 

Детальний план території в межах вул. Стуса, вул. Тернопільської та парку “Залізна вода” 
у м. Львові розроблений  на замовлення  Управління архітектури департаменту 
містобудування Львівської міської ради. 
      В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території 
орієнтовною площею  4,14 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – дорівнює 
розрахунковому терміну генерального плану міста Львова. 

В проекті враховані основні рішення  генплану м. Львова , розробленого  Державним 
підприємством  Державним інститутом проектування міст  «Містопроект»  (м. Львів) у 2009 році та 
затверджений ухвалою Львівської міської ради від 30.09.2010р. та містобудівні обґрунтування 
розроблені протягом останніх років на територію проектування ДПТ та прилеглі території. 
       Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» , ДБН 360-92** ‘‘ Планування і забудова міських і сільських поселень ‘‘, ДСП -173 
«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001» Вулиці 
та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94   «Планування і забудова сільських поселень», ДБН 
Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території». 
 

2. СТИЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ. 
 
          ПРИРОДНІ УМОВИ 

Для характеристики природних умов м. Львова використані дані проектної містобудівельної 
документації минулих років, матеріали атласу м. Львова і дані по його доповненню, результати 
спеціальних геолого-гідрологічних досліджень карстонебезпечної зони м. Львова, літературні джерела 
і польові маршрутні обстеження окремих ділянок. 

Дослідженнями охоплена територія міста в проектних межах генплану на період 2025 року, 
площа якої становить біля 160 км2. Ця територія знаходиться в межах двох природно-географічних 
областей: Малого Полісся і Розточчя - Опільського. Мале Полісся представлене Винниківською і 
Малехівською грядами і Полтвинською міжгрядовою долинами.  

Значна частина території м.Львова, яка входить до складу Розточчя-Опільської природно-
географічної області, представлена Львівським плато і горбистою грядою Розточчя. На заході і півдні 
на територію міста заходять верхів'я Білогорсько-Мальчицької і Зубрівської долини. 

 
Орогідрографія 
Місто Львів розташоване на північно-західному краї Подільської височини, на лінії Головного 

Європейського вододілу Балтійського і Чорноморського басейнів, біля витоків невеликих рік басейнів 
Вісли і Дністра. 

Лінія Головного Європейського вододілу проходить по південній околиці Львова, від села Сихів і 
далі на північний захід до с.Козельники та с.Сигнівка. На південь від цієї смуги знаходяться витоки рік 
Давидівки, Зубри і Щирець, які відносяться до басейну Дністра, а на північ - витоки р. Полтви, яка 
належить до басейну Західного Бугу. Від р. Сигнівка вододільна смуга різко повертає на північ, 
проходить через місто (вул.Городоцька, район Головного вокзалу, Кортумова гора) і далі на Розточчя. 
Ця смуга розділяє р.Полтву і Білогорський потік, який відноситься до басейну р.Верещиці. 

Львів знаходиться на з'єднанні декількох фізико-географічних районів, які відрізняються 
різноманітністю рель’єфу і ландшафту. В мікрографічному відношенні Львів займає Львівську 
котловину (верхів'я Полтвинської долини), північні схили Львівського плато і його ерозійні останці. 
Львівська котловина розташована на з'єднанні Розточчя, Львівсько-Бібрського горбогір’я, власне 
Львівського плато, і займає розгалужену частину верхів'я р.Полтви. Котловина вироблена 
інтенсивною ерозією витоків Полтви на північному крутому схилі Львівського плато. З північних схилів 
Львівського плато стікають три головних витоки ріки Полтви, злиття яких дає початок Львівської 
котловини. Початком Львівської котловини слід рахувати район площі Івана Франка і Стрийського 
ринку. 

Важливим комплексом  рельєфу Львова є і ерозійно-останцеві горби і мисоподібні виступи, які 
обрамляють Львівську котловину. Ці горби і виступи є результатом ерозійного розчленування 
Львівського плато і Розточчя. 

В південній частині на територію міста заходить своїми верхів'ями долина р.Зубри. Вона являє 
собою широку, до 250 метрів, долину з плоскими схилами. 

 
 Геоморфологія 
Територія міста Львова знаходиться в геоморфологічно складній області, яка створена 

сполученням морфоструктурних елементів, що включають наступні морфологічні райони: 
1. Львівське плато. 
2. Горбисту гряду Розточчя. 
3. Грядове Побужжя. 
4. Білогоро-Мальчицьку долину. 
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Львівське   плато   охоплює   центральну   і   південну   частину   території м. Львова. Це 
основний район сучасної забудови міста. Львівське плато має пластовий тип рельєфу, який 
обумовлений горизонтальним заляганням неогенових пісковиків і вапняків. 

По характеру поверхні плато розділяється на декілька ділянок. Розчленована північна схилова 
частина плато являє собою ряд ерозійних мисоподібних виступів (Вульківський, Світязький, Юрський 
Холодно-водківський та ін.) і останців (Високий замок, Цитадель, Знесіння).  

В східній частині виділяється Львівсько-Бібрське горбогір’я, яке являє собою структурно-
ерозійну глибоко розчленовану східну частину плато. 

Горбиста гряда Розточчя являє собою острог Подільської височини. В межі міста потрапляє 
південно-східна частина цієї гряди. Виділяється Голосківська (знаходиться в районі вулиць Яблуневої, 
Варшавської, Рільничої, Замарстинівської) і Клепарівська (обмежується на півночі і північному сході 
вул. Яблуневою, Варшавською, Морозенка) височини. 

Білогоро-Мальчицька долина займає північно-західну частину міста і відокремлює Львівське 
плато від гряди Розточчя. Вона являє собою систему заболочених плоскодонних або полого-увігнутих 
долин різної довжини і конфігурації. В межах міста виділяються Білогорська (район вулиць Широкої, 
Низинної, Суботівської, Рудненської) і Ряснянська (ст.Рясне), які розділені між собою пологим 
південно-західним острогом Розточчя. 

Грядове Побужжя є складовою частиною Малого Полісся. Воно складається з шести більш-менш 
плосковерхих гряд, які розділені (1-3 км) плоскими (частіше заболоченими) долинами. На територію 
міста заходять Малехівська і Винниківська гряди. Всі гряди являють собою височини, інтенсивно 
розчленовані мережею молодих ярів і балок. 

 
Гідрологія 
Гідрографічна мережа Львова обумовлена орокліматичними особливостями території. 
Неглибоке залягання підземних вод, значне горизонтальне і вертикальне розчленування 

рельєфу, яке пов'язане з дренуванням різних горизонтів підземних вод, привели до розвитку густої і 
розгалуженої річкової мережі. 

Гідрографічні об'єкти міста представлені водоймами (біля 40 штук), джерелами (біля 100 штук), 
струмками і ріками (51 км). Вони належать до двох басейнів: Чорного і Балтійського морів. Переважна 
частина території міста відносяться до басейну р.Полтви (Балтійський басейн). Розвиток міста привів 
до освоювання південно-західних районів, які відносяться до Чорноморського басейну (р.Зубра, 
р.Зимна Вода). 

Балтійський басейн представлений р.Полтвою і рядом її більших (Марунька,Чишківська Вулька, 
Бережанська Вулька, Сихівська Вулька) і менших притоків. Ріка Полтва утворюється від злиття трьох 
основних потоків - Вулецького, Сороки і Пасєки. 

Гідрографічні об'єкти системи р.Полтви мають ряд особливостей: 
 а/ різка невідповідність ширини долини ширині русел; б/ витоки струмків пов'язані переважно 3 

джерелами; 
в/ живлення змішане (дощове, снігове, частково підземними водами); 
г/ три фази підняття рівнів вод - весняна повінь, літні паводки, зимове підняття внаслідок 

відлиг. 
Басейн Чорного моря представлений річковими системами Верещиці і Зубри. До системи Зубри 

належать Персенківський, Сихівський струмки і ряд потоків без назви. Річкова система Верещиці 
представлена потоком Зимна Вода, який включає Гнилий, Скнилівський, Колодійківський, 
Руднянський, Левандівський і потоком Сокільницьким, що приймає Острожанку, Срібну Керницю. 

В північно-західній частині міста, в Білогоро-Мальчицькій прохідній долині, знаходяться крупні 
болотні масиви, які приурочені до верхів'їв Білогорського і Ряснянського потоків. 

Головна проблема для гідрографічних об'єктів міста - боротьба з забрудненням. Підвищене 
забруднення характерне для рік Полтви, Зубри, Маруньки, Левандівського струмка, Клепарівського 
струмка і струмка Кривий. Сільськогосподарського забруднення зазнає Сокільницький, Лисиницький, 
Зимна Вода, Підбірцівський струмки. Господарсько-побутове забруднення характерне для струмків 
Хомець, Голосківського. В Сихівську Вульку попадають стоки обласної туберкульозної лікарні. 
 

Клімат 
Територія міста характеризується помірно теплим, вологим кліматом з помірно-холодною зимою і 

нежарким літом. Тип клімату, в основному, визначається дією морських мас повітря, які приходять з 
заходу і приносять багато вологи. 

Середньорічна кількість опадів, підрахована за даними багаторічних досліджень, дорівнює 782-
798 мм . З них 72% приходиться на теплий період року. Кількість опадів перевищує величину випаро-
вування. Коефіцієнт зволоження території складає 1,1. 

Середньорічна температура повітря становить 7,7-7,9°. Середньомісячна температура повітря в 
січні місяці дорівнює - 4,1° в липні +18,3°. По даних багаторічних досліджень в окремі періоди 
спостерігались різкі похолодання до - 35°С і підвищення температури до 37°С. В літні безхмарні дні 
має місце різкий контраст між температурами в місті і в його околицях. 

В зимовий період формується більш-менш стійке снігове покриття. Тривалість його становить від 
1,5 до 2,5 місяців. Початок зими - 25-30 листопада. Весна починається 4-11 березня. 

Відносна вологість повітря в м. Львові в середньому змінюється від 0,72 до 0,88. Більші 
середньомісячні значення /0,84-0,88/ спостерігаються в зимовий період /листопад-лютий/, менші 
/0,72-0,77/ в теплі місяці /травень-липень/. 
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Швидкість вітру в районі м.Львова незначна. Її середньомісячний показник по багаторічних 
спостереженнях коливається від 3,0 до 5,0 м/сек. 

В місті нараховується лише 50 сонячних днів в році і майже 150 похмурих, останні з мінливою 
хмарністю. 

Глибина промерзання ґрунтів залежить від багатьох факторів. Максимальне її значення досягає 
82 см. 

На стан навколишнього середовища і забруднення атмосфери впливає часта провітрюваність 
інверсій  - підвищення температури із збільшенням висоти рівня землі, яке сповільнює процес 
вертикального перемішування шкідливих домішок в атмосфері. 

Повторюваність приземних інверсій складає 29% від кількості випущених зондів в середньому за 
рік, максимум спостерігається в серпні – вересні: повторюваність до 45 %. 

Повторюваність піднятих інверсій ще вища – 46% за рік, максимум в січні – лютому до 65%. 
Накопиченню домішок в приземному шарі атмосфери і створенню токсичних аерозолів сприяють 

часті тумани, які спостерігаються в середньому 60 днів на рік, в холодний період року повторюваність 
- до 50%. 

Горизонтальне переміщення в атмосфері не здійснюється у зв’язку з малими швидкостями вітрів, 
повторюваність яких при швидкості до 3 м/сек. складає більше 50%, і частими штилями – 
повторюваність – 19%. 
       В штильові періоди спостерігаються бризові переміщення повітряних мас від периферій до центру 
міста, зумовлені відносно вищими, на 3,5° показниками температури повітря в центрі, які сприяють 
накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери, дозволяють віднести територію м. 
Львова до зони підвищеного потенціалу забруднення. 
 
         Геологічна характеристика району 

В геоструктурному відношенні територія м.Львова розташовується в межах Львівського 
палеозойського прогину, що відповідає глибоко зануреній ділянці кристалічного фундаменту 
південно-західного краю Східно-Європейської платформи. В геологічній будові району приймають 
участь породи палеозою, мезозою і кайнозою. 

Визначальне значення для будівельного освоєння території міста мають три різновікових і різних 
по генезису комплекси порід: верхньокрейдовий, неогеновий та четвертинний. 

Верхньокрейдяний комплекс, розвинутий на території м. Львова, входить в склад так званої 
Львівської крейдової мульди, яка складає верхню частину потужної товщі крейдових порід. Він 
повсюди перекритий неогеновими і четвертинними осадами, які оголюються на поверхні лише в 
бортах глибоко врізаних ярів в південно-східній частині міста /район "Лисиничі"/. На півчетвертинну 
поверхню крейдові породи виходять в долині р. Полтви, де вони ствоюють днище долини, 
Білогорсько-Мальчицької долини, а також складають корінний цоколь Винниківської і Малехівської 
гряд. 

Неогеновий комплекс в літологічному відношенні є найскладнішим і складається з поєднання 
значного числа осадових порід різних фаціальних зон відкритого моря. Неогенні відклади повсюди 
розвинені в межах Львівського плато, гряди Розточчя, в Білогорсько-Мальчицькій долині і відсутні в 
долині р.Полтви і на лесових Винниківський і Малехівській грядах. Вони майже скрізь перекриті 
осадами четвертинного віку. 

У віковому відношенні неогеновий комплекс розділяється на дві частини. Нижня частина, яка 
відноситься до нижньотортонського під'ярусу, об'єднується в опільський горизонт і займає найбільш 
підвищені ділянки /вул. Довбуша, Кривоноса, Пасічна, Шевченка і ін./ Верхня частина, яка складає 
верхнєтортонський під'ярус об'єднується в тірраський горизонт і має майже повсюдне 
розповсюдження за виключенням долини р. Полтви, Малехівської і Винниківської гряди. 

 
Гідрологія 
Територія міста Львова знаходиться в межах Волинсько-Подільського басейну. 
Водоносні горизонти, які локалізуються в близьких по генезису відкладах, об'єднані по 

стратиграфічному принципу в водоносні комплекси. На території міста і його околицях виділені 
наступні водоносні горизонти і комплекси: 

1. Верхньочетвертинний і сучасний алювіальний і алювіально-уламковий комплекс. 
Цей комплекс включає чотири водоносних горизонти: сучасних озеро-болотних відкладів, 

сучасних алювіальних і алювіально-болотних відкладів, сучасних пролювіальних відкладів і верхньо-
четвертинний водоносний горизонт алювіальних і алювіально-болотних відкладів 

2. Середньо - і верхньочетвертинний лісовий комплекс: Він включає: водоносний горизонт 
верхньочетвертинних бурських еолово-делювіальних відкладів, водоносний горизонт, середньо-
четвертинних еолово-делювіальних відкладів, водоносний горизонт нижньо-четвертинних 
делювіально-продювіальних відкладів. 

3. Міоценовий комплекс. 
Він включає водоносний горизонт верхньотортонських відкладів, водоносний горизонт 

нижньотортонських відкладів. 
4. Водоносний горизонт верхньокрейдових відкладів. 
Цей горизонт має поширене розповсюдження на території Львова, підстеляючись під 

вищеописаними горизонтами. 
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Інженерно-геологічні умови.  
      У геоморфологічному відношенні земельна ділянка розташована в межах розчленованої 

північної частини Львівського плато. 
      В геологічній будові ділянки до глибини 12,0 м беруть участь сучасні, четвертинні та 

крейдяні накопичення. 
Сучасні відкладення представлені насипним ґрунтом, четвертинні – піском, крейдяні – глиною і 

мергелем. 
Нижче наведений орієнтований інженерно-геологічний розріз даної ділянки (зверху-вниз): 
0,0 – 1,2 м    Насипний ґрунт (tІV), залежаний, складений суглинком напівтвердим з                                                                          

включенням будівельного сміття і побутових відходів  
1,2 - 3,0 м    Суглинок м’якопластичний (vdIIdn), з домішками органічних речовин, пилуватий, 

тиксотропний, коричневий, темно-сірий 
3,0 – 4,0 м    Пісок пилуватий (vdIIdn), середньої щільності, насичений водою, сірий 
4,0 – 5,5 м    Глина тверда (K2m), з включенням щебеню мергеля, з гніздами піску, 

зеленувато-сіра 
4,0 – 12,0 м  Скельний ґрунт (K2m), - мергель маломіцний, тріщинуватий, вивітрілий, 

розм’якшувальний, сірий. 
Гідрогеологічні умови ділянки характеризуються наявністю двох водоносних горизонтів: 

четвертинного і крейдового. 
Четвертинний водоносний горизонт залягає на глибині 2,5 – 3,0 м. Водовміщуючими породами 

четвертинного горизонту є суглинки і піски, Водоносний горизонт безнапірний. 
  Крейдовий водоносний горизонт приурочений до тріщинуватих зон мергелю. Горизонт 

напірний. Висота напору становить 3,5 – 4,1 м. Живлення обох водоносних горизонтів відбувається 
за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. 

Ділянка відноситься до потенційно-підтоплюваних територій (п.2.97 «Пособие…к СНиП 2.02.01-
83»). 

Категорія ґрунтів з сейсмічними властивостями – ІІ 9табл. 1.1 ДБН В.1.1-12:2006). 
Фізико-геологічні процеси та явища, несприятливі для будівництва відсутні. 
Несприятливими інженерно-геологічними умовами ділянки є: 
Наявність насипних ґрунтів; 
Підтоплюваність території. 
Після розробки генерального плану проектованих будівель необхідно виконати вишукувальні 

роботи безпосередньо в межах ділянки з метою уточнення геологічного розрізу та визначення 
несучої здатності ґрунтів. 

Довідка складена за архівними матеріалами ПрАТ «Геотехнічний інститут». Арх. 8531. 
 
 

         Сучасний ландшафт міста 
Ландшафт міста почав формуватися з часу його заснування. В початковий період існування 

міста відмічається повне співпадіння якостей природного комплексу і соціально-економічних функцій, 
які забезпечували життєдіяльність міста, що в значній мірі приводило до його економічного стійкого 
функціювання. 

В силу різних причин, соціально-економічних і історичних, стародавнє місто повністю не 
збереглося: до наших часів встояли його окремі компоненти: 

-  територія початкового освоєння фортецею і її передмістя завжди залишалися в сфері впливу 
центру міста. В теперішній час ця територія, з великим культурним шаром, має археологічну цінність; 

-  шляхи які були прокладені в ХІІІ-ХІV віках, були закріплені міською забудовою і стали 
основою планувальної структури міста. Два фактори визначили їх збереження:  

-  найкоротші зв'язки з прилеглими містами і економічна стійкість схилу і надзаплавної тераси, 
по якому вони були прокладені; 

-  функціональне використання території повністю співпало з якостями природного комплексу, 
його потенціалу, а можливості будівельної техніки того періоду дозволили закріпити природні критерії 
в структурі міста. 

На протязі розвитку міста ландшафт його постійно змінювався. Шляхи, які з'єднували місто з 
зовнішнім світом, упорядковуються, забудовуються міською забудовою і стають вулицями. Долина р. 
Полтви у її верхній течії, а також долини притоків осушуються в короткий час і забудовуються 
житловими будинками. Русло р.Полтви і її притоків в центрі заводяться в колектори, прокладаються 
нові вулиці. З виходом міста за межі Львівської котловини, в його склад включаються і такі природні 
утворення: Замкова і Княжа гора, рів між якими засипається, гора Цитадель. В структуру ландшафту 
входять і архітектурні, і природні домінанти, а також його доповнюють і створені зелені масиви, 
парки. 

Йде освоєння вільних територій, які знаходяться за межами історичної частини міста. Історична 
частина міста насичена забудовою високої щільності і художньої виразності настільки, що перебудова 
окремих її фрагментів за рахунок заміни некапітальних зношених будівель на високоповерхові або 
розміщення нових будівель на територіях з низькою щільністю забудови, не міняють структури і 
вигляду міста, що склалась. 

Протиріччя і складність сучасної ситуації поглиблюється накопиченням в місті негативних 
наслідків перетворення природного комплексу за всі віки існування Львова. Розвиток міста в XX ст. 
постійно обмежується необхідністю освоєння заболочених заплав, ерозійних крутосхилів, дефіцитом 
водозабезпечення і ін. 
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2. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Галицький район — найменший за площею район Львівської міськради, що охоплює територію 
центральної частини міста Львова: Середмістя, Цитадель, Софіївку, Снопків. Головними  вулицями 
району є -  Площа Ринок, Шевченка, Дорошенка, проспект Свободи 

Первісно Львів формувався навколо сучасної площі Старий Ринок. Втім у 13 столітті виникла 
забудова на місці сучасної площі Галицької. Однак у 14 столітті центр міста було перенесено трохи 
південніше – на місце сучасної площі Ринок, відтоді вона стала незмінним ядром навколо якого 
зростало місто. 

Після того, як Львів у 1349 році був завойований польським королем Казимиром 
Великимнеподалік площі Ринок розпочалось будівництво римо-католицького кафедрального 
соборуУспіння пресвятої Богородиці. Будівництво розтягнулось на кілька десятків років. 

1356 р. Львову було повторно надано магдебурзьке право, місто перетворилося на один з провідних 
центрів розвитку ремесла й торгівлі, зокрема зі Сходом, у Європі. Місто карбує власну монету. Тут 
діють три єпископства: православне, католицьке й вірменське. 

Середньовічне місто знаходилось в межах оборонних мурів, які, з одного боку захищали його 
від зовнішніх нападів, з іншого – стримували його розвиток. Залишки середньовічних мурів і зараз 
знаходять археологи в ході розкопок на території середмістя. Наприкінці 18 століттямури почали 
розбирати, а у 1777 році австрійська влада оголосила про розпродаж частини мурів, що дало 
поштовх до розвитку сучасної вулиці Братів Рогатинців, а згодом і міста як такого. 

Протягом 19 століття було збудовано значну частину сучасних вулиць у центрі Львова, 
зокрема у 1827-1835 рр. було збудовано сучасну ратушу. Згодом почалися роботи з осушення 
русла Полтви, врешті її почали заганяти у підземний колектор, тож історичний центр поступово 
набував рис, які зараз відомі всім. У 1870-х роках почалась активна забудова вулиці Коперніка, а 
наприкінці XIX століття освоєння Софіївки. У 1880 році на вулиці Коперніка з’явивися палац 
Потоцьких, а у 1886-1889 році будівля Головпоштамту. Також у 1885 році було 
закладено Стрийський парк. 

У 1988 році у Львові почались виступи за утвердження державного статусу української мови, 
відтак проголошення Незалежності України – основні події відбувались саме на території Галицького 
району – пам’ятник Іванові Франку став епіцентром подій. Згодом за центральною частиною Львова 
збереглася функція головного осередку різноманітних акцій протесту. 

Водночас зросла функція центру міста як головного об’єкту туризму, оскільки саме тут 
зосереджена левова частка пам’яток історії та архітектури. Особливо туристична складова почала 
розвиватись після того, як Львів було у грудні 1988 року включено у Список світової спадщини 
ЮНЕСКО. 

Основні вулиці та місцевості 

Основою сучасного Галицького району міста є історичний центр міста який водночас виконує 
функцію адміністративного, культурного та бізнесового центру, саме тут відбувається більша частина 
суспільно-політичних та культурних подій життя Львова. Сучасною домінантою Старого міста є 
пішохідні середньовічні квартали між проспектом Свободи і Підвальною, які розташовані 
навколо площі Ринок. Їх завершує своєрідне кільце скверів, сформованих на валах, площах та 
проспектах на місці колишніх міських мурів. Далі розходяться радіальні вулиці, серед яким можна 
виділити основні: Личаківську, Івана Франка,Зелену, Коперника, Городоцьку, Богдана 
Хмельницького та проспект Чорновола. Вони в свою чергу сполучені меншими вуличками. 

Територія ансамблю історичного центру складається зі 120 га давньоруської та середньовічної 
частини міста Львова та території собору св. Юра на Святоюрській горі. Буферна зона Ансамблю 
історичного центру визначена межами історичного ареалу і становить близько 3000 га.. 

Окрім того Галицький район включає ряд територій, які безпосередньо прилягають до 
історичного центру міста і належать до так званого «ближнього центру». Це є Цитадель – місцевість 
навколо гори Цитадель між вулицями Коперника, Стефаника, Драгоманова та Вітовського а 
також Софіївку — місцевість на межі Галицького і Сихівського районів Львова, розташована між 
вулицями Стрийською, Панаса Мирного, Ярославенка, Дібровною та Свєнціцького. Також до 
Галицького району належить Снопків – місцевість розташована між вулицями 
Кримською, Архипенка, Генерала Тарнавського, Снопківською та Зеленою. 

Пам’ятники, пам’ятні місця 

Більша частина історичного центру Львова а також собор святого Юра входить до Списку 
Світової спадщини ЮНЕСКО з особливим режимом використання цієї території. Адміністративно ці, а 
також значна частина буферних територій входять до складу Галицького району.  
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За кількістю пам’ятників, пам’яток архітектури та пам’ятних місць Галицький район Львова не 
має собі рівних не лише в Львові, а й у всій Україні. Тут розташовано ряд відомих культових споруд 
(Вірменська церква, Латинська катедра, Успенська церква, Домініканський костел, Бернардинський 
монастир) а також Палац Потоцьких, Львівський університет, Головна пошта, Бібліотека імені 
Стефаника (колишній Осоленіум) та інші визначні споруди. 

Театри, кіно, філармонія, цирк 

У Галицькому районі розташовано найбільше усіляких закладів культури, зокрема Львівський 
національний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. Перша вистава у ньому 
відбулась 4 жовтня 1900 року. Оперний театр є не лише найпрестижнішим концертним залом 
Західної України, а й визначною пам’яткою архітектури яка зображена на 20-гривневій купюрі. 

Поруч із Львівською оперою розташований Національний академічний український 
драматичний театр імені Марії Заньковецької. Будівля театру є пам’яткою архітектури, хоча зараз 
вона потребує капітальної реконструкції. 

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса, який знаходиться на однойменній вулиці 
було засновано у 1988 році групою молодих акторів.Поруч із ним знаходиться ще ряд театрів – 
на пл. Генерала Григоренка, 5, розташовано духовний театр «Воскресіння», а на Гнатюка, 11 –
 Перший український театр для дітей та юнацтва. Також на вулиці Фредра, 6 працює театр естрадних 
мініатюр «І люди, і ляльки». 

Центром класичної музики є Львівська обласна філармонія із концертним залом іменні 
Людкевича. Її було засновано ще у 1902 році на базі тодішнього театру Скарбека , а у 1933 році було 
засновано оркестр.Хоча після 1991 року чимало кінотеатрів у місті закрилось, тим не менше на 
вулиці Коперніка продовжив свою діяльність кінотеатр імені Коперніка, який увійшов у 
мережу «Кінопалац» -- це один з найстаріших кінотеатрів міста. Окрім того на вулиці Театральній, 22 
у 2002 році почав працювати «Кінопалац», який має три зали. 

Львівський цирк, розташований на вулиці Городоцькій, 83 було збудовано у 1969 році. Зараз 
у ньому виступають не лише циркові артисти, а й естрадні. 

Музеї, виставкові зали 

Центральна частина Львова вважається своєрідним музеєм під відкритим небом, тож не 
дивно, що саме тут знаходиться левова частина музеїв, які працюють у Львові. Втім частина музеїв 
діє при вищих навчальних закладах, зокрема Львівському національному університеті імені Івана 
Франка. Найбільшими музеями Львова є Державний природознавчий музей,Львівська національна 
галерея мистецтв, Львівський історичний музей, Львівський музей історії релігії, Музей етнографії та 
художнього промислу, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. 

Культові споруди 

Всі церкви у центрі Львова збудовані до ІІ світової війни, часто їх історія налічує кілька 
сотень років, частина з них спочатку були римо-католицькими костелами які були зачинені 
радянською владою, а вже у роки Незалежності України були передані УГКЦ. Серед основних греко-
католицьких церков у Галицькому районі Львова назвемо розташовану на вулиці Краківській, 21 
церкву Преображення Господнього, на площі Кропивницького, 1 знаходиться церква святих Ольги та 
Єлизавети (колишній костел св. Ельжбети), на пл. Соборній, 3 знаходиться Церква святого Андрія 
(колишній монастир Бернардинців), на пл.. Музейній, 3 знаходиться храм Пресвятої 
Євхаристії (колишній Домініканський костел). На вулиці Театральній, 11 знаходиться Храм Святих 
апостолів Петра і Павла (колишній єзуїтський костел), він був переданий церкві у 2012 році і тим 
самим став останнім недіючим храмом у місті, який було передано церкві. На вулиці 
Грушевського знаходиться кафедральний храм Львівсько-Сокальської єпархії, на вулиці Руській, 5 
знаходиться одна з найвидатніших пам’яток львівської архітектури –Успенська Церква, та на площі 
Катедральній, поблизу Львівської ратуші розташовано Архікафедральну базиліку Успіння Пресвятої 
Діви Марії або Латинський кафедральний собор — католицька базиліка. 

Стадіони 

На Снопкові розташовано стадіон «Україна», який тривалий час був головним стадіоном міста. 
Збудований методом народної будови, львівський центральний стадіон «Україна» було відкрито в 
серпні 1963 року. За радянських часів називався «Дружба» і на його дерев’яних лавках могли 
розміститися майже 50 тисяч глядачів.  

У парку Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького розташовано стадіон 
«Юність». Відкритий у 1968 році. Домашня арена львівських клубів з регбі-15 «Сокіл». 

Навчальні заклади 

На території Галицького району Львова зосереджено найбільшу кількість вищих навчальних 
закладів міста, зокрема тут знаходяться два найбільші, за кількістю студентів виші: Львівський 
національний університет імені Івана Франка та Національний університет «Львівська політехніка». 
Окрім тут знаходяться корпуси Львівської академії мистецтв, Львівської державної музичної академії 
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ім. М.В. Лисенка, Львівської державної фінансової академії,Львівського державного університету 
фізичної культури, Львівського інституту банківської справи, Львівського інституту економіки і 
туризму, Української академії друкарства,Українського католицького університету. 

Львівський національний університет імені Івана Франка (у 1918–1939 рр. Університет Яна 
Казимира) — один з найстаріших у Східній Європі та найстаріший в Україні університет. Один з 
найпрестижніших університетів України. Львівську академію з правами університету 
утворено 1661 року. У 1773 році орден єзуїтів заборонено, університет закрито. Відновлено у1784, 
називався Йосифінський університет. У 1805–1817 ліцей. У 1817 відновлено як Університет Франца I. 

Рельєф, водойми 

Основними містоутворюючими чинниками формування сучасного Старого міста є рельєф, 
природні умови і історія формування. Так, внаслідок засклепіння ріки Полтви, яка заважала 
будівництву на її місті житлових кварталів, було утворено основну вісь історичного центру —проспект 
Свободи. Зараз головна річка Львова давно перетворилась на стічну канаву навколо якої 
розташована стара забудова міста. 

За часів середньовіччя Полтва перед сучасною площею Міцкевича розділялась на два рукави 
і на невеличкому острові, який вони утворювали, з давніх часів була поставлена каплиця Божої 
Матері. Острівець той називався Марійний. 

Парки 

Попри невеликі розміри на території Галицького району Львова розташовано декілька 
великих парків, зокрема Центральний парк культури та відпочинку імені Богдана 
Хмельницького який займає площу 26 гектарів. Парк розташовано на місці колишніх Пелчинських 
ставів. Сам парк було відкрито у 1952 році. 

Стрийський парк не випадково вважається найкрасивішим парком міста. Він був збудований 
у 1876-1879 роках за проектом відомого архітектора садово-паркового мистецтва Арнольда Рьорінґа 
на місці колишнього Стрийського кладовища, закритого у 1823 році. Сьогодні парк становить більше 
ніж 52 гектари і складається з трьох ландшафтних частин: зони нижніх партерів, лісопаркової зони, 
верхньої тераси (де проводились Східні Торги). 

Окрім того на території району розташовано Снопківський парк, парк імені Івана Франка,парк 
Цитадель. На вулиці Кирила і Мефодія знаходиться Ботанічний сад Львівського університету. 
Заснований у 1851 Гіацинтом Лобажевським на території колишнього саду монастиря тринітаріїв. 
У 1855—1877 роках садом опікувався Карл Бауер. 

Парки Снопівський та парк «Залізна вода» оточують ділянку проектування з західної та 
східної сторони. 

Парк “Залізна вода” засновано в околиці, яка стала для мешканців Львова відпочинковою 
зоною з ХІХ ст. Тут брали початок джерела, багаті на залізо, які й дали назву майбутньому парку. 
Поруч був чистий став, відомий як “ставок Камінського” (Kamiński). 

     Популярність “Залізної води” як рекреаційної місцевості сягає доби бідермаєра, коли тут 
влаштовував літні вистави німецький театр під керівництвом Франца Краттера (Kratter). Іван 
Крипякевич, повторюючи інформацію Францішка Яворського (Jaworski), пише: “Вулицею 
Зибликевича (частина сучасної Франка) й Дверніцького (Свєнціцького) доходимо до Залізної Води, 
над ставком, який творить притока Сороки. Залізна Вода стала місцем прогульок від 1830-х pp. 
Львів'яни мандрували туди не раз раненько із дітьми й харчами, клалися таборами по полянах у лісі 
й верталися пізнім вечором до міста” (Крип’якевич, 1991, 112; Jaworski, 1911, 346). 

   У 1905 р. “Залізна вода” була розпланована як міський парк, за проектом “інспектора плантацій” 
Арнольда Рьорінґа (Röhring). Це був один з останніх проектів, виконаних великим творцем 
львівських парків. Сам Рьорінґ мешкав поруч, у віллі на теперішній вул. Стуса, 20 (Архітектура 
Львова, 2008, 511). 

   Після Першої світової війни парк “Залізна вода” був переіменований на “Парк Нарутовича” 
(Narutowicz), на честь першого президента міжвоєнної Польщі.Певний час на території верхньої 
тераси парку планувалося створити т. зв. “Йорданівський парк” – комплекс для спортивних вправ і 
патріотичного виховання молоді. Здійсненню цього проекту перешкодило будівництво колонії 
однородинних осель (на ділянці між сучасними вулицями Тернопільською і Ярославенка).У 1930-ті 
рр. на місці ставка Камінського споруджено басейн. Зараз тут розташовується спортивний комплекс 
“Динамо”. На жаль, після Другої світової війни було знищено потічок, що протікав уздовж нижньої 
межі парку. 

Транспорт 

Трамвай 

Трамвайна мережа у центральній частині Львова виникла фактично із започаткуванням цього 
виду транпорту у Львові. До 1939 року у центральній частині Львова було створено надзвичайно 
густу мережу трамвайних колій, за радянських часів частину з них навіть було демонтовано і 
поступово вона набула сучасних рис. 
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Тролейбус 

Перша тролейбусна лінія виникла у Львові у 1952 році і вона з’єднала Головний залізничний 
вокзал із сучасним проспектом Свободи. У 1972 році міська влада прийняла рішення зняти 
тролейбусний рух з проспекту Свободи. Зараз на території Галицького району знаходяться кінцеві 
зупинки тролейбусів, які з’єднують його із спальними районами Львова. 

Ринки, торгівля 

На території Галицького району немає великих ринків та супермаркетів. Фактично тут 
знаходиться лише два невеликих ринки – Галицький ринок, поруч з яким розташовано квітковий 
ринок та Стрийський ринок. Водночас тут є багато модних бутіків, магазинчиків, що робить його 
важливим торгівельним осередком. Особливість центральної частини міста – велика кількість 
сувенірних крамничок та ювелірних магазинів. 

 
4.  ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. 

 
4.1. Аналіз стану навколишнього середовища. 
 

Територія проектування ДПТ знаходиться в південній частині м. Львова , у 
Галицькому адміністративному районі та обмежена вулицями Стуса – Тернопільська та 
парком “Залізна вода”. 
Територія проектування сформована територіями садибної житлової забудови та територіями 

комунально-складського призначення. 
На території проектування знаходяться виробничо-складські об‘єкти ( шиномонтаж, 

гаражі,база підприємства), споруди інженерних мереж (трансформаторні підстанції, ГРП), а також 
садибні житлові будинки. 

На навколишнє середовище території проектування вплив здійснюють навколишні вулиці із 
значною кількістю автотранспорту, що в свою чергу створює шумовий вплив та загазованість 
повітря. Проте , завдяки тому , що основна частина житлової забудови знаходиться на відстані 
від основних вулиць їх негативний вплив на житлову забудову є мінімальний та може бути 
зменшений шляхом здійснення шумозахисних заходів. Також , зважаючи на те, що територія 
проектування добре провітрюється , на ній не відчувається надмірної загазованості від 
автотранспорту. 

Негативний вплив на оточуючу житлову забудову також здійснюють окремі об‘єкти, які 
розташовані поруч з житловою забудовою без дотримання функціонального зонування та 
нормативних санітарно-захисних зон та розривів. Зокрема, це санітарно – захисна зона лінії 
електропередач, яка проходить безпосередньо через ділянку проектування.  

Також на території ДПТ знаходиться шиномонтаж, який також створює санітарно-захисну зону 
(15м.) 

Крім вищевказаних питань,  на території охопленій даним детальним планом на даний момент 
існують проблеми: 

- Відсутність діючих дитячих дошкільних закладів; 
- Недостатньо місць для розташування контейнерів для сміття; 
- Недостатня кількість прибудинкових та дитячих майданчиків; 
- Озеленення та благоустрій в незадовільному стані; 

 
В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна 

характеризувати як задовільний, проте вимагаючий покращення шляхом реконструкції 
окремих об’єктів, зменшення санітарно-захисних зон, здійснення заходів із 
шумозахисту.  

 
4.2. Використання території; 

 

Використання території ДПТ на даний час наступне: 
-  квартали садибної житлової забудови —  близько 11% території ДПТ . 
- території виробничого та комунально - складського призначення — близько 7% території, 

розташовані в південній  частині території ДПТ, які формує в основному - ремонтна база Науково-

дослідного інституту проблем надійності будівель і споруд. 
Решта територій (близько 82%) відносяться до земель загального користування міста (вулиці, 

проїзди, вільні території). 
Проектом згідно намірів органу місцевого самоврядування та забудовника ділянки 

передбачається будівництво 6-10 поверхової житлової забудови з об‘єктами обслуговування. 
 
4.3. Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню 

зносу). 
 

Територія проектування знаходиться у сформованому міському кварталі змішаної житлової та 
промислової забудови з вбудованими та окремо стоячими обслуговуючими та громадськими 
об‘єктами.  
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По типу забудову на території ДПТ можна поділити на садибну житлову забудову, забудову 
виробничих та складських будівель. 

По цінності забудову в межах проектування можна розділити на наступні види: фонова 
забудова, малоцінна забудова, дисгармонійна забудова.  

По капітальності забудова на території що розглядається, ділиться на капітальну житлову 
сформовану до другої половини ХХ ст., капітальну житлову забудову сформовану після другої 
половини ХХ ст., капітальну нежитлову забудову (гаражі, споруди інженерних мереж), 
сформовану в другій половині ХХ ст., некапітальну нежитлову забудову (гаражі, виробничі та 
складські будівлі). 

На момент проектування на території ДПТ знаходиться декілька будівель садибної житлової 
забудови (капітальна цегляна забудова поверховістю від 1 до 3 поверхів з господарськими 
будівлями (сараї, гаражі) поверховістю 1 поверх) . Також на території проектування знаходиться 
будівля-руїна, яка буде демонтуватись. 

Забудова на території проектування переважно капітальна, з цегляними стінами , підвалами, 
скатними дахами.  

До некапітальних та малоцінних і дисгармонійних будівель можна віднести окремі об‘єкти: 
самовільно збудовані господарські споруди і гаражі, шиномонтаж, та руїна-будівля. 

Загалом територія проектування в межах вул. Стуса – Тернопільської – та парку ”Залізна 
вода” вимагає комплексної тактовної та продуманої  реконструкції з демонтажем дисгармонійної і 
малоцінної забудови та добудовою (прибудовою) необхідних та обґрунтовано можливих будівель  
і влаштуванням відповідного благоустрою, тощо. 

 
4.4. Характеристика об’єктів культурної спадщини. 
 
На проектованій території об’єкти культурної спадщини відсутні. 
 
4.5. Характеристика інженерного обладнання. 
 
Територія проектування забезпечена всіма необхідними інженерними мережами. На території 

детального плану знаходяться споруди та лінії інженерних мереж, що обслуговують даний 
квартал.  

Територія проектування забезпечена водопостачанням, каналізуванням, електропостачанням, 
газопостачанням, теплопостачанням. По території проектування проходять мережі міського 
водопроводу, каналізації, газопроводи, електричні силові кабелі, кабелі зв'язку, повітряні лінії 
електропередач, зв'язку, тощо.  Також через ділянку проходить лінія електропередач 110 кВ. 

Наявність мереж на території проектування підтверджено інженерними службами міста. 

 
4.6. Характеристика транспорту.  
 
Територія опрацювання в більшій частині має сформовану вуличну мережу.  
Територія, що розглядається в даному ДПТ, обмежена вулицями:  
- вул. Стуса (магістральна вулиця районного значення) – з східної сторони; 
- вул. Тернопільської (житлова вулиця)  - з південно-західної сторони. 
Також територія ДПТ обмежена парком “Залізна вода” з західної сторони.  
Основний транспортний потік проходить магістральною вулицею  Стуса. 
Громадський транспорт представлений  рядом автобусних маршрутів 4а,30,26  та  трамвай  

№11, що курсує до перехрестя вулиць Івана Франка вул. Снопівської та вул. Стуса. 
Слід зазначити, що територія ДПТ містить декілька садибних житлових будівель з 

індивідуальними під’їздами до кожної із них.  
Також мережа проїздів та проходів вимагає покращення своєї кількості та якості з міркувань 

пожежної безпеки, доступу до будинків пожежних машин та іншої спецтехніки (машини житлово-
комунальних служб, служб інженерних мереж, ремонтної техніки), можливості оперативного 
підїзду машин екстренної медичної допомоги. 

Покращення передбачається досягати як трасуванням нових проїздів так і трасуванням 
пішохідних алей з можливістю під’їзду пожежних машин та спецтехніки. 

 
4.7. Характеристика озеленення і благоустрою. 

 
Благоустрій та озеленення на території проектування загалом вимагає реорганізації та 

впорядкування за рахунок  зносу та демонтажу малоцінної та дисгармонійної забудови .  
Озеленення та благоустрій більшої частини території проектування є незадовільним. В цілому, 

задовільним рівнем благоустрою можна охарактеризувати близько 30% території (території 
вздовж межі парку ”Залізна вода”, біля постійно функціонуючих об'єктів громадського та 
виробничого призначення та ділянки садибної житлової забудови).  

Територія проектування потребує реорганізації з частковим  демонтажем нежитлової 
некапітальної та малоцінної забудови та створенням майданчиків для нового житлового та 
громадського будівництва , формування громадських просторів з відповідним озелененням та 
благоустроєм. 
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4.8. Планувальні обмеження. 
Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії 

вулиць  та межі ділянок (землекористування) , санітарно-захисна зона (50м) від АЗС “WOG”, 
нормативні розриви до житлової забудови від відкритих автостоянок та  гаражів, охоронна зона ЛЕП 
110 кВ, що становить  20м від крайнього дроту, нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви.  

Згідно діючого затвердженого генерального плану міста  (затверджений 30 вересня 
2010 року Ухвалою Львівської міської ради № 3924) територія проектування ДПТ 
відноситься до територій садибної житлової забудови. Даний ДПТ вносить уточнення і 
доповнення до генерального плану міста на новому рівні містобудівної документації , 
пов‘язаному із більшою деталізацію містобудівного планування території та проектних 
рішень. 

 
 

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ, ФОРМУВАННЯ 
ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ. 

 
Проектне рішення детального плану  території базоване на : 

- взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих 
кварталів; 

- виконанні вимог Державних будівельних норм (ДБН) та врахуванні рекомендацій 
нормативно-технічної літератури в галузі містобудування щодо планування кварталів 
змішаної житлової та громадської забудови в умовах високо щільної історично 
сформованої забудови; 

- побажаннях та вимогах замовника – Управління архітектури Департаменту 
містобудування Львівської міської ради , визначених у завданні на проектування та у ході 
робочих нарад під час роботи над проектом; 

- врахуванні інтересів власників земельних ділянок; 
- врахуванні інтересів громадськості , висловлених під час громадських слухань проекту; 
- взаємоув’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих 

кварталів та з рішеннями генерального плану; 
- забезпечення проектованих об‘єктів відповідною нормативною кількістю автостоянок 

згідно Зміни №4 до ДБН 360-92** з врахуванням умов реконструкції існуючих кварталів 
історичної забудови та будівництва в ущільнених умовах серединної зони міста. 
 

Обмеженнями при розплануванні проїздів всередині кварталу є розміщення 
проектованої забудови в умовах реконструкції сформованої забудови кварталу, 
обмеженого вулицями Стуса – Тернопільська – парку “Залізна вода ”.  

Відповідно,  проектом передбачено мінімально змінювати існуючу структуру 
вуличної мережі, та доповнити її системою нових житлових вулиць та проїздів загального 
користування і внтрішньоквартальних проїздів  

В даний час цільове призначення земельної ділянки проектованої багатоповерхової 
житлової забудови на території ДПТ  – землі житлової та громадської забудови. 

За землекористуванням земельні ділянки проектованої відносяться до землі міста 
не наданої у власність. 

Загальна площа території ДПТ – 4,14 га. Крім цього площа ділянки що пропонується 
для  обслуговування проектованих житлових будинків багатоповерхової житлової 
забудови – 0,6 га. 

 
На сьогоднішній день територія в межах детального плану (квартал обмеженого вулицями 

Стуса – Тернопільська та парку “Залізна вода”) складається в основному з 1-3 поверхової садибної 
житлової забудови  та прибудинковими гаражами, виробничої та комунально-складської забудови. 

 
Розміщення проектованих житлових будівель багатоповерхової квартирної 

забудови  (комплекс 9-10-ти поверхової житлової забудови) на ділянці в північно-східній 
частині території ДПТ в межах розроблення детального плану вносить уточнення і 
деталізує рішення генерального плану міста. 

 
Принципи планування території ДПТ базуються на наступних засадах: 
 
-  ефективне використання території. Передбачає звільнення території від зруйнованої 

забудови та від некапітальної дисгармонійної забудови.  
 
- раціональне функціональне зонування; Передбачає використання територій вздовж 

вул. Стуса під формування зони автостоянок, що дозволяє вирішити одночасно декілька 
проблем:наприклад забезпечення населення проектованого житла нормативною кількістю 
автостоянок. В умовах складного рельєфу передбачає створення підземної парковки під територією 
проектування. 
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- створення оптимальних транспортно-пішохідних зв’язків; Проектом передбачається 
розширення вулиці Стуса, та продовження трамвайної колії від вулиці Івана Франка до району Сихів. 
Передбачаючи нову житлову забудову ми врахували всі існуючі обмеження, з урахуванням 
майбутнього розвитку міста та транспортної системи. Проїзди передбачаємо створенням дублюючої 
дороги по території ДПТ, та смуги для розгону при заїздах на ділянку, примикаючись до проектованої 
вул. Стуса. 

- покращенні умов проживання мешканців існуючої забудови; Забезпечення 
мешканців існуючої садибної забудови новими шляхами під’їзду, проектованими об’єктами торгівлі та 
обслуговування у перших поверхах проектованої житлової забудови (перукарні, стоматологічні 
кабінети, продуктові та промислові об’єкти торгівлі). 

 
- покращенні соціальної інфраструктури району.  

Проект передбачає розміщення в першому поверсі проектованаого багатоповерхового 
будинку (ділянка Б) вбудованого дитячого дошкільного закладу (дитячий садок неповного дня, 
центр розвитку дитини, тощо), що бде обслуговувати мешканців проектованої та існуючої забудови 
всього району та позитивно вплине рівень соціальної інфраструктури району. 

Даним проектом визначені гранично можливі показники щодо щільності і поверховості 
проектованої забудови. Конкретні проектні рішення по кожному проектованому будинку чи блок-
секції повинні прийматись відповідним проектом з врахуванням забезпечення нормативних вимог 
щодо інсоляції, побутових та пожежних розривів, тощо і не суперечити принциповим положенням 
ДПТ. 

Даним детальним планом передбачається раціональне формування і впорядкування забудови 
в умовах реконструкції щільної, сформованим плануванням, території. 

Формування планувальної структури основане на проектованому транспортному каркасі та 
обраному функціональному зонуванні. Існуюча садибна, житлова забудова зберігається у незмінному 
вигляді, та детальним планом передбачається можлива прибудова до існуючих житлових садибних 
будівель.  

Решта території поділена на планувальні зони виробничого (комунально-складського) та 
громадського призначення. Тут розташовані: ремонтна база Науково-дослідного інституту проблем 
надійності будівель і  споруд з південної частини, гаражі та автостоянки.  

Композиційно передбачається створення забудови різних масштабів , з поступовим 
наростанням поверховості та окремими вертикальними акцентами (забудова 9-ти та 10-ти поверхів).  

 
 
 

6. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ПО ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ 
НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ. 

 
Опираючись на ДСТУ  Н Б Б.1.1-12:2011 та Правила забудови території м. Львова, територію 

проектування умовно можна поділити на наступні функціональні зони: 

 
      Ж-1 – зона  садибної  житлової  забудови. 
Зона індивідуальної житлової забудови виділена для забезпечення правових умов формування 

житлових районів низької щільності забудови – окремо стоячих житлових будинків садибного типу і 
блокованих житлових будинків поверховістю не вище 3-х поверхів з земельними ділянками, з 
мінімально дозволеним набором послуг місцевого значення.  

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 

- Одноквартирні житлові будинки окремостоячі, з присадибною ділянкою; 
- Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою.  

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання: 

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні); 
- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі; 
- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі; 
- Аптеки; 
- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового 

обслуговування; 
- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські; 
- Сквери, алеї; 
- Гостьові (тимчасові) автостоянки; 
- Сади, городи; 
- Квітники, палісадники. 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів; 
- Культові споруди; 
- Відділення, дільничні пункти міліції; 
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- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку; 
- Об’єкти пожежної охорони; 
- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення; 
- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури; 
- Гаражі окремостоячі, боксові; 
- Майданчики для вигулу собак; 
- Майданчики для сміттєзбірників; 
- Господарські будівлі на присадибній ділянці; 
- Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, 

санітарних і пожежних норм; 
- Теплиці, оранжереї. 

 
Ж-3 – зона  багатоповерхової  квартирної  житлової та громадської  забудови. 
 
Зона багатоквартирної квартирної житлової забудови виділена для забезпечення правових 

умов формування кварталів багатоквартирних житлових будинків 5-9  поверхів з високою щільністю 
забудови, а також відповідних об’єктів повсякденного обслуговування місцевого рівня, 
некомерційних комунальних підприємств,  скверів,  ігрових  спортивних  майданчиків. 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- Багатоквартирні житлові будинки 5- 9  поверхів  

 
Супутні  види забудови  та  іншого  використання: 

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі; 
- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі; 
- Аптеки; 
- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового 

обслуговування; 
- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані); 
- Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані); 
- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські; 
- Сквери, алеї; 
- Гостьові (тимчасові) автостоянки; 
- Квітники, палісадники; 
- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури. 

 
Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: 

- Окремостоячі багатоквартирні житлові будинки баштового типу до 12 поверхів. 
- Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів; 
- Готелі,  хостели; 
- Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару; 
- Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди; 
- Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали; 
- Позашкільні заклади; 
- Культові споруди, каплиці; 
- Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих будівлях; 
- Офісні приміщення (вбудовані); 
- Відділення, дільничні пункти міліції; 
- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку; 
- Відділення банків; 
- Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби; 
- Об’єкти пожежної охорони; 
- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення; 
- Гаражі, вбудовані в житлові будинки; 
- Гаражі окремостоячі, боксові; 
- Гаражі манежного типу підземні; 
- Гаражі манежного типу наземні; 
- Майданчики для вигулу собак; 
- Майданчики для сміттєзбірників; 
- Громадські туалети. 

 

ТР -2  –   зони  транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа). 

Відносяться  території вулиць, майданів (у межах червоних ліній)  доріг. 
Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- проїзна  частина; 
- тротуари   
- розділювальні  і  технічні  смуги; 
- велодоріжки; 
- лінії  громадського  транспорту. 
Супутні  види забудови  та  іншого  використання: 
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- засоби  регулювання  вуличного   руху  (дорожні  знаки,  світлофори,  бар'єрне 
обладнання 

- засоби  освітлення  вулиць; 
- підземні  інженерні  комунікації  і  споруди; 
- наземні  пішохідні  переходи; 
- підземні  та  надземні  пішохідні  переходи; 
- зупинки  громадського  транспорту. 
Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- наземні  та  надземні  інженерні комунікації; 
- озеленення  розділювальних  і  технічних  смуг; 
- рекламні  щити,  установки,  розтяжки,  тощо; 
- малі  архітектурні  форми,  кіоски,  ятки; 
- тимчасові  стоянки  автотранспорту; 
- тимчасові  стоянки  для  велосипедистів; 
- споруди  АЗС  - тимчасово. 
- пішохідні бульвари. 

 
КС-5-1 – комунальноскладська зона розміщення об’єктів, від яких не встановлюється СЗЗ; 
 
Допустимі види забудови 

- адміністративні та побутові приміщення; 
- гостьові стоянки 
- зелені насадження 

 
Встановлення містобудівних умов та обмежень, вимог до кожної зони, а також переліку 

переважних, супутніх та допустимих видів використання території розроблено у складі даного ДПТ та 
включено до Додатку№1 до ДПТ «Функціональне зонування території    (зонінг) із встановленням 
містобудівних умов і обмежень». Розташування функціональних зон вказано на додатковій схемі 
функціонального  

Проектована житлова та громадська забудова передбачається для розміщення на існуючих 
ділянках за рахунок нового будівництва та (в окремих випадках) реконструкції існуючих капітальних 
будівель та споруд. 

 
Гранична поверховість забудови передбачена наступна: 
- для житлової забудови – до 10 поверхів включно ; 

 
Для кожної функціональної зони передбачається встановлення окремого правового режиму 
регулювання забудови (зокрема – функціонального призначення забудови, поверховості, висоти, 
щільності) шляхом встановлення містобудівних умов і обмежень. 
 

Для кожної функціональної зони визначаються переважні, супутні та допустимі 
види використання території. Розташування супутніх видів використання території 
допускається лише за наявності на території зони переважних видів використання 
території.  

Встановлення та розташування допустимих видів використання території 
допускається за умови  виконання  визначених вимог і отримання спеціальних погоджень 
з відповідними підрозділами органів виконавчої влади та територіальними спеціально – 
уповноваженими органами центральних органів виконавчої влади та розробником 
генерального плану міста  і розробником проекту детального плану території і (чи) 
проекту зонінгу.  

Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у 
випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови 
повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення 
граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) . 
 

Конкретні параметри кожного проектованого об‘єкту у випадку його відхилення від рішення ДПТ 
(допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та 
містобудівними розрахунками з відповідною ув‘язкою з рішеннями ДПТ. У випадку необхідності у 
затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку. 
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7. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ. 
 

Для визначення оптимальних перспективних показників ДПТ визначаємо містобудівну 
ємність даної території щодо населення кварталу та житлового фонду , виходячи з  параметрів 
існуючої та проектованої житлової забудови та площі земельної ділянки для розміщення нового 
житлового комплексу. 

Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, даним детальним планом 
території передбачається збереження існуючого житлового фонду садибної житлової 
забудови на всій території проектування. При цьому допускається реконструкція 
садибної житлової забудови із влаштуванням надбудов та прибудов , у випадках коли 
це відповідає чинним нормам ДБН та забезпечує нормативні санітарні, пожежні та 
побутові розриви, а також якщо дана забудова знаходиться за межами червоних ліній. 

Проектним рішенням ДПТ передбачається зберегти існуючу садибну забудову та 
запроектувати дві будівлі багатоповерхової квартирної житлової забудови. Площа житлової 
забудови  включає в себе проектовані будівлі, об‘єкти обслуговування та торгівлі у перших 
поверхах, проектовані вулиці та проїзди , автостоянки, гаражі та підземний паркінг. 

Площа ДПТ без площі вулиць в червоних лініях становить 1,79 га. Дана площа 
приймається для розрахунку житлової забудови. 

Згідно п.3.7 ДБН 360-92** Щільність населення житлового кварталу з повним комплексом 
установ і підприємств місцевого значення слід приймати відповідно до щільності більших 
структурних елементів у межах 180 - 450 люд./га. Зважаючи на неповний комплекс закладів 
обслуговування в даному кварталі, а також на змішаний характер забудови (садибна та 
багатоквартирна)  приймаємо проектовану щільність по показнику 230 мешканців/га.  

Відповідно кількість можливого населення даного кварталу становитиме: 
1,79х230=412мешканців. 

 
Уточнюємо даний показник виходячи з містобудівної ємності ділянок житлової 

забудови. В даному випадку під багатоповерхову квартирну житлову забудову з 
вбудовано-прибудованими об‘єктами громадського призначення , включно з площею 
гаражів (без площі вулиць, проїздів та автостоянок) передбачається територія 0,5819 
га.,  в тому числі ділянка А - 0,1072га. , ділянка Б  - 0,4747га. 

 
 

 
Поверховість проектованої забудови прийнята з міркувань забезпечення 

нормативних розривів, оптимальної інсоляції та ефективного використання території та 
інвестицій і загального ландшафтно-композиційного устрою, та вимог щодо “вітрового 
затінення території  ДПТ і становить не більше 10 поверхів для обох ділянок. 

При цьому для ділянки А рекомендованою поверховістю є  6 поверхів. 
Розміщення забудови вище 6 поверхів на ділянці А є можливим виключно при 
виконанні наступних вимог: 

- Розрахунку «вітрового затінення» прилеглого житлового будинку , ліквідації 
можливих наслідків такого «затінення» та вирішення питання безпечного 
газокористування.  

- Погодження у встановленому порядку відхилення від норм ДБН щодо 
нормативного (побутового) розриву від багатоповерхового житлового будинку 
до садибної житлової забудови. 

Для забудови будь-якої поверховості на ділянці А обов‘язковою умовою щодо 
можливості забудови є винесення існуючого магістрального каналізаційного 
колектора, що проходить через ділянку. 

 

 
Орієнтовну кількість мешканців на ділянці А приймаємо, виходячи з площі 0,1072 га. та 

поверховості до 10 поверхів. Згідно п.3.8 прим.1 ДБН 360-92** питома частка площі ділянки на 1 
мешканця при поверховості 9-12 поверхів становить 12,2м2  - 12,0м2. Зважаючи на розміщення в 
рівні першого поверху обслуговуючих приміщень приймається мінімальний показник 
12,2м2/мешканця.  

Відповідно на ділянці А площею 0,1072 га (без врахування площі ділянки під гаражами, що 
належатимуть громадянам та автостоянками) можлива кількість мешканців становить : 1072 : 
12,2= 88 мешканців. 

Орієнтовну кількість мешканців на ділянці Б приймаємо, виходячи з площі 0,4747 га. та 
кількості житлових поверхів – до 10 включно Згідно п.3.8 прим.1 ДБН 360-92** приймаємо 
максимальний показник 12,2 м./кв. 

Відповідно на ділянці Б площею 0,4747 га  можлива кількість мешканців становить : 4747 : 
12,2= 390 мешканців.  
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Виходячи з ескізу забудови , проектне рішення передбачає створення двох 
багатоповерхових квартирних житлових будинків. Поверховість будинків буде різною з 
дотриманням розривів між житловою садибною забудовою та проектованими будівлями. 
Відповідно проектована будівля, яка передбачається на ділянці А між садибними будівлями по 
вул. Стуса 10, та Стуса 12 матиме поверховість 6-10 поверхів (перший поверх відводиться під 
громадську функцію),  на ділянці Б відповідно матиме поверховість 10 поверхів (з 2-а цокольними 
поверхами з громадською функцією). При цьому, попередня орієнтовна загальна площа 
будинків становитиме 3,132 тис. кв.м. для ділянки А, та 13,45 тис. кв.м. для ділянки Б.  

Проектні показники (загальна площа, площа квартир та кількість квартир) уточнюються 
на наступних стадіях проектування в залежності від прийнятого розподілу між одно- і 
багатокімнатними квартирами та відсотку площі приміщень загального користування та 
вертикальних комунікацій.   

Попередньо риймаємо відсоток площі приміщень загального користування та вертикальних 
комунікацій 25%. Попередньо приймаємо, що орієнтовний розподіл квартир в проектованому 
кварталі становитиме : 34% - однокімнатні, 66% - багатокімнатні.  

Таким чином,  в будинку на ділянці «А» орієнтовно розміститься : 3132х0,75:65 (середня 
площа квартири)=36 квартир; в будинку на ділянці «Б» орієнтовно розміститься : 13450х0,6 
(врахування нежитлових поверхів) :65 (середня площа квартири)=124 квартири. 

Визначаємо проектну кількість мешканців виходячи з ескізу забудови і попередніх 
показників загальної площі житлової забудови. 

 На розрахунковий період ДПТ згідно генерального плану міста передбачається 
зростання  забезпеченості населення площами квартир до показника 25 м.кв. на особу. 
Відповідно , на кінець розрахункового періоду кількість населення існуючої забудови в 
межах території проектування становитиме: 16582х0,8:25=531 мешканців. 

Як бачимо, згідно трьох способів розрахунку кількості мешканців проектованого 
кварталу було отримано показники 412, 478, 531 мешканців. Зважаючи на те, що в 
даному кварталі прийнято забезпечення мешканців комфортним і сучасним житлом , 
яке не передбачає надмірного переущільнення забудови найбільш оптимальним та 
реалістичним показником кількості майбутніх мешканців є показник 412 мешканці.  

 Разом з мешканцями існуючої садибної забудови перспективна кількість мешканців 
кварталу становитиме 430 особа. Приймаємо для подальших розрахунків даний показник. 

 Всі існуючі житлові будинки на території ДПТ зберігаються. Для даних будинків 
передбачається надання можливості реконструкції та реставрації із можливістю надбудови 
(прибудови) одного рівня. Можливість прибудови (надбудови) обґрунтовується  містобудівним 
розрахунком.  

   

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ  
 

На основі аналізу потреб мешканців кварталів території проектування ДПТ та прилеглих 
житлових кварталів , аналізу нормативних потреб для територій житлової забудови, аналізу 
загальноміських потреб, планів та стратегій розвитку міста даним ДПТ прийняті рішення щодо 
комплексного розвитку територій проектування разом із розміщенням об‘єктів обслуговування 
населення, об‘єктів соціальної сфери, нових місць прикладення праці, тощо. 

З метою всебічного і ґрунтовного аналізу і об‘єктивних аналітичних висновків були 
проаналізовані матеріали генерального плану міста та інша  раніше розроблена містобудівна 
документація, проведено огляд в натурі території проектування та об‘єктів обслуговування на ній. 
Крім цього було проведене вибіркове опитування різних соціальних груп населення території даного 
району проектування. 

 

В ході даного аналізу було виявлено явну недостачу в районі проектування закладів 
дошкільного виховання дітей – дитячих дошкільних закладів для перебування дітей 
протягом усього дня (дитсадків) та набувших останнім часом популярності дошкільних 
дитячих закладів епізодичного перебування дітей - центрів розвитку дитини, дитячих 
освітніх та розважальних комплексів. Для ліквідації даного дефіциту пропонується  
розмістити в перших поверхах будинку на ділянці Б заклад дошкільного виховання 
неповного дня (центр розвитку дитини, дитячі групи неповного дня, дитячий садок 
неповного дня, тощо) на 20-30 дітей. З даного закладу слід передбачити виходи на вул.. 

Стуса , а також виходи у внутрішній двір та зручний доступ до дитячого майданчику. 
 

 
   При цьому район добре забезпечений місцями у шкільних навчальних закладах – наявний 

резерв місць більше тисячі (!!!) місць по житловому району проектування (підтверджено листом 
№2601-вих-834 від 18.07.2013р  Управління освіти Львівської міської ради). 
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 Відсутні в межах ДПТ також об‘єкти чи приміщення для задоволення культурних та соціальних 
потреб мешканців житлових кварталів – культурних центрів, комплексів , об‘єктів клубного 
відпочинку, фізкультури , спорту , тощо. 

 Тому в складі територій існуючої та проектованої житлової багатоповерхової забудови в проекті 
передбачено розміщення на перспективу у перших поверхах забудови вбудованого дитячого садка. 

 
На перспективу також передбачено влаштування проїздів та пішохідних алей з можливістю 

проїзду які зручно та оптимально пов‘яжуть між собою різні функціональні зони території 
проектування та   створять мережу зручних транспортних та пішохідних зв‘язків. 

Процес демонтажу некапітальної і дисгармонійної забудови повинен відбуватися у нормативно-
правовому полі згідно діючого законодавства із врахуванням інтересів громади , мешканців будинку , 
об‘єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. 

 
В житловому кварталі багатоповерхової квартирної забудови передбачені: 

- вбудовано-прибудовані заклади торгівлі , громадського харчування та побутового 
обслуговування; 

- вбудований дитячий садок неповного дня (дитячий заклад з групами неповного дня); 
- вбудовано-прибудований громадський комплекс зі сторони вулиці Стуса (фітнес-клуб, 

заклади обслуговування, торгівлі, оздоровчого призначення, тощо). 
-  
Крім того , територія ДПТ буде добре забезпечена об‘єктами торгівлі, громадського 

харчування та побутового обслуговування населення. Передбачається влаштування вбудованих 
об’єктів торгівля та побутового обслуговування у перших поверхах забудови. 

Існуючий на території ДПТ тимчасовий павільйон «Шиномонтаж» підлягає 
демонтажу в зв‘язку із розширенням вулиці Стуса. 
    

9. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. 
 

Розміщення проектованого житлового комплексу на визначеній ділянці дозволяє вирішити ряд 
важливих містобудівних завдань: 

- покращити якість проживання у кварталі; 

- збільшення житлових площ, при їх загальноміському дефіциті; 

- збільшення громадських приміщень шляхом їх розміщення на першому поверсі; 

- впорядкування території ділянки та прилеглих територій; 

- покращення мережі проїздів та пішохідних проходів на території ДПТ. в кварталі 
проектування. 

Розрахунки  щодо умов містобудівного використання земельної ділянки базуються на вимогах 
ДБН 360-92** стосовно містобудівної ємності проектованої території та наведені нижче. 

 

Проектований мікрорайон передбачає забезпечення багатоповерхової квартирної житлової 
забудови прибудинковими майданчиками , що розміщені з дотриманням розривів до вікон 
житлових будинків та пов’язані між собою і житловою забудовою системою пішохідних доріжок та 
внутрішніх проїздів з під’їздами до будинків,  що дасть запоруку комфорту для людей різного віку.  

З розрахунку на те, що проектовані будинки будуть забезпечені сміттєпроводами, 
приміщеннями для сушіння білизни, ліфтами господарські майданчики допускається зменшити  на 
50 %. Дитячі ігрові майданчики згідно вимог санітарних норм по периметру передбачається 
облаштовувати триметровою зеленою зоною. 

Розрахунок прибудинкових майданчиків: 

ігровий                                                      412х0,7= 288,4 кв.м ; 

для відпочинку дорослого населення         412х0,1=41,2 кв.м ; 

фізкультурний                                           412х0,2=82,4 кв.м ; 

господарський                                           412х0,3х0,5=61,8 кв.м (зменшено на 
50% оскільки будинки передбачається оснащати сміттєпроводами та господарськими 
приміщеннями); 

На ділянках проектованої житлової забудови передбачені прибудинкові 
майданчики загальною площею 473,8 м.кв. (згідно наведеного розрахунку).  

Квартал проектування на даний час незадовільно забезпечений наявністю майданчиків для 
сміттєвих контейнерів, яких є недостатньо щодо потреб кварталу.  

В доповнення до них проектом пропонуються додаткові проектовані місця можливого 
розташування контейнерних майданчиків для сміття із дотриманням нормативного розриву 20 м до 
житлової забудови. Дані проектовані додаткові майданчики рівномірно розосереджені по території 
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проектування ДПТ і передбачено обладнати (разом з існуючими майданчиками) сучасними 
сміттєвими контейнерами з можливістю роздільного збору сортованого сміття. 

Вибір остаточних місць розташування майданчиків здійснюється з наданих варіантів за 
погодженням з експлуатуючою організацією району, санітарно-епідеміологічною станцією та  
організацією, що здійснює вивіз сміття. 

Загальна потреба на розрахунковий період території проектування у закладах 
обслуговування прийнята виходячи з розрахункової чисельності населення 412 
мешканців. Для розрахунку прийнято укрупнений показник 412+18=0,430 тис. мешканців. 

Потреба території проектування з розрахунковим максимальним населенням до 
0,43 тисячі мешканців в основних об’єктах системи обслуговування населення становить: 

 

Найменування Всього 

Дитячий садок, місць  

Середня школа, місць 

Магазин продтоварів   м.кв. торг. площі 

Магазин  непродовольчих  товарів м.кв. торг.площі 

15 

60 

31 

15 

 
Мешканці проектованої житлової забудови на території ДПТ та мешканці сусідніх 

будинків використовуватимуть існуючу сформовану систему обслуговування даного 
району та проектовані вбудовані громадські об’єкти, розташовані безпосередньо на 
території проекту ДПТ. 

 
В ході даного аналізу було виявлено явну недостачу в районі проектування закладів 

дошкільного виховання дітей – дитячих дошкільних закладів для перебування дітей 
протягом усього дня (дитсадків) та набувших останнім часом популярності дошкільних 
дитячих закладів епізодичного перебування дітей - центрів розвитку дитини, дитячих 
освітніх та розважальних комплексів. Для ліквідації даного дефіциту пропонується  
розмістити в перших поверхах будинку на ділянці Б заклад дошкільного виховання 
неповного дня (центр розвитку дитини, дитячі групи неповного дня, дитячий садок 
неповного дня, тощо) на 20-30 дітей. З даного закладу слід передбачити виходи на 

вул.Стуса , а також виходи у внутрішній двір та зручний доступ до дитячого майданчику. 
 

Забезпечення кварталу проектування місцями у шкільних навчальних закладах 
забезпечується існуючими в районі проектування школами згідно раніше зазначеного листа 
управління освіти Львівської міської ради. 

 
Таким  чином район проектування добре забезпечується місцями у шкільних 

навчальних закладах і потребує збільшення потужності дитячих дошкільних закладів, що 
відображено у даному ДПТ та повинно бути враховано по розробленні наступних стадій 
проектування та програм соціально-економічного розвитку району. 

 
 

10.  ВУЛИЧНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ 
ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК. 

 
На території проектування існує сформована мережа вулиць загальноміського та місцевого 

значення. Як було сказано вище, територія проектування потребує реконструкції та покращення 
існуючої мережі проїздів та пішохідних проходів. Дане рішення обґрунтоване необхідністю 
забезпечення під‘їзд пожежних автомашин та іншої аварійної та спеціальної техніки до всіх будинків 
території проектування, необхідністю покращити мережу пішохідного руху і забезпечити скорочення 
шляху підходу мешканців до основних об‘єктів обслуговування , при будинкових майданчиків, 
зупинок громадського транспорту. 

Зупинки громадського транспорту (трамвай, автобус) знаходяться в радіусі пішохідної 
доступності від території проектування, по вул. Стуса і зберігаються в місцях їх сучасного 
розташування на весь розрахунковий термін ДПТ. 

  
Додатковою умовою містобудівного освоєння ділянки є забезпечення нормативної 

кількості машиномісць для проектованої житлової забудови , а саме: 
 
Для житлових будинків кількість автостоянок для постійного зберігання автотранспорту згідно 

Зміни №4 табл.7.4а до  ДБН 360-92** приймається для центральної зони міста в кількості: 1 
машиномісця на 1 двох- або більше кімнатну квартиру. Кількість машиномісць для однокімнатних 
квартир приймається з використанням коефіцієнта 0,5 (згідно примітки 1).  

Крім цього, згідно примітки 2, при будівництві в умовах реконструкції кількість машиномісць 
на квартиру, при відповідному обґрунтуванні допускається зменшувати на 20%. Для тимчасового 
зберігання автотранспорту (гостьові автостоянки) кількість машиномісць становить 0,1 машиномісце  
на одну квартиру.  
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В даному випадку, при кількості дво- та трикімнатних квартир – 105, та 
однокімнатних – 55, загальна кількість машиномісць для постійного зберігання 
автотранспорту становитиме:  

105 х 0,8 = 84;  
55 х 0,8 х 0,5= 22.  
Відповідно сумарно: 84+22=106 автомашин.  
Для тимчасового зберігання кількість гостьових автостоянок становитиме: 160 х   х 

0,1 =  16 машиномісць.   
Отже, для постійного зберігання автотранспорту необхідно 106 машиномісць, для 

тимчасового – 16 машиномісць (передбачено 2 тимчасові парковки по 10 машино-місць), 
що забезпечується влаштуванням проектованого підземного паркінгу на 50 машино-місць 
(в’їзди в автостоянку передбачається влаштувати з вул. Стуса) , та 5-ти відкритих 
автостоянок по 10 машино-місць, та 10 гаражів.  

Загалом кількість проектованих автостоянок в межах території проектування 
становить близько 130 машиномісць, що дозволить забезпечити потребу в машино-місцях 
мешканців проектованої житлової забудови, працівників та відвідувачів проектованих 
громадських будівель і частково покращити ситуацію з паркуванням автомашин 
мешканців та працівників існуючих житлових та громадських будинків. 

 
Крім того, для першочергового забезпечення мешканців стояночними місцями є можливість 

використання існуючої платної автостоянки на вул.. Липова Алея, 5 , де є наявний резерв стоян 
очних місць в кількості 41 машиномісця (довідка орендаря автостоянки – ТзОВ «КПФ «Карпати». 
№869 від 19.12.2013р). 

 
У випадку , якщо проектовану житлову забудову буде віднесено до програми «доступного 

житла» і категорія квартир передбачатиме меншу потребу у автостоянках (дозволяється ДБН 360-
92**) надлишкова частина територій автостоянок підлягають перепрофілювання на влаштування 
спортивних та відпочинкових майданчиків. 

       

Існуючі внутрішньо квартальні проїзди реконструюються з приведенням до 
нормативних  параметрів згідно ДБН з врахуванням складних умов реконструкцій. 
Проектом передбачається , що весь простір проектованого житлового кварталу із 
проїздами ,що ділять між собою проектовані групи забдови, визначається як 
житлова зона із перевагою рух пішоходів та велосипедистів. Відповідно на  усіх 
в‘їздах в квартал проектування передбачається встановити знак «житлова зона».  

В даній зоні (тобто на території кварталу) забороняється: 

а) транзитний рух транспортних засобів; 
б) стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями 
розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних 

транспортних засобів; 
в) стоянка з працюючим двигуном; 
г) навчальна їзда; 
ґ) рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що 
обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що 
проживають у цій зоні). 

 

Для максимального збереження озеленених площ та покращення екологічної ситуації 
пропонується влаштувати проектовані автостоянки на території кварталу  із покриттям 
із перфорованих плит замощення або газонних решіток ТТЕ . Інформація про газонні 
решітки приведена нижче. 
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Такі системи довго зберігають водопроникність, оскільки завдяки розподілу тиску по великій 
поверхні і тривалій рухливості решітки ґрунт не ущільнюється, таким чином, зберігаючи свою 
природну гідроактівность. 
   

Причиною повеней, які все частіше трапляються в останні десятиліття, у більшості випадків є 
сама людина. Зростаюче ущільнення грунту перешкоджає проникненню атмосферних опадів під 
землю і вони знову відводяться каналізацією у ріки, що призводить до швидкого підвищення рівня 
води. А якщо каналізаційні системи застарілі та не встигають впоратись з великою кількістю води, це 
призводить до руйнувань будівель та катастроф. 
Завдяки решітчатій структурі системи крізь неї проходить до 100 відсотків опадів, які рівномірно 
розподіляються при потраплянні в ґрунт. 

У верхніх 30 сантиметрах 1кв.м. грунту живуть більше 200 мільйонів рослин і тварин. Завдяки 
системі TTE® ця безцінна біомаса зберігається. Грунт залишається газо- і водопроникним! 

ё 
Верхній шар грунту виконує важливу фізичну і біохімічну функцію фільтрації, особливо по 
відношенню до шкідливих речовин, наприклад, стікаючому паливу або моторним оливам. Внаслідок 
того, що при установці системи TTE® не потрібно піднімати гумус, його функція фільтрації 
зберігається. 
При використанні системи TTE® грунт не «закорковується» і не ущільнюється. Таким чином, безцінні 
біологічні функції гумусового шару грунту, особливо важливі для водного балансу, зберігаються і 
захищаються. 
 

Окрім того ,такі системи мають ряд інших екологічних та технологічних переваг, зокрема : 
 

1) опір стистненню більший у 4-12 разів у порівнянні з іншими решітчастими системами  
2) у 2-4 рази більша власна вага (приблизно 20,5 кг/м2) у порівнянні з іншими решітчастими 

системами забезпечує довготривалу експлуатацію  
3) горизонтальне розподілення навантаження завдяки масивному з'єднанню  
4) відсутність зміщення по висоті завдяки системі з'єднання TTE®.  
5) висока жорсткість закручування за рахунок Т-подібного стикового з'єднання  
6) проста укладка, так як усі чотири сторони є однаковими  
7) швидкість укладки приблизно 150-200 м²/год одним робітником (на підготовленій основі та при 

підготовлених решітках (обрізаних за необхідністю)  
8) ребра шириною 9-10 мм витримують максимальне навантаження від шин (сила дотику при 

прискоренні/гальмуванні, повороті колес)  
9) відсутність блокування капілярів грунту на стоянках для легкових автомобілів у результаті 

відмови від несучого шару з щебеню  
10) оптимальне забезпечення газонів водою шляхом уникнення блокування капілярів  
11) високий ступінь озелення (площа покриття до 90%)  
12) великогабаритні секції 83 х 83 х 57 мм для забезпечення росту кореневої системи та захисту від 

корозії  
13) ідеально підходить для захисту коріння, наприклад для огородження поодиноких дерев  
14) незначні затрати на матеріали та будівництво (не укладається шар із щебеню товщиною до 30 cм, 

вартість якого 10-15 євро/м²)  
15) зменшення загальних витрат (+можливість економії на поверхнях вирівнювання, витратах на 

каналізацію та податку на стічні води)  
16) 100% атмосферних опадів проходить безпосередньо крізь систему  
17) озеленені площі витримують навантаження і не потребують особливого догляду  
18) зменшення викиду CO² до 80 % завдяки застосуванню невеликої кількості будівельної техніки та 

зменшенню кількості поставок матеріалів  
19) можливість комбінації з ФЕМ/галькою/травою 
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11. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, 
СПОРУД. 
 
Водопостачання: 
Існуюча забудова  забезпечена централізованим, цілодобовим водопостачанням від мереж міста . 
На проектний період проектована та існуюча забудова забезпечується водопостачанням шляхом 
підключення до водорозподільчих мереж міста. 
Розрахункові витрати води для проектованого кварталу складають орієнтовно 4 м3/добу для існуючої 
забудови та 90 м3/добу для проектованої. 

Разом з тим в проектованій та реконструйованій забудові  слід вжити заходів по 
встановленню сучасної водоощадної арматури та енергоощадних систем водоспоживання, що дасть 
змогу на 25% зменшити водоспоживання об‘єктів на території в цілому. 

Після проведення усіх проектних робіт їх необхідно погодити з «Львівводоканалом» та 
отримати технічні умови на проведення робіт. 
На території проектованої житлової забудови повинна бути забезпечена можливість протипожежного 
водопостачання. 
 
Каналізування: 

Забудова, що знаходиться на території проектованого кварталу забезпечена 
централізованим, водовідведенням на 100%. 

Даним проектом передбачається провести реконструкцію внутрішньо квартальних 
каналізаційних мереж в проектованому кварталі , в тому числі частковий перенос каналізаційного 
колектора діам. 1200 мм  з метою обходу проектованого будинку на ділянці А. 

Водовідведення існуючої та проектованої забудови прийнято по водоспоживанню.  
Після проведення усіх проектних робіт їх необхідно погодити з «Львівводоканалом» та отримати 
технічні умови на проведення робіт. 
 
Санітарна очистка: 

Санітарне очищення території проектованого кварталу передбачається по планово-регулярній 
схемі, з вивозом ТПВ та прибиранням прибудинкової території щодня. 
Накопичення ТПВ по проектованому кварталу складає – 129 т/рік, або 946 м3/рік. 

Розрахункова потреба у контейнерах для тимчасового зберігання ТПВ при змішаній системі 
збору складає – 6 контейнерів. 
Враховуючи санітарні вимоги кількість контейнерів потроюється, для зберігання трьохдобового 
накопичення ТПВ і складе 18 контейнерів. Склад і тип контейнерів повинні забезпечувати 
можливість сортування роздільного збору сміття. 

Для зберігання контейнерів передбачено спеціальний господарський майданчик з санітарно-
захисною зоною – 20 м. 

Господарський майданчик необхідно огородити спеціальною сіткою для запобігання 
розвіювання легких відходів по території та дашком, територія майданчика повинна бути з твердого 
покриття, спланована та від неї повинен бути організований відвід поверхневих вод. 

Прибирання території передбачається здійснювати силами територіального комунального 
підприємства, або ж іншими спеціалізованими службами відповідно до договорів. 
 
Теплопостачання: 

Існуюча садибна забудова забезпечена теплопостачанням від власних газових двохконтурних 
котлів. 
Теплопостачання на проектний період в розрахунковій потребі 2,553 Гкал/год передбачається 
здійснювати від індивідуальних двох контурних котлів або від власних дахових котелень для кожного 
будинку. 
Вид палива котлів визначається техніко економічним обґрунтуванням. 
В розділі тепло та газопостачання приведені розрахункові потреби  у природному газі та електриці 
на обігрів житлових площ. 
 
Газопостачання: 
Забудова, що знаходиться на території проектованого кварталу забезпечена централізованим 
газопостачанням на 100%. Газ використовується для приготування їжі, підігрів води та для опалення 
приміщень. 
Розрахункова потреба газу складає: 
- для приготування їжі і підігріву води 0,1075 млн.м3/рік; 57,2 м3/год; 
- для опалення    2,5533млн.м3/рік; 141,8 м3/год. 
Заживити проектованого споживача можливо до існуючої газорозподільчої мережі низького тиску. 
Для підключення необхідно на наступних етапах проектування отримати технічні умови у 
«Львівгазі». 

Слід зазначити, що проектом пропонується встановлення в проектованих будинках сучасних 
енергоощадних котлів, які в комплексі із терморегулюючими датчиками , застосуванням 
рекуператорів повітря та утепленням будинку із доведенням до нормативного рівня теплового опору, 
дозволять зменшити споживання газу орієнтовно на 20-25%. 
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Електропостачання: 

Громадська та житлова забудова проектованого району заживлена до існуючої розподільчої 
мережі 0,4 кВ. 

Електропостачання проектованого об’єкту, який віднесений до ІІІ категорії надійності 
можливо від існуючого ТП 6/0,4 кВ. 
Розрахункове електричне навантаження складає: 
- при варіанті влаштування в квартирах газових плит, газових котлів   -     153 кВ. 
- при варіанті облаштування квартир електроплитами до 8,5 кВ -   276 кВ. 
- при варіанті облаштування квартир   електроплитами до 8,5 кВ та опаленню на електроенергії   -
6 108 кВ. 
Вибір електрообладнання в квартирах проектованого об’єкту вирішується на стадії «техніко-
економічне обґрунтування» та згідно вимог замовника. 

Для зменшення загального енергоспоживання на перспективу Детальним планом території 
передбачається на території кожного об‘єкту розташувати дахові сонячні панелі та сонячні 
колектори. Зважаючи на державну політику щодо широкого впровадження та підтримки 
альтернативних джерел електроенергії, розвитку відновлюваних екологічно чистих технологій та 
ресурсів широке використання сонячних панелей для генерування електроенергії дозволить на 30% 
зменшити енергоспоживання на протязі розрахункового строку детального плану території. 

Для проведення наступних стадій проектування замовнику необхідно зробити техніко-
економічне обґрунтування та отримати технічні умови у «Львівобленерго». 
 
Телефонізація, радіофікація та інтернет. 
Розрахунок точок телефонних і радіо абонентів приймався по квартирно. 
Розрахункова кількість телефонних абонентів становить – 200 №№ на житловий і громадський 
сектор. 
Розрахункова кількість радіоточок приймається по розрахунках телефонних абонентів і становить 
відповідно - 200 №№ на житловий і громадський сектор. 
 Система провідного мовлення є необхідною в цілях цивільної оборони населення, оскільки ДСНС має 
доступ до сповіщення населення з державного провідного мовлення. 
Розрахунок точок підключення до інтернету для громадської забудови приймався поквартирно і 
становить – 160 точок., для громадської забудови з розрахунку систем «Wi-Fi» і орієнтовно складає – 
30 точок. 
 
 

12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВЕРТИКАЛЬНЕ 
ПЛАНУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ. 

 
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого 

використання та планувальної організації території, включені: 
- вертикальне планування території; 
- поверхневе водовідведення. 
Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталями 

через 1,0 м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також 
проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних 
перегинів поздовжнього профілю. На ділянках із складеною забудовою збережені існуючі ухили. 

Вертикальне планування території ДПТ запроектовано з врахуванням перспективної 
реконструкції вул.Стуса (проект інституту «Діпрокомунбуд»)  

З умов існуючого складного рельєфу та зменшення обсягів земробіт, для окремих проїздів 
прийнято максимально допустимі нормативами поздовжні ухили. З метою забезпечення стабільності 
схилів в місцях їх можливої підрізки, необхідно влаштувати локальні підпірні стінки з організацією 
пристінних дренажів. Детальне трасування, підбір конструкції підпірних стін та спосіб їх влаштування 
можливий лише після грунтовних гідро-геологічних вишукувань та розрахунків на наступній стадії 
проектування.    

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити поєднанням  відкритої та закритої 
мереж дощової каналізації. На ділянках з критичними ухилами, відкрита водовідводна мережа має 
бути запроектована їз влаштуванням кріплення русла (з використанням збірних лотків, перепадів, 
водобійних колодязів тощо). 
 
13. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН. 

 
При проектуванні кварталу передбачено комплексний благоустрій території, зокрема: 

благоустрій проїздів в червоних лініях, благоустрій внутрішніх двориків житлових будівель. Зокрема 
передбачається демонтаж некапітальних нежитлових одноповерхових будівель та нежитлових 
будівель у незадовільному технічному стані у внутрішніх подвір‘ях житлових кварталів в північно-
східній частині території проектування, та влаштування повноцінних внутрішніх просторів з 
відповідним благоустроєм, озелененням та під‘їздами до будинків. 
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14. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЗАХОДИ 
ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ. 

 
Територія проектування повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. 

Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення, 
покриття автостоянок – зелене покриття (дренажне). 

 

 
Враховуючи, що територія проектування знаходиться в унікальному місці 

ландшафтного середовища міста слід особливу увагу приділити озелененню території 
проектування, максимальному озелененню прибудинкових територій, використанню 
дренованого мощення , а також благоустрою існуючого витоку джерела біля ділянки «А» 
(зі сторони вулиці Стуса), де повинен бути виконаний каптаж джерела, мощення та 
озеленення прилеглої території. 

Крім того слід максимально озеленити простір між забудовою та вулицею Стуса (в 
тому числі розміщуючи зелені насадження між проектованими автостоянками) з метою 
додаткового шумо- та пило- захисту житлової забудови. 

 

 
Крім цього, проектом передбачається збільшення площ і кількості прибудинкових 

(дитячих,відпочинкових,спортивних) майданчиків для відпочинку населення та покращення якості 
зелених насаджень, комплексний благоустрій внутрішніх дворів із створенням локальних озеленених 
зон відпочинку мешканців. 

При розробленні ДПТ було виконано попередні (для містобудівної документації детальні 
розрахунки не виконуються) розрахунки інсоляції , які підтвердили , що в існуючій забудові можливе 
забезпечення нормативної тривалості інсоляції в умовах реконструкції. Вимога щодо забезпечення 
нормативної інсоляції є обов‘язковою до виконання при проектуванні і будівництві. 

Детальні розрахунки будуть виконані при робочому проектуванні будинків з 
врахуванням точної висоти та конфігурації всіх житлових секцій. Проект також передбачає 
озеленення та комплексний благоустрій внутрішніх дворів існуючої забудови. 

 
 Заходи цивільної оборони при проектуванні Детального плану території передбачені 
у мінімально необхідному для забезпечення цивільного захисту населення обсязі. 

 
Зокрема передбачено: 
1. Покращення і розвиток мережі проїздів та пішохідних алей з можливістю проїзду 

спецтехніки. Даний захід забезпечує доступ спеціальної (пожежної,швидкої,служби газу,міліції,тощо) 
до забудови на території кварталів ДПТ. 

2. Передбачено розташування сирени оповіщення населення про надзвичайні ситуації. 
Сирену передбачається встановити на даху проектованого будинку на ділянці «Б». 

3. Озеленена територія між забудовою та в парку  зарезервовані як місце збору населення 
при надзвичайних ситуаціях (евакуації, землетрусі, тощо) . Дана територія вільна від забудови і є 
оптимальною для даної функції з огляду відсутності загрози обвалу будинків чи споруд 

4. Передбачене використання підвального простору на території кварталу. Для укриття 
населення при надзвичайних ситуаціях в підвальних приміщеннях необхідне забезпечення 
розрахункової площі з розрахунку 0,6 м.кв. на 1 мешканця. В даному випадку основним місцем 
укриття населення передбачається підземний гараж проектованого житлового будинку на ділянці Б.  

5. Передбачено ремонт мережі гідрантів на території проектування ДПТ із відновленням 
роботи недіючих гідрантів . Крім того , робочими проектами житлових будинків слід передбачити 
розміщення нових пожежних гідрантів для проектованих будинків. 

6. В місцях розташування гідрантів передбачається встановлення дорожніх знаків та 
влаштування розмітки , що забороняють стоянку транспортних засобів на проїзній частині над 
пожежним гідрантом , що дозволить уникнути надзвичайних ситуацій , коли неможливо підключити 
до гідранту пожежний автомобіль через неправильно припаркований автомобіль. 

Таким чином даний комплекс проектних рішень дозволить забезпечити територію 
проектування необхідними заходами щодо цивільного захисту населення. 

 
Згідно вимоги діючих ДБН проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони 

на стадії ДПТ розробляються з врахування рішень розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного 
захисту (цивільної оборони)» (ІТЗ ЦЗ) генерального плану міста. Даний розділ виконується разом з 
розробленням генерального плану населеного пункту або після нього.  Рішення ІТЗ ЦЗ для даного 
кварталу будуть розроблені у складі розділу ІТЗ ЦЗ генерального плану. 

Зважаючи на відсутність на території ДПТ потенційно небезпечних об‘єктів , а також 
потенційних чинників надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру схема 
цивільного захисту в даному генеральному плані згідно завдання , погодженого Головним 
управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області не розробляється. 
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15. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ. 
 

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – до кінця розрахункового терміну генерального 
плану населеного пункту, в тому числі 1-ша черга – 5 років.   Черговість реалізації 
ДПТ наступна: 

 
1-ша черга . 

А) Будівництво житлового будинку на ділянці «Б» (кошти забудівника).  
Б) Будівництво дорожньо – транспортної мережі та облаштування інженерної інфраструктури 

кварталу. Будівництво передбачено  за  рахунок коштів міської ради та коштів залучених від 
забудовників в рамках програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури району. Реконструкція існуючої вуличної мережі) із 
заміною та реновацією інженерних мереж та монтажем сучасних обезшумлених трамвайних колій. 

В) Будівництво дублюючого проїзду вздовж вулиці Стуса (частково) (кошти забудовника). 
Г)  Виконання мінімально необхідного комплексу заходів цивільного захисту населення. 
Д) Благоустрій прибудинкової території (кошти забудовника).. 
Е) Перенос (частково) каналізаційного колектора (кошти забудовника).. 

 
2-га черга.  

А) Будівництво житлового будинку на ділянці «Б» (кошти забудівника).  
Б) Завершення будівництва дублюючого проїзду вздовж вулиці Стуса (кошти забудовника).. 
В) Благоустрій прибудинкової території (кошти забудовника).. 
Г) Благоустрій території між будинками , влаштування проїздів та спільних автостоянок (кошти 

забудовника та органу місцевого самоврядування). 
Д) Озеленення та благоустрій територій загального користування , благоустрій джерела (кошти 

забудовника та органу місцевого самоврядування). 
 
 
16. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ  МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 
Території визначені детальним планом для містобудівного освоєння, слід 

використовувати за функціональним призначенням. 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. 

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. 

Всі існуючі та проектовані підприємства повинні забезпечувати дотримання нормативних 
санітарно захисних зон. У випадку  якщо дотримання санітарно-захисних та охоронних зон існуючого 
об’єкта що спричиняє негативний вплив у сформованій забудові є неможливим то даний  об’єкт та 
житлова і громадська забудови , які знаходяться в зоні його впливу отримують статус 
невідповідності. Статус невідповідності може бути знятий одним з наступних шляхів: 
- Зміна технологій об’єкта що спричиняє негативний вплив із зменшенням СЗЗ 
- Зміна технологічних процесів об’єкта, що спричиняє негативний вплив із зменшенням СЗЗ в 

межах території підприємства; 
- Зміна виду діяльності (функціонального призначення) об’єкта із відповідним зменшенням або 

ліквідацією СЗЗ; 
- Винос об’єкта, що спричиняє негативний вплив на навколишню забудову; 
- Винос житлової забудови, що знаходиться в санітарно-захисних та охоронних зонах; 

 
Для перспективної містобудівної діяльності , на поза розрахунковий термін ДПТ, 

території в межах проектування ДПТ не передбачаються. Не задіяні для містобудівного 
освоєння території на перспективу визначені як території благоустрою та зелених 
насаджень загального користування і забудові не підлягають. 
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17. Основні техніко - економічні показники детального плану території  

(згідно ДБН Б.1.1-14:2012) 

 

 

 

Назва показників 
 

 

Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 
років до 7 

років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

Територія 

 

    

Територія в межах проекту 

у тому числі: 

га / % 4,14/100 4,14/100 4,14/100 

- житлова забудова 

  у тому числі: 

» 0,49/12 1,072/26 1,072/26 

а) квартали садибної забудови » 0,49/12 0,49/12 0,49/12 

б) квартали багатоквартирної забудови 

( з урахуванням гуртожитків) 

 

» 

- 0,5819/14 0,5819/14 

- ділянки установ і підприємств обслуговування ( крім 

підприємств і установ мікрорайонного значення) 

 

» 

- - - 

- зелені насадження ( крім зелених насаджень 

мікрорайонного значення) 

 

» 

2,37/57 1,15/28 1,15/28 

- вулиці, площі ( крім вулиць мікрорайонного значення) » 0,846/20 1,63/39 1,63/39 

Території ( ділянки ) забудови іншого призначення 
(ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, 

оздоровчої тощо) 

 
» 

- - - 

- інші території » 0,13/3 0,13/3 0,13/3 

Населення     

Чисельність населення, всього 

у тому числі: 

тис. осіб 0,018 0,430 0,430 

- у садибній забудові » 18 18 18 

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 

гуртожитків) 

» - 412 412 

Щільність населення  люд./га 4,3 103,9 103,9 

у тому числі:     

- у садибній забудові » 4,3 4,3 4,3 

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків) 

» - 99,5 99,5 

Житловий фонд     

Житловий фонд, всього тис. м2 

загальної 
площі / % 

0,64/100 17,34/100 17,34/100 

- садибний тис. м2/ % 0,64/100 0,74/4 0,74/4 

- багатоквартирній » - 16,6/96 16,6/96 

Середня житлова забезпеченість  

у тому числі: 

м2/люд 35,5 40,3 40,3 

- у садибній забудові 

 

» 35,5 41,1 41,1 

- у багатоквартирній (з урахуванням гуртожитків) » - 40,3 40,3 

Вибуття з житлового фонду 
 

тис. м2 
загал. площі 

- - - 

Житлове будівництво, всього: »  16,7 16,7 

у тому числі за видами: 

 

квартира 

(будинків) 

- 168 168 

- садибна забудова (одноквартирна забудова) 

 
 

тис. м2/ 

будинків 

- - - 
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Назва показників 
 

Існуючий  

стан 
 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 
3років до 7 

років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

- багатоквартирна забудова » - 16,6 16,6 

із неї: »    

- малоповерхова (1-3 поверхи) » - - - 

- середньоповерхова (4-5 поверхів) » - - - 

- багатоповерхова забудова ( 6 поверхів та вище) » - 16,6 16,6 

у тому числі: »  16,7 16,7 

- 6-9 » - 3,13 3,13 

- 10 і вище » - 13,47 13,47 

Житлове будівництво за рахунок проведення 
реконструкції існуючої забудови 

тис. м2 - 0,1 0,1 

Установи та підприємства обслуговування     

Дошкільні навчальні заклади місць - 20 20 

Загальноосвітні навчальні заклади учнів - 60 (потреба) 60 (потреба) 

Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - - 

Поліклініки відв. у зміну - - - 

Спортивні зали для загального користування м2 підлоги - - - 

Відкриті площинні споруди у житловому кварталі 

(мікрорайоні) 

га - - - 

Приміщення для фізкультурно - оздоровчих занять у 

житловому кварталі (мікрорайоні) 

м2 заг. площі - 400 400 

Бібліотеки тис. од.збер. - - - 

Магазин м2 торг. пл. - 200 200 

Підприємства громадського харчування місць - 30 30 

Установи побутового обслуговування роб. місць - 6 6 

Оздоровчі установи місць - 4 4 

Вулично-дорожня мережа та міський 

пасажирський транспорт 

    

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього 

(існуюча, будівництво)     
у тому числі: 

км 0,77 1,1 1,1 

- магістральні вулиці  загальноміського значення » 0,43 0,43 0,43 

і- магістральні вулиці районного значення » - - - 

Кількість транспортних розв`язок у різних рівнях од. - - - 

Кількість підземних та надземних пішохідних переходів » 1 1 1 

Щільність вулично-дорожньої мережі, всього:   

у тому числі: 

км/км2 18 26 26 

- магістральної мережі  1 10 10 

Протяжність ліній наземного громадського транспорту  
(по осях вулиць) всього: 

у томі числі: 

 0,517 0,903 0,903 

- трамвай » - 0,39 0,39 

- тролейбус » - - - 

- автобус » 0,517 0,517 0,517 

Щільність мережі наземного громадського транспорту 
(по осях вулиць)  

км/км2 12 22 22 

Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів маш.-місць 5 65 65 

Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів » - - - 

Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) 

зберігання легкових автомобілів 
 

 

маш.-місць - 70 135 



 28

 

Назва показників 
 

Існуючий  

стан 
 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 
3років до 7 

років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

Інженерне обладнання     

Водопостачання      

Водоспоживання, всього тис.м3/ добу 0,004 0,064 0,094 

Каналізація     

Сумарний об`єм стічних вод » 0,004 0,064 0,094 

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт 0,05 0,176 0,276 

у тому числі на комунально-побутові послуги » 0,04 0,176 0,276 

Кількість квартир, що обладнані електроплитами од. - - - 

Газопостачання     

Витрати газу всього млн.м3/ рік 0,008 1,8 2,66 

- у тому числі на комунально-побутові послуги » 0,008 1,8 2,66 

Протяжність газових мереж (будівництво) км - - - 

Теплопостачання     

Споживання сумарне Гкал/год - 1,85 2,55 

Протяжність мереж (будівництво, перекладання) км - 0,55 0,55 

Інженерна підготовка та благоустрій     

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної 
підготовки з різних причин 

га / % до 
тер. 

- 0,9/21 0,9/34 

Протяжність закритих водостоків км - 0,5 0,5 

Охорона навколишнього середовища  - - - 

Санітарно-захисні зони, всього га - - - 

- у тому числі озеленені » - - - 

Орієнтована вартість будівництва  (в цінах 2013р.)   108,8 110,36 

Загальна вартість житлово-цивільного будівництва 
у тому числі: 

млн. грн.  100 100 

- житлове »  88 88 

- установи та підприємства обслуговування » - 12 12 

Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт 
у тому числі: 

» - 7,73 9,15 

- вулично-дорожня мережа, всього »  4,3 5,2 

- автомобільні тунелі млн. грн. - - - 

- транспортні розв`язки в різних рівнях » - - - 

- автостоянки і гаражі » - 3,43 3,95 

Інженерне обладнання, всього   :             у тому числі: »  1,07 1,21 

- водопостачання » - 0,11 0,11 

- каналізація » - 0,35 0,35 

- електропостачання » - 0,2 0,3 

- зв`язок і сигналізація » - 0,1 0,1 

- газопостачання » - 0,13 0,13 

- теплопостачання » - - - 

- інженерна підготовка » - 0,06 0,06 

- дощова каналізація » - 0,12 0,16 
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ПРИМІТКА: 
 
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19)  у 

складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для 
містобудівних потреб. 

Даний проект землеустрою, а також додаток у форматі ДМФ для включення в 
містобудівний кадастр ,  розробляються згідно окремої угоди ліцензованою 
землевпорядною організацією. 
      
 Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план 
території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань 
визначено постановою Кабінету міністрів України. 
 Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його   
розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих друкованих  засобах  
масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу,  крім частини,  
що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  Зазначена  
частина  може включатися до складу детального плану території як окремий розділ.  
 
      Виконавчий орган міської ради забезпечує оприлюднення  детального  плану  території  
протягом 10 днів з дня його затвердження.  
 Детальний план території  розглядається  і  затверджується виконавчим органом  міської  
ради  протягом 30 днів з дня його  подання,  а  за  відсутності  затвердженого  в установленому  цим  
Законом  порядку  плану  зонування території - відповідною сільською, селищною, міською радою.  
 
 Детальний план території не підлягає експертизі.  
 
 
 

18.        ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ ТА МАТЕРІАЛІВ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ. 
 

1. Рішення  № 583  виконавчого комітету Львівської міської ради від 12.07.2013р. 

2. Завдання на розроблення детального плану території 

3. Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони) при виконанні ДПТ. 

4. Генеральний план міста Львова,  розроблений  ДП ДІПМ «Містопроект» у 2008 році  , затверджений 
30 вересня 2010 року Ухвалою Львівської міської ради № 3924. 

5. Лист Львівського апеляційного адміністративного суду №К-1725 від 26.07.2013р. 

6. Лист Львівського апеляційного адміністративного суду №К-1795 від 06.08.2013р. 

7. Геодезичне знімання М 1:500. 

8.  Натурні обстеження та фотофіксація території , виконана в ході роботи над проектом у 2013 – 14 рр. 

9. Державні акти на право власності на земельні ділянки  

10. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Стуса (біля будинку №12) , 
розробник ДП «Центр державного земельного кадастру», 2013р. 

11. Протокол  засідання  конкурсної комісії по вибору виконавця робіт по розробці детального плану 
території у межах вул. В. Стуса, вул. Тернопільської та парку «Залізна Вода» у м. Львові від 06 
серпня 2013 року. 

12. Опис меж парку «Залізна Вода». 

13. План земельної ділянки по вул.. Стуса, 22а у м. Львові для попереднього погодження. 

14. Довідка №869 від 19 грудня 2013р. видана ТзОВ «КПФ «Карпати» , щодо місць на платній 
автостоянці на вул. Липова Алея , 5. 

15. Матеріали розгляду пропозицій , поданих в рамках громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розробки ДПТ. 

16.  
 
 

 
   19.    ДОДАТКИ 
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ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 
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Міністерство регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України 

 Державний інститут проектування міст “Містопроект” 
 Ліцензія АВ № 557476 дійсна до 28 грудня 2015 р. 
 

 
Об’єкт:  735-13   

 

Замовник: Управління архітектури  

Департаменту містобудування Львівської міської ради 
 

 

 

 

ДОДАТОК  до  
 

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 
вул. В.Стуса, вул. Тернопільської 

та парку “Залізна вода” у м. Львові. 
 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ    (ЗОНІНГ) 
ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ 

 
 

 
 

 

 
 

Адреса: вул. Генерала Чупринки, 71 , 79044  Львів 

Е-пошта: mistoproekt.apm2@gmail.com           

Телефон: (032)238-97-08 , факс (032)238-97-07                                                                                             Львів – 2013 
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Перелік  містобудівних умов та обмежень 

  1.  Назва зони: 
2.  Площа зони: 
3. Гранично допустима висота будівель: 
4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки : 
5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови), максимально допустима щільність забудови земельної ділянки 

(метрів корисної площі на 1 га): 
6. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: 
7. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів,  

прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони): 
8. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд: 
9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 

10. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008  

"Інженерні вишукування для будівництва": 
11.   Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою): 
12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 

 

13. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту: 
14. Вимоги щодо охорони культурної спадщини: 

  

  

 

Житлові зони 
Ж-1  –  садибної забудови 
Ж-3  –  змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови 

 

Комунально-складські зони 

КС-5-1 комунальноскладська зона розміщення об’єктів, від яких не встановлюється СЗЗ; 

 

Зони  транспортної інфраструктури 
ТР-3 – зона транспортної інфраструктури 
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Зона  
кварталу  
забудови 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: 
(згідно переліку) 

Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

Ж-1 

1. Назва зони: Садибна житлова забудова Зона індивідуальної житлової забудови виділена для 
забезпечення правових умов формування житлових районів 
низької щільності забудови – окремо стоячих житлових 
будинків садибного типу і блокованих житлових будинків 
поверховістю не вище 3-х поверхів з земельними ділянками, з 
мінімально дозволеним набором послуг місцевого значення.  

Переважні види забудови та іншого використання 
земельних ділянок: 

- Одноквартирні житлові будинки окремостоячі, з 
присадибною ділянкою; 

- Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з 
присадибною ділянкою.  

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання: 

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні); 

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і 

окремостоячі; 

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних 

місць, вбудовані і окремостоячі; 

- Аптеки; 

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, 

перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування; 

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, 

господарські; 

- Об’єкти пожежної охорони; 

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури; 

- Сквери, алеї;  
- Майданчики для сміттєзбірників; 

- Гостьові (тимчасові) автостоянки; 

- Сади, городи; 

- Квітники, палісадники. 

 

2. Площа зони: 0,798 га (орієнтовно) 

3. Гранично допустима висота 
будівель: 

3 пов.  

4. Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки : 

 30 % 

5. Максимально допустима 
щільність  населення  (для  
житлової забудови): 

100 чол/га 

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

по червоній лінії; 

7.  Планувальні обмеження: передбачити нормативні санітарні та пожежні 
розриви згідно ДБН 360-92** та ДСП-173; 
Витримати охоронні зони пам’яток історії та 
архітектури відповідно до вказівок Управління 
охорони історичної спадщини м. Львова. 

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 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.; 

9. Охоронювані зони інженерних 
комунікацій:  

згідно додатку 8.2. ДБН 360-92**; 

10.  Вимоги до необхідності  
проведення  інженерних  
вишукувань: 

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

11.  Вимоги  щодо  благоустрою 
: 

передбачити озеленення, посадку квітників, 
дерев, тощо. Передбачити вертикальне 
планування ділянки, влаштування лавок, 
зовнішнього освітлення, тощо. 
 

12. Забезпечення умов 
транспортно-пішохідного 
зв'язку:  

Передбачити заїзд на ділянку з існуючої мережі 
проїздів 
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13.  Вимоги   щодо  
забезпечення  необхідною  
кількістю  місць  
зберігання автотранспорту: 

Не менше ніж 1 машиномісце на будинок.  
Допустимі види забудови та іншого використання 

земельних ділянок: 
- Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів; 
- Культові споруди; 
- Відділення, дільничні пункти міліції; 
- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного 

зв’язку; 
- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і 

обслуговування населення; 
- Гаражі окремостоячі, боксові; 
- Майданчики для вигулу собак; 
- Господарські будівлі на присадибній ділянці; 
- Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без 

порушення принципу добросусідства, санітарних і 
пожежних норм; 

- Теплиці, оранжереї. 
 

14.  Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини: 

 Розташування в зоні історичного ареалу. 
Проектування реконструкції із збільшенням 
об‘ємів забудови здійснювати на підставі 
історико-містобудівного обґрунтування та 
погодження з уповноваженим органом охорони 
культурної спадщини ; 

 
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  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. 
Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до 
існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних 
обґрунтувань. 
3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету 
Львівської міської ради. 
 

Зона  
кварталу  
забудови 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: 
(згідно переліку) 

Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

КС-5-
1 

1. Назва зони: Комунальноскладська зона розміщення об’єктів, 
від яких не встановлюється СЗЗ; 

 
Комунальноскладська зона розміщення об’єктів, від яких 
не встановлюється СЗЗ; 
 
Допустимі види забудови 

- адміністративні та побутові приміщення; 
- гостьові стоянки 
- зелені насадження 

 

2. Площа зони: 0,4 га (орієнтовно) 
  

 
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  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. 
Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до 
існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних 
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обґрунтувань. 
3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету 
Львівської міської ради. 
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Зона  
кварталу  
забудови 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: (згідно переліку) Переважні, допустимі та супутні види 
забудови та іншого використання 
земельних ділянок 

 

 
 
 
 
 
 
Ж-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Назва зони: змішаної житлової забудови середньої поверховості та 
громадської забудови 

Зона багатоквартирної квартирної житлової 
забудови виділена для забезпечення правових 
умов формування кварталів багатоквартирних 
житлових будинків 5-9  поверхів з високою 
щільністю забудови, а також відповідних об’єктів 
повсякденного обслуговування місцевого рівня, 
некомерційних комунальних підприємств,  
скверів,  ігрових  спортивних  майданчиків. 

 
Переважні види забудови та іншого 
використання земельних ділянок: 

- Багатоквартирні житлові будинки 5-9  
поверхів  
Супутні  види забудови  та  іншого  
використання: 

- Магазини товарів першої необхідності, 
вбудовані і окремостоячі; 

- Заклади громадського харчування до 25 
посадочних місць, вбудовані і 
окремостоячі; 

- Аптеки; 
- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні 

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

- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих 
занять (вбудовані); 

- Приміщення для культурно-масової роботи 
і аматорської діяльності (вбудовані); 

- Майданчики дитячі, спортивні, 
відпочинкові, господарські; 

- Сквери, алеї; 
- Гостьові (тимчасові) автостоянки; 

2. Площа зони: 0,58  га (орієнтовно) 

3. Гранично допустима висота 
будівель: 

5 пов.  

4. Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки : 

 50% 

5. Максимально допустима 
щільність  населення  (для  
житлової забудови): 

450 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 , проектованих проїздів 

7.  Планувальні обмеження: Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих), 
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 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173; 

9. Охоронювані зони інженерних 
комунікацій:  

Згідно додатку  8.2. ДБН 360-92**; 

10.  Вимоги до необхідності  
проведення  інженерних  
вишукувань: 

виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні 
вишукування; топогеодезичне знімання виконати із 
нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з 
експлуатуючими службами. 
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Ж-3 
 

11.  Вимоги  щодо  благоустрою 
: 

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. 
Зарезервувати ділянки  та влаштувати нормативно-необхідну 
кількість побутових, дитячих, спортивних майданчиків для 
кварталів забудови. 
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. 

- Квітники, палісадники; 
- Об’єкти і будівлі інженерної 

інфраструктури. 
Допустимі види забудови та іншого 
використання земельних ділянок: 

- Окремостоячі багатоквартирні житлові 
будинки баштового типу до 12 поверхів. 

- Будинки-інтернати для людей похилого 
віку та інвалідів; 

- Готелі,  хостели; 
- Поліклініки, амбулаторії, диспансери без 

стаціонару; 
- Спортивні зали, басейни, площинні 

спортивні споруди; 
- Клубні установи, центри дозвілля, 

танцювальні зали; 
- Позашкільні заклади; 
- Культові споруди, каплиці; 
- Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих 

будівлях; 
- Офісні приміщення (вбудовані); 
- Відділення, дільничні пункти міліції; 
- Поштові відділення, пункти телефонного та 

телеграфного зв’язку; 
- Відділення банків; 
- Житлово-експлуатаційні і аварійно-

диспетчерські служби; 
- Об’єкти пожежної охорони; 
- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони 

роздрібної торгівлі і обслуговування 
населення; 

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки; 
- Гаражі окремостоячі, боксові; 
- Гаражі манежного типу підземні; 
- Гаражі манежного типу наземні; 
- Майданчики для вигулу собак; 
- Майданчики для сміттєзбірників; 
- Громадські туалети. 

 

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: 

Розташування в зоні історичного ареалу. Проектування 
нового будівництва , реконструкції із збільшенням об‘ємів 
забудови здійснювати на підставі історико-містобудівного 
обґрунтування та погодження з уповноваженим органом 
охорони культурної спадщини ; 
 

 
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  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. 
Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до 
існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних 
обґрунтувань. 
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3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету 
Львівської міської ради.
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Зона  
кварталу  
забудови 

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: 
(згідно переліку) 

Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого 
використання земельних ділянок 

ТР-2 

1. Назва зони: Зона транспортної інфраструктури Зони  транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа). 

Відносяться  території вулиць, майданів (у межах 
червоних ліній)  доріг. 

Переважні види забудови та іншого використання 
земельних ділянок: 

- проїзна  частина; 
- тротуари   
- розділювальні  і  технічні  смуги; 
- велодоріжки; 
- лінії  громадського  транспорту. 

Супутні  види забудови  та  іншого  використання: 

- засоби  регулювання  вуличного   руху  (дорожні  
знаки,  світлофори,  бар'єрне 
обладнання 

- засоби  освітлення  вулиць; 
- підземні  інженерні  комунікації  і  споруди; 
- наземні  пішохідні  переходи; 
- підземні  та  надземні  пішохідні  переходи; 
- зупинки  громадського  транспорту. 

Допустимі види забудови та іншого використання 
земельних ділянок: 

- наземні  та  надземні  інженерні комунікації; 
- озеленення  розділювальних  і  технічних  смуг; 
- рекламні  щити,  установки,  розтяжки,  тощо; 
- малі  архітектурні  форми,  кіоски,  ятки; 
- тимчасові  стоянки  автотранспорту; 
- тимчасові  стоянки  для  велосипедистів; 
- споруди  АЗС  - тимчасово. 
- пішохідні бульвари. 

 

2. Площа зони: 2,36 га (орієнтовно) 
  

 

 

 


