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Проект «Перепланування вулиць Львова на безпечні та екологічно чисті» спрямований на аналіз викликів і проблем, 
а також підготовку пропозицій з розвитку вуличної інфраструктури для підвищення безпеки руху, зручності 
пересування та адаптації до кліматичних змін, а також сприяння зниженню викидів парникових газів. Проект 
фінансується Gap Fund, що є мультидонорською ініціативою Німеччини та Люксембургу, виконавцями якої є 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у партнерстві з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 

та Світовим банком (WB). 
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1 - ВСТУП 

1.1 - Мета та завдання Звіту 

Звіт підготовано Консультантом в рамках виконання Етапу 2 проекту «Перепланування вулиць Львова 
на безпечні та екологічно чисті» (лот 1: Любінська – Кульпарківська) з метою узагальнення результатів 
огляду території, вивчення наданих документів та інформації, а також результатів семінару із 
зацікавленими сторонами.  

Звіт покриває такі завдання: 
▬ Аналіз наданих матеріалів, документації, а також публічної інформації; 
▬ Фіксування виявлених проблем та прогалин під час огляду території; 
▬ Формування зведеного переліку проблем та прогалин з міською мобільністю та безпекою 

дорожнього руху; 

▬ Формування графічних матеріалів для візуалізації виявлених проблем; 
▬ Звіт про семінар із зацікавленими сторонами. 

 

 



 
ЛОТ 1: ЛЮБІНСЬКА – КУЛЬПАРКІВСЬКА 

ЕТАП 2 – ДОКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 5/31 

27 грудня 2022 року 

  

2 - АНАЛІЗ НАДАНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

2.1 - Рішення виконавчого комітету 

Консультант проаналізував окремі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, які можуть 
мати безпосередній вплив на безпеку руху та питання міської мобільності. 

Рішення № 994 від 03.11.2017 
Назва рішення: «Про надання ЛКП “Львівавтодор“ функцій замовника робіт з проектування будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об’єктів у м. Львові у рамках реалізації проекту Європейського 
інвестиційного банку та Міністерства інфраструктури України “Безпека дорожнього руху в містах 
України“ у м. Львові, який планується фінансувати за кредитні кошти». 

Це рішення визначає перелік заходів у рамках реалізації проекту Європейського інвестиційного банку: 
▬ Зміни, скеровані на громадський транспорт та його користувачів. 
▬ Заходи у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. 
▬ Заходи з реорганізації перехресть (каналізування потоків транспорту, встановлення нових та 

оновлення існуючих світлофорних об’єктів, організація кільцевих перехресть тощо). 
▬ Заходи з підвищення комфорту пішохідного руху. 
▬ Розширення велоінфраструктури. 
▬ Комплексні схеми організації руху у житлових районах. 
▬ Комплексні схеми організації руху на магістральних вулицях. 
▬ ІТ інфраструктура (камери автоматичної фіксації порушень, вимірювання швидкості, електронні 

табло тощо). 

Однак це рішення не містить конкретного переліку проектів чи дій, які повинні бути виконані у районі 
проектування, а є більше рамковим документом, який визначає основні цілі і заходи проекту 
Європейського інвестиційного банку. 

Рішення № 634 від 24.07.2020 
Назва рішення: «Про затвердження Положення про процедуру запровадження тимчасових змін до 
вуличного простору м. Львова». 

Це рішення визначає  процедуру запровадження тимчасових змін до вуличного простору засобами 
тактичного урбанізму, описуючи приклади можливих заходів, однак також не містить конкретного 
переліку проектів чи дій, які повинні бути виконані у районі проектування. 

Рішення 812 від 30.08.2019 
Назва рішення: «Про додаткові вимоги до проектування і виконання робіт під час нового будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої мережі та інших елементів 
благоустрою м. Львова». 

Це рішення визначає перелік вимог, які висуваються до проектно-кошторисної документації, що 
доповнюють нормативні вимоги державних будівельних норм та стандартів. Містить як вимоги 
загального характеру, так і конкретні до проїзної частини, пішохідної та велосипедної інфраструктури, 

зупинок громадського транспорту, вуличного озеленення, а також до технічних засобів регулювання 
дорожнього руху. Як і попередні рішення, тут відсутній конкретного перелік проектів чи дій, які повинні 
бути виконані у районі проектування. 

Рішення № 816 від 22.09.2021 
Назва рішення: «Про розвиток велосипедної мережі та підготовку Програми розвитку велосипедної 
мережі та інфраструктури Львівської міської територіальної громади до 2030 року». 

Це рішення визначає перелік робіт, які повинні бути виконані у 2022 році з метою підвищення зв’язності 
велосипедної мережі, а також встановлює необхідність затвердження Програми розвитку велосипедної 
мережі та інфраструктури Львівської міської територіальної громади до 2030 року. 
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При цьому рішення містить окремі конкретні заходи у районі проектування, зокрема: 
▬ Облаштувати велосмуги на вул. Кульпарківській у частині Залізничного району; 

▬ Облаштувати велосмуги на вул. Кульпарківській у частині Франківського району. 

Рішення № 815 від 22.09.2021 
Назва рішення: «Про затвердження Плану дій з реалізації Плану сталої міської мобільності Львова до 
2024 року». 

Це рішення додатково закріплює пріоритети плану сталої міської мобільності, конкретизує виклики у 
міській мобільності та напрями їх подолання, а також визначає план дій з реалізації Плану сталої міської 
мобільності Львова до 2024 року з поділом заходів на 5 категорій: стратегічні, регуляторні, 
інфраструктурні, інституційні та комунікаційні. Крім цього, план дій встановлює необхідність щорічного 
моніторингу його виконання. До кожного із заходів подано окремі конкретні завдання, які повинні бути 
реалізовані до 2024 року. 

При цьому рішення, хоч і містить окремі конкретні заходи чи проекти, однак жодне з них не стосується 
ділянки проектування. 

 

2.2 - Ухвали Львівської міської ради 

Ухвала № 4728 від 11.03.2019 
Назва ухвали: «Про затвердження Переліку напрямків розширення мережі міського електричного 
транспорту у м. Львові». 

Ухвала визначає перспективні напрями розширення трамвайних та тролейбусних ліній у Львові для 
забезпечення комплексного інноваційного розвитку транспорту, оновлення міського транспорту з 
переважним переходом на електротранспорт, впровадження економічних та інших заходів, 
стимулювання використання у містах екологічно більш чистих видів транспорту. 

У районі проектування передбачено будівництво тролейбусної лінії на вул. Кульпарківській (від 
вул. Антоновича до вул. Городоцької), однак станом на 2022 рік ця лінія вже збудована, і по ній курсує 
маршрут 38. Влаштування інших трамвайних чи тролейбусних ліній ухвалою не передбачено. 
 

  

2.3 - Рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху 

Серед усіх рішень, прийнятих міською комісією з безпеки дорожнього руху, викоремлено лише такі, які 
одночасно відповідають двом критеріям: 

▬ впроваджують принципові зміни щодо безпеки дорожнього руху (напр., новий пішохідний 
перехід, нова зупинка громадського транспорту тощо, але не встановлення дорожніх дзеркал чи 
знаків, що не змінюють усталений режим руху); 

▬ прийняті комісією, однак з різних причин ще не впроваджені на практиці. 

Крім цього, Консультант проаналізував також рішення, які були відхилені комісією, однак, на думку 

Консультанта, є важливим джерелом інформації для виявлення проблемних місць з точки зору безпеки 

дорожнього руху чи міської мобільності. 

Рішення від 22.09.2021, протокол 10, питання 05:  
Комісія більшістю голосів відхилила цю пропозицію (обмеження паркування на вул. Зв’язкова). 
Управлінню транспорту обстежити цю вулицю на предмет можливості облаштування там платного 
паркування. 
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Рішення від 23.12.2021, протокол 12, питання 14:  
Залізничній районній адміністрації облаштувати розв’язку roundabout на кільцевому перехресті 
Кульпарківська – Володимира Великого. Франківській районній адміністрації облаштувати розв’язку 
roundabout на кільцевому перехресті Кульпарківська - Наукова. 

Рішення від 21.12.2016, протокол 16, питання 20:  
Департаменту житлового господарства та інфраструктури спланувати виділення коштів 
ЛКП "Львівавтодор" для облаштування світлофорного об'єкту на перехресті вул. Любінська-Караджича. 
Роботи по встановленню провести в першому кварталі 2017р. 

Рішення від 07.04.2021, протокол 03-01, питання 05:  
ЛКП “Львівавтодор” замовити проектно-кошторисну документацію для даного проекту. Роботи провести 
за наявності фінансування. Термін до 31.12.2021 (ділянка вул. Кульпарківська (від вул. Наукова до 
вул. Трускавецька). 

Рішення від 21.11.2018, протокол 11, питання 08:  
Франківській та Залізничній районним адміністраціям облаштувати смуги громадського транспорту на 
вул. Кульпарківській відповідно до поданої схеми. Забезпечити лівий поворот з даної вулиці на 
вул. Перфецького через проїзд біля буд. №140 та №158, заборонивши лівий поворот на 
вул. Перфецького. 

 

2.4 - Проекти-переможці громадського бюджету 

Консультант проаналізував також проекти громадського бюджету, які прямо чи опосередковано 
стосуються безпеки дорожнього руху чи міської мобільності, а також набрали необхідну кількість голосів 
та повинні бути реалізовані, однак через обмеження воєнного стану чи інші причини все ще досі є 
нереалізованими (мають статус «на реалізації»). 

Облаштування громадського простору в сквері на перетині вулиць Героїв УПА та Кульпарківської 
Посилання на проект – https://lviv.pb.org.ua/projects/archive/202/show/162. Проект передбачає 
реконструкцію скверу, розташованого в межах перехрестя. З точки зору мобільності та безпеки руху 
оновлення простору та поява додаткових активностей у цьому сквері може стимулювати додатковий 
пішохідний та велосипедний рух, відвідування скверу батьками з малими дітьми тощо. Тому вимоги щодо 
доступності та безпеки руху навколо цієї локації є високими (особливо зважаючи на те, що цей сквер є 
найближчою зеленою зоною до новобудов, що виникли на території колишнього заводу «Кінескоп»). 

Облаштування скверу на Кульчицької, 18 

Посилання на проект – https://lviv.pb.org.ua/projects/archive/782/show/70. Проект передбачає 
ревіталізацію наявної зеленої зони із перетворенням її на повноцінний сквер, який прилягатиме до вул. 
Кульчицької. Це в свою чергу стимулюватиме додатковий пішохідний та велосипедний рух, хміну 
усталених напрямів пішохідного руху, відвідування скверу батьками з малими дітьми тощо. Тому вимоги 
щодо доступності та безпеки руху поблизу цієї локації є високими.  

Сучасне безпечне подвір’я СЗШ №40 м. Львова 

Посилання на проект – https://lviv.pb.org.ua/projects/archive/782/show/128. Проект передбачає оновлення 
пришкільної території (нове покриття доріжок, водовідведення, місця відпочинку тощо). Одним з 
можливих наслідків цього проекту щодо мобільності є створення мережі внутрішньоквартальних 
пішохідних зв’язків в межах району з мінімальною кількістю перетинів з транспортом. Крім цього, 
оновлення пришкільної території може стимулювати додатковий рух пішоходів, батьків з дітьми тощо, 
тому питання забезпечення безпеки руху на прилеглій вуличній мережі є вкрай важливим. 

 

https://lviv.pb.org.ua/projects/archive/202/show/162
https://lviv.pb.org.ua/projects/archive/782/show/70
https://lviv.pb.org.ua/projects/archive/782/show/128
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2.5 - Підтримані петиції мешканців до Львівської міської ради 

Консультант проаналізував також і петиції мешканців до Львівської міської ради, які набрали необхідну 

для розгляду кількість голосів та стосуються питань мобільності та безпеки дорожнього руху. 

Влаштувати заїзди до житлового комплексу на вул. Героїв УПА, 73В та демонтувати встановлені 
обмежувальні конструкції 
Статус петиції – підтримано міською радою. Посилання на петицію – https://petition.e-

dem.ua/lviv/Petition/View/1651. Петиція передбачає забезпечення доступу до кварталу новобудов, 
розташованих на території колишнього заводу «Кінескоп» між вулицями Антоновича та Героїв УПА 
(станом на момент написання петиції та на момент обстеження території Консультантом функціонував 
лише заїзд з вул. Героїв УПА, при цьому його функціонування не повною мірою підкріплено дорожніми 
знаками та світлофорами; інші заїзди не є загальнодоступними). З точки зору проекту вкрай важливо 
упорядкувати функціонування наявного заїзду, оскільки він примикає до перехрестя вул. Кульпарківської 
та вул. Героїв УПА в межах ділянки проектування. 

Реконструкція частини каналізаційного колектора, що проходить через Скнилівський парк 

Статус петиції – підтримано міською радою. Посилання на петицію – https://petition.e-

dem.ua/lviv/Petition/View/1398. Петиція передбачає ремонт каналізаційного колектора на території 
Скнилівського парку. Хоча петиція безпосередньо не стосується питання мобільності чи безпеки руху, 
однак вона звертає увагу на те, що Скнилівський парк є занедбаним і некомфортним для частого 
використання його пішоходами чи велосипедистами. Ремонт колектора може стимулювати певні зміни 
на території парку, що в свою чергу зумовить додатковий рух пішоходів, батьків з дітьми тощо. Тому 
питання забезпечення безпеки руху на прилеглій вуличній мережі потребуватиме додаткової уваги. 

 

2.6 - Проектно-кошторисна документація 

Консультант проаналізував наявну проектно-кошторисну документацію щодо об’єктів, які розташовані 
в межах ділянки проектування. В межах ділянки проектування чи поруч з нею заплановані низка 
капітальних ремонтів чи реконструкцій вулиць, площ та перехресть, які теж вплинуть на доступність 
території, мобільність та безпеку дорожнього руху. 

Важливо зазначити, що існують об’єкти, щодо яких прийнято рішення про їх проектування (капітальний 

ремонт чи реконструкцію), виконавчий комітет Львівської міської ради визначив формального 

замовника будівництва, однак розроблення проектної документації фактично навіть не починалось. Для 

таких об’єктів вказано статус «проект відсутній». 

Реконструкція перехрестя вулиць Кульпарківська – вул. Садова 

Замовник проекту – приватний інвестор. Статус проекту – в процесі проектування, є ескізне рішення. 
Весь об’єкт є в межах ділянки проектування. В першу чергу причиною необхідності змін є поява з обох 
сторін перехрестя  житлових комплексів багатоповерхових будинків. Проект передбачає: 

▬ Вирівнювання осей обох частин вул. Садової та створення повноцінного Х-подібного перехрестя; 

▬ Влаштування окремих смуг для поворотів ліворуч з вул. Кульпарківської. 

Однак проект не передбачає влаштування додаткових зупинок громадського транспорту чи влаштування 
смуг громадського транспорту на вул. Кульпарківській. 

Капітальний ремонт перехрестя вул. Кульпарківська – вул. Виговського – вул. Володимира 
Великого 

Замовник проекту – Залізнична районна адміністрація. Статус проекту – розроблено, погоджено 
Національною поліцією. Весь об’єкт є в межах ділянки проектування. Проект розроблено з метою 
виконання рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху. Він передбачає: 

▬ зміну організації дорожнього руху для впровадження руху за принципом turbo-roundabout; 

▬ влаштування додаткових правоповоротних смуг руху; 
▬ влаштування острівців у бордюрах з перспективою влаштування велосипедних переїздів. 

https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1651
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1651
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1398
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1398
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Варто зазначити, що проект не передбачає зміщення пішохідних переходів, влаштування в бордюрі 
напрямних острівці на кільці (лише на підходах), а також влаштування велосипедної інфраструктури. 

Капітальний ремонт перехрестя вул. Кульпарківська – вул. Наукова 

Замовник проекту – Франківська районна адміністрація. Статус проекту – розроблено. Весь об’єкт є в 
межах ділянки проектування. Проект розроблено з метою виконання рішення міської комісії з безпеки 
дорожнього руху. Він передбачає: 

▬ зміну організації дорожнього руху для впровадження руху за принципом turbo-roundabout; 

▬ виїзд на перехрестя з вул. Наукової у 3 смуги руху; 
▬ влаштування відсутніх ділянок пішохідної та велосипедної інфраструктури навколо кільця; 
▬ оновлення дорожньої розмітки та знаків. 

Варто зазначити, що проект не передбачає влаштування в бордюрах напрямних острівців в місцях, які 
не повинні використовуватись для руху транспорту. Крім цього, проект зберігає наявні односторонні 
велосипедні доріжки та переїзди навколо кільця замість влаштування двосторонніх. 

Будівництво вул. Ряшівської (від вул. Є. Патона до вул. Кульпарківської) з транспортними 
розв’язками 

Замовник проекту – Львівавтодор. Статус проекту – розроблено, однак рішення застарілі та не 
враховують в повній мірі поточної ситуації. Об’єкт на ділянці між вул. Любінською та 
вул. Кульпарківською є в межах ділянки проектування. Проект передбачає будівництво нової вулиці з 
розділовою смугою, яка повинна стати частиною хордового зв’язку в південній частині міста та поєднати 
низку магістральних радіальних вулиць. 

Важливо зазначити, що проект частково реалізовано (збудовано ділянку біля ТРЦ «Вікторія Гарденс», а 
також у 2010-2012 роках влаштовано основу дорожнього одягу для обох проїзних частин практично на 
усій довжині ділянки, окрім місця перетину з вул. Скнилівською). 

Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Кульпарківській 

Замовник проекту – Львівавтодор. Статус проекту – проект відсутній. Окрім відновлення параметрів 
механічної міцності та стійкості мостових конструкцій (цей шляхопровід визнано аварійним) цей проект 
повинен також вирішити питання велосипедного та пішохідного руху вздовж вул. Кульпарківської. 

Капітальний ремонт тролейбусних ліній 

Замовник проекту – Львівелектротранс. Статус проекту – проект відсутній. Відповідно до рішення 
виконавчого комітету Львівської міської ради, в межах ділянки проектування Львівелектротранс 
повинен реалізувати такі проекти: 

▬ Капітальний ремонт тролейбусної лінії на вул. Любінській (від вул. Т. Копистинського до заїзду на 
термінал А Міжнародного аеропорту “Львів“ імені Данила Галицького) у м. Львові. 

▬ Капітальний ремонт тролейбусної лінії на вул. І. Виговського (від вул. Любінської до вул. 
Є. Патона), вул. Є. Патона (від вул. І. Виговського до вул. Ряшівської) та вул. Ряшівській (від 
вул. Є. Патона до вул. Городоцької) у м. Львові. 

Таким чином, це дає додаткові підстави стверджувати про необхідність капітального ремонту 
тролейбусних ліній на вказаних ділянках у разі капітального ремонту чи реконструкції вулиці. 

 

2.7 - Аналіз аварійності 
За інформацією, наданою Бенефіціаром, в межах ділянки проектування є сім ділянок, віднесених до місць 
концентрації ДТП (табл. 2.1). Це вказує на те, що з точки зору безпеки дорожнього руху саме ці ділянки 
потребують поглибленого дослідження з метою виявлення фактичних причин, що зумовлюють 
настільки високий рівень аварійності. 
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ТАБЛИЦЯ 2.1 – МІСЦЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 

№ 
з/п 

Локація (ділянка) 
Кількість ДТП 

всього за 2019-

2021 роки 
з них – у 2021 році 

1 Перехрестя вул. Любінська та вул. Петлюри 8 4 

2 Перехрестя вул. Кульпарківська та вул. Трускавецька 8 4 

3 вул. Кульпарківська, 230, ЖК “Фамілія” 6 2 

4 вул. Виговського, 100, ринок Південний  5 0 

5 вул. Щирецька, 36, ринок Південний 4 3 

6 перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Перфецького 3 0 

7 перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Окружна 2 0 

 

2.8 - Затримки громадського транспорту 

За інформацією, наданою Бенефіціаром, щодо затримок громадського транспорту, у межах  ділянки 
проектування найбільші затримки громадського транспорту (на понад 300% у піковий час порівняно з 
непіковим) спостерігаються на вул. Кульпарківській до вул. Виговського (рис. 2.1). Окрім цього, значні 
затримки присутні на вул. Виговського (до вул. Кульпарківської), а також на прилеглих до району 
проектування вулицях (на вул. Науковій до вул. Кульпарківської, на вул. Виговського до вул. Любінської). 

На інших ділянках затримок громадського транспорту немає або через відносно вільні умови руху, або 
через наявність виділених смуг для маршрутних транспортних засобів. 

РИСУНОК 2.1 – ЗАТРИМКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
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3 - ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ ПРОБЛЕМ ТА ПРОГАЛИН 

3.1 - Джерела інформації 
Усі проблеми та прогалини щодо міської мобільності та безпеки дорожнього руху у районі проектування, 

які виявлені та виокремлені Консультантом, базуються на інформації, отриманій з таких джерел: 
▬ Результати обходу території командою Консультанта; 
▬ Результати обговорення проблем та поточної ситуації з безпекою руху та мобільністю з 

мешканцями району та громадськими організаціями (див. звіт про Етап 1); 
▬ Результати вивчення наданої документації: 

▬ Документація з просторового розвитку (Генеральний план, детальні плани територій, 
Інтегрована концепція розвитку Львова); 

▬ Стратегії з розвитку мобільності (План сталої міської мобільності, Стратегія розвитку 
велосипедної мережі, стратегія розвитку ЛКП «Львівелектротранс»); 

▬ Документи та рішення Львівської міської ради; 
▬ Проектно-кошторисна документація; 

▬ Дані про аварійність на вуличній мережі; 
▬ Окремі пріоритетні проекти (ідеї), надані Управлінням архітектури; 
▬ Супутні дослідження та проекти. 

 

3.2 - Критерії ранжування проблем 

З метою структурування та класифікації проблем за рівнем важливості та/або небезпеки, усі виявлені, 
зафіксовані та висловлені зацікавленими сторонами проблеми були розділені на 4 категорії: 

▬ Критичний рівень небезпеки – місця концентрації ДТП; 
▬ Проблеми високої важливості (високого рівня небезпеки) – місця потенційного виникнення 

небезпечних ситуацій (складні конфліктні точки, часті порушення ПДР, висока ймовірність 
виникнення ДТП, відсутність інфраструктури для окремих учасників руху): 
▬ В загальноміському масштабі (переважно на вулицях загальноміського значення з високою 

часткою транзитного транспорту); 
▬ В районному масштабі (переважно на вулицях районного значення з рівномірним 

співвідношенням транзитного та місцевого руху); 
▬ В локальному масштабі (переважно на місцевих вулицях і проїздах, де переважає місцевий 

рух); 
▬ Проблеми середньої важливості (середнього рівня небезпеки) – проблеми, які мають 

опосередкований вплив на аварійність та безпеку руху, а також планування, яке підлаштоване в 
першу чергу під потреби автомобільного руху: 

▬ низька якість інфраструктури для окремих учасників руху; 
▬ некритична відсутність інфраструктури для окремих учасників руху; 
▬ наслідки автомобілецентричного планування вулиць чи окремих її елементів; 
▬ інфраструктура, що не сприяє пересуванню пішки чи велосипедом; 

▬ Проблеми низького рівня небезпеки – інші проблеми, пов’язані з міською мобільністю, які не 
мають прямого впливу на питання безпеки дорожнього руху. 

 

3.3 - Зведений перелік проблем 

Зведений перелік проблем містить майже 200 виявлених проблем та прогалин, які стосуються безпеки 
дорожнього руху чи міської мобільності. Зведений перелік проблем подано у додатку А  та графічно у 
додатку Б. Кожній проблемі присвоєні її номер та локація. При цьому на одній локації можуть бути 
присутні декілька проблем, а самі локації поділено на точкові (коли проблема має конкретне місце), 
лінійні (коли проблеми існують вздовж протяжної ділянки) та площинні (коли одна чи декілька проблем 
спостерігаються на певному вузлі, перехресті чи просторі).  
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4 - СЕМІНАР ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ 
Семінар із зацікавленими сторонами було проведено 20 жовтня 2022 року у приміщенні Львівської 
міської ради. На зустрічі були присутні представники управлінь вуличної інфраструктури, транспорту, та 
екології Львівської міської ради, представники Залізничної районної адміністрації, Львівавтодору, 
профільних громадських організацій, кафедри транспортних технологій НУ «Львівська політехніка», 
представники проектних організацій (рис. 4.1). Загальна кількість учасників – 12. Перелік присутніх 
подано у додатку В. 

РИСУНОК 4.1 – СЕМІНАР ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ 

 

Під час зустрічі представники Бенефіціара та GIZ розказали коротку інформацію про проект та його цілі, 
а представники Консультанта зробити коротку доповідь про джерела інформації, якими керувались під 
час ідентифікації та пошуку проблем, критерії ранжування проблем та представили зведений перелік 

проблем. Решту зустрічі було присвячено обговоренню ідентифікованих Консультантом проблем. 

Окрім цього, учасники семінару мали змогу виокремити певні проблеми із запропонованих 
Консультантом, які повинні мати вищу важливість, або вказати на нові, які повинні бути додатково 
вивченими. 

Зведений перелік таких виокремлених проблем подано у додатку Г. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А. ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОБЛЕМ (У ТАБЛИЦІ) 
 

Критичний рівень небезпеки 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

37 1.1 Перехрестя вул. Любінська та вул. Петлюри (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 8) 

119 1.2 Перехрестя вул. Кульпарківська та вул. Трускавецька (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 8) 

119 1.3 вул. Кульпарківська, 230, ЖК “Фамілія” (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 6) 

65 1.4 вул. Виговського, 100, ринок Південний, (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 5) 

101 1.5 вул. Щирецька, 36, ринок Південний (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 4) 

57 1.6 перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Перфецького (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 3) 

20 1.7 перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Окружна (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 2) 

 

Висока важливість (високий рівень небезпеки) 
В ЗАГАЛЬНОМІСЬКОМУ МАСШТАБІ: 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

7 2.1.1 

На вул. Кульпарківській (від вул. Городоцької до вул. Антоновича) відсутня велосипедна 
інфраструктура, тротуари є переважно занедбаними, а на частині вулиці (від буд. 4 до 
буд. 34) - відсутні, при цьому неочевидним є рішення надмірної кількості пішохідних 
переходів на цій ділянці 

3 2.1.2 

Планувальне рішення примикання вул. Скісної до вул. Кульпарківської передбачає 
гострий кут заїзду (та, відповідно, високу швидкість руху), крім цього, примикання 
виконано з надмірними радіусами, що зумовлює надмірну площу перехрестя 

13 2.1.3 

Пішохідний перехід на розгалуженні вул. Героїв УПА та вул. Копистинського є 
небезпечним для пішоходів, оскільки суттєво обмежена взаємна видимість через 
припарковані автомобілі та гострий кут розгалуження 

12 2.1.4 

Невпорядковане паркування на вул. Героїв УПА (біля буд. 77) суттєво обмежує простір 
для пішоходів, а також створює проблеми для руху транспорту (паркування у дві смуги, 
виїзд заднім ходом тощо) 

12 2.1.5 

Відсутність смуги громадського транспорту на вул. Героїв УПА біля скверу провокує 
небезпечні маневри злиття та виїзд автомобілів на смугу громадського транспорту на вул. 
Кульпарківській 

15 2.1.6 

Заїзд/виїзд до новобудов (на куті будинку Героїв УПА, 77) розташований в межах 
перехрестя, хоча не жодного регулювання немає (виїзд фактично відбувається без 
світлофорів); крім цього, проїзд є вузьким для двостороннього руху 

14 2.1.7 Існує потреба пішохідного переходу через вул. Кульпарківську на вул. Порохову 

20 2.1.8 

Перехрестя вул. Антоновича - вул. Житомирська не є безпечним через нерегульований 
перетин трьох смуг руху, а також неочевидну траєкторію проїзду перехрестя; крім цього, 
малий радіус повороту на вул. Житомирську ускладнює заїзд для вантажівок 
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Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

23 2.1.9 
на вул. Окружній відсутня велосипедна інфраструктура, біля приватних будинків інколи 
відсутні тротуари 

28 2.1.10 

Відсутність смуги громадського транспорту на вул. Любінській (в місці повороту на вул. 
Окружну) провокує небезпечні маневри злиття та виїзд автомобілів на смугу 
громадського транспорту на вул. Окружній 

32 2.1.11 
на вул. Любінській (від вул. Окружної до вул. Петлюри) відсутня велосипедна 
інфраструктура 

32 2.1.12 
на вул. Любінській (від вул. Окружної до вул. Петлюри) водії часто перевищують 

дозволену швидкість руху 

33 2.1.13 

На вул. Любінській (біля вул. Зоряної) Існує небезпечний нерегульований пішохідний 
перехід через 6 смуг руху, в першу чергу зумовлений наявністю зупинки громадського 
транспорту 

37 2.1.14 

На перехресті вул. Любінська - вул. Петлюри - вул. Яворницького існують інтенсивні ліві 
повороти зі всіх підходів, що суттєво ускладнює режим регулювання та провокує аварійні 
ситуації 

81 2.1.15 

на вул. Любінській (від вул. Петлюри до вул. Виговського) відсутня велосипедна 
інфраструктура (наявна ділянка велосипедної інфраструктури не відповідає сучасних 
вимогам до її якості) 

81 2.1.16 
на вул. Любінській (від вул. Петлюри до вул. Виговського) водії часто перевищують 
дозволену швидкість руху 

82 2.1.17 
Існує інтенсивний пішохідний рух через вул. Любінську в районі будинку 100 (пішоходи 
рухаються по поверхні, а не обирають підземний перехід) 

82 2.1.18 

Існує рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху щодо встановлення 
світлофорного об’єкта на вул. Любінській біля буд. 100, однак досі не реалізоване (немає 
навіть проектної документації) 

82 2.1.19 Простір тротуару перед буд. 100 на вул. Любінській використовується як парковка 

83 2.1.20 
Існує інтенсивний пішохідний рух через вул. Любінську в районі будинку 102-104, при 
цьому жодного пішохідного переходу немає 

88 2.1.21 
на вул. Любінській (від вул. Виговського до аеропорту) водії часто перевищують 
дозволену швидкість руху 

54 2.1.22 
на вул. Кульпарківській (від вул. Окружної до вул. Хоробрих) відсутня велосипедна 
інфраструктура, а тротуари є вузькими і примикають безпосередньо до проїзної частини 

50 2.1.23 

На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Садова повороти ліворуч з вул. Кульпарківської 
виконуються в одній фазі з прямими потоками, що є небезпечним через перетин двох 
смуг руху, а також через блокування смуги руху, що зумовлює додаткове маневрування; 
за рахунок появи великої кількості нового житла в околі перехрестя, а також нової 
проектованої вулиці до вул. Боткіна ця проблема лише буде посилюватись 

54 2.1.24 

До вул. Кульпарківської (на ділянці від Садової до Листової) існує низка примикань з 
житлових проїздів, на яких є обмежена видимість головної дороги, і заїзд на які 
виконується із значним сповільненням на головній дорозі 

53 2.1.25 
Спостерігається рух пішоходів поза пішохідним переходом через вул. Кульпарківську в 
районі будинку 114 
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Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

56 2.1.26 

Планування примикання вул. Хоробрих до вул. Кульпарківської не має очевидної 
конфігурації (хоча усі маневри дозволені), що додатково створює небезпеку для 
пішоходів, які рухаються вздовж вулиці 

57 2.1.27 

Перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Перфецького є небезпечним з низки причин: 

➢ існує поворот ліворуч на вул. Перфецького в одній фазі з перетином двох смуг 
інтенсивного руху; 

➢ бракує другого пішохідного переходу через вул. Кульпарківську; 
➢ світлофорний об’єкт є ламповим, що зменшує видимість сигналів світлофора в 

сонячні дні, а також є менш надійним через часте перегорання ламп; 
➢ тротуар з непарної сторони не виводить на позначений перехід через вул. 

Перфецького 

58 2.1.28 
на вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) відсутня велосипедна 
інфраструктура 

7 2.1.29 

Існує рішення виконавчого комітету щодо влаштування велосипедних смуг на вул. 
Кульпарківській, однак така форма велосипедного руху може бути доцільною лише на 
ділянці вулиці з двома смугами руху (від Городоцької до Героїв УПА) 

59 2.1.30 

На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Виговського - вул. Володимира Великого на 
пішохідних переходах нема острівців безпеки, на кільці є три смуги руху, хоча на усіх 
підходах є лише по 2 смуги, а також існує проблема безпечного заїзду з вул. 
Кульпарківської (від Щирецької) на місцевий проїзд вул. Кульпарківської (до будинків 
158-170) 

59 2.1.31 

Наявний проект удосконалення ОДР на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Володимира 
Великого - вул. Виговського не передбачає зміщення пішохідних переходів, а також не 
передбачає влаштування в бордюрі напрямних острівці на кільці (лише на підходах), а 
також не передбачає влаштування велосипедної інфраструктури 

93 2.1.32 
На вул. Виговського біля буд. 45а існує заїзд, через який автомобілі потрапляють та 
паркуються на тротуарі 

95 2.1.33 
на вул. Виговського (від ринку Південного до вул. Кульчицької) відсутня велосипедна 
інфраструктура, а на тротуарах з непарної сторони є припарковані автомобілі 

92 2.1.34 

На перехресті вул. Виговського - вул. Кульчицької є чинники, які в сукупності знижують 
рівень безпеки руху на перехресті:: 

➢ існує поворот ліворуч на вул. Кульчицької в одній фазі з перетином двох смуг 
інтенсивного руху; 

➢ в межах перехрестя є незрозуміла парковка з перпендикулярним паркуванням; 
➢ пішохідні світлофори на переході через вул. Кульчицької встановлені поза 

межами пішохідного переходу, що ускладнює їх виявлення та знижує їх видимість, 
а місця пішохідних переходів не відповідають місцям виходу тротуарів; 

➢ відсутній другий пішохідний перехід через вул. Виговського; 

65 2.1.35 

На вул. Виговського біля ринку Південний повороти ліворуч з вул. Виговського до ТЦ 
ВАМ та на вул. Скнилівську виконуються в одній фазі з прямими потоками, що є 
небезпечним через перетин двох смуг руху, а також через блокування смуги руху, що 
зумовлює додаткове маневрування 

65 2.1.36 
З пішохідного переходу навпроти ТЦ “ВАМ” нема прямого та облаштованого проходу до 
торгового центру через парковку 

63 2.1.37 
на вул. Виговського (від вул. Кульпарківської до ринку Південного) відсутня велосипедна 
інфраструктура 
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Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

110 2.1.38 
на вул. Кульпарківській (від вул. Виговського до вул. Наукової) відсутня велосипедна 
інфраструктура 

110 2.1.39 
на вул. Кульпарківській (від вул. Виговського до Наукової) часто виникають затори в обох 
напрямах, в яких стоїть також і громадський транспорт 

109 2.1.40 

На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Щирецька поворот ліворуч з 
вул. Кульпарківської виконується в одній фазі з прямими потоками, що є небезпечним 
через перетин двох смуг руху, а також через блокування смуги руху, що зумовлює 
додаткове маневрування 

109 2.1.41 
Відсутній другий пішохідний перехід через вул. Кульпарківську на перехресті 
вул. Кульпарківська - вул. Щирецька 

108 2.1.42 

Проїзд на вул. Кульпарківській між будинками 133 та 123 використовується для об’їзду 
затору на вул. Кульпарківській, що створює небезпеку для пішоходів та унеможливлює 
дозування транспорту світлофорами для руху в напрямку центру (відповідно до 
принципів ПСММ) 

110 2.1.43 

Тротуар на парній стороні вул. Кульпарківської (від Щирецької до Ряшівської) є вкрай 
вузьким, прилягає безпосередньо до проїзної частини, а посередині нього встановлені 
опори контактної мережі 

112 2.1.44 
На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Наукова бракує пішохідного переходу через 
вул. Ряшівську 

114 2.1.45 На вул. Ряшівській з південної сторони відсутні тротуари та велосипедна інфраструктура 

113 2.1.46 

Ділянка вул. Ряшівської від Кульпарківської до місця виїзду з ТРЦ “Вікторія Гарденс” є 
вкрай неорганізованою через зупинку автобусів у правій смузі руху, неочевидний 
перехід з одностороннього на двосторонній рух, а також через дозволені ліві повороти 
на заїзд та виїзд на стоянку 

118 2.1.47 
На вул. Кульпарківській (від вул. Ряшівської до вул. Трускавецької) відсутня велосипедна 
інфраструктура 

115 2.1.48 

Перехрестя вул. Кульпарківської з місцевими проїздами до будинків 141 та 230 є вкрай 
небезпечним через те, що дозволено усі повороти ліворуч (як з головної дороги, так і з 
другорядних) 

118 2.1.49 

Існує рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху щодо зміни ОДР на 
вул. Кульпарківській від вул. Наукової до вул. Трускавецької з метою підвищення безпеки 
дорожнього руху, однак досі не реалізоване (немає навіть проектної документації) 

118 2.1.50 

На парній стороні вул. Кульпарківської (від ЖК “Фамілія” до вул. Трускавецької) наявний 
тротуар є вкрай вузьким, примикає безпосередньо до проїзної частини, а в деяких місцях 
взагалі відсутній 

128 2.1.51 

Перехрестя вул. Любінської з вулицею, що веде до терміналу А, не є очевидним для 
проїзду (посеред перехрестя встановлено опору контактної мережі, широка проїзна 
частина веде до старого терміналу, а не нового, на перехресті відсутній пішохідний 
перехід) 
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В РАЙОННОМУ МАСШТАБІ: 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

6 2.2.1 
На вул. Любінській (від вул. Кульпарківської до вул. Народної) відсутня велосипедна 
інфраструктура, тротуари на парній стороні вулиці (від буд. 4 до вул. Народної) відсутні 

26 2.2.2 
На вул. Любінській (від вул. Народної до вул. Окружної) відсутня велосипедна 
інфраструктура 

9 2.2.3 

Перехрестя вулиць Любінська-Копистинського-Народна є нерегульованим зі зміною 
напрямку головної дороги, а надмірна площа перехрестя зумовлює наявність довгих 
нерегульованих пішохідних переходів 

25 2.2.4 
Існує потреба в пішохідному русі через вул. Любінську від стадіону до ЖК Авалон, однак 
пішохідний перехід відсутній 

26 2.2.5 

На вул. Любінській (від Народної до Окружної) паркування здійснюється як у крайній 
правій, так і в крайній лівій смугах, що суттєво обмежує зупинку громадського 
транспорту біля стадіону, а також обмежує видимість на виїздах з вул. Спокійної, 
Кондукторської та Канівської 

27 2.2.6 

Примикання вул. Кондукторської до вул. Любінської є небезпечним, оскільки переважна 
більшість транзитного транспорту з вул. Кондукторської (що теж не відповідає 
функціональному призначенню вулиці) повертають одразу у крайню ліву (третю) смугу 
руху для подальшого руху на вул. Окружну; при цьому видимість з вул. Кондукторської 
обмежена як припаркованими автомобілями, так і огорожею подвір’я 

10 2.2.7 На вул. Копистинського велосипедна інфраструктура відсутня 

24 2.2.8 Існує потреба пішохідного переходу через вул. Окружну на перетині з вул. Зв’язковою 

39 2.2.9 

На вул. Петлюри (від Любінської до Садової) відсутня велосипедна інфраструктура, а 
ширина смуг руху є надмірною, що, в тому числі, збільшує довжину пішохідного 
переходу 

37 2.2.10 
Виїзд з АЗС, розташованої поблизу перехрестя вул. Любінська - вул. Петлюри, виходить 
практично на перехрестя, причому з нього дозволено і поворот ліворуч на вул. Петлюри 

37 2.2.11 
Заїзд до буд. 94 на вул. Любінській та амбулаторії фактично розташований в межах 
перехрестя, а біля буд. 96 автомобілі паркуються на тротуарі 

41 2.2.12 

Саморегульоване перехрестя вулиць Петлюри та Садова є небезпечним та незручним у 
використанні через те, що два підходи примикають до кільця по дотичній (що також 
зумовлює і надмірну площу перехрестя), напрямні острівці виконано в розмітці, що 
провокує паркування на них, а пішохідні переходи рознесені в сторони від перехрестя, 
що зумовлює рух пішоходів поза переходами по коротких траєкторіях 

42 2.2.13 

Існує потреба у паркуванні на вул. Садовій поблизу ринку (зараз автомобілі паркуються у 
смузі руху, ускладнюючи зустрічний роз’їзд, або на тротуарах, ускладнюючи умови руху 
для пішоходів) 

43 2.2.14 

На вул. Петлюри (від Садової до вул. Вітряної) відсутня велосипедна інфраструктура, є 
потреба у паркуванні, а також відсутні засоби заспокоєння руху, а на частині вулиці 
(вздовж парковки біля буд. 47) відсутній тротуар 

44 2.2.15 

На вул. Петлюри біля церкви та магазину існує невпорядковане паркування, та є 
небезпечний пішохідний перехід з обмеженою видимістю, а також відсутній один 
пішохідний перехід через вул. Петлюри (зі сторони церкви) 
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75 2.2.16 

Перехрестя вулиць Петлюри та Вітряна є небезпечним через неочевидні планувальні 
рішення (зміна напрямку головної дороги з малим радіусом, примикання житлового 
проїзду з широким створом та довгий пішохідний перехід) 

71 2.2.17 
Існує проблема транзитного руху на місцевому проїзді на вул. Кульпарківській (від 
Хоробрих до вул. Виговського) під час заторів на основній проїзній частині 

71 2.2.18 

На місцевому проїзді на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до вул. Виговського) 
пішохідна інфраструктура (тротуари, переходи, пониження тощо) є в занедбаному стані, а 
інколи тротуари взагалі відсутні; велосипедна інфраструктура відсутня 

45 2.2.19 На вулиці Кульчицької відсутня велосипедна інфраструктура 

90 2.2.20 
На примиканні вул. Чорнобаївської до вул. Виговського є обмежена видимість пішоходів 
та автомобілів 

89 2.2.21 
На вул. Любінській навпроти буд. 160-162 парковка фактично перерізає тротуар (для 
пішоходів залишається близько 1 м простору) 

87 2.2.22 
На вул. Любінській біля буд. 144 парковка фактично перерізає тротуар (пішоходи 
рухаються через парковку), а по зеленій зоні виконується заїзд на вул. Сапила 

97 2.2.23 

Пішохідна інфраструктура (тротуари, переходи тощо) на вул. Скнилівській є в 
занедбаному стані, а на окремих ділянках - відсутні, через що пішоходи рухаються по 
проїзній частині 

99 2.2.24 

Перехрестя вулиць Скнилівської та Щирецької є небезпечним через складне 
планувальне рішення, незрозумілий та неочевидний напрям головної дороги, відсутність 
пішохідної інфраструктури, інтенсивний транзитний рух по вул. Щирецькій 

100 2.2.25 
На вул. Щирецькій (від Скнилівської до ринку Південний) відсутні тротуари (пішоходи 
рухаються по проїзній частині) 

67 2.2.26 
По 8-му Скнилівському провулку в періоди заторів на магістральній мережі існує 
транзитний рух транспорту 

102 2.2.27 

Перехрестя вул. Щирецької та 8-го Скнилівського провулку є вкрай небезпечним через 
обмежену видимість, відсутність пішохідних переходів, малі радіуси заокруглення, 
дозволені маневри у всіх напрямках тощо 

103 2.2.28 

Вул. Щирецька (від ринку Південний до вул. Кульпарківської) є в незадовільному стані 
(погане покриття проїзної частини та тротуару), тротуар є вкрай вузьким, а з іншого боку 
відсутній, відсутня велосипедна інфраструктура, часті примикання другорядних вулиць 
(Скнилівські провулки) 

104 2.2.29 
На проїзді між вул. Ряшівською та вул. Щирецькою відсутні тротуари та велосипедна 
інфраструктура 

111 2.2.30 На вул. Кульпарківській біля буд. 139 парковка функціонує фактично на тротуарі  

 

В ЛОКАЛЬНОМУ МАСШТАБІ: 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

19 2.3.1 
Вулиці Зв’язкова, Поперечна, Робітнича та Ботева, будучи формально пішохідною зоною, 
не мають належного поперечного профілю, засобів заспокоєння руху, виділених місць 



 
ЛОТ 1: ЛЮБІНСЬКА – КУЛЬПАРКІВСЬКА 

ЕТАП 2 – ДОКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 19/31 

27 грудня 2022 року 

  

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

для паркування, а через наявність ЖК “Парус” на цих вулицях існує надмірна потреба у 
вуличному паркуванні 

31 2.3.2 
Відсутній будь-який пішохідний зв’язок через вул. Любінську між обома частинами вул. 
Терлецького 

120 2.3.3 
На вул. Садовій спостерігається паркування поза спеціально відведеними місцями, що 
обмежує видимість під час виїзду з прилеглої території 

51 2.3.4 

Для руху з вул. Садової в напрямку будинків 3-7 необхідно виконувати маневр об’їзду 
закладу харчування через парковку з обмеженням видимості, при цьому межа проїзної 
частини відзначена розміткою, а рух пішоходів відбувається без жодних засобів безпеки 

74 2.3.5 
Проїзд вздовж будинків 162, 168, 174 по вул. Кульпарківській використовується для 
транзитного руху з вул. Петлюри до вул. Кульпарківської та Виговського 

121 2.3.6 

На місцевому проїзді вул. Виговського (від місцевого проїзду вул. Кульпарківської до 
буд. 67) існує висока потреба паркування, відсутні будь-які засоби заспокоєння 
дорожнього руху, можливий транзитний рух транспорту, а поперечний профіль проїзду 
не відповідає його функціональному призначенню (більше схожий на вулицю, ніж на 
місцевий проїзд) 

68 2.3.7 
На проїзді від вул. Виговського до буд. 67 існує значний попит на паркування, що в тому 
числі ускладнює зустрічний роз’їзд 

79 2.3.8 
на вул. Кульчицької біля буд. 16 автосервіс розташований фактично на тротуарі, через 
що пішоходи повинні рухатись по проїзній частині 

46 2.3.9 

Проїзд вздовж будинків 18, 24, 26, 28 та 30 на вул. Петлюри є вузьким для 
двостороннього руху, що ускладнює двосторонній роз’їзд та створює небезпеку для 
пішоходів через відсутність тротуару 

48 2.3.10 

Вздовж проїзду між Залізничтеплоенерго та будинками 91-а, 91-б, 91-в на 

вул. Кульчицької відсутні тротуари (а в місцях, де наявні, є вкрай вузькими), хоча цей 
проїзд поєднує дві школи та дитячий садок  

105 2.3.11 
На проїзді позаду FUTURA HUB відсутні засоби заспокоєння руху та пішохідна 
інфраструктура 

112 2.3.12 
Тротуар вздовж ЖК “Фамілія” є неіклюзивним, вузьким та фактично непридатним для 
руху 

 

Середня важливість (середній рівень небезпеки) 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

1 3.1 
На примиканні вул. Кульпарківської до вул. Городоцької відсутня дорожня розмітка, а 
лінії бруківки формують смуги, які не є очевидними та інтуітивно зрозумілими 

1 3.2 

Перехрестя вул. Кульпарківська та вул. Любінська є Y-подібним з гострим кутом, що 
зумовлює надмірну площу перехрестя та невпорядковане паркування в межах 
перехрестя 

4 3.3 

Ширина примикання вул. Поліщука до вул. Кульпарківської зумовлює надмірну довжину 
переходу, хоча вул. Поліщука є односторонньою, і для руху використовується лише одна 
смуга 



 
ЛОТ 1: ЛЮБІНСЬКА – КУЛЬПАРКІВСЬКА 

ЕТАП 2 – ДОКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 20/31 

27 грудня 2022 року 

  

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

11 3.4 

Світлофорний об’єкт на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Героїв УПА - вул. 
Копистинського є ламповим, що зменшує видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а 
також є менш надійним через часте перегорання ламп 

17 3.5 

На вул. Кульпарківській (від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА) відсутня зупинка 
громадського транспорту в напрямку вул. Городоцької, а тротуари є вузькими та 
занедбаними 

18 3.6 

Паркувальний майданчик перед ЖК Парус із шлагбаумами суттєво обмежує рух 
пішоходів, через що пішоходи повинні йти або впритул до проїзної частини на вул. 
Кульпарківській, або впритул до фасаду будинку по тротуарах ненормативної ширини 

20 3.7 
Тротуари в межах перехрестя вулиць Кульпарківської, Окружної, Антоновича, 
Житомирської є в занедбаному стані 

6 3.8 

Поперечний профіль вулиці Любінська (від вул. Кульпарківської до вул. Народної) не 
відповідає наявній інтенсивності та способу використання (фактично, районна вулиця, 

або й житлова) 

8 3.9 
Існує проблема неорганізованого паркування на газоні на вул. Любінській поблизу 
перехрестя з Народною (зі сторони заводу “Сільмаш”) 

9 3.10 

Перехрестя вулиць Любінська-Копистинського-Народна має надмірні незадіяні для руху 
ділянки (радіуси на напрямах відсутніх маневрів, надмірна площа перехрестя, відсутність 
розмітки та каналізування руху тощо) 

26 3.11 
На вул. Любінській (від Народної до Окружної) тротуари є в занедбаному стані, а в 
темний період доби існує проблема темних тротуарів через тінь від крони дерев 

30 3.12 

Перехрестя вулиць Любінська та Окружна є невиправдано великим з смугами надмірної 
ширини, незрозумілими додатковими смугами руху (що збільшує довжину пішохідних 
переходів), а розмітка в межах перехрестя допускає маневри, які є неможливими через 
організацію руху на підходах до перехрестя 

30 3.13 

Контактна мережа тролейбуса допускає лівий поворот з вул. Любінської на вул. Окружну, 
однак такий маневр виконується з подвійною зупинкою в межах перехрестя через 
відсутність стрілок 

10 3.14 
На вул. Копистинського тротуари та проїзна частина є в занедбаному стані, а дерева 
потребують перевірки їх стану 

23 3.15 

На вул. Окружній тротуари і зупинка громадського транспорту є в занедбаному стані, а 
біля буд. 77 на вул. Окружній конфігурація тротуару не є очевидною при русі вздовж 
вулиці 

122 3.16 

Пішохідне сполучення від зупинки громадського транспорту на вул. Антоновича через 
тунель під вул. Кульпарківською до вул. Окружної є ускладненим через незадовільний 
стан покриття, відсутність тротуару через парковку позаду буд. 73, відсутність освітлення 
в тунелі та неочевидне планувальне рішення зі сторони вул. Окружної та вул. 
Терлецького (вихід з тунелю на проїзну частину) 

31 3.17 
Сходи в місці виходу з вул. Терлецького на вул. Любінську не є інклюзивними та є в 
аварійному стані 

32 3.18 
на вул. Любінській (від Окружної до Петлюри) з обох сторін шляхопроводу є 6 смуг руху, 
в той час як на мості - лише 4; при цьому заторів в русі не спостерігається 
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32 3.19 
Тротуари на вул. Любінській (від Окружної до Петлюри) занедбані, а біля будинку меблів 
існує проблема з освітленням тротуарів через тінь від крон дерев 

37 3.20 

Площа перехрестя вулиць Любінська, Петлюри та Яворницького є надміру велика через 
додаткові правоповоротні смуги руху, окрему смугу для зупинки громадського 
транспорту в напрямку аеропорту, великі радіуси заокруглення, що в свою чергу 
додатково збільшує довжину пішохідних переходів 

81 3.21 
на вул. Любінській (від вул. Петлюри до вул. Виговського) тротуари є в незадовільному 
стані з обох сторін вулиці 

84 3.22 
на вул. Любінській в районі будинків 95-101 тротуар є неосвітленим через тіні від крон 
дерев 

85 3.23 
Паркування на вул. Любінській біля будинків 98, 102, 104 потребує впорядкування 
(оновлення покриття, впорядкування паркувальних місць, додаткове озеленення) 

80 3.24 

Між вул. Любінською (район буд. 91-в) та вул. Виговського (район буд. 45) існує мережа 
внутрішньорайонних пішохідних зв’язків (доріжок), однак їх покриття є зруйнованим, а 
напрями руху неочевидними 

86 3.25 

На перехресті вул. Любінська та вул. Виговського пішохідні переходи є довгими через 
надмірну ширину проїзної частини (6 смуг на вул. Любінській), а світлофори для 
транспорту розташовані так, що з крайніх лівих смуг їх видимість обмежена 

88 3.26 
На вул. Любінській (від вул. Виговського до аеропорту) тротуари є неосвітленими через 
тіні від крон дерев 

35 3.27 

На вул. Підміській (від Любінської до території АС-3) площа проїзної частини є 
надмірною, зважаючи що вулиця є тупиковою, при цьому пішоходи рухаються по 
проїзній частині 

40 3.28 
Тротуар вздовж буд. 2 на вул. Петлюри зруйнований, хоча на нього виходить активний 
перший поверх будинку 

52 3.29 

На вул. Садовій між будинками 9 та 23 тротуар змінює сторону вулиці, через що 
пішоходи ходять по проїзній частині (пішохідний перехід при цьому відсутній), а гострий 
кут на перехресті місцевих проїздів ускладнює рух автомобілів та обмежує видимість під 
час виїзду 

76 3.30 Покриття тротуару на вул. Петлюри біля буд. 36 (пошта) не є інклюзивним 

73 3.31 

Тротуари на вул. Вітряній є вузькими, на парній стороні покриття тротуару є в 
незадовільному стані, а на непарній стороні біля буд. 158-160 тверде покриття тротуару 
відсутнє 

78 3.32 

Між вул. Кульчицької та вул. Вітряною, попри школу № 18 та дитячі садки 168 та 17075 
існує мережа внутрішньорайонних пішохідних зв’язків (доріжок), однак їх покриття є 
зруйнованим, а освітлення недостатнім; мешканці скаржаться на відчуття небезпеки в 
темний час доби 

70 3.33 
Існують скарги на неосвітлені доріжки у парку Виговського, які використовуються як 
внутрішньорайонні пішохідні зв’язки 

121 3.34 
Пішохідний бульвар вздовж місцевого проїзду на вул. Виговського (біля будинків 170-

176) є в занедбаному стані 
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47 3.35 
На проїзді від вул. Кульчицької до Залізничтеплоенерго існує неврегульоване 
паркування, а з однієї сторони відсутній тротуар 

94 3.36 
На вулиці Кульчицької біля буд. 4 існує попит на паркування, однак через відсутність 
виділених місць автомобілі доставки здійснюють розвантаження у смузі руху 

49 3.37 
На вул. Кульпарківській (від вул. Окружної до вул. Садової) часто виникають затори в 
напрямку центру, в яких стоїть також і громадський транспорт 

49 3.38 
Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Антоновича до 
Хоробрих) є тьмяним  

50 3.39 
Відсутній пішохідний перехід через вул. Кульпарківську з південної сторони перехрестя з 
вул. Садовою (біля шиномонтажу) 

55 3.40 

Зупинки громадського транспорту на вул. Кульпарківській біля лікарні мають кишені з 
ненормативними параметрами, що унеможливлює під’їзд рухомого складу до краю 
посадкової платформи 

58 3.41 
Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до 
Виговського) є тьмяним  

58 3.42 
На вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) в темний період доби 
тротуари є темними через тіні від крон дерев 

58 3.43 

На вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) часто виникають затори в 
напрямку вул. Виговського, в яких стоїть також і громадський транспорт (затримки 
громадського транспорту становлять понад 300% в пікові години порівняно з 
непіковими) 

71 3.44 

На місцевому проїзді на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до вул. Виговського) біля 
будинків 164-170, а також буд. 89 по вул. Виговського, тротуари є темними через тіні від 
крон дерев 

72 3.45 

На примиканнях вул. Вітряної та вул. Перфецького до місцевого проїзду вул. 
Кульпарківської існують інтенсивні повороти ліворуч, проте напрям транзитного руху з 
Вітряної на Перфецького не є очевидним 

123 3.46 
На тротуарі біля буд. 2а на вул. Кульпарківській (неподалік Ашану) є проблеми з 
водовідведенням, оскільки вода не стікає з тротуару 

59 3.47 

На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Виговського - вул. Володимира Великого 
пішохідні переходи надміру віднесені від перехрестя (що зумовлює збільшення шляху 
руху пішоходів), для доступу до переходів бракує діагональних доріжок (наявні 
протоптані стежки) 

91 3.48 
Тротуар на вул. Виговського (від вул. Чорнобаївської до вул. Скнилівської) в темний 
період доби є неосвітленим через тіні від крон дерев 

95 3.49 
на вул. Виговського (від парку Виговського вул. Кульчицької) покриття тротуарів 
зруйноване та непристосоване для руху маломобільних груп населення 

65 3.50 
На вул. Виговського біля ринку Південного (в напрямку вул. Кульпарківської) тролейбуси 
зупиняються на одній зупинці, в той час як автобуси - на двох 

65 3.51 

Світлофорний об’єкт на вул. Виговського біля ринку Південний є ламповим, що зменшує 
видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а також є менш надійним через часте 
перегорання ламп 
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65 3.52 
На вул. Виговського перед ТЦ “ВАМ” існує незрозуміле поширення проїзної частини 
(перехідно-швидкісна смуга та парковка) 

63 3.53 

на вул. Виговського (від вул. Кульпарківської до ринку Південного) покриття тротуарів 
зруйноване та непристосоване для руху маломобільних груп населення; крім цього, в 
темний період доби тротуари є темними через тіні від крон дерев 

110 3.54 
Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Виговського до 
Наукової) є тьмяним  

106 3.55 

Тротуар на парній стороні вул. Кульпарківської (від Виговського до Щирецької) є 
вузьким, має неочевидну траєкторію, а також переривається парковкою біля  FUTURA 

HUB (перехід є в найширшому місці) 

109 3.56 

Світлофорний об’єкт на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Щирецька є ламповим, що 
зменшує видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а також є менш надійним через 
часте перегорання ламп, а самі світлофори розташовані так, що їх видимість і для 
автомобілів, і для пішоходів обмежена 

109 3.57 

Зупинки громадського транспорту на вул. Кульпарківській біля перехрестя з вул. 
Щирецькою мають кишені з ненормативними параметрами, що унеможливлює під’їзд 
рухомого складу до краю посадкової платформи 

107 3.58 
Перед заїздом до ТРЦ “Вікторія Гарденс” існує додаткова смуга для правого повороту, яка 
іноді використовується як парковка 

107 3.59 

Існує рішення про влаштування зупинок громадського транспорту на вул. 
Кульпарківській та регульованого переходу між ними для спрощення доступу до ТРЦ 
“Вікторія гарденс”, проте їх досі не влаштовано 

112 3.60 

Наявний проект удосконалення ОДР на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Наукова - 
вул. Ряшівська не передбачає влаштування в бордюрі напрямних острівців в місцях, які 
не повинні використовуватись для руху транспорту; крім цього, проект зберігає наявні 
односторонні велосипедні переїзди замість влаштування двосторонніх 

96 3.61 

Частина вул. Скнилівської фактично проходить через територію ринку Південний, що 
перетворює її на внутрішній проїзд та ускладнює транзитний рух по вулиці (за знаками, 
місцевий проїзд є головним відносно вул. Скнилівської, яка є транзитною вулицею в 
напрямку аеропорту) 

64 3.62 
Частина вул. Щирецької фактично проходить через територію ринку Південний, що 
перетворє її на внутрішній проїзд та ускладнює транзитний рух по вулиці 

104 3.63 
Бракує пішохідного та велосипедного зв’язку від ТРЦ “Вікторія Гарденс” позаду ринку 
Південного до Скнилівського парку та через Скнилівський парк до вул. Любінської 

119 3.64 

На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Трускавецька заборона повороту ліворуч на вул. 
Трускавецьку (та розвороту) зумовлює необхідність збереження дозволу лівих поворотів 
на ділянці вул. Кульпарківської від вул. Наукової до вул. Трускавецької 

127 3.65 

Територія перед старим терміналом має надмірну площу замощення (основна проїзна 
частина на 4 смуги руху, додаткові проїзди, розворотне кільце тощо), однак вони не 
використовуються ні для руху, ні для паркування; тролейбуси більше не курсують до 
старого терміналу 

131 3.66 
Зупинка громадського транспорту біля терміналу А аеропорту “Львів” розташована 
неоптимально з точки зору функціонального зонування терміналу на зони вильоту та 
прильоту (єдина зупинка є лише біля зони прильоту, при цьому пасажири повинні їхати 
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понад 600 м в тролейбусі, який розвертається); припарковані автомобілі ускладнюють 
рух тролейбусів 

 

Низька важливість (низький рівень небезпеки) 

Номер 
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Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

5 4.1 

на зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській (біля кардіологічного 
центру) площа мощення тротуарної частини є надмірною, при цьому відсутнє будь-яке 
озеленення 

2 4.2 
тротуари та громадський простір на трикутнику між вулицями Героїв УПА, 
Кульпарківська та Копистинського є занедбаним, а дерева потребують перевірки їх стану 

2 4.3 

Є запит від мешканців (через проект громадського бюджету) на облаштування 
громадського простору на перетині вулиць Героїв УПА та Кульпарківської, тому 
важливим є забезпечення доступності цього скверу 

15 4.4 

Проблема функціонування заїзду до новобудов на вул. Героїв УПА спричинена також і 
тим, що на цю територію не організовано безперешкодного заїзду зі сторони 
вул. Антоновича (існує відповідна петиція) 

- 4.5 

Генеральний план передбачає будівництво трамвайної лінії по вул. Любінській до 
аеропорту (зі збереженням наявної тролейбусної лінії), однак при цьому не враховує 
наявне місце розташування терміналу А та наявну тролейбусну лінію по вул. 
Кульпарківській (від Антоновича до Городоцької) 

16 4.6 

Відсутня можливість руху з вул. Робітничої на вул. Порохову поруч з будівлею Класичної 
гімназії, а прохід вздовж території ЖК Авалон є вкрай вузьким, оскільки територія ЖК 
відгороджена парканом 

30 4.7 

Розмітка смуги громадського транспорту на вул. Окружній перед перехрестям з 
вул. Кульпарківською не дає змоги виконати правий поворот з вул. Окружної на 
вул. Кульпарківську з дотриманням ПДР  

124 4.8 

Генеральний план передбачає будівництво вул. Луганської (вздовж колії), і хоча мости на 
вул. Кульпарківській та вул. Любінській враховують перспективу будівництва, однак 
транспортні перспективні розв’язки потребуватимуть надмірної території для їх 
будівництва, а влаштування навіть правоповоротних з’їздів без знесення будинків буде 
ускладненим 

34 4.9 
Простір біля Будинку меблів є невпорядкованим і фактично використовується лише як 
парковка 

 4.10 
Зупинка громадського транспорту на вул. Любінській в напрямку центру віддалена від 
перехрестя з вул. Петлюри 

36 4.11 

Невирішеність питання функціонування автостанції впливає на наявне та перспективне 
використання простору на вул. Підміській (буде чи не буде рух автобусів, довжина 
автобусів, кількість відправлень на добу тощо) 

- 4.12 
Генеральний план передбачає внутрішньорайонний транзит з вул. Петлюри на вул. 
Хоробрих, а не на вул. Вітряну, як він існує зараз 

45 4.13 Паркувальні місця на вул. Кульчицької влаштовані за рахунок смуги озеленення 
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Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

20 4.14 

Інтегрована концепція розвитку Львова та План сталої міської мобільності передбачають 
перспективний транспортний вузол приміського транспорту в околі перехрестя вул. 
Кульпарківська - вул. Антоновича, однак без ескізних варіантів його влаштування 

125 4.15 
Сходи з вул. Кульпарківської до залізничної платформи не є інклюзивними, а вхід на них 
з вул. Кульпарківської не є очевидним чи належно ознакованим 

126 4.16 
Шляхопровід на вул. Кульпарківській є в аварійному стані (оголена арматура, корозія 

тощо) 

50 4.17 
В околі перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Садова відсутні зупинки громадського 
транспорту (до найближчих зупинок - 300 м) 

- 4.18 
Генеральний план не передбачає продовження трамвайної колії з вул. Коновальця в 
напрямку вул. Садової як район, в якому ведеться будівництво великих ЖК 

91 4.19 
З тротуару на вул. Виговського (від вул. Чорнобаївської до вул. Скнилівської) відсутні 
облаштовані та інклюзивні проходи до Скнилівського парку 

95 4.20 
На вул. Виговського біля будинків 49 та 55 у смузі озеленення відсутні дерева, хоча на 
інших ділянках вулиці вони є 

108 4.21 

Громадський простір між вул. Кульпарківською та місцевим проїздом біля будинків 125-

131 є необлаштованим, відсутні прямі пішохідні доріжки до регульованого переходу, в 
тому числі через кіоски, а також відсутні безпечні сполучення з бульваром до ліцею ім. 
Симоненка 

103 4.22 
Розбудова Нової Лінії (Епіцентру) створює загрозу надмірного зростання інтенсивності 
руху та інтенсивності пішохідних потоків на вул. Щирецькій 

114 4.23 
Недобудована частина вул. Ряшівської навпроти ТРЦ “Вікторія Гарденс” 
використовується для невпорядкованого паркування 

130 4.24 

Інтегрована концепція розвитку передбачає влаштування зеленої лінії від аеропорту 
через Скнилівський парк в напрямку парку ім. Виговського, проте ескізні чи робочі 
проекти цього зв’язку все ще відсутні 

129 4.25 

Поблизу терміналу А існує ділянка з видом на перон та злітну смугу, проте ця ділянка є 
100% замощена асфальтом та бруківкою; при цьому її відвідувачами є не пасажири 
аеропорту, а мешканці, які приходить з дітьми дивитись на літаки 

 

 

 

  



 
ЛОТ 1: ЛЮБІНСЬКА – КУЛЬПАРКІВСЬКА 

ЕТАП 2 – ДОКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 26/31 

27 грудня 2022 року 

  

ДОДАТОК Б. ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОБЛЕМ (ГРАФІЧНО) 

  



0     50    100        200м

1

Лінійна проблема

Межа території опрацювання

Номер локації точкової проблеми

Площинна проблема

Номер локації лінійної проблеми1

1

20 1.7 Перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Окружна (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 2)

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

в районному масштабі:

3  2.1.2 Планувальне рішення примикання вул. Скісної до вул. Кульпарківської передбачає
гострий кут заїзду (та, відповідно, високу швидкість руху), крім цього, примикання
виконано з надмірними радіусами, що зумовлює надмірну площу перехрестя 
 

7 2.1.1 На вул. Кульпарківській (від вул. Городоцької до вул. Антоновича) відсутня
велосипедна інфраструктура, тротуари є переважно занедбаними, а на частині
вулиці (від буд. 4 до буд. 34) - відсутні, при цьому неочевидним є рішення надмірної
кількості пішохідних переходів на цій ділянці 
2.1.29 Існує рішення виконавчого комітету щодо влаштування велосипедних смуг на
вул. Кульпарківській, однак така форма велосипедного руху може бути доцільною
лише на ділянці вулиці з двома смугами руху (від Городоцької до Героїв УПА) 

12 2.1.5 Відсутність смуги громадського транспорту на вул. Героїв УПА біля скверу
провокує небезпечні маневри злиття та виїзд автомобілів на смугу громадського
транспорту на вул. Кульпарківській 

13 2.1.3 Пішохідний перехід на розгалуженні вул. Героїв УПА та вул. Копистинського є
небезпечним для пішоходів, оскільки суттєво обмежена взаємна видимість через
припарковані автомобілі та гострий кут розгалуження 

2.1.4 Невпорядковане паркування на вул. Героїв УПА (біля буд. 77) суттєво обмежує
простір для пішоходів, а також створює проблеми для руху транспорту (паркування
у дві смуги, виїзд заднім ходом тощо) 

14 2.1.7 Існує потреба пішохідного переходу через вул. Кульпарківську на вул. Порохову 

15 2.1.6 Заїзд/виїзд до новобудов (на куті будинку Героїв УПА, 77) розташований в межах
перехрестя, хоча не жодного регулювання немає (виїзд фактично відбувається без
світлофорів); крім цього, проїзд є вузьким для двостороннього руху 

21 20 2.1.8 Перехрестя вул. Антоновича - вул. Житомирська не є безпечним через
нерегульований перетин трьох смуг руху, а також неочевидну траєкторію проїзду
перехрестя; крім цього, малий радіус повороту на вул. Житомирську ускладнює заїзд
для вантажівок 

23 2.1.9 На вул. Окружній відсутня велосипедна інфраструктура, біля приватних будинків
інколи відсутні тротуари 

28 2.1.10 Відсутність смуги громадського транспорту на вул. Любінській (в місці повороту
на вул. Окружну) провокує небезпечні маневри злиття та виїзд автомобілів на смугу
громадського транспорту на вул. Окружній 

32 2.1.11 На вул. Любінській (від вул. Окружної до вул. Петлюри) відсутня велосипедна
інфраструктура 
2.1.12 На вул. Любінській (від вул. Окружної до вул. Петлюри) водії часто перевищують
дозволену швидкість руху 

6 2.2.1 На вул. Любінській (від вул. Кульпарківської до вул. Народної) відсутня велосипедна
інфраструктура, тротуари на парній стороні вулиці (від буд. 4 до вул. Народної) відсутні 

9 2.2.3 Перехрестя вулиць Любінська-Копистинського-Народна є нерегульованим зі
зміною напрямку головної дороги, а надмірна площа перехрестя зумовлює наявність
довгих нерегульованих пішохідних переходів 

10 2.2.7 На вул. Копистинського велосипедна інфраструктура відсутня 

24 2.2.8 Існує потреба пішохідного переходу через вул. Окружну на перетині з вул.
Зв’язковою 

25 2.2.4 Існує потреба в пішохідному русі через вул. Любінську від стадіону до ЖК Авалон,
однак пішохідний перехід відсутній 
2.2.2 На вул. Любінській (від вул. Народної до вул. Окружної) відсутня велосипедна
інфраструктура 

26 

2.2.6 Примикання вул. Кондукторської до вул. Любінської є небезпечним, оскільки
переважна більшість транзитного транспорту з вул. Кондукторської (що теж не
відповідає функціональному призначенню вулиці) повертають одразу у крайню ліву
(третю) смугу руху для подальшого руху на вул. Окружну; при цьому видимість з вул.
Кондукторської обмежена як припаркованими автомобілями, так і огорожею подвір’я 

27 

2.2.5 На вул. Любінській (від Народної до Окружної) паркування здійснюється як у
крайній правій, так і в крайній лівій смугах, що суттєво обмежує зупинку громадського
транспорту біля стадіону, а також обмежує видимість на виїздах з вул. Спокійної,
Кондукторської та Канівської 

1 3.1 На примиканні вул. Кульпарківської до вул. Городоцької відсутня дорожня розмітка, а лінії бруківки
формують смуги, які не є очевидними та інтуїтивно зрозумілими 

4 3.3 Ширина примикання вул. Поліщука до вул. Кульпарківської зумовлює надмірну довжину переходу,
хоча вул. Поліщука є односторонньою, і для руху використовується лише одна смуга 

6 3.8 Поперечний профіль вулиці Любінська (від вул. Кульпарківської до вул. Народної) не відповідає
наявній інтенсивності та способу використання (фактично, районна вулиця, або й житлова) 

8 3.9 Існує проблема неорганізованого паркування на газоні на вул. Любінській поблизу перехрестя
з Народною (зі сторони заводу “Сільмаш”) 

9 3.10 Перехрестя вулиць Любінська-Копистинського-Народна має надмірні незадіяні для руху ділянки
(радіуси на напрямах відсутніх маневрів, надмірна площа перехрестя, відсутність розмітки та
каналізування руху тощо) 

10 3.14 На вул. Копистинського тротуари та проїзна частина є в занедбаному стані, а дерева
потребують перевірки їх стану 

11 3.4 Світлофорний об’єкт на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Героїв УПА - вул. Копистинського є
ламповим, що зменшує видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а також є менш надійним
через часте перегорання ламп 

17 3.5 На вул. Кульпарківській (від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА) відсутня зупинка громадського
транспорту в напрямку вул. Городоцької, а тротуари є вузькими та занедбаними 

18 3.6 Паркувальний майданчик перед ЖК Парус із шлагбаумами суттєво обмежує рух пішоходів,
через що пішоходи повинні йти або впритул до проїзної частини на вул. Кульпарківській, або впритул
до фасаду будинку по тротуарах ненормативної ширини 

20 3.7 Тротуари в межах перехрестя вулиць Кульпарківської, Окружної, Антоновича, Житомирської є в
занедбаному стані 

23 3.15 На вул. Окружній тротуари і зупинка громадського транспорту є в занедбаному стані, а біля
буд. 77 на вул. Окружній конфігурація тротуару не є очевидною при русі вздовж вулиці 

26 3.11 На вул. Любінській (від Народної до Окружної) тротуари є в занедбаному стані, а в темний
період доби існує проблема темних тротуарів через тінь від крони дерев 

30 3.12 Перехрестя вулиць Любінська та Окружна є невиправдано великим з смугами надмірної
ширини, незрозумілими додатковими смугами руху (що збільшує довжину пішохідних переходів),
а розмітка в межах перехрестя допускає маневри, які є неможливими через організацію руху на
підходах до перехрестя 

31 3.17 Сходи в місці виходу з вул. Терлецького на вул. Любінську не є інклюзивними та є в аварійному
стані 

32 3.18 На вул. Любінській (від Окружної до Петлюри) з обох сторін шляхопроводу є 6 смуг руху, в той
час як на мості - лише 4; при цьому заторів в русі не спостерігається 
3.19 Тротуари на вул. Любінській (від Окружної до Петлюри) занедбані, а біля будинку меблів існує
проблема з освітленням тротуарів через тінь від крон дерев 

3.13 Контактна мережа тролейбуса допускає лівий поворот з вул. Любінської на вул. Окружну, однак
такий маневр виконується з подвійною зупинкою в межах перехрестя через відсутність стрілок 

3.2 Перехрестя вул. Кульпарківська та вул. Любінська є Y-подібним з гострим кутом, що зумовлює
надмірну площу перехрестя та невпорядковане паркування в межах перехрестя 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
5  4.1 На зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській (біля кардіологічного центру) площа

мощення тротуарної частини є надмірною, при цьому відсутнє будь-яке озеленення
2  4.2 Тротуари та громадський простір на трикутнику між вулицями Героїв УПА, Кульпарківська та

Копистинського є занедбаним, а дерева потребують перевірки їх стану

15 4.4 Проблема функціонування заїзду до новобудов на вул. Героїв УПА спричинена також і тим, що
на цю територію не організовано безперешкодного заїзду зі сторони вул. Антоновича
(існує відповідна петиція)

16 4.6 Відсутня можливість руху з вул. Робітничої на вул. Порохову поруч з будівлею Класичної гімназії, а
прохід вздовж території ЖК Авалон є вкрай вузьким, оскільки територія ЖК відгороджена парканом

20 4.14 Інтегрована концепція розвитку Львова та План сталої міської мобільності передбачають
перспективний транспортний вузол приміського транспорту в околі перехрестя вул. Кульпарківська -
вул. Антоновича, однак без ескізних варіантів його влаштування

30 4.7 Розмітка смуги громадського транспорту на вул. Окружній перед перехрестям з вул.
Кульпарківською не дає змоги виконати правий поворот з вул. Окружної на вул. Кульпарківську з
дотриманням ПДР 

124 4.8 Генеральний план передбачає будівництво вул. Луганської (вздовж колії), і хоча мости на вул.
Кульпарківській та вул. Любінській враховують перспективу будівництва, однак транспортні
перспективні розв’язки потребуватимуть надмірної території для їх будівництва, а влаштування навіть
правоповоротних з’їздів без знесення будинків буде ускладненим 

 4.3 Є запит від мешканців (через проект громадського бюджету) на облаштування громадського
простору на перетині вулиць Героїв УПА та Кульпарківської, тому важливим є забезпечення
доступності цього скверу

в локальному масштабі:

19 2.3.1 Вулиці Зв’язкова, Поперечна, Робітнича та Ботева, будучи формально пішохідною зоною, не
мають належного поперечного профілю, засобів заспокоєння руху, виділених місць для паркування,
а через наявність ЖК “Парус” на цих вулицях існує надмірна потреба у вуличному паркуванні

31 2.3.2 Відсутній будь-який пішохідний зв’язок через вул. Любінську між обома частинами вул.
Терлецького
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1

20 1.7 Перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Окружна (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 2)

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

в районному масштабі:

3  2.1.2 Планувальне рішення примикання вул. Скісної до вул. Кульпарківської передбачає
гострий кут заїзду (та, відповідно, високу швидкість руху), крім цього, примикання
виконано з надмірними радіусами, що зумовлює надмірну площу перехрестя 
 

7 2.1.1 На вул. Кульпарківській (від вул. Городоцької до вул. Антоновича) відсутня
велосипедна інфраструктура, тротуари є переважно занедбаними, а на частині
вулиці (від буд. 4 до буд. 34) - відсутні, при цьому неочевидним є рішення надмірної
кількості пішохідних переходів на цій ділянці 
2.1.29 Існує рішення виконавчого комітету щодо влаштування велосипедних смуг на
вул. Кульпарківській, однак така форма велосипедного руху може бути доцільною
лише на ділянці вулиці з двома смугами руху (від Городоцької до Героїв УПА) 

12 2.1.5 Відсутність смуги громадського транспорту на вул. Героїв УПА біля скверу
провокує небезпечні маневри злиття та виїзд автомобілів на смугу громадського
транспорту на вул. Кульпарківській 

13 2.1.3 Пішохідний перехід на розгалуженні вул. Героїв УПА та вул. Копистинського є
небезпечним для пішоходів, оскільки суттєво обмежена взаємна видимість через
припарковані автомобілі та гострий кут розгалуження 

2.1.4 Невпорядковане паркування на вул. Героїв УПА (біля буд. 77) суттєво обмежує
простір для пішоходів, а також створює проблеми для руху транспорту (паркування
у дві смуги, виїзд заднім ходом тощо) 

14 2.1.7 Існує потреба пішохідного переходу через вул. Кульпарківську на вул. Порохову 

15 2.1.6 Заїзд/виїзд до новобудов (на куті будинку Героїв УПА, 77) розташований в межах
перехрестя, хоча не жодного регулювання немає (виїзд фактично відбувається без
світлофорів); крім цього, проїзд є вузьким для двостороннього руху 

21 20 2.1.8 Перехрестя вул. Антоновича - вул. Житомирська не є безпечним через
нерегульований перетин трьох смуг руху, а також неочевидну траєкторію проїзду
перехрестя; крім цього, малий радіус повороту на вул. Житомирську ускладнює заїзд
для вантажівок 

23 2.1.9 На вул. Окружній відсутня велосипедна інфраструктура, біля приватних будинків
інколи відсутні тротуари 

28 2.1.10 Відсутність смуги громадського транспорту на вул. Любінській (в місці повороту
на вул. Окружну) провокує небезпечні маневри злиття та виїзд автомобілів на смугу
громадського транспорту на вул. Окружній 

32 2.1.11 На вул. Любінській (від вул. Окружної до вул. Петлюри) відсутня велосипедна
інфраструктура 
2.1.12 На вул. Любінській (від вул. Окружної до вул. Петлюри) водії часто перевищують
дозволену швидкість руху 

6 2.2.1 На вул. Любінській (від вул. Кульпарківської до вул. Народної) відсутня велосипедна
інфраструктура, тротуари на парній стороні вулиці (від буд. 4 до вул. Народної) відсутні 

9 2.2.3 Перехрестя вулиць Любінська-Копистинського-Народна є нерегульованим зі
зміною напрямку головної дороги, а надмірна площа перехрестя зумовлює наявність
довгих нерегульованих пішохідних переходів 

10 2.2.7 На вул. Копистинського велосипедна інфраструктура відсутня 

24 2.2.8 Існує потреба пішохідного переходу через вул. Окружну на перетині з вул.
Зв’язковою 

25 2.2.4 Існує потреба в пішохідному русі через вул. Любінську від стадіону до ЖК Авалон,
однак пішохідний перехід відсутній 
2.2.2 На вул. Любінській (від вул. Народної до вул. Окружної) відсутня велосипедна
інфраструктура 

26 

2.2.6 Примикання вул. Кондукторської до вул. Любінської є небезпечним, оскільки
переважна більшість транзитного транспорту з вул. Кондукторської (що теж не
відповідає функціональному призначенню вулиці) повертають одразу у крайню ліву
(третю) смугу руху для подальшого руху на вул. Окружну; при цьому видимість з вул.
Кондукторської обмежена як припаркованими автомобілями, так і огорожею подвір’я 

27 

2.2.5 На вул. Любінській (від Народної до Окружної) паркування здійснюється як у
крайній правій, так і в крайній лівій смугах, що суттєво обмежує зупинку громадського
транспорту біля стадіону, а також обмежує видимість на виїздах з вул. Спокійної,
Кондукторської та Канівської 

1 3.1 На примиканні вул. Кульпарківської до вул. Городоцької відсутня дорожня розмітка, а лінії бруківки
формують смуги, які не є очевидними та інтуїтивно зрозумілими 

4 3.3 Ширина примикання вул. Поліщука до вул. Кульпарківської зумовлює надмірну довжину переходу,
хоча вул. Поліщука є односторонньою, і для руху використовується лише одна смуга 

6 3.8 Поперечний профіль вулиці Любінська (від вул. Кульпарківської до вул. Народної) не відповідає
наявній інтенсивності та способу використання (фактично, районна вулиця, або й житлова) 

8 3.9 Існує проблема неорганізованого паркування на газоні на вул. Любінській поблизу перехрестя
з Народною (зі сторони заводу “Сільмаш”) 

9 3.10 Перехрестя вулиць Любінська-Копистинського-Народна має надмірні незадіяні для руху ділянки
(радіуси на напрямах відсутніх маневрів, надмірна площа перехрестя, відсутність розмітки та
каналізування руху тощо) 

10 3.14 На вул. Копистинського тротуари та проїзна частина є в занедбаному стані, а дерева
потребують перевірки їх стану 

11 3.4 Світлофорний об’єкт на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Героїв УПА - вул. Копистинського є
ламповим, що зменшує видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а також є менш надійним
через часте перегорання ламп 

17 3.5 На вул. Кульпарківській (від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА) відсутня зупинка громадського
транспорту в напрямку вул. Городоцької, а тротуари є вузькими та занедбаними 

18 3.6 Паркувальний майданчик перед ЖК Парус із шлагбаумами суттєво обмежує рух пішоходів,
через що пішоходи повинні йти або впритул до проїзної частини на вул. Кульпарківській, або впритул
до фасаду будинку по тротуарах ненормативної ширини 

20 3.7 Тротуари в межах перехрестя вулиць Кульпарківської, Окружної, Антоновича, Житомирської є в
занедбаному стані 

23 3.15 На вул. Окружній тротуари і зупинка громадського транспорту є в занедбаному стані, а біля
буд. 77 на вул. Окружній конфігурація тротуару не є очевидною при русі вздовж вулиці 

26 3.11 На вул. Любінській (від Народної до Окружної) тротуари є в занедбаному стані, а в темний
період доби існує проблема темних тротуарів через тінь від крони дерев 

30 3.12 Перехрестя вулиць Любінська та Окружна є невиправдано великим з смугами надмірної
ширини, незрозумілими додатковими смугами руху (що збільшує довжину пішохідних переходів),
а розмітка в межах перехрестя допускає маневри, які є неможливими через організацію руху на
підходах до перехрестя 

31 3.17 Сходи в місці виходу з вул. Терлецького на вул. Любінську не є інклюзивними та є в аварійному
стані 

32 3.18 На вул. Любінській (від Окружної до Петлюри) з обох сторін шляхопроводу є 6 смуг руху, в той
час як на мості - лише 4; при цьому заторів в русі не спостерігається 
3.19 Тротуари на вул. Любінській (від Окружної до Петлюри) занедбані, а біля будинку меблів існує
проблема з освітленням тротуарів через тінь від крон дерев 

3.13 Контактна мережа тролейбуса допускає лівий поворот з вул. Любінської на вул. Окружну, однак
такий маневр виконується з подвійною зупинкою в межах перехрестя через відсутність стрілок 

3.2 Перехрестя вул. Кульпарківська та вул. Любінська є Y-подібним з гострим кутом, що зумовлює
надмірну площу перехрестя та невпорядковане паркування в межах перехрестя 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
5  4.1 На зупинці громадського транспорту на вул. Кульпарківській (біля кардіологічного центру) площа

мощення тротуарної частини є надмірною, при цьому відсутнє будь-яке озеленення
2  4.2 Тротуари та громадський простір на трикутнику між вулицями Героїв УПА, Кульпарківська та

Копистинського є занедбаним, а дерева потребують перевірки їх стану

15 4.4 Проблема функціонування заїзду до новобудов на вул. Героїв УПА спричинена також і тим, що
на цю територію не організовано безперешкодного заїзду зі сторони вул. Антоновича
(існує відповідна петиція)

16 4.6 Відсутня можливість руху з вул. Робітничої на вул. Порохову поруч з будівлею Класичної гімназії, а
прохід вздовж території ЖК Авалон є вкрай вузьким, оскільки територія ЖК відгороджена парканом

20 4.14 Інтегрована концепція розвитку Львова та План сталої міської мобільності передбачають
перспективний транспортний вузол приміського транспорту в околі перехрестя вул. Кульпарківська -
вул. Антоновича, однак без ескізних варіантів його влаштування

30 4.7 Розмітка смуги громадського транспорту на вул. Окружній перед перехрестям з вул.
Кульпарківською не дає змоги виконати правий поворот з вул. Окружної на вул. Кульпарківську з
дотриманням ПДР 

124 4.8 Генеральний план передбачає будівництво вул. Луганської (вздовж колії), і хоча мости на вул.
Кульпарківській та вул. Любінській враховують перспективу будівництва, однак транспортні
перспективні розв’язки потребуватимуть надмірної території для їх будівництва, а влаштування навіть
правоповоротних з’їздів без знесення будинків буде ускладненим 

 4.3 Є запит від мешканців (через проект громадського бюджету) на облаштування громадського
простору на перетині вулиць Героїв УПА та Кульпарківської, тому важливим є забезпечення
доступності цього скверу

в локальному масштабі:

19 2.3.1 Вулиці Зв’язкова, Поперечна, Робітнича та Ботева, будучи формально пішохідною зоною, не
мають належного поперечного профілю, засобів заспокоєння руху, виділених місць для паркування,
а через наявність ЖК “Парус” на цих вулицях існує надмірна потреба у вуличному паркуванні

31 2.3.2 Відсутній будь-який пішохідний зв’язок через вул. Любінську між обома частинами вул.
Терлецького
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 37  1.1 Перехрестя вул. Любінська та вул. Петлюри (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 8) 

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

 33   2.1.13 На вул. Любінській (біля вул. Зоряної) Існує небезпечний нерегульований
пішохідний перехід через 6 смуг руху, в першу чергу зумовлений наявністю зупинки
громадського транспорту

 50   2.1.23 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Садова повороти ліворуч з
вул. Кульпарківської виконуються в одній фазі з прямими потоками, що є небезпечним
через перетин двох смуг руху, а також через блокування смуги руху, що зумовлює
додаткове маневрування; за рахунок появи великої кількості нового житла в околі
перехрестя, а також нової проектованої вулиці до вул. Боткіна ця проблема лише
буде посилюватись

 53

  

 2.1.25 Спостерігається рух пішоходів поза пішохідним переходом через
вул. Кульпарківську в районі будинку 114

 37

 54   2.1.22 На вул. Кульпарківській (від вул. Окружної до вул. Хоробрих) відсутня
велосипедна інфраструктура, а тротуари є вузькими і примикають безпосередньо
до проїзної частини
2.1.24 До вул. Кульпарківської (на ділянці від Садової до Листової) існує низка примикань
з житлових проїздів, на яких є обмежена видимість головної дороги, і заїзд на які
виконується із значним сповільненням на головній дорозі

в районному масштабі:

в локальному масштабі:

 37  2.2.10 Виїзд з АЗС, розташованої поблизу перехрестя вул. Любінська - вул. Петлюри,
виходить практично на перехрестя, причому з нього дозволено і поворот ліворуч на
вул. Петлюри 
 2.2.11 Заїзд до буд. 94 на вул. Любінській та амбулаторії фактично розташований в
межах перехрестя, а біля буд. 96 автомобілі паркуються на тротуарі 

 39  2.2.9 На вул. Петлюри (від Любінської до Садової) відсутня велосипедна інфраструктура,
а ширина смуг руху є надмірною, що, в тому числі, збільшує довжину пішохідного
переходу

 41  2.2.12 Саморегульоване перехрестя вулиць Петлюри та Садова є небезпечним та
незручним у використанні через те, що два підходи примикають до кільця по дотичній
(що також зумовлює і надмірну площу перехрестя), напрямні острівці виконано в
розмітці, що провокує паркування на них, а пішохідні переходи рознесені в сторони
від перехрестя, що зумовлює рух пішоходів поза переходами по коротких траєкторіях

 42  2.2.13 Існує потреба у паркуванні на вул. Садовій поблизу ринку (зараз автомобілі
паркуються у смузі руху, ускладнюючи зустрічний роз’їзд, або на тротуарах,
ускладнюючи умови руху для пішоходів)

 43  2.2.14 На вул. Петлюри (від Садової до вул. Вітряної) відсутня велосипедна
інфраструктура, є потреба у паркуванні, а також відсутні засоби заспокоєння руху,
а на частині вулиці (вздовж парковки біля буд. 47) відсутній тротуар

 44  2.2.15 На вул. Петлюри біля церкви та магазину існує невпорядковане паркування,
та є небезпечний пішохідний перехід з обмеженою видимістю, а також відсутній один
пішохідний перехід через вул. Петлюри (зі сторони церкви)

 45  2.2.19 На вулиці Кульчицької відсутня велосипедна інфраструктура

 46  2.3.9 Проїзд вздовж будинків 18, 24, 26, 28 та 30 на вул. Петлюри є вузьким для
двостороннього руху, що ускладнює двосторонній роз’їзд та створює небезпеку для
пішоходів через відсутність тротуару

 48  2.3.10 Вздовж проїзду між Залізничтеплоенерго та будинками 91-а, 91-б, 91-в відсутні
тротуари (а в місцях, де наявні, є вкрай вузькими), хоча цей проїзд поєднує дві школи
та дитячий садок 

 51  2.3.4 Для руху з вул. Садової в напрямку будинків 3-7 необхідно виконувати маневр
об’їзду закладу харчування через парковку з обмеженням видимості, при цьому
межа проїзної частини відзначена розміткою, а рух пішоходів відбувається без жодних
засобів безпеки 

 79  2.3.8 На вул. Кульчицької біля буд. 16 автосервіс розташований фактично на тротуарі,
через що пішоходи повинні рухатись по проїзній частині 

 120  2.3.3 На вул. Садовій спостерігається паркування поза спеціально відведеними місцями,
що обмежує видимість під час виїзду з прилеглої території

2.1.14 На перехресті вул. Любінська - вул. Петлюри - вул. Яворницького існують інтенсивні
ліві повороти зі всіх підходів, що суттєво ускладнює режим регулювання та провокує
аварійні ситуації 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

 35  3.27 На вул. Підміській (від Любінської до території АС-3) площа проїзної частини є
надмірною, зважаючи що вулиця є тупиковою, при цьому пішоходи рухаються по
проїзній частині 

 37  3.20 Площа перехрестя вулиць Любінська, Петлюри та Яворницького є надміру велика
через додаткові правоповоротні смуги руху, окрему смугу для зупинки громадського
транспорту в напрямку аеропорту, великі радіуси заокруглення, що в свою чергу
додатково збільшує довжину пішохідних переходів 

 40  3.28 Тротуар вздовж буд. 2 на вул. Петлюри зруйнований, хоча на нього виходить
активний перший поверх будинку 

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
 34   4.9 Простір біля Будинку меблів є невпорядкованим і фактично використовується

лише як парковка
 36  4.11 Невирішеність питання функціонування автостанції впливає на наявне та

перспективне використання простору на вул. Підміській (буде чи не буде рух автобусів,
довжина автобусів, кількість відправлень на добу тощо) 
  4.18 Генеральний план не передбачає продовження трамвайної колії з вул. Коновальця
в напрямку вул. Садової як район, в якому ведеться будівництво великих ЖК 

 50  4.17 В околі перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Садова відсутні зупинки громадського
транспорту (до найближчих зупинок - 300 м) 

 124  4.8 Генеральний план передбачає будівництво вул. Луганської (вздовж колії), і хоча
мости на вул. Кульпарківській та вул. Любінській враховують перспективу будівництва,
однак транспортні перспективні розв’язки потребуватимуть надмірної території для їх
будівництва, а влаштування навіть правоповоротних з’їздів без знесення будинків буде
ускладненим 

 125  4.15 Сходи з вул. Кульпарківської до залізничної платформи не є інклюзивними, а вхід
на них з вул. Кульпарківської не є очевидним чи належно ознакованим 

 126  4.16 Шляхопровід на вул. Кульпарківській є в аварійному стані (оголена арматура,
корозія тощо) 

 47  3.35 На проїзді від вул. Кульчицької до Залізничтеплоенерго існує неврегульоване
паркування, а з однієї сторони відсутній тротуар

 49  3.37 На вул. Кульпарківській (від вул. Окружної до вул. Садової) часто виникають затори
в напрямку центру, в яких стоїть також і громадський транспорт
  3.38 Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Антоновича
до Хоробрих) є тьмяним 

 50  3.39 Відсутній пішохідний перехід через вул. Кульпарківську з південної сторони
перехрестя з вул. Садовою (біля шиномонтажу)

 55  3.40 Зупинки громадського транспорту на вул. Кульпарківській біля лікарні мають
кишені з ненормативними параметрами, що унеможливлює під’їзд рухомого складу
до краю посадкової платформи

 122  3.16 Пішохідне сполучення від зупинки громадського транспорту на вул. Антоновича
через тунель під вул. Кульпарківською до вул. Окружної є ускладненим через
незадовільний стан покриття, відсутність тротуару через парковку позаду буд. 73,
відсутність освітлення в тунелі та неочевидне планувальне рішення зі сторони
вул. Окружної та вул. Терлецького (вихід з тунелю на проїзну частину)
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 37  1.1 Перехрестя вул. Любінська та вул. Петлюри (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 8) 

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

 33   2.1.13 На вул. Любінській (біля вул. Зоряної) Існує небезпечний нерегульований
пішохідний перехід через 6 смуг руху, в першу чергу зумовлений наявністю зупинки
громадського транспорту

 50   2.1.23 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Садова повороти ліворуч з
вул. Кульпарківської виконуються в одній фазі з прямими потоками, що є небезпечним
через перетин двох смуг руху, а також через блокування смуги руху, що зумовлює
додаткове маневрування; за рахунок появи великої кількості нового житла в околі
перехрестя, а також нової проектованої вулиці до вул. Боткіна ця проблема лише
буде посилюватись

 53

  

 2.1.25 Спостерігається рух пішоходів поза пішохідним переходом через
вул. Кульпарківську в районі будинку 114

 37

 54   2.1.22 На вул. Кульпарківській (від вул. Окружної до вул. Хоробрих) відсутня
велосипедна інфраструктура, а тротуари є вузькими і примикають безпосередньо
до проїзної частини
2.1.24 До вул. Кульпарківської (на ділянці від Садової до Листової) існує низка примикань
з житлових проїздів, на яких є обмежена видимість головної дороги, і заїзд на які
виконується із значним сповільненням на головній дорозі

в районному масштабі:

в локальному масштабі:

 37  2.2.10 Виїзд з АЗС, розташованої поблизу перехрестя вул. Любінська - вул. Петлюри,
виходить практично на перехрестя, причому з нього дозволено і поворот ліворуч на
вул. Петлюри 
 2.2.11 Заїзд до буд. 94 на вул. Любінській та амбулаторії фактично розташований в
межах перехрестя, а біля буд. 96 автомобілі паркуються на тротуарі 

 39  2.2.9 На вул. Петлюри (від Любінської до Садової) відсутня велосипедна інфраструктура,
а ширина смуг руху є надмірною, що, в тому числі, збільшує довжину пішохідного
переходу

 41  2.2.12 Саморегульоване перехрестя вулиць Петлюри та Садова є небезпечним та
незручним у використанні через те, що два підходи примикають до кільця по дотичній
(що також зумовлює і надмірну площу перехрестя), напрямні острівці виконано в
розмітці, що провокує паркування на них, а пішохідні переходи рознесені в сторони
від перехрестя, що зумовлює рух пішоходів поза переходами по коротких траєкторіях

 42  2.2.13 Існує потреба у паркуванні на вул. Садовій поблизу ринку (зараз автомобілі
паркуються у смузі руху, ускладнюючи зустрічний роз’їзд, або на тротуарах,
ускладнюючи умови руху для пішоходів)

 43  2.2.14 На вул. Петлюри (від Садової до вул. Вітряної) відсутня велосипедна
інфраструктура, є потреба у паркуванні, а також відсутні засоби заспокоєння руху,
а на частині вулиці (вздовж парковки біля буд. 47) відсутній тротуар

 44  2.2.15 На вул. Петлюри біля церкви та магазину існує невпорядковане паркування,
та є небезпечний пішохідний перехід з обмеженою видимістю, а також відсутній один
пішохідний перехід через вул. Петлюри (зі сторони церкви)

 45  2.2.19 На вулиці Кульчицької відсутня велосипедна інфраструктура

 46  2.3.9 Проїзд вздовж будинків 18, 24, 26, 28 та 30 на вул. Петлюри є вузьким для
двостороннього руху, що ускладнює двосторонній роз’їзд та створює небезпеку для
пішоходів через відсутність тротуару

 48  2.3.10 Вздовж проїзду між Залізничтеплоенерго та будинками 91-а, 91-б, 91-в відсутні
тротуари (а в місцях, де наявні, є вкрай вузькими), хоча цей проїзд поєднує дві школи
та дитячий садок 

 51  2.3.4 Для руху з вул. Садової в напрямку будинків 3-7 необхідно виконувати маневр
об’їзду закладу харчування через парковку з обмеженням видимості, при цьому
межа проїзної частини відзначена розміткою, а рух пішоходів відбувається без жодних
засобів безпеки 

 79  2.3.8 На вул. Кульчицької біля буд. 16 автосервіс розташований фактично на тротуарі,
через що пішоходи повинні рухатись по проїзній частині 

 120  2.3.3 На вул. Садовій спостерігається паркування поза спеціально відведеними місцями,
що обмежує видимість під час виїзду з прилеглої території

2.1.14 На перехресті вул. Любінська - вул. Петлюри - вул. Яворницького існують інтенсивні
ліві повороти зі всіх підходів, що суттєво ускладнює режим регулювання та провокує
аварійні ситуації 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

 35  3.27 На вул. Підміській (від Любінської до території АС-3) площа проїзної частини є
надмірною, зважаючи що вулиця є тупиковою, при цьому пішоходи рухаються по
проїзній частині 

 37  3.20 Площа перехрестя вулиць Любінська, Петлюри та Яворницького є надміру велика
через додаткові правоповоротні смуги руху, окрему смугу для зупинки громадського
транспорту в напрямку аеропорту, великі радіуси заокруглення, що в свою чергу
додатково збільшує довжину пішохідних переходів 

 40  3.28 Тротуар вздовж буд. 2 на вул. Петлюри зруйнований, хоча на нього виходить
активний перший поверх будинку 

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
 34   4.9 Простір біля Будинку меблів є невпорядкованим і фактично використовується

лише як парковка
 36  4.11 Невирішеність питання функціонування автостанції впливає на наявне та

перспективне використання простору на вул. Підміській (буде чи не буде рух автобусів,
довжина автобусів, кількість відправлень на добу тощо) 
  4.18 Генеральний план не передбачає продовження трамвайної колії з вул. Коновальця
в напрямку вул. Садової як район, в якому ведеться будівництво великих ЖК 

 50  4.17 В околі перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Садова відсутні зупинки громадського
транспорту (до найближчих зупинок - 300 м) 

 124  4.8 Генеральний план передбачає будівництво вул. Луганської (вздовж колії), і хоча
мости на вул. Кульпарківській та вул. Любінській враховують перспективу будівництва,
однак транспортні перспективні розв’язки потребуватимуть надмірної території для їх
будівництва, а влаштування навіть правоповоротних з’їздів без знесення будинків буде
ускладненим 

 125  4.15 Сходи з вул. Кульпарківської до залізничної платформи не є інклюзивними, а вхід
на них з вул. Кульпарківської не є очевидним чи належно ознакованим 

 126  4.16 Шляхопровід на вул. Кульпарківській є в аварійному стані (оголена арматура,
корозія тощо) 

 47  3.35 На проїзді від вул. Кульчицької до Залізничтеплоенерго існує неврегульоване
паркування, а з однієї сторони відсутній тротуар

 49  3.37 На вул. Кульпарківській (від вул. Окружної до вул. Садової) часто виникають затори
в напрямку центру, в яких стоїть також і громадський транспорт
  3.38 Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Антоновича
до Хоробрих) є тьмяним 

 50  3.39 Відсутній пішохідний перехід через вул. Кульпарківську з південної сторони
перехрестя з вул. Садовою (біля шиномонтажу)

 55  3.40 Зупинки громадського транспорту на вул. Кульпарківській біля лікарні мають
кишені з ненормативними параметрами, що унеможливлює під’їзд рухомого складу
до краю посадкової платформи

 122  3.16 Пішохідне сполучення від зупинки громадського транспорту на вул. Антоновича
через тунель під вул. Кульпарківською до вул. Окружної є ускладненим через
незадовільний стан покриття, відсутність тротуару через парковку позаду буд. 73,
відсутність освітлення в тунелі та неочевидне планувальне рішення зі сторони
вул. Окружної та вул. Терлецького (вихід з тунелю на проїзну частину)
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  Проблеми критичного рівня на фрагменті №3 відсутні 

Проблеми низького рівня на фрагменті №3 відсутні 

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

 81   2.1.15 На вул. Любінській (від вул. Петлюри до вул. Виговського) відсутня велосипедна
інфраструктура (наявна ділянка велосипедної інфраструктури не відповідає сучасним
вимогам до її якості)

   
2.1.16 На вул. Любінській (від вул. Петлюри до вул. Виговського) водії часто перевищують
дозволену швидкість руху

 82

  

 

2.1.17 Існує інтенсивний пішохідний рух через вул. Любінську в районі будинку 100
(пішоходи рухаються по поверхні, а не обирають підземний перехід)
2.1.18 Існує рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху щодо встановлення
світлофорного об’єкта на вул. Любінській біля буд. 100, однак досі нереалізоване
(немає навіть проектної документації)
2.1.19 Простір тротуару перед буд. 100 на вул. Любінській використовується як парковка

 83   2.1.20 Існує інтенсивний пішохідний рух через вул. Любінську в районі будинку 102-104,
при цьому жодного пішохідного переходу немає

 88   2.1.21 На вул. Любінській (від вул. Виговського до аеропорту) водії часто перевищують
дозволену швидкість руху

в районному масштабі:

 87  2.2.22 На вул. Любінській біля буд. 144 парковка фактично перерізає тротуар (пішоходи
рухаються через парковку), а по зеленій зоні виконується заїзд на вул. Сапила 

 89  2.2.21 На вул. Любінській навпроти буд. 160-162 парковка фактично перерізає тротуар
(для пішоходів залишається близько 1 м простору)

 90  2.2.20 На примиканні вул. Чорнобаївської до вул. Виговського є обмежена видимість
пішоходів та автомобілів

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

80  3.24 Між вул. Любінською (район буд. 91-в) та вул. Виговського (район буд. 45) існує
мережа внутрішньорайонних пішохідних зв’язків (доріжок), однак їх покриття є
зруйнованим, а напрями руху неочевидними 

 81  3.21 На вул. Любінській (від вул. Петлюри до вул. Виговського) тротуари є в
незадовільному стані з обох сторін вулиці 

 84  3.22 На вул. Любінській в районі будинків 95-101 тротуар є неосвітленим через тіні від
крон дерев 

Рівень 4  І Низький рівень небепеки

 85  3.23 Паркування на вул. Любінській біля будинків 98, 102, 104 потребує впорядкування
(оновлення покриття, впорядкування паркувальних місць, додаткове озеленення)

 86  3.25 На перехресті вул. Любінська та вул. Виговського пішохідні переходи є довгими
через надмірну ширину проїзної частини (6 смуг на вул. Любінській), а світлофори для
транспорту розташовані так, що з крайніх лівих смуг їх видимість обмежена

 88  3.26 На вул. Любінській (від вул. Виговського до аеропорту) тротуари є неосвітленими
через тіні від крон дерев
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 65  1.4 Вул. Виговського, 100, ринок Південний (?), (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 5) 

 101  1.5 Вул. Щирецька, 36, ринок Південний (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 4) 

57  1.6 Перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Перфецького (кількість ДТП за 2019-2021 роки -
3) 

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

 56   2.1.26 Планування примикання вул. Хоробрих до вул. Кульпарківської не має очевидної
конфігурації (хоча усі маневри дозволені), що додатково створює небезпеку для
пішоходів, які рухаються вздовж вулиці

 57   2.1.27 Перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Перфецького є небезпечним з низки причин:
- існує поворот лівоуч на вул. Перфецького в одній фазі з перетином двох смуг
інтенсивного руху
- бракує другого пішохідного переходу через вул. Кульпарківську 
- світлофорний об’єкт є ламповим, що зменшує видимість сигналів світлофора в
сонячні дні, а також є менш надійним через часте перегорання ламп 
- тротуар з непарної сторони не виводить на позначений перехід через
вул. Перфецького

  

 

 58   2.1.28 На вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) відсутня велосипедна
інфраструктура

 63 2.1.37 На вул. Виговського (від вул. Кульпарківської до ринку Південного) відсутня
велосипедна інфраструктура

 65 2.1.36 З пішохідного переходу навпроти ТЦ “ВАМ” нема прямого та облаштованого
проходу до торгового центру через парковку
2.1.35 На вул. Виговського біля ринку Південний повороти ліворуч з вул. Виговського до
ТЦ ВАМ та на вул. Скнилівську виконуються в одній фазі з прямими потоками, що є
небезпечним через перетин двох смуг руху, а також через блокування смуги руху, що
зумовлює додаткове маневрування

 59 2.1.30 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Виговського - вул. Володимира Великого
на пішохідних переходах нема острівців безпеки, на кільці є три смуги руху, хоча на
усіх підходах є лише по 2 смуги, а також існує проблема безпечного заїзду з
вул. Кульпарківської (від Щирецької) на місцевий проїзд вул. Кульпарківської
(до будинків 158-170)
2.1.31 Наявний проект удосконалення ОДР на перехресті вул. Кульпарківська - вул.
Володимира Великого - вул. Виговського не передбачає зміщення пішохідних переходів,
а також не передбачає влаштування в бордюрі напрямних острівці на кільці (лише на
підходах), а також не передбачає влаштування велосипедної інфраструктури

в районному масштабі:

в локальному масштабі:

  

 

 67  2.2.26 По 8-му Скнилівському провулку в періоди заторів на магістральній мережі існує
транзитний рух транспорту

 75 2.2.16 Перехрестя вулиць Петлюри та Вітряна є небезпечним через неочевидні
планувальні рішення (зміна напрямку головної дороги з малим радіусом, примикання
житлового проїзду з широким створом та довгий пішохідний перехід)

 71 2.2.17 Існує проблема транзитного руху на місцевому проїзді на вул. Кульпарківській
(від Хоробрих до вул. Виговського) під час заторів на основній проїзній частині
 2.2.18 На місцевому проїзді на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до вул. Виговського)
пішохідна інфраструктура (тротуари, переходи, пониження тощо) є в занедбаному
стані, а інколи тротуари взагалі відсутні; велосипедна інфраструктура відсутня

 

 

 74 

 74 

 2.3.5 Проїзд вздовж будинків 162, 168, 174 по вул. Кульпарківській використовується для
транзитного руху з вул. Петлюри до вул. Кульпарківської та Виговського

 121  2.3.6 На місцевому проїзді вул. Виговського (від місцевого проїзду вул. Кульпарківської
до буд. 67) існує висока потреба паркування, відсутні будь-які засоби заспокоєння
дорожнього руху, можливий транзитний рух транспорту, а поперечний профіль проїзду
не відповідає його функціональному призначенню (більше схожий на вулицю, ніж на
місцевий проїзд) 

 

2.3.7 На проїзді від вул. Виговського до буд. 67 існує значний попит на паркування, що в тому числі
ускладнює зустрічний роз’їзд

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

 10  3.14 На вул. Копистинського тротуари та проїзна частина є в занедбаному стані, а
дерева потребують перевірки їх стану 

 58  3.41 Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до
Виговського) є тьмяним 
  3.42 На вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) в темний період доби
тротуари є темними через тіні від крон дерев 
  3.43 На вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) часто виникають затори
в напрямку вул. Виговського, в яких стоїть також і громадський транспорт (затримки
громадського транспорту становлять понад 300% в пікові години порівняно з непіковими) 

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
  4.12 Генеральний план передбачає внутрішньорайонний транзит з вул. Петлюри на
вул. Хоробрих, а не на вул. Вітряну, як він існує зараз

  3.47 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Виговського - вул. Володимира Великого
пішохідні переходи надміру віднесені від перехрестя (що зумовлює збільшення шляху
руху пішоходів), для доступу до переходів бракує діагональних доріжок (наявні
протоптані стежки)

 63  3.53 На вул. Виговського (від вул. Кульпарківської до ринку Південного) покриття тротуарів
зруйноване та непристосоване для руху маломобільних груп населення; крім цього, в
темний період доби тротуари є темними через тіні від крон дерев 

 121  3.34 Пішохідний бульвар вздовж місцевого проїзду на вул. Виговського (біля будинків
170-176) є в занедбаному стані 

 70  3.33 Існують скарги на неосвітлені доріжки у парку Виговського, які використовуються як
внутрішньорайонні пішохідні зв’язки 

 71  3.44 На місцевому проїзді на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до вул. Виговського)
біля будинків 164-170, а також буд. 89 по вул. Виговського, тротуари є темними через тіні
від крон дерев 

 72  3.45 На примиканнях вул. Вітряної та вул. Перфецького до місцевого проїзду вул.
Кульпарківської існують інтенсивні повороти ліворуч, проте напрям транзитного руху з
Вітряної на Перфецького не є очевидним 

 73  3.31 Тротуари на вул. Вітряній є вузькими, на парній стороні покриття тротуару є в
незадовільному стані, а на непарній стороні біля буд. 158-160 тверде покриття тротуару
відсутнє 

 76  3.30 Покриття тротуару на вул. Петлюри біля буд. 36 (пошта) не є інклюзивним 

 78  3.32 Між вул. Кульчицької та вул. Вітряною, попри школу № 18 та дитячі садки 168 та 75
існує мережа внутрішньорайонних пішохідних зв’язків (доріжок), однак їх покриття є
зруйнованим, а освітлення недостатнім; мешканці скаржаться на відчуття небезпеки в
темний час доби 

 65  3.50 На вул. Виговського біля ринку Південного (в напрямку вул. Кульпарківської)
тролейбуси зупиняються на одній зупинці, в той час як автобуси - на двох
  3.51 Світлофорний об’єкт на вул. Виговського біля ринку Південний є ламповим, що
зменшує видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а також є менш надійним через
часте перегорання ламп
  3.52 На вул. Виговського перед ТЦ “ВАМ” існує незрозуміле поширення проїзної частини
(перехідно-швидкісна смуга та парковка)

 59
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 65  1.4 Вул. Виговського, 100, ринок Південний (?), (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 5) 

 101  1.5 Вул. Щирецька, 36, ринок Південний (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 4) 

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

 56   2.1.26 Планування примикання вул. Хоробрих до вул. Кульпарківської не має очевидної
конфігурації (хоча усі маневри дозволені), що додатково створює небезпеку для
пішоходів, які рухаються вздовж вулиці

 57   2.1.27 Перехрестя вул. Кульпарківська - вул. Перфецького є небезпечним з низки причин:
- існує поворот лівоуч на вул. Перфецького в одній фазі з перетином двох смуг
інтенсивного руху
- бракує другого пішохідного переходу через вул. Кульпарківську 
- світлофорний об’єкт є ламповим, що зменшує видимість сигналів світлофора в
сонячні дні, а також є менш надійним через часте перегорання ламп 
- тротуар з непарної сторони не виводить на позначений перехід через
вул. Перфецького

  

 

 58   2.1.28 На вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) відсутня велосипедна
інфраструктура

 63 2.1.37 На вул. Виговського (від вул. Кульпарківської до ринку Південного) відсутня
велосипедна інфраструктура

 65 2.1.36 З пішохідного переходу навпроти ТЦ “ВАМ” нема прямого та облаштованого
проходу до торгового центру через парковку
2.1.35 На вул. Виговського біля ринку Південний повороти ліворуч з вул. Виговського до
ТЦ ВАМ та на вул. Скнилівську виконуються в одній фазі з прямими потоками, що є
небезпечним через перетин двох смуг руху, а також через блокування смуги руху, що
зумовлює додаткове маневрування

 59 2.1.30 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Виговського - вул. Володимира Великого
на пішохідних переходах нема острівців безпеки, на кільці є три смуги руху, хоча на
усіх підходах є лише по 2 смуги, а також існує проблема безпечного заїзду з
вул. Кульпарківської (від Щирецької) на місцевий проїзд вул. Кульпарківської
(до будинків 158-170)
2.1.31 Наявний проект удосконалення ОДР на перехресті вул. Кульпарківська - вул.
Володимира Великого - вул. Виговського не передбачає зміщення пішохідних переходів,
а також не передбачає влаштування в бордюрі напрямних острівці на кільці (лише на
підходах), а також не передбачає влаштування велосипедної інфраструктури

в районному масштабі:

в локальному масштабі:

  

 

 67  2.2.26 По 8-му Скнилівському провулку в періоди заторів на магістральній мережі існує
транзитний рух транспорту

 75 2.2.16 Перехрестя вулиць Петлюри та Вітряна є небезпечним через неочевидні
планувальні рішення (зміна напрямку головної дороги з малим радіусом, примикання
житлового проїзду з широким створом та довгий пішохідний перехід)

 71 2.2.17 Існує проблема транзитного руху на місцевому проїзді на вул. Кульпарківській
(від Хоробрих до вул. Виговського) під час заторів на основній проїзній частині
 2.2.18 На місцевому проїзді на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до вул. Виговського)
пішохідна інфраструктура (тротуари, переходи, пониження тощо) є в занедбаному
стані, а інколи тротуари взагалі відсутні; велосипедна інфраструктура відсутня

 

 

 74 

 74 

 2.3.5 Проїзд вздовж будинків 162, 168, 174 по вул. Кульпарківській використовується для
транзитного руху з вул. Петлюри до вул. Кульпарківської та Виговського

 121  2.3.6 На місцевому проїзді вул. Виговського (від місцевого проїзду вул. Кульпарківської
до буд. 67) існує висока потреба паркування, відсутні будь-які засоби заспокоєння
дорожнього руху, можливий транзитний рух транспорту, а поперечний профіль проїзду
не відповідає його функціональному призначенню (більше схожий на вулицю, ніж на
місцевий проїзд) 

 

2.3.7 На проїзді від вул. Виговського до буд. 67 існує значний попит на паркування, що в тому числі
ускладнює зустрічний роз’їзд

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

 58  3.41 Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до
Виговського) є тьмяним 
  3.42 На вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) в темний період доби
тротуари є темними через тіні від крон дерев 
  3.43 На вул. Кульпарківській (від вул. Хоробрих до Виговського) часто виникають затори
в напрямку вул. Виговського, в яких стоїть також і громадський транспорт (затримки
громадського транспорту становлять понад 300% в пікові години порівняно з непіковими) 

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
  4.12 Генеральний план передбачає внутрішньорайонний транзит з вул. Петлюри на
вул. Хоробрих, а не на вул. Вітряну, як він існує зараз

  3.47 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Виговського - вул. Володимира Великого
пішохідні переходи надміру віднесені від перехрестя (що зумовлює збільшення шляху
руху пішоходів), для доступу до переходів бракує діагональних доріжок (наявні
протоптані стежки)

 63  3.53 На вул. Виговського (від вул. Кульпарківської до ринку Південного) покриття тротуарів
зруйноване та непристосоване для руху маломобільних груп населення; крім цього, в
темний період доби тротуари є темними через тіні від крон дерев 

 121  3.34 Пішохідний бульвар вздовж місцевого проїзду на вул. Виговського (біля будинків
170-176) є в занедбаному стані 

 70  3.33 Існують скарги на неосвітлені доріжки у парку Виговського, які використовуються як
внутрішньорайонні пішохідні зв’язки 

 71  3.44 На місцевому проїзді на вул. Кульпарківській (від Хоробрих до вул. Виговського)
біля будинків 164-170, а також буд. 89 по вул. Виговського, тротуари є темними через тіні
від крон дерев 

 72  3.45 На примиканнях вул. Вітряної та вул. Перфецького до місцевого проїзду вул.
Кульпарківської існують інтенсивні повороти ліворуч, проте напрям транзитного руху з
Вітряної на Перфецького не є очевидним 

 73  3.31 Тротуари на вул. Вітряній є вузькими, на парній стороні покриття тротуару є в
незадовільному стані, а на непарній стороні біля буд. 158-160 тверде покриття тротуару
відсутнє 

 76  3.30 Покриття тротуару на вул. Петлюри біля буд. 36 (пошта) не є інклюзивним 

 78  3.32 Між вул. Кульчицької та вул. Вітряною, попри школу № 18 та дитячі садки 168 та 75
існує мережа внутрішньорайонних пішохідних зв’язків (доріжок), однак їх покриття є
зруйнованим, а освітлення недостатнім; мешканці скаржаться на відчуття небезпеки в
темний час доби 

 65  3.50 На вул. Виговського біля ринку Південного (в напрямку вул. Кульпарківської)
тролейбуси зупиняються на одній зупинці, в той час як автобуси - на двох
  3.51 Світлофорний об’єкт на вул. Виговського біля ринку Південний є ламповим, що
зменшує видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а також є менш надійним через
часте перегорання ламп
  3.52 На вул. Виговського перед ТЦ “ВАМ” існує незрозуміле поширення проїзної частини
(перехідно-швидкісна смуга та парковка)
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 Проблеми критичного рівня на фрагменті №5 відсутні

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

в районному масштабі:

92 2.1.34 На перехресті вул. Виговського - вул. Кульчицької є чинники, які в сукупності
знижують рівень безпеки руху на перехресті:
- існує поворот лівоуч на вул. Кульчицької в одній фазі з перетином двох смуг
інтенсивного руху
- в межах перехрестя є незрозуміла парковка з перпендикулярним паркуванням
- пішохідні світлофори на переході через вул. Кульчицької встановлені поза межами
пішохідного переходу, що ускладнює їх виявлення та знижує їх видимість, а місця
пішохідних переходів не відповідають місцям виходу тротуарів
- відсутній другий пішохідний перехід через вул. Виговського
 

93 2.1.32 На вул. Виговського біля буд. 45а існує заїзд, через який автомобілі потрапляють
та паркуються на тротуарі 

95 2.1.33 На вул. Виговського (від ринку Південного до вул. Кульчицької) відсутня велосипедна
інфраструктура, а на тротуарах з непарної сторони є припарковані автомобілі 

97 2.2.23 Пішохідна інфраструктура (тротуари, переходи тощо) на вул. Скнилівській є в
занедбаному стані, а на окремих ділянках - відсутні, через що пішоходи рухаються по
проїзній частині 

99 2.2.24 Перехрестя вулиць Скнилівської та Щирецької є небезпечним через складне
планувальне рішення, незрозумілий та неочевидний напрям головної дороги, відсутність
пішохідної інфрастурктури, інтенсивний транзитний рух по вул. Щирецькій 

100 2.2.25 На вул Щирецькій (від Скнилівської до ринку ПІвдениий) відсутні тротуари
(пішоходи рухаються по проїзній частині) 

94 3.36 На вулиці Кульчицької біля буд. 4 існує попит на паркування, однак через відсутність
виділених місць автомобілі доставки здійснюють розвантаження у смузі руху 

64 3.62 Частина вул. Щирецької фактично проходить через територію ринку Південний,
що перетворє її на внутрішній проїзд та ускладнює транзитний рух по вулиці 

96 3.61 Частина вул. Скнилівської фактично проходить через територію ринку Південний,
що перетворє її на внутрішній проїзд та ускладнює транзитний рух по вулиці (за
знаками, місцевий проїзд є головним відносно вул. Скнилівської, яка є транзитною
вулицею в напрямку аеропорту) 

91 

95 

3.48 Тротуар на вул. Виговського (від вул. Чорнобаївської до вул. Скнилівської) в темний
період доби є неосвітленим через тіні від крон дерев 

3.49 На вул. Виговського (від парку Виговського вул. Кульчицької) покриття тротуарів
зруйноване та непристосоване для руху маломобільних груп населення 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
95 4.20 На вул. Виговського біля будинків 49 та 55 у смузі озеленення відсутні дерева, хоча

на інших ділянках вулиці вони є 
 91   4.19 З тротуару на вул. Виговського (від вул. Чорнобаївської до вул. Скнилівської)

відсутні облаштовані та інклюзивні проходи до Скнилівського парку
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119 1.3 вул. Кульпарківська, 230, ЖК “Фамілія” (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 6)
 1.2 Перехрестя вул. Кульпарківська та вул. Трускавецька (кількість ДТП за 2019-2021
роки - 8)

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

в районному масштабі:

в локальному масштабі:

108 2.1.42 Проїзд на вул. Кульпарківській між будинками 133 та 123 використовується для
об’їзду затору на вул. Кульпарківській, що створює небезпеку для пішоходів та
унеможливлює дозування транспорту світлофорами для руху в напрямку центру
(відповідно до принципів ПСММ) 
 

109 2.1.40 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Щирецька поворот ліворуч з вул.
Кульпарківської виконується в одній фазі з прямими потоками, що є небезпечним
через перетин двох смуг руху, а також через блокування смуги руху, що зумовлює
додаткове маневрування 
2.1.41 Відсутній другий пішохідний перехід через вул. Кульпарківську на перехресті
вул. Кульпарківська - вул. Щирецька 

110 2.1.38 На вул. Кульпарківській (від вул. Виговського до вул. Наукової) відсутня велосипедна
інфраструктура 

112 2.1.44 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Наукова бракує пішохідного переходу
через вул. Ряшівську 

113 2.1.46 Ділянка вул. Ряшівської від Кульпарківської до місця виїзду з ТРЦ “Вікторія Гарденс”
є вкрай неорганізованою через зупинку автобусів у правій смузі руху, неочевидний
перехід з одностороннього на двосторонній рух, а також через дозволені ліві повороти
на заїзд та виїзд на стоянку 

114 2.1.45 На вул. Ряшівській з південної сторони відсутні тротуари та велосипедна
інфраструктура 

115 2.1.48 Перехрестя вул. Кульпарківської з місцевими проїздами до будинків 141 та 230 є
вкрай небезпечним через те, що дозволено усі повороти ліворуч (як з головної дороги,
так і з другорядних) 

118 2.1.47 На вул. Кульпарківській (від вул. Ряшівської до вул. Трускавецької) відсутня
велосипедна інфраструктура 
2.1.49 Існує рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху щодо зміни ОДР на вул.
Кульпарківській від вул. Наукової до вул. Трускавецької з метою підвищення безпеки
дорожнього руху, однак досі не реалізоване (немає навіть проектної документації) 
2.1.50 На парній стороні вул. Кульпарківської (від ЖК “Фамілія” до вул. Трускавецької)
наявний тротуар є вкрай вузьким, примикає безпосередньо до проїзної частини, а в
деяких місцях взагалі відсутній 

2.1.39 На вул. Кульпарківській (від вул. Виговського до Наукової) часто виникають затори
в обох напрямах, в яких стоїть також і громадський транспорт 
2.1.43 Тротуар на парній стороні вул. Кульпарківської (від Щирецької до Ряшівської) є
вкрай вузьким, прилягає безпосередньо до проїзної частини, а посередині нього
встановлені опори контактної мережі 

104 2.2.29 На проїзді між вул. Ряшівською та вул. Щирецькою відсутні тротуари та
велосипедна інфраструктура

102 2.2.27 Перехрестя вул. Щирецької та 8-го Скнилівського провулку є вкрай небезпечним
через обмежену видимість, відсутність пішохідних переходів, малі радіуси заокруглення,
дозволені маневри у всіх напрямках тощо

111 2.2.30 На вул. Кульпарківській біля буд. 139 парковка функціонує фактично на тротуарі 

103 2.2.28 Вул. Щирецька (від ринку Південний до вул. Кульпарківської) є в незадовільному
стані (погане покриття проїзної частини та тротуару), тротуар є вкрай вузьким, а з
іншого боку відсутній, відсутня велосипедна інфраструктура, часті примикання
другорядних вулиць (Скнилівські провулки) 

105 2.3.11 На проїзді позаду FUTURA HUB відсутні засоби заспокоєння руху та пішохідна
інфраструктура

116 2.3.12 Тротуар вздовж ЖК “Фамілія” є неіклюзивним, вузьким та фактично непридатним
для руху

106 3.55 Тротуар на парній стороні вул. Кульпарківської (від Виговського до Щирецької) є
вузьким, має неочевидну траєкторію, а також переривається парковкою біля  FUTURA
HUB (перехід є в найширшому місці) 

109 3.57 Зупинки громадського транспорту на вул. Кульпарківській біля перехрестя з вул.
Щирецькою мають кишені з ненормативними параметрами, що унеможливлює
під’їзд рухомого складу до краю посадкової платформи 
3.56 Світлофорний об’єкт на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Щирецька є
ламповим, що зменшує видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а також є
менш надійним через часте перегорання ламп, а самі світлофори розташовані так,
що їх видимість і для автомобілів, і для пішоходів обмежена 

110 3.54 Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Виговського
до Наукової) є тьмяним 

107 3.59 Існує рішення про влаштування зупинок громадського транспорту на вул.
Кульпарківській та регульованого переходу між ними для спрощення доступу до
ТРЦ “Вікторія гарденс”, проте їх досі не влаштовано 
3.58 Перед заїздом до ТРЦ “Вікторія Гарденс” існує додаткова смуга для правого
повороту, яка іноді використовується як парковка 

112 3.60 Наявний проект удосконалення ОДР на перехресті вул. Кульпарківська - вул.
Наукова - вул. Ряшівська не передбачає влаштування в бордюрі напрямних острівців
в місцях, які не повинні використовуватись для руху транспорту; крім цього, проект
зберігає наявні односторонні велосипедні переїзди замість влаштування двосторонніх 

119 3.64 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Трускавецька заборона повороту ліворуч
на вул. Трускавецьку (та розвороту) зумовлює необхідність збереження дозволу лівих
поворотів на ділянці вул. Кульпарківської від вул. Наукової до вул. Трускавецької 

104 3.63 Бракує пішохідного та велосипедного зв’язку від ТРЦ “Вікторія Гарденс” позаду
ринку Південного до Скнилівського парку та через Скнилівський парк до вул.
Любінської 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
103 4.22 Розбудова Нової Лінії (Епіцентру) створює загрозу надмірного зростання

інтенсивності руху та інтенсивності пішохідних потоків на вул. Щирецькій 
114 4.23 Недобудована частина вул. Ряшівської навпроти ТРЦ “Вікторія Гарденс”

використовується для невпорядкованого паркування 
108 4.21 Громадський простір між вул. Кульпарківською та міцевим проїздом біля

будинків 125-131 є необлаштованим, відсутні прямі пішохідні доріжки до регульованого
переходу, в тому числі через кіоски, а також відсутні безпечні сполучення з бульваром
до ліцею ім. Симоненка 
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119 1.3 вул. Кульпарківська, 230, ЖК “Фамілія” (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 6)
 1.2 Перехрестя вул. Кульпарківська та вул. Трускавецька (кількість ДТП за 2019-2021
роки - 8)

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

в районному масштабі:

в локальному масштабі:

108 2.1.42 Проїзд на вул. Кульпарківській між будинками 133 та 123 використовується для
об’їзду затору на вул. Кульпарківській, що створює небезпеку для пішоходів та
унеможливлює дозування транспорту світлофорами для руху в напрямку центру
(відповідно до принципів ПСММ) 
 

109 2.1.40 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Щирецька поворот ліворуч з вул.
Кульпарківської виконується в одній фазі з прямими потоками, що є небезпечним
через перетин двох смуг руху, а також через блокування смуги руху, що зумовлює
додаткове маневрування 
2.1.41 Відсутній другий пішохідний перехід через вул. Кульпарківську на перехресті
вул. Кульпарківська - вул. Щирецька 

110 2.1.38 На вул. Кульпарківській (від вул. Виговського до вул. Наукової) відсутня велосипедна
інфраструктура 

112 2.1.44 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Наукова бракує пішохідного переходу
через вул. Ряшівську 

113 2.1.46 Ділянка вул. Ряшівської від Кульпарківської до місця виїзду з ТРЦ “Вікторія Гарденс”
є вкрай неорганізованою через зупинку автобусів у правій смузі руху, неочевидний
перехід з одностороннього на двосторонній рух, а також через дозволені ліві повороти
на заїзд та виїзд на стоянку 

114 2.1.45 На вул. Ряшівській з південної сторони відсутні тротуари та велосипедна
інфраструктура 

115 2.1.48 Перехрестя вул. Кульпарківської з місцевими проїздами до будинків 141 та 230 є
вкрай небезпечним через те, що дозволено усі повороти ліворуч (як з головної дороги,
так і з другорядних) 

118 2.1.47 На вул. Кульпарківській (від вул. Ряшівської до вул. Трускавецької) відсутня
велосипедна інфраструктура 
2.1.49 Існує рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху щодо зміни ОДР на вул.
Кульпарківській від вул. Наукової до вул. Трускавецької з метою підвищення безпеки
дорожнього руху, однак досі не реалізоване (немає навіть проектної документації) 
2.1.50 На парній стороні вул. Кульпарківської (від ЖК “Фамілія” до вул. Трускавецької)
наявний тротуар є вкрай вузьким, примикає безпосередньо до проїзної частини, а в
деяких місцях взагалі відсутній 

2.1.39 На вул. Кульпарківській (від вул. Виговського до Наукової) часто виникають затори
в обох напрямах, в яких стоїть також і громадський транспорт 
2.1.43 Тротуар на парній стороні вул. Кульпарківської (від Щирецької до Ряшівської) є
вкрай вузьким, прилягає безпосередньо до проїзної частини, а посередині нього
встановлені опори контактної мережі 

104 2.2.29 На проїзді між вул. Ряшівською та вул. Щирецькою відсутні тротуари та
велосипедна інфраструктура

102 2.2.27 Перехрестя вул. Щирецької та 8-го Скнилівського провулку є вкрай небезпечним
через обмежену видимість, відсутність пішохідних переходів, малі радіуси заокруглення,
дозволені маневри у всіх напрямках тощо

111 2.2.30 На вул. Кульпарківській біля буд. 139 парковка функціонує фактично на тротуарі 

103 2.2.28 Вул. Щирецька (від ринку Південний до вул. Кульпарківської) є в незадовільному
стані (погане покриття проїзної частини та тротуару), тротуар є вкрай вузьким, а з
іншого боку відсутній, відсутня велосипедна інфраструктура, часті примикання
другорядних вулиць (Скнилівські провулки) 

105 2.3.11 На проїзді позаду FUTURA HUB відсутні засоби заспокоєння руху та пішохідна
інфраструктура

116 2.3.12 Тротуар вздовж ЖК “Фамілія” є неіклюзивним, вузьким та фактично непридатним
для руху

106 3.55 Тротуар на парній стороні вул. Кульпарківської (від Виговського до Щирецької) є
вузьким, має неочевидну траєкторію, а також переривається парковкою біля  FUTURA
HUB (перехід є в найширшому місці) 

109 3.57 Зупинки громадського транспорту на вул. Кульпарківській біля перехрестя з вул.
Щирецькою мають кишені з ненормативними параметрами, що унеможливлює
під’їзд рухомого складу до краю посадкової платформи 
3.56 Світлофорний об’єкт на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Щирецька є
ламповим, що зменшує видимість сигналів світлофора в сонячні дні, а також є
менш надійним через часте перегорання ламп, а самі світлофори розташовані так,
що їх видимість і для автомобілів, і для пішоходів обмежена 

110 3.54 Нове вуличне освітлення проїзної частини на вул. Кульпарківській (від Виговського
до Наукової) є тьмяним 

107 3.59 Існує рішення про влаштування зупинок громадського транспорту на вул.
Кульпарківській та регульованого переходу між ними для спрощення доступу до
ТРЦ “Вікторія гарденс”, проте їх досі не влаштовано 
3.58 Перед заїздом до ТРЦ “Вікторія Гарденс” існує додаткова смуга для правого
повороту, яка іноді використовується як парковка 

112 3.60 Наявний проект удосконалення ОДР на перехресті вул. Кульпарківська - вул.
Наукова - вул. Ряшівська не передбачає влаштування в бордюрі напрямних острівців
в місцях, які не повинні використовуватись для руху транспорту; крім цього, проект
зберігає наявні односторонні велосипедні переїзди замість влаштування двосторонніх 

119 3.64 На перехресті вул. Кульпарківська - вул. Трускавецька заборона повороту ліворуч
на вул. Трускавецьку (та розвороту) зумовлює необхідність збереження дозволу лівих
поворотів на ділянці вул. Кульпарківської від вул. Наукової до вул. Трускавецької 

104 3.63 Бракує пішохідного та велосипедного зв’язку від ТРЦ “Вікторія Гарденс” позаду
ринку Південного до Скнилівського парку та через Скнилівський парк до вул.
Любінської 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
103 4.22 Розбудова Нової Лінії (Епіцентру) створює загрозу надмірного зростання

інтенсивності руху та інтенсивності пішохідних потоків на вул. Щирецькій 
114 4.23 Недобудована частина вул. Ряшівської навпроти ТРЦ “Вікторія Гарденс”

використовується для невпорядкованого паркування 
108 4.21 Громадський простір між вул. Кульпарківською та міцевим проїздом біля

будинків 125-131 є необлаштованим, відсутні прямі пішохідні доріжки до регульованого
переходу, в тому числі через кіоски, а також відсутні безпечні сполучення з бульваром
до ліцею ім. Симоненка 
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Проблеми критичного рівня на фрагменті №7 відсутні

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:

128 2.1.51 Перехрестя вул. Любінської з вулицею, що веде до терміналу А, не є очевидним
для проїзду (посеред перехрестя встановлено опору контактної мережі, широка
проїзна частина веде до старого терміналу, а не нового, на перехресті відсутній
пішохідний перехід)
 

127 3.65 Територія перед старим терміналом має надмірну площу замощення (основна
проїзна частина на 4 смуги руху, додаткові проїзди, розворотне кільце тощо), однак
вони не використовуються ні для руху, ні для паркування; тролейбуси більше не курсують
до старого терміналу 

131 3.66 Зупинка громадського транспорту біля терміналу А аеропорту «Львів» розташована
неоптимально з точки зору функціонального зонування терміналу на зони вильоту та
прильоту (єдина зупинка є лише біля зони прильоту, при цьому пасажири повинні
їхати понад 600 м в тролейбусі, який розвертається); припарковані автомобілі
ускладнюють рух тролейбусів 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
130 4.24 Інтегрована концепція розвитку передбачає влаштування зеленої лінії від аеропорту

через Скнилівський парк в напрямку парку ім. Виговського, проте ескізні чи робочі
проекти цього зв’язку все ще відсутні 

129 4.25 Поблизу терміналу А існує ділянка з видом на перон та злітну смугу, проте ця
ділянка є 100% замощена асфальтом та бруківкою; при цьому її відвідувачами є не
пасажири аеропорту, а мешканці, які приходять з дітьми дивитись на літаки 
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ДОДАТОК Г. ПЕРЕЛІК ПРОБЛЕМ, ВИОКРЕМЛЕНИХ ПІД ЧАС 
СЕМІНАРУ 
 

Номер фрагмента 
(див. додаток Б) 

Опис (характеристика) проблеми 

Фрагмент 1 

Врегулювання руху по смугах на перехресті Кульпарківська – Окружна – Антоновича 
[3 згадування цієї проблеми] 

Перехрестя Кульпарківська – Окружна – Антоновича незручне для пішого руху та вело 

Небезпечне перехрестя вул. Антоновича – вул. Житомирська 

Небезпечні нерегульовані переходи по вул. Кульпарківська (поблизу Паруса) 

Необхідність врегулювання простору перехрестя, руху по смугах і паркування на 
Кульпарківська – Героїв УПА [3 згадування цієї проблеми] 

Неорганізований заїзд до новобудов на перехресті Кульпарківська – Героїв УПА 

Неефективна смуга ГТ на вул. Кульпарківській на ділянці між Героїв УПА - Антоновича 

Відсутність зупинок ГТ від Кульпаркова лікарні до кардіолікарні в напрямку Городоцької 

Надмірна частота пішохідних переходів на ділянці під’їзду до Городоцької по вул. 
Кульпарківській 

Організація та облаштування руху пішоходів, підвищення привабливості пішохідного руху 

[4 згадування цієї проблеми] 

Багато односторонніх вулиць, де неможливо проїхати в іншу сторону [2 згадування цієї 
проблеми] 

Відсутність велосипедної інфраструктури [5 згадувань цієї проблеми] 

Фрагмент 2 

По вул. Кульпарківська (на мості до вул. Антоновича) дуже часто стоять комунальні 
служби, що затримує рух по крайній правій смузі 

Врегулювання перехрестя Кульпарківська - Садова із облаштуванням зупинки ГТ 

Відсутність пішохідного переходу навпроти Сільпо 

Складне та небезпечне перехрестя Любінська-Петлюри [3 згадування цієї проблеми] 

Зміна пофазного роз’їзду на перехресті вулиць Любінська - Яворницького - Петлюри 

Необхідність зміни організації руху на перехресті Петлюри – Садова [2 згадування цієї 
проблеми] 

Хаос в дворових просторах вздовж Садової 

Необхідність заспокоєння руху на немагістральних вулицях 

Організація односторонніх вулиць у житлових кварталах 

Незручна навігація і нелогічна пішохідна мережа в дворах 

Невирішене питання функціонування АС-3 

Необхідність переходу через вул. Окружну на перехресті з вул. Зв’язковою 

Облаштування велосипедної інфраструктури на магістральних та районних вулицях, 
особливо у вузьких місцях [6 згадувань цієї проблеми] 

Фрагмент 3 

Некомфортні пішохідні переходи через вул. Любінську і їх недостатньо (ліквідувати 
підземку, зробити наземні безпечними, райони розірвані дорогою) [6 згадувань цієї 
проблеми] 

Облаштування острівців для підвищення безпеки перетину вулиці пішоходами 

Ліквідація лівоповоротного руху з прямим по вулиці Любінська та правоповоротних з 
пішохідними 

Забезпечити синхронізацію роботи світлофорів на суміжних перехрестях 

Безпека перехрестя Любінська - Виговського 
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Номер фрагмента 
(див. додаток Б) 

Опис (характеристика) проблеми 

Існує необхідність звуження вул. Любінської 

Забезпечення пріоритету для ГТ на вул. Виговського, Любінська (до вул. Виговського) 

Відсутність тротуарів в житловій забудові 

Не забезпечено доступності пішохідної інфраструктури 

Відсутність велосипедної інфраструктури по Любінській [2 згадування цієї проблеми] 

Фрагмент 4 

Організація руху на перехресті Кульпакрівська - Виговського - Володимира Великого 
потребує перепланування з метою підвищення безпеки руху усіх учасників [6 згадувань 

цієї проблеми] 

Заборона лівого повороту з Кульпарківської на Перфецього 

Активний транзит житловими вулицями [3 згадування цієї проблеми] 

Немає заспокоєння руху в житловому кварталі 

Подекуди відсутні хідники, десь завузькі, десь пошкоджене покриття 

Неочевидні зв’язки для руху авто та пішоходів 

Скнилівські провулки завузькі для двостороннього руху 

Реорганізація руху на ділянці поблизу ринку “Південний” [3 згадування цієї проблеми] 

Облаштування якісної з зручної (для переміщення пішоходів і мікромобільності) 
інфраструктури у скверах та парках 

Фрагмент 5 

Щирецька без тротуарів [3 згадування цієї проблеми] 

Відсутні тротуари на вул. Скнилівська на ділянці заїзду-виїзду до ринку 

Використання Скнилівської як транзитної вулиці до аеропорту без пішохідної 
інфраструктури 

Неналежний стан покриття вул. Щирецька, вул. Скнилівська 

Необхідність забезпечення руху з аеропорту на Виговського і Наукову 

Безпека переходу пішоходів через Виговського 

Заборона лівого повороту з вул. Виговського на вул. Кульчицької [2 згадування цієї 
проблеми] 

Зелена лінія по вул. Ряшівській (Скнилівській) та Скнилівському парку [3 згадування цієї 
проблеми] 

Облаштування скнилівського парку та парковки біля нього [2 згадування цієї проблеми] 

Не забезпечено доступності пішохідної інфраструктури 

Відсутність велосипедної інфраструктури 

Фрагмент 6 

Немає якісного підходу до ТРЦ «Вікторія Гарденс» 

По вул. Кульпарківській виїзд в Вікторію (позаду АЗС) доцільний 

Немає тротуарів на Щирецькій [2 згадування цієї проблеми] 

Облаштування одностороннього руху по частині вулиці Щирецька 

Перехрестя Наукової і Кульпарківської не виконує дозування транспорту в місто 

Незавершене кільце на пер. Наукова – Кульпарківська (в частині пішохідного та 
велосипедного руху) 

Самобуд в зоні перехрестя Кульпарківська - Щирецька 

Заборона лівого повороту на вулицю Щирецьку [2 згадування цієї проблеми] 

Підвищення пропускної здатності магістрального напрямку 

Затор між кільцями створює велике шумове забруднення та загазованість 

Можливість побудови перехоплюючого паркінгу по вул. Кульпарківській 

Можливість побудови перехоплюючого паркінгу перед вул. Трукавецька 
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Номер фрагмента 
(див. додаток Б) 

Опис (характеристика) проблеми 

Авто заїжджають в місто на високій швидкості 

Небезпечні ліві повороти на Кульпарківській між Науковою та Трускавецькою 
[2 згадування цієї проблеми] 

Небезпечний виїзд з автомийки (локація 115) з транзитним рухом прямо через дворики 

Відсутній тротуар по Кульпарківській до Трускавецької з одного боку 

Погана пішохідна інфраструктура по Кульпарківській між Щирецькою і Вікторією Гарденс 

На вул. Ряшівській до вул. Щирецької відсутні тротуари 

Не забезпечено доступності пішохідної інфраструктури 

Відсутність велосипедної інфраструктури 

Фрагмент 7 

Масове паркування в зоні зупинок ГТ біля терміналу аеропорту 

В час піку авіаперельотів на платній стоянці (де можна залишити авто надовго) бракує 

вільних місць 

Благоустрій ділянки біля Старого терміналу 

Створення бульвару між терміналами аеропорту Терміналів 

Відсутня велосипедна інфрастурктура поблизу аеропорту 

Неорганізований поворот з Любінської на новий термінал [2 згадування цієї проблеми] 

Облаштування громадського простору поблизу старого терміналу, створення оглядового 
майданчика [3 згадування цієї проблеми] 

Облаштування пішохідного бульвару із Скнилівського парку до аеропорту [2 згадування 

цієї проблеми] 
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