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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 3: Варшавська – Чорновола) 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. 
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2 - АНАЛІЗ НАДАНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

2.1 - Рішення виконавчого комітету 

Консультант виокремив 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: 
▬ завершення проекту “Будівництво велосипедної доріжки на просп. В. Чорновола (від 

вул. В. Липинського до вул. Варшавської), вул. Варшавській (від просп. В. Чорновола до 
вул. Замарстинівської), вул. Замарстинівській (від вул. Варшавської до вул. Гетьмана І. Мазепи)“; 

▬ замовити проектно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту 
велосипедної та пішохідної інфраструктури на вул. В. Липинського з облаштуванням підвищених 
переходів у місцях перехресть. 

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. 

Це рішення містить один конкретний захід у районі проектування – будівництво трамвайної лінії на 
вул. Замарстинівській до вул. Варшавської довжиною 1,2 км у північній частині міста. 

 

2.2 - Ухвали Львівської міської ради 

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

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 документ визначає такі нові лінії електротранспорту: 

▬ Будівництво трамвайної лінії на вул. А. Лінкольна (від вул. Замарстинівської до вул. Промислової); 
▬ Будівництво трамвайної лінії на вул. Замарстинівській (від вул. Торф’яної до вул. І. Мазепи); 
▬ Будівництво тролейбусної лінії на вул. Варшавській (від просп. В. Чорновола до вул. П. Панча) та 

на вул. П. Панча. 

 

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. 
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Рішення від 31.03.2021, протокол 03, питання 02:  
Департаменту житлового господарства та інфраструктури встановити світлофорне регулювання на 
перехресті вул. Малоголосківська – Варшавська. Подавати дану пропозицію на фінансування при 
коригування бюджету та при прийнятті нового на наступний рік 

Рішення від 08.09.2021, протокол 09, питання 01:  
Шевченківській районній адміністрації облаштувати три пішохідні переходи на вулиці Кошиця, 9 (згідно 
схеми). Термін до 11.10.2021. Після облаштування організувати виїзне обстеження щодо визначення 
доцільності встановлення пристроїв примусового зниження швидкості. Термін до 01.12.2021” (рішення 
не виконано в частині засобів заспокоєння дорожнього руху). 

Рішення від 08.09.2021, протокол 09, питання 09:  
Шевченківській районній адміністрації при ремонті/ реконструкції ділянки вул. Липинського між 
просп. В. Чорновола та вул. Варшавська передбачити зміщення існуючих пішохідних переходів для 
забезпечення безпеки дорожнього руху та облаштування їх острівками безпеки. 

Рішення від 21.04.2021, протокол 04, питання 16:  
Управлінню транспорту провести тестування запропонованої розв’язки на перехресті вул. Шевченка – 

вул. Ковча на окремому майданчику. Термін до 01.06.2021. 

Рішення від 25.09.2019, протокол 09, питання 20:  
Шевченківській районній адміністрації облаштувати смугу громадського транспорту на вул. Липинського 
(від АС-2 до просп. В. Чорновола в обидві сторони) з зауваженнями відповідно до п. 16 даного 
протоколу. 

 

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»). 

Створення парку біля озера Стосика 

Посилання на проект – https://lviv.pb.org.ua/projects/16. Проект вказує на необхідність додаткової 
рекреаційної інфраструктури для мешканців мікрорайону Під Голоском, що в перспективі може 
стимулювати пішохідний та велосипедний рух, відвідування парку батьками з малими дітьми тощо. 

Кришталева перлина Голоска і рай для черепах (облагородження озера Стосика) 
Посилання на проект – https://lviv.pb.org.ua/projects/archive/502/show/23. Проект передбачає 
облагородження території навколо озера Стосика, що очевидно підвищить популярність та 
відвідуваність локації. Зважаючи на малу кількість водних об’єктів у Львові, а також унікальність локації 
через наявність черепах, у перспективі це може стимулювати пішохідний та велосипедний рух з околиць 
та поїздки громадським чи приватним транспортом з віддалених районів, відвідування парку батьками 
з малими дітьми тощо. Тому озеро Стосика та територія навколо нього повинна забезпечувати високий 
рівень доступності різними видами пересування та безпеки руху. 

Благоустрій подвір’я Львівської музичної школи №3 

Посилання на проект – https://lviv.pb.org.ua/projects/117. Проект передбачає створення комфортних умов 
для навчання та відпочинку як учнів школи так і мешканців нашого мікрорайону Голоско, зокрема, 
побудову літньої сцени, дитячого майданчика, створення зон відпочинку та озеленення території школи. 

Таким чином, у районі проектування виникне новий громадський простір, який може стимулювати 
додатковий пішохідний та велосипедний рух, відвідування парку батьками з малими дітьми тощо, що в 
свою чергу потребує забезпечення доступності та безпеки дорожнього руху навколо цієї локації. 

https://lviv.pb.org.ua/projects/16
https://lviv.pb.org.ua/projects/archive/502/show/23
https://lviv.pb.org.ua/projects/117
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Парк на Малоголосківській 

Посилання на проект – https://lviv.pb.org.ua/projects/181. Проект передбачає необхідність створення 
нового парку поблизу району новобудов на вул. Малоголосківскій, оскільки (незважаючи на близькість 
невеликого лісового масиву) в цьому районі відсутні облаштовані зелені території. З точки зору 
мобільності цей парк генеруватиме значну кількість пересувань пішки та на велосипеді, відвідування 
парку батьками з малими дітьми тощо. Тому забезпечення доступності та безпеки руху (в локальному 
масштабі) є важливим завданням. 

 

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. 

Покращення вело та пішохідної інфраструктури по вулиці Липинського 

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

dem.ua/z/Petition/View/1235. Петиція передбачає перевлаштування місць перетину тротуарів та 
велосипедних доріжок на вул. Липинського з прилеглими вулицями та заїздами з метою підвищення 
безпеки руху пішоходів та велосипедистів, що в свою чергу вказує на актуальність проблеми з безпекою 
та комфортом руху. 

Збереження рекреації на вул. Замарстинівській шляхом створення парку з включенням озера 
Стосика та існуючої рекреації в зоні Р-3, яка була охоплена змінами в ДПТ «Під Голоском»  
Статус петиції – підтримано міською радою. Посилання на петицію – https://petition.e-

dem.ua/lviv/Petition/View/1498. Петиція передбачає створення паркової зони навколо озера Стосика. За 
інформацією Управління архітектури, необхідні зміни в Детальний план території внесено. Однак з точки 

зору мобільності, ця петиція, як і, проект громадського бюджету, вказує на потенційне зростання 
пішохідного та велосипедного руху, відвідування парку батьками з малими дітьми тощо, що в свою чергу 
повинно бути забезпечене належною інфраструктурою. 

 Реконструкція каналізаційного колектора, що проходить по вул. Торф'яній, Замарстинівській та 
пр-т В. Чорновола 

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

dem.ua/lviv/Petition/View/1180. Петиція вказує на те, що під час сильних злив в районі вул. Торф’яної 
виникають значні підтоплення прилеглої території. Зважаючи на те, що цей район є територією щільного 
розташування місць проживання та роботи незрячих осіб, то з точки зору мобільності будь-які 
затоплення території унеможливлюють рух для таких категорій осіб (затоплені тактильна плитка, 
бордюри, додаткові напрямні рейки). Тому питання належного водовідведення для окремих осіб в цьому 
районі у цьому районі є питанням доступності. 

Збереження кам'яниці Стеткевича по вулиці Замарстинівській 213 і перетворення на її на 
громадський простір (музей, народний дім) 
Статус петиції – не підтримано міською радою. Посилання на петицію – https://petition.e-

dem.ua/lviv/Petition/View/1786. Хоча петиція стосується кам’яниці на вул. Замарстинівській, однак 
зважаючи на пильну увагу до цього об’єкта як зі сторони мешканців, так і з боку Управління охорони 
історичного середовища (див. результати семінару), то це вказує на те, що цей будинок та територія 
навколо нього можуть в подальшому стимулювати додатковий пішохідний та велосипедний рух, який 
має бути забезпечений належною інфраструктурою. 

Збереження зони громадського озеленення на вул. Малоголосківській  
Статус петиції – не підтримано міською радою. Посилання на петицію – https://petition.e-

dem.ua/lviv/Petition/View/1644. Ця петиція вимагала внесення змін у детальний план території з метою 
закріплення земельної ділянки поблизу новобудов на вул. Малоголосківській як зони громадського 
озеленення. Зважаючи на те, що існує аналогічний проект-переможець громадського бюджету, а також 
те, що в цьому районі відсутні облаштовані зелені території, то з точки зору мобільності цей парк 
генеруватиме значну кількість пересувань пішки та на велосипеді, відвідування парку батьками з малими 

https://lviv.pb.org.ua/projects/181
https://petition.e-dem.ua/z/Petition/View/1235
https://petition.e-dem.ua/z/Petition/View/1235
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1498
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1498
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1180
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1180
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1786
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1786
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1644
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1644
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дітьми тощо. Тому забезпечення доступності та безпеки руху (в локальному масштабі) є важливим 
завданням. 

За збереження зелених легень Львівської громади: Брюховицького лісу та витоків озера Стосика 

Статус петиції – без відповіді. Посилання на петицію – https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1996. 

Хоча петиція більше стосується питання землекористування та землевідведення, однак вона вказує на те, 
що в околі новобудов на вул. Малоголосківській та вул. Під Голоском бракує упорядкованих зелених зон 
озеленення. Тому поява такої зони в околі озера Стосика (див. також проекти-переможці громадського 
бюджету) стимулюватиме пішохідний та велосипедний рух з околиць та поїздки громадським чи 
приватним транспортом з віддалених районів, відвідування парку батьками з малими дітьми тощо. Тому 
озеро Стосика та територія навколо нього повинна забезпечувати високий рівень доступності різними 
видами пересування та безпеки руху. 

Асфальтування ділянки дороги, що сполучає вулицю Брюховицька (вул. Брюховицька, 51), через 
урочище «Клепарів» - з вулицею Тунельна 

Статус петиції – без відповіді. Посилання на петицію – https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/2007. Ця 
петиція фактично вимагає упорядкування альтернативного маршруту з мікрорайону Рясне в напрямку 
вул. Варшавської та пр. Чорновола. Хоча цей маршрут є переважно поза межею ділянки проектування, 
однак крайня його ділянка зі сторони вул. Винниці входить в межу робіт і фактично створить 
облаштований підхід до озера Лісового, яке є однією з локацій, яка через відсутність інфраструктури 
зараз не є популярною. Проте поява облаштованого маршруту стимулюватиме додатковий пішохідний 
та велосипедний рух, відвідування озера батьками з дітьми тощо. Тому нова інфраструктура повинна 
одразу враховувати такі потреби та забезпечувати підвищені вимоги до безпеки руху та доступності 
простору. 

 

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 вул. Замарстинівської (від будинку № 130 до вул. Гетьмана І. Мазепи) з 
будівництвом трамвайної колії 
Замовник проекту – Львівавтодор. Статус проекту – в процесі проектування, є ескізне рішення. Весь 
об’єкт є в межах ділянки проектування. Загалом проект передбачає: 

▬ повну реконструкцію вулиці із будівництвом нової ділянки трамвайної лінії; 
▬ дві смуги спільного руху, дві велосмуги, тротуари з обох сторін вулиці; 

Невирішеним питанням у проекті є місце розташування кінцевої зупинки трамвая: або в околі перехрестя 
вул. Замарстинівська – вул. Мазепи, або в околі перехрестя вул. Замарстиківська – вул. Варшавська 

(причому в обох випадках для влаштування розворотного кільця трамвая необхідно зносити наявні АЗС). 

Реконструкція вул. Мазепи 
Замовник проекту – Львівавтодор. Статус проекту – проект повністю розроблено, є висновок державної 
експертизи, будівництво планується в рамках кредитного проекту Європейського інвестиційного банку 
«Безпека дорожнього руху в містах України». В межах ділянки проектування проект передбачає 
влагтування кільцевого перехрестя вул. Замарстинівська – вул. Мазепи із додатковими пішохідними 
переходами. Однак цей проект не враховує перспективної трамвайної лінії по вул. Замарстинівській, 
тому з великою ймовірністю проектне рішення на зазначеному перехресті буде принципово змінене. 

https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/1996
https://petition.e-dem.ua/lviv/Petition/View/2007
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Влаштування тротуарів та велосипедних доріжок на пр. Чорновола, вул. Варшавській та 
вул. Замарстинівській 
Замовник проекту – Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР. Статус проекту – 

проект повністю розроблено, є висновок державної експертизи, проект частково реалізовано на пр. 
Чорновола. На ділянці, де не було будівельних робіт, проект передбачає: 

▬ на вул. Замарстинівській (від вул. Варшавської до вул. Мазепи): перерозмітка наявного покриття 
з влаштуванням велосмуг та новий тротуар зі парної сторони вулиці; 

▬ перехрестя вул. Замарстинівська – вул. Варшавська: влаштування кільцевого перехрестя для 
спрощення проїзду з другорядного напряму та ліквідації надмірної площі перехрестя, нові 
пішохідні переходи, велосипедний рух навколо кільця; 

▬ вул. Варшавська (від пр. Чорновола до вул. Замарстинівської): зміщення бордюру з північної 
сторони, перерозмітка вулиці, капремонт тротуару, влаштування велодоріжки в одному 
напрямку; 

▬ перехрестя пр. Чорновола – вул. Варшавська (нереалізовані зміни): організація формального 
кільцевого руху, велосипедний рух навколо кільця, влаштування напрямних острівців у бордюрі. 

Будівництво відрізку дороги на вул. Щеповій (проектованій) – від вул. Під Голоском до 
вул. Млинової 
Замовник проекту – Львівавтодор. Статус проекту – є ескізне рішення з варіантами траси, проектування 
не продовжується. Фактично це проект нової вулиці, яка має забезпечити доступність до новобудов на 
вул. Малоголосківській. Ескізний проект передбачає: 

▬ влаштування нової вулиці на 2 смуги руху, однак фінальна траса невідома через складнощі із 
наявними об’єктами в межах червоних ліній та питаннями землевідведення; 

▬ велосипедну та пішохідну інфрастурктуру; 
▬ транзитний рух транспортних потоків по вул. Щеповій, яка фактично є проїздом до 

багатоповерхових житлових будинків. 

Проект не передбачає руху громадського транспорту. 

Важливо зазначити, що збудована ділянка вулиці від вул. Тунельної до вул. Малоголосківської не 
відповідає ескізному проекту в частині поперечного профілю, а лише відтворює заплановану трасу. 

Капітальний ремонт вул. Тунельної 
Замовник проекту – Шевченківська районна адміністрація. Статус проекту – проект повністю 
розроблено, є висновок державної експертизи. Проект передбачає: 

▬ оновлення покриття проїзної частини; 

▬ реконструкцію тротуарів; 

▬ реконструкцію перехрестя Варшавська - Тунельна із заміною світлофорного об’єкта; 
▬ влаштування велосипедних смуг від вул. Зимової до вул. Винниця. 

Важливо зазначити, що проект явно потребує перегляду, оскільки не враховує примикання нової вулиці 
до новобудов на вул. Малоголосківській, а також зберігає 4 смуги руху, хоча в тунелі під залізничною 
колією надалі зберігається 2 смуги руху. 

Будівництво шляхопроводу на перехресті вулиць Т. Шевченка – о. Омеляна Ковча 
Замовник проекту – Львівавтодор. Статус проекту – проект повністю розроблено, є погодження поліції 
на схему організації дорожнього руху. Проект передбачає будівництво нового мості над залізничною 
колією із влаштуванням регульованого перехрестя, при цьому наявний міст виводиться з експлуатації. 

Однак запропонований проект, по-перше, не враховує продовження трамвайної лінії по вул. Шевченка, 
що суперечить Генеральному плану Львова, а по-друге, не змінює траси наявної трамвайної лінії в межах 
кінцевої зупинки та на підходах до неї, що ускладнить виїзд з кінцевої зупинки та проїзд перехрестя для 
трамвая. 
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Реконструкція вул. Замарстинівської (від будинку № 274 до межі міста) 
Замовник проекту – Львівавтодор. Статус проекту – проект відсутній, тому основні ідеї чи бачення щодо 
реконструкції невідомі. 

 

2.7 - Аналіз аварійності 
За інформацією, наданою Бенефіціаром, в межах ділянки проектування є чотири ділянки, віднесені 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. 

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. Липинського та вул. Замарстинівська 8 3 

2 Перехрестя пр. Чорновола - вул. Панча 5 2 

3 Перехрестя пр. Чорновола - вул. Липинського 4 1 

4 Перехрестя вул. Винниця - вул. Ковча, виїзд від озера Лісового 3 0 

 

Аналізуючи надану Бенефіціаром інформацію щодо інших ДТП в межах ділянки проектування (рис. 2.1), 
можна побачити, що окрім зазначених місць концентрації ДТП, високий рівень аварійності 
спостерігається в околі перехрестя пр. Чорновола – вул. Варшавська, вул. Замарстинівська – вул. 
Липинського, вул. Варшавська – вул. Липинського. Тому під час огляду території Консультант приділяв 
більше уваги вивченню зазначених вузлів з метою виявлення фактичних причин, як можуть спричиняти 
порушення ПДР та, як наслідок, високий рівень аварійності. 

РИСУНОК 2.1 – ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ МІСЦЬ ВИНИКНЕННЯ ДТП 
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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 таких ділянках (рис. 2.2): 

▬ вул. Липинського (до пр. Чорновола); 
▬ вул. Варшавська (до пр. Чорновола); 
▬ вул. Варшавська (до вул. Панча); 
▬ вул. Ковча (до вул. Шевченка); 

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

РИСУНОК 2.2 – 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 111 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 19 жовтня 2022 року у приміщенні Львівської 
міської ради. На зустрічі були присутні представники управлінь вуличної інфраструктури, транспорту, 
архітектури, екології та охорони історичного середовища Львівської міської ради, представники 

Шевченківської районної адміністрації, Львівавтодору, профільних громадських організацій, кафедри 
транспортних технологій НУ «Львівська політехніка», представники проектних організацій (рис. 4.1). 
Загальна кількість учасників – 16. 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 

3 1.1 
Перехрестя вул. Липинського та вул. Замарстинівська (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 
8) 

32 1.2 Перехрестя пр. Чорновола - вул. Панча (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 5); 

68 1.3 Перехрестя пр. Чорновола - вул. Липинського (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 4); 

57 1.4 
Перехрестя вул. Винниця - вул. Ковча, виїзд від озера Лісового (кількість ДТП за 2019-

2021 роки - 3) 

 

Висока важливість (високий рівень небезпеки) 
В ЗАГАЛЬНОМІСЬКОМУ МАСШТАБІ: 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

1 2.1.1 
Небезпечний пішохідний перехід через вул. Липинського (біля Шевченківської РА), який 
також надміру відтягнутий від перехрестя 

1 2.1.2 

Переходи через Чорновола (до центру) та Липинського (до Варшавської) є надто близько 
до перехрестя, через що автомобілі, які пропускають пішоходів, блокують рух по 
перехрестю 

3 2.1.3 

Небезпечне перехрестя вул. Липинського - вул. Замарстинівська (гострий кут перетину 
вулиць, що зумовлює значну площу перехрестя; поворот ліворуч одночасно з рухом 
зустрічного потоку, рух трамваю навпроти зустрічного потоку) 

12, 13 2.1.4 

Небезпечне перехрестя вул. Замарстинівська та вул. Мазепи (відсутні пішохідні переходи 
в межах перехрестя, вузький тротуар на Замарстинівській, надто велика площа 
перехрестя, проблемний лівий поворот на Замарстинівську через суперечність знаків та 
розмітки) 

12, 13 2.1.5 

Наявне затверджене проектне рішення по вул. Мазепи, хоч і вирішує зазначені 
проблеми, однак не враховує будівництва трамвайної лінії по вул. Замарстинівській, що 
зумовить також і зміну планувального рішення цього перехрестя 

15 2.1.6 

Небезпечні умови для руху пішоходів на вул. Замарстинівській від Мазепи до 
Варшавської (вузькі тротуари, відсутня зупинка громадського транспорту в одну сторону, 
а наявна не має належного посадкового майданчика; існує нерегульований пішохідний 
перехід через 4 смуги руху без острівця безпеки; поруч розташовані нерегульований та 
регульований переходи, що не є очевидним для очікуваним для водія; АЗС навпроти 
Варшавської зумовлює додаткові небезпеки для пішоходів + викривлення траєкторії 
руху) 

16 2.1.7 

Небезпечне перехрестя вул. Варшавська - вул. Замарстинівська (нерегульоване 
перехрестя магістральних вулиць, надто велика площа перехрестя, відсутні пішохідні 
переходи та велосипедні переїзди через два підходи до перехрестя) 

18 2.1.8 
Відсутні пішохідний перехід та велосипедний переїзд через вул. Варшавську в напрямку 
вул. Заозерної, яка є частиною велосипедного маршруту у Брюховичі 
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Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

17 2.1.9 

Небезпечне перехрестя вул. Замарстинівська - вул. Топольна (нерегульоване перехрестя 
з перспективою виходу північної магістралі з вул. Орлика або Миколайчука, 
найкоротший шлях руху пішоходів до музичної школи №3 та школи №81, що ставить 
додаткові вимоги до безпеки на пішохідному переході, надміру широкі смуги руху по 
вул. Замарстинівській, незрозуміле паркування біля вул. Кругла) 

18 2.1.10 

Небезпечна ділянка вул. Замарстинівської від Варшавської до озера Стосика (на окремих 
ділянках - відсутні тротуари або їх стан не забезпечує умов для руху пішоходів, відсутня 
велосипедна інфраструктура, звивиста вулиця, через що обмежується видимість в 
напрямку руху, відсутні засоби заспокоєння руху, на окремих ділянках - надміру широкі 
смуги руху, що провокує вищу швидкість, відсутні посадкові майданчики на зупинках 
громадського транспорту) 

24 2.1.11 

перехрестя Чорновола - Варшавська - Під Голоском має ускладнений проїзд з/на вул. 
Варшавської (зі сторони Тунельної) та вул. Під Голоском через складне планування 
перехрестя (ліві повороти на Під Голоском, та Варшавську, рух з Варшавської на 
Варшавську в напрямку Замарстинівської), транзитний рух, в тому числі великих 
вантажних автомобілів, інтенсивний рух пішоходів через вул. Варшавську, а також через 
перспективу локального зростання інтенсивності через інтенсивне житлове будівництво 
на Під Голоском та Малоголосківській; додатково ускладнює перехрестя розташована 
заправка та заїзд/виїзд з неї 

25 2.1.12 

Небезпечна ділянка вул. Варшавської (від Чорновола до Тунельної) через відсутню 
велосипедну інфраструктуру, вузький тротуар з північної сторони, відсутність пішохідних 
переходів в місцях появи пішоходів з новобудов на вул. Малоголосківській, надмірну 
кількість виїздів з житлових вулиць, необлаштовані зупинки громадського транспорту, а 
також надміру високу інтенсивність руху (вул. Варшавська є свого роду елементом 
північного хордового зв’язку) 

59 2.1.13 

Перехрестя Варшавська - Малоголосківська є небезпечним через високу інтенсивність 
лівих поворотів (на та з Малоголосківської) та потенційно високу інтенсивність пішого 
руху через вул. Варшавську 

58 2.1.14 
Надто вузькі тротуари на вул. Тунельній, відсутня велосипедна інфраструктура та 
належно облаштовані посадкові майданчики для громадського транспорту 

29 2.1.15 

Небезпечне нерегульоване перехрестя проектованої вулиці з району новобудов та вул. 
Тунельної (в районі тунелю під колією та вул. Яблуневої), в першу чергу через 
незабезпечену видимість 

32 2.1.16 

Перехрестя пр. Чорновола - вул. Торф’яна - вул. Панча є небезпечним, оскільки через 
особливості планування перехрестя і режиму світлофорного регулювання 
правоповоротні потоки (а з Панча і Торф'яної це 100% транспорту) конфліктують з 
пішоходами та велосипедистами, що додатково ускладнює проїзд перехрестя 

46 2.1.17 

Небезпечне нерегульоване перехрестя вулиць Липинського та Окуневського через 
нерегульований пішохідний перехід через 4 смуги руху, а також лівий поворот з 
Окуневського на Липинського 

69 2.1.18 
Відсутня велосипедна інфраструктура на вул. Липинського (ділянка від Чорновола до 
Варшавської) 

70 2.1.19 

Небезпечне нерегульоване перехрестя вулиць Липинського та Варшавська через 
надмірну площу перехрестя, відсутність каналізування потоків, нерегульований 
пішохідний перехід через 4 смуги з незабезпеченою видимістю 

52, 53 2.1.20 
на вулиці Єрошенка відсутня велосипедна інфраструктура, а пішохідна інфраструктура є в 
незадовільному стані (зруйнований тротуар, відсутній перехід через вул. Золоту, 
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Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

паркування біля будинку 14 перериває тротуар тощо), на ділянці від Золотої до 
Шевченка існує проблема з паркуванням, а на ділянці від Варшавської до Золотої існує 
сильне відчуття небезпеки перебування на вулиці 

54 2.1.21 

небезпечне нерегульоване перехрестя Шевченка - Ковча - Татарбунарська через: 
відсутність світлофорного регулювання; 
інтенсивні ліві повороти, в тому числі великі автобуси та вантажівки; 
нерегульований пішохідний перехід через 4 смуги руху без додаткових засобів безпеки; 
розворотне кільце трамвая використовується як приміська автостанція, однак без 
жодного впорядкування території (платформи, доріжки, навіси, місця для очікування 
тощо); 
виїзд трамвая фактично посередині перехрестя без належного інформування та 
регулювання руху; 
відсутність пішохідної та велосипедної інфраструктури,  
відсутність обладнаного посадкового майданчика на прямій ділянці колії 

54 2.1.22 

Проект нового моста на перехресті Шевченка - Ковча - Татарбунарська не передбачає 
продовження трамвайної лінії далі по вул. Шевченка (що суперечить Генеральному 
плану), а також не передбачає зміни траси трамвая, що ускладнить виїзд з кінцевої та 
проїзд перехрестя для трамвая 

55 2.1.23 

Вулиця Ковча фактично є позаміською дорогою, на якій відсутня пішохідна та 
велосипедна інфраструктура (наявні технічні тротуари не пристосовані для руху 
пішоходів), а фактична швидкість руху сягає 70-80 км/год і більше; при цьому на вул. 
Ковча розташований меморіал “Янівський табір”, до якого немає пішохідного 
сполучення, а підпірна стінка вздовж технічного тротуару виглядає аварійною 

56 2.1.24 

Вулиця Винниця фактично є позаміською дорогою, на якій швидкість руху сягає 70-80 

км/год; тротуари вздовж вулиці є зруйнованими, пішохідні переходи є нерегульованими 
без засобів безпеки (лише освітлення), велосипедна інфраструктура відсутня, з бічних 
виїздів дозволені повороти ліворуч, а перед тунелем існує неочевидне та неочікуване 
звуження вулиці 

57 2.1.25 
Виїзд від озера на вул. Винницю є небезпечним через відсутність належного 
регулювання та високу швидкість руху по вул. Винниця 

 
В РАЙОННОМУ МАСШТАБІ: 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

2 2.2.1 
Вузький тротуар на вул. Липинського від Чорновола до Замарстинівської, що провокує 
конфлікти з велосипедистами 

2 2.2.2 

Місця перетину велосипедної доріжки на вул. Липинського з місцевими проїздами та 
житловими вулицями не є безпечними (обмежена видимість, відсутність очевидної 
переваги велосипедистів тощо) 

4 2.2.3 
проблема паркування в смузі руху на вул. Замарстинівській (від Липинського до 
Торф’яної) 

66 2.2.4 

Небезпечне планування перехрестя вулиць Замарстинівської та Торф’яної, включаючи 
розворот трамвая (нерегульований пішохідний перехід через 4 смуги руху, паркування в 
межах перехрестя, нелогічне місце розташування наявного регульованого пішохідного 
переходу, паркування біля АТБ на Торф’яній, що звужує простір для руху пішоходів; 
висадка пасажирів на розворотному кільці без платформи) 
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Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

6, 7 2.2.5 

Небезпечне планування перехрестя вулиць Замарстинівської та Лінкольна 
(незабезпечена видимість, відсутні пішохідні переходи, надто малі радіуси заокруглень на 
перехресті, поганий стан покриття в межах перехрестя) 

26 2.2.6 

Конфлікти “автомобіль-пішохід” на вул. На Нивах через те, що вулиця вузька, однак є 
одним з небагатьох сполучень з Варшавської до Малоголосківської (при цьому відсутній 
пішохідний перехід через Варшавську в створі вул. На Нивах) 

28 2.2.7 
Транзитний рух автомобілів через вул. Зимову з вул. Тунельної та вул. Варшавську не 
відповідає функціональному призначенню цієї вулиці 

60 2.2.8 

Нова вулиця Малоголосківська (від Тунельної до новобудов) не має інфраструктури для 
пішоходів та велосипедистів, є небезпечної для автомобілів (відсутні бордюри чи 
узбіччя), а також має надмірні ухили та обмежену видимість на вертикальній кривій, а 
сама вулиця збудована без належної проектної документації 

60 2.2.9 

Нова вулиця Малоголосківська збудована лише від Тунельної до новобудов; в районі 
новобудов існують проблеми з трасуванням вулиці через розміщену електричну 
підстанцію та надміру наближені до вулиці будівлі; крім цього, проект передбачає 
сполучення з вул. Щеповою, що може створити надмірний транзитний рух через 
подвір’я будинку Під Голосоком 17-б та сусідніх замість того, щоб виводити транзитні 
потоки на вул. Під Голоском поблизу ЖК “Голосківські кручі” 

60 2.2.10 Нова вулиця Малоголосківська не передбачає руху громадського транспорту 

63 2.2.11 

На вул. Малоголосківській (в районі новобудов) через однакове покриття не є чітко 
зрозумілим, яка ділянка є районною вулицею, а яка - житловою вулицею чи проїздом, 
що провокує конфлікти та небезпечні наслідки неправильного їх використання, в тому 
числі пішоходами, велосипедистами і т.д.; крім цього існує проблема паркування, що 
ускладнює внутрішньорайонний рух автомобілів 

31 2.2.12 

В районі пр. Чорновола, вул. Торф’яної, вул. Замарстинівської щільно проживають і 
працюють незрячі люди, однак інфраструктура для їх належного орієнтування відсутня 
або пошкоджена (напрямні перила, труби, виступи), чітко промарковані маршрути 
відсутні, тактильна плитка переважно відсутня, покриття не всюди є в задовільному стані, 
пішохідні переходи не промарковані відповідною розміткою 

67 2.2.13 на вул. Торф'яний відсутній тротуар на парній стороні вулиці від пр. Чорновола до буд. 8 

76 2.2.14 

примикання проїзду до вул. Панча (в районі будинку 7а) виконано під гострим кутом, що 
створює небезпеку для руху пішоходів, що рухаються вздовж вул. Панча, а також 
ускладнює видимість для водіїв при виїзді з проїзду 

75, 77 2.2.15 Бракує облаштованого пішохідного переходу через вул. Панча в районі будинків 12 та 18 

74 2.2.16 

Пішохідний перехід через вул. Панча (біля озера) веде до локальної зеленої зони з 
одного боку та до дитячого садка і школи - з іншого, проте він виконаний в одному рівні 
з проїзною частиною, що не сприяє зменшенню швидкості транспортних засобів 

75 2.2.17 
на вул. Панча частина тротуарів є в занедбаному стані, велосипедна інфраструктура на 
вулиці відсутня 

51 2.2.18 

вул. Варшавська (від Липинського до Тунельної) є небезпечною для вразливих учасників 
дорожнього руху через вузькі тротуари, надмірну інтенсивність руху та шум, відсутність 
велосипедної інфраструктури, необлаштовані посадкові майданчики на зупинках 
громадського транспорту тощо 
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В ЛОКАЛЬНОМУ МАСШТАБІ: 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

19, 20 2.3.1 

Небезпечний проїзд від Замарстинівської до Заозерних провулків біля озера Стосика 
(відсутня пішохідна інфраструктура, вузька ділянка, на якій неможливий зустрічний 
роз’їзд транспортних засобів) 

30 2.3.2 

На вул. Малоголосківській (в районі новобудов) доїзд до дальніх будинків фактично 
виконується транзитом по мережі житлових вулиць (доїзд до дальніх будинків 
відбувається фактично через двори сусідніх; запарковані автомобілі суттєво 
ускладнюють двосторонній роз’їзд) 

37 2.3.3 

Тротуар на пр. Чорновола поблизу будинків (непарна сторона вулиці, будинки 93-103) 

поблизу ТЦ “Арсен” переривається парковкою, а в районі будинків 97-103 

використовується також і як парковка/проїзд для автомобілів 

35 2.3.4 

Тротуар на пр. Чорновола поблизу будинків (непарна сторона вулиці, будинки 59-103) 

має незручне покриття тротуарів (бетонні плити, в т. ч. частково пошкоджені, з 
широкими швами), а сходи біля будинку 103 не є інклюзивними 

39 2.3.5 
На вул. Ю. Липи існує транзитний рух (для об’їзду пр. Чорновола від Варшавської до 
Панча), хоча фактично це проїзд до будинків, а не повноцінна житлова вулиця 

72 2.3.6 

На вул. Масарика - Кошиця - Окуневського існує транзитний рух (для об’їзду затору на 
Панча та Чорновола), хоча фактично це проїзди до будинків, а не повноцінні житлові 
вулиці 

42 2.3.7 
Вузький тротуар на вул. Кошиця, який не є неперервним та на якому є огорожа, що 
обмежує прямий та очевидний рух по тротуару 

35 2.3.8 

Концепція бульвару та лінійного парку на Чорновола передбачає, що новий проїзд від 
Окуневського до Чорновола повинен бути пішохідним, хоча це може суперечити ідеї 
закриття транзиту через проїзди/вулиці району; проблемою є відсутні на цьому проїзді 

46 2.3.9 
В місці примикання вул. Окуневського до вул. Липинського є ускладненим двосторонній 
роз’їзд та видимість пішоходів через припарковані автомобілі 

36 2.3.10 

Парковка біля ресторану Багратіон (перехрестя Липинського - Чорновола) виконується 
фактично на тротуарі, при цьому існує попит на паркування, а пішоходи ходять крізь 
парковку 

40 2.3.11 Існує проблема паркування на тротуарі (бульварі) перед школою 91 

65 2.3.12 

проїзд вул. Панча (між школою 91 та будинком 9) фактично є під’їздом до будинків, 
хоча фактично використовується для транзитного руху, що суттєво ускладнено через 
припарковані автомобілі та що створює небезпеку для руху пішоходів, в т. ч. дітей, які 
йдуть до школи 

 
Середня важливість (середній рівень небезпеки) 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

1 3.1 
Незрозуміла роль додаткової смуги для повороту з вул. Липинського до McDonalds, яка, 
крім іншого, збільшує довжину пішохідного переходу 

5 3.2 

Незадовільні умови для руху пішоходів від парку 700-річчя до/через вул. Замарстинівську 
(відсутність пішохідної інфраструктури, паркування та гаражі, відсутній пішохідний перехід 
через вул. Замарстинівську) 
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Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

8 3.3 
Незадовільні умови для руху пішоходів та велосипедистів на вул. Левка Лук’яненка 
(відсутність покриття, відсутність пішохідного переходу через вул. Замарстинівську) 

64 3.4 
Велосипедна доріжка з пр. Чорновола скерована на вул. Райніса, що не є основним 
напрямком сполучення вздовж магістральних вулиць 

11 3.5 
Сходи з вул. Сріблистої, Сеньковича та Волошкової є в незадовільному стані та зовсім не є 

інклюзивними чи придатними до велосипедного руху 

40 3.6 
Незрозуміла роль додаткових смуг для заїзду/виїзду з ТРЦ “Спартак” на вул. 
Замарстинівській 

21, 22 3.7 
Необлаштована кінцева зупинка автобуса на вул. Під Голоском та рух автобуса через 
подвір’я гуртожитків 

23 3.8 
Відсутня велосипедна інфраструктура та занедбана (а інколи й відсутня) пішохідна 
інфраструктура на вул. Під Голоском 

25 3.9 
Проблеми з функціонуванням зупинок на вул. Варшавській (від пр. Чорновола до вул. 
Тунельної) 

27 3.10 
Надмірно велика площа перехрестя Варшавська - Тунельна, відсутність регулювання 
(навіть знаків) з вул. Ланової та Ждахи 

29 3.11 

Надмірна кількість смуг руху на вул. Тунельній, пропускна здатність яких 
обмежується  звуженням в тунелі під колією, і наявна проектна документація не вирішує 
цю проблему 

34 3.12 
Сходи з вул. Вербової та Ржегоржа на пр. Чорновола не є інклюзивними чи придатними до 
велосипедного руху  

72 3.13 
Існує проблема невпорядкованого та надмірного паркування на вул. Масарика і Кошиця. 
що також призводить до ускладнення зустрічного роз’їзду 

45 3.14 
На вул. Окуневського надмірно застосовується огородження з метою обмеження 
паркування на тротуарі чи газоні 

45 3.15 Відсутній тротуар на вул. Окуневського з непарної сторони 

45 3.16 
Новий проїзд з вул. Окуневського до пр. Чорновола не має належної пішохідної 
інфраструктури 

45 3.17 Є гостра потреба в облаштованих місцях паркування на вул. Окуневського 

69 3.18 Незадовільний стан тротуарів на вул. Липинського (ділянка від Чорновола до Варшавської) 

41 3.19 

В районі вул. Кошиця, Масарика, Пожежників, Окуневського існують необлаштовані або 
малооблаштовані пішохідні зв’язки, які суттєво скорочують пішохідні шляхи, однак не є 
безпечними для руху дітей до школи чи на зупинки громадського транспорту (відсутні 
засоби заспокоєння руху, забезпечення видимості, освітлення тощо) 

43 3.20 
існує локальний транзитний рух автомобілів на вул. Струмок до району багатоповерхової 
забудови, що не зовсім відповідає типу вулиці (сільська вулиця) 

47 3.21 

Пішохідний бульвар (від Варшавська, 56 до Чорновола 67) не забезпечує повною мірою 
безпечний внутрішньорайонний пішохідний зв'язок через неналежний стан покриття, 
відсутність засобів заспокоєння руху в місцях перетину з місцевими проїздами чи 
житловими вулицями, відсутність освітлення, відсутність безпечного примикання до вул. 
Варшавської, неочевидну та немарковану траєкторію навколо будинку Чорновола, 67в; 
крім цього, існують скарги на підтоплення тротуару під час опадів 

73 3.22 
Мешканці вказують на проблему паркування поблизу відділення пошти на вул. 
Варшавській, 54 та 56 (біля пошти та амбулаторії) 
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Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

48 3.23 

Некомфортні умови для руху пішоходів на вул. Панча між будинком 7а та рестораном 
(короткий шлях до школи) через припарковані автомобілі та відсутність видимості на 
транзитному проїзді 

49 3.24 

Від ринку на вул. Панча до вул. Варшавської, а також вздовж буд. 3, 5, та 11 на вул. 
Плужника (повз дитсадок №31 та територію школи № 23) існують необлаштовані (без 
покриття та освітлення) пішохідні зв’язки 

50 3.25 

В районі  та будинком 39 на вул. Ю. Липи існує  необлаштовані або малооблаштовані 
пішохідні зв’язки, які суттєво скорочують пішохідні шляхи, однак не є безпечними для руху 
дітей до школи чи на зупинки громадського транспорту (відсутні засоби заспокоєння руху, 
забезпечення видимості, освітлення тощо) 

 
Низька важливість (низький рівень небезпеки) 

Номер 
локації 

Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

2 4.1 
Відсутні смуги громадського транспорту на вул. Липинського, що зумовлює затримки 
громадського транспорту 

2 4.2 
Незадовільний стан тротуарів та велосипедної доріжки на вул. Липинського від 
Чорновола до Замарстинівської 

2 4.3 Високий рівень шуму на на вул. Липинського від Чорновола до Замарстинівської 

14 4.4 Відсутнє повноцінне озеленення біля ТРЦ “Спартак” 

20 4.5 
Відсутня інфраструктура біля озера Стосика (покриття проїзної частини, гостьова 
парковка, пішохідна та велосипедна інфраструктура тощо) 

20 4.6 
Проектована вулиця відрізає озеро Стосика від проектованого парку, провокуючи 
таким чином непотрібний конфлікт транспортних та пішохідних потоків 

23 4.7 

Місця розташування автобусних зупинок на вул. Під Голоском не в повній мірі 
враховують наявну та перспективну забудову (район інтенсивної житлової 
багатоповерхової забудови) 

67 4.8 

Регульовані пішохідні переходи на вул. Торф’яній та Замарстинівській працюють в 
постійному режимі, що зумовлює необґрунтовані зупинки автомобілів та їх подальше 
рушання 

33 4.9 
на пр. Чорновола наявне пішохідне огородження, яке фактично є зайвим, оскільки не 
виконує функцію напрямного 

34 4.10 
планування вулиць Вербова, Ржегоржа не підкреслюють того, що вулиці фактично є 
житловою зоною (відсутні засоби заспокоєння руху) 

35 4.11 
Тротуар на пр. Чорновола поблизу будинків (непарна сторона вулиці, будинки 59-69) 

не має належного покриття та освітлення 

63 4.12 
розворот тролейбуса на перехресті Чорновола - Варшавська виконується з подвійною 
зупинкою в межах перехрестя через відсутність стрілок 

45 4.13 
Стан пішохідної інфраструктури на вул. Окуневського є незадовільним (зруйновані 
тротуари, необлаштований простір біля бібліотеки тощо) 

36 4.14 

Неочевидний напрям руху пішоходів на перехресті Чорновола - Липинського (кут зі 
сторони ресторану Багратіон) та непотрібне пішохідне огородження, яке встановлено 
між тротуаром і зеленою зоною 
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Номер 
проблеми 

Опис проблеми 

44 4.15 
Існує необлаштований та неосвітлений пішохідний зв’язок з вул. Тисової до вул. 
Масарика 

62 4.16 

Існують скарги на необхідність маршруту громадського транспорту з вул. Варшавської 
на пр. Чорновола і далі в напрямку вул. Городоцької (відновлення попередньої траси 
автобуса 52), що вказує на необхідність облаштування зупинок громадського 
транспорту 

78 4.17 

Відсутній облаштований майданчик для перспективної кінцевої зупинки тролейбусів в 
околі перехрестя вул. Варшавська - вул. Панча (відповідно до стратегії розвитку ліній 
електротранспорту) 

54 4.18 

Проект нового моста на перехресті Шевченка - Ковча - Татарбунарська не враховує 
рішення чинного Генерального плану щодо продовження трамвайної колії по вул. 
Шевченка 

56 4.19 

Відсутня покриття проїзної частини на вул. Винниця від вул. Ковча до озера Лісового, а 
також інша інфраструктура (гостьова парковка, пішохідна та велосипедна 
інфраструктура тощо) 

56 4.20 
Програма (схема) розвитку велосипедної мережі не враховує зеленого маршруту з 
району новобудов на вул. Малоголосківській до озера Лісового 

7(?) 4.21 

Програма (схема) розвитку велосипедної мережі передбачає велосипедний маршрут на 
вул. Замарстинівській (від Липинського до Мазепи) як під’їзний, хоча він забезпечує 
коротший шлях з вул. Мазепи до центру міста 

9 4.22 З парку 700-річчя Львова бракує виходу на вул. Райніса 

10 4.23 

Проект будівництва трамвайної колії по вул. Замарстинівській не може просуватись 
далі через необхідність ліквідації однієї з АЗС в місці облаштування кінцевої зупинки (в 
околі перехрестя Замарстинівська - Мазепи або перехрестя Замарстинівська - 
Варшавська)А 

78 4.24 
На вул. Варшавській (від Сосюри до Панча) затримки громадського транспорту 
становлять понад 300% в пікові години порівняно з непіковими 

25 4.25 
На вул. Варшавській (від На Нивах до Чорновола) затримки громадського транспорту 
становлять понад 300% в пікові години порівняно з непіковими 

1 4.26 
На вул. Липинського (від Замарстинівської до Чорновола) затримки громадського 
транспорту становлять понад 300% в пікові години порівняно з непіковими 

55 4.27 
На вул. Ковча (від Винниці до Шевченка) затримки громадського транспорту становлять 
понад 300% в пікові години порівняно з непіковими 
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ДОДАТОК Б. ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОБЛЕМ (ГРАФІЧНО) 
 

  



0     50    100        200м

 3  1.1  Перехрестя вул. Липинського та вул. Замарстинівська (кількість ДТП за 2019-2021 
роки - 8) 

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки

в загальноміському масштабі:

 3  2.1.3  Небезпечне перехрестя вул. Липинського - вул. Замарстинівська (гострий кут 
перетину вулиць, що зумовлює значну площу перехрестя; поворот ліворуч одночасно з 
рухом зустрічного потоку, рух трамваю навпроти зустрічного потоку)

в районному масштабі:

 2  2.2.1   Вузький тротуар на вул. Липинського від Чорновола до Замарстинівської, що 
провокує конфлікти з велосипедистами 
2.2.2 Місця перетину велосипедної доріжки на вул. Липинського з місцевими проїздами 
та житловими вулицями не є безпечними (обмежена видимість, відсутність очевидної 
переваги велосипедистів тощо) 

 4  2.2.3  проблема паркування в смузі руху на вул. Замарстинівській (від Липинського до 
Торф’яної)

 6  2.2.5  Небезпечне планування перехрестя вулиць Замарстинівської та Лінкольна 
(незабезпечена видимість, відсутні пішохідні переходи, надто малі радіуси заокруглень 
на перехресті, поганий стан покриття в межах перехрестя

31  2.2.12 В районі пр. Чорновола, вул. Торф’яної, вул. Замарстинівської щільно 
проживають і працюють незрячі люди, однак інфраструктура для їх належного 
орієнтування відсутня або пошкоджена (напрямні перила, труби, виступи), чітко 
промарковані маршрути відсутні, тактильна плитка переважно відсутня, покриття 
не всюди є в задовільному стані, пішохідні переходи не промарковані відповідною 
розміткою

66  2.2.4  Небезпечне планування перехрестя вулиць Замарстинівської та Торф’яної, 
включаючи розворот трамвая (нерегульований пішохідний перехід через 4 смуги руху, 
паркування в межах перехрестя, нелогічне місце розташування наявного регульованого 
пішохідного переходу, паркування біля АТБ на Торф’яній, що звужує простір для руху 
пішоходів; висадка пасажирів на розворотному кільці без платформи)

67  2.2.13  на вул. Торф’яний відсутній тротуар на парній стороні вулиці від пр. Чорновола 
до буд. 8 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

 5  3.2  Незадовільні умови для руху пішоходів від парку 700-річчя до/через вул. 
Замарстинівську (відсутність пішохідної інфраструктури, паркування та гаражі, відсутній 
пішохідний перехід через вул. Замарстинівську) 

 8  3.3 Незадовільні умови для руху пішоходів та велосипедистів на вул. Левка Лук’яненка 
(відсутність покриття, відсутність пішохідного переходу через вул. Замарстинівську) 

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
 2   4.1 Відсутні смуги громадського транспорту на вул. Липинського, що зумовлює 
затримки громадського транспорту
4.2  Незадовільний стан тротуарів та велосипедної доріжки на вул. Липинського від 
Чорновола до Замарстинівської
4.3  Високий рівень шуму на на вул. Липинського від Чорновола до Замарстинівської

 7  4.21  Програма (схема) розвитку велосипедної мережі передбачає велосипедний 
маршрут на вул. Замарстинівській (від Липинського до Мазепи) як під’їзний, хоча він 
забезпечує коротший шлях з вул. Мазепи до центру міста 

34 4.10 планування вулиць Вербова, Ржегоржа не підкреслюють того, що вулиці 
фактично є житловою зоною (відсутні засоби заспокоєння руху)

67 4.8  Регульовані пішохідні переходи на вул. Торф’яній та Замарстинівській працюють 
в постійному режимі, що зумовлює необґрунтовані зупинки автомобілів та їх подальше 
рушання

1

Лінійна проблема

Межа території опрацювання

Номер локації точкової проблеми

Площинна проблема

Номер локації лінійної проблеми1

1

№3 №31№5 №7



0     50    100        200м

Проблеми критичного рівня небезпеки на фрагменті №2 відсутні.

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки

в загальноміському масштабі:

12  2.1.4 Небезпечне перехрестя вул. Замарстинівська та вул. Мазепи (відсутні 
пішохідні переходи в межах перехрестя, вузький тротуар на Замарстинівській, надто 
велика площа перехрестя, проблемний лівий поворот на Замарстинівську через 
суперечність знаків та розмітки)  
2.1.5 Наявне затверджене проектне рішення по вул. Мазепи, хоч і вирішує зазначені 
проблеми, однак не враховує будівництва трамвайної лінії по вул. Замарстинівській, що 
зумовить також і зміну планувального рішення цього перехрестя 

15  2.1.6  Небезпечні умови для руху пішоходів на вул. Замарстинівській від Мазепи 
до Варшавської (вузькі тротуари, відсутня зупинка громадського транспорту в одну 
сторону, а наявна не має належного посадкового майданчика; існує нерегульований 
пішохідний перехід через 4 смуги руху без острівця безпеки; поруч розташовані 
нерегульований та регульований переходи, що не є очевидним для очікуваним для 
водія; АЗС навпроти Варшавської зумовлює додаткові небезпеки для пішоходів + 
викривлення траєкторії руху)

16  2.1.7 Небезпечне перехрестя вул. Варшавська - вул. Замарстинівська 
(нерегульоване перехрестя магістральних вулиць, надто велика площа перехрестя, 
відсутні пішохідні переходи та велосипедні переїзди через два підходи до перехрестя)

17 2.1.9 Небезпечне перехрестя вул. Замарстинівська - вул. Топольна (нерегульоване 
перехрестя з перспективою виходу північної магістралі з вул. Орлика або Миколайчука, 
найкоротший шлях руху пішоходів до музичної школи №3 та школи №81, що ставить 
додаткові вимоги до безпеки на пішохідному переході, надміру широкі смуги руху по 
вул. Замарстинівській, незрозуміле паркування біля вул. Кругла)

24  2.1.11 перехрестя Чорновола - Варшавська - Під Голоском має ускладнений 
проїзд з/на вул. Варшавської (зі сторони Тунельної) та вул. Під Голоском через 
складне планування перехрестя (ліві повороти на Під Голоском, та Варшавську, рух з 
Варшавської на Варшавську в напрямку Замарстинівської), транзитний рух, в тому числі 
великих вантажних автомобілів, інтенсивний рух пішоходів через вул. Варшавську, а 
також через перспективу локального зростання інтенсивності через інтенсивне житлове 
будівництво на Під Голоском та Малоголосківській; додатково ускладнює перехрестя 
розташована заправка та заїзд/виїзд з не

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

11 3.5  Сходи з вул. Сріблистої, Сеньковича та Волошкової є в незадовільному стані та 
зовсім не є інклюзивними чи придатними до велосипедного руху

64 3.4  Велосипедна доріжка з пр. Чорновола скерована на вул. Райніса, що не є 
основним напрямком сполучення вздовж магістральних вулиць

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
 9  4.22 З парку 700-річчя Львова бракує виходу на вул. Райніса

10 4.28 незадовільний стан покриття вулиці Яніса Райніса

14 4.4 Відсутнє повноцінне озеленення біля ТРЦ “Спартак”
3.6 Незрозуміла роль додаткових смуг для заїзду/виїзду з ТРЦ “Спартак” на
вул. Замарстинівській

24  4.12 розворот тролейбуса на перехресті Чорновола - Варшавська виконується з 
подвійною зупинкою в межах перехрестя через відсутність стрілок

12,  16 4.23  Проект будівництва трамвайної колії по вул. Замарстинівській не може 
просуватись далі через необхідність ліквідації однієї з АЗС в місці облаштування 
кінцевої зупинки (в околі перехрестя Замарстинівська - Мазепи або перехрестя 
Замарстинівська - Варшавська)
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Проблеми критичного рівня небезпеки на фрагменті №3 відсутні.

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки

в загальноміському масштабі:

18

19

  2.1.8 Відсутні пішохідний перехід та велосипедний переїзд через вул. Варшавську в 
напрямку вул. Заозерної, яка є частиною велосипедного маршруту у Брюховичі

2.1.10 Небезпечна ділянка вул. Замарстинівської від Варшавської до озера Стосика 
(на окремих ділянках - відсутні тротуари або їх стан не забезпечує умов для руху 
пішоходів, відсутня велосипедна інфраструктура, звивиста вулиця, через що 
обмежується видимість в напрямку руху, відсутні засоби заспокоєння руху, на окремих 
ділянках - надміру широкі смуги руху, що провокує вищу швидкість, відсутні посадкові 
майданчики на зупинках громадського транспорту)

в локальному масштабі:

20  2.3.1 Небезпечний проїзд від Замарстинівської до Заозерних провулків біля озера 
Стосика (відсутня пішохідна інфраструктура, вузька ділянка, на якій неможливий 
зустрічний роз’їзд транспортних засобів)

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

Проблеми середнього рівня небезпеки на фрагменті №3 відсутні.

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
20 

13 

 4.5 Відсутня інфраструктура біля озера Стосика (покриття проїзної частини, гостьова 
парковка, пішохідна та велосипедна інфраструктура тощо)

4.6 Проектована вулиця відрізає озеро Стосика від проектованого парку, провокуючи 
таким чином непотрібний конфлікт транспортних та пішохідних потоків

3

Лінійна проблема

Межа території опрацювання

Номер локації точкової проблеми

Площинна проблема

Номер локації лінійної проблеми1
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№№№№29 28 28 27

Проблеми критичного рівня небезпеки на фрагменті №5 відсутні.

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки

в загальноміському масштабі:

58 2.1.14 Надто вузькі тротуари на вул. Тунельній, відсутня велосипедна інфраструктура 
та належно облаштовані посадкові майданчики для громадського транспорту 

59 2.1.13 Перехрестя Варшавська - Малоголосківська є небезпечним через високу 
інтенсивність лівих поворотів (на та з Малоголосківської) та потенційно високу 
інтенсивність пішого руху через вул. Варшавську

в районному масштабі:

28 2.2.7 Транзитний рух автомобілів через вул. Зимову з вул. Тунельної та вул. Варшавську 
не відповідає функціональному призначенню цієї вулиці 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

27 3.10 Надмірно велика площа перехрестя Варшавська - Тунельна, відсутність 
регулювання (навіть знаків) з вул. Ланової та Ждахи

58 3.11 Надмірна кількість смуг руху на вул. Тунельній, пропускна здатність яких 
обмежується  звуженням в тунелі під колією, і наявна проектна документація не вирішує 
цю проблему

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
78

 4.17 Відсутній облаштований майданчик для перспективної кінцевої зупинки 

      4.16 Існують скарги на необхідність маршруту громадського транспорту з вул.
Варшавської на пр. Чорновола і далі в напрямку вул. Городоцької (відновлення
попередньої траси автобуса 52), що вказує на необхідність облаштування зупинок
громадського транспортктивної кінцевої зупинки 

тролейбусів в околі перехрестя вул. Варшавська - вул. Панча (відповідно до стратегії 
розвитку ліній електротранспорту)

5

№27 №28 №28 №29

Лінійна проблема

Межа території опрацювання

Номер локації точкової проблеми

Площинна проблема

Номер локації лінійної проблеми1

1



0     50    100        200м

32   1.2 Перехрестя пр. Чорновола - вул. Панча (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 5)

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки
в загальноміському масштабі:
32

 

2.1.16 Перехрестя пр. Чорновола - вул. Торф’яна - вул. Панча є небезпечним, оскільки  через
особливості планування перехрестя і режиму світлофорного регулювання
правоповоротні потоки (а з Панча і Торф’яної це 100% транспорту) конфліктують з пішоходами 
та велосипедистами, що додатково ускладнює проїзд перехрестя

в районному масштабі:

42  2.3.7 Вузький тротуар на вул. Кошиця, який не є неперервним та на якому є огорожа, що обмежує
 прямий та очевидний рух по тротуару 

72  2.3.6 На вул. Масарика - Кошиця - Окуневського існує транзитний рух (для об’їзду  затору на Панча
 та Чорновола), хоча фактично це проїзди до будинків, а не повноцінні житлові вулиці

74  2.2.16 Пішохідний перехід через вул. Панча (біля озера) веде до локальної зеленої зони з одного 
боку та до дитячого садка і школи - з іншого, проте він виконаний в одному рівні з проїзною частиною, 
що не сприяє зменшенню швидкості транспортних засобів 

7775  2.2.15  2.2.15 Бракує облаштованого пішохідного переходу через вул. Панча в районі будинків 12 та 18 

2.2.17  на вул. Панча частина тротуарів є в занедбаному стані, велосипедна  інфраструктура на 
вулиці відсутня
 
76  2.2.14 Примикання проїзду до вул. Панча (в районі будинку 7а) виконано під гострим кутом, що 

створює небезпеку для руху пішоходів, що рухаються вздовж вул. Панча, а також ускладнює 
видимість для водіїв при виїзді з проїзду 

в локальному масштабі: 
37  2.3.3 Тротуар на пр. Чорновола поблизу будинків (непарна сторона вулиці, будинки 93-103) поблизу 

ТЦ “Арсен” переривається парковкою, а в районі будинків 97-103 використовується також і як
 парковка/проїзд для автомобілів 

39

40

65

 2.3.5 На вул. Ю. Липи існує транзитний рух (для об’їзду пр. Чорновола від Варшавської  до Панча), 
хоча фактично це проїзд до будинків, а не повноцінна житлова вулиця 

45       2.3.8 Концепція бульвару та лінійного парку на Чорновола передбачає, що новий проїзд від
Окуневського до Чорновола повинен бути пішохідним, хоча це може суперечити ідеї закриття транзиту 
через проїзди/вулиці району; проблемою є відсутні на цьому проїзді

2.3.12  Проїзд вул. Панча (між школою 91 та будинком 9) фактично є п

2.3.11  Існує проблема паркування на тротуарі (бульварі) перед школою 91

ід’їздом до будинків, хоча
фактично використовується для транзитного руху, що суттєво ускладнено через припарковані 
автомобілі та що створює небезпеку для руху пішоходів, в т. ч. дітей, які йдуть до школи

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

45       3.14 На вул. Окуневського надмірно застосовується огородження з метою обмеження паркування 
на тротуарі чи газоні 
3.15 Відсутній тротуар на вул. Окуневського з непарної сторони 
3.16  Новий проїзд з вул. Окуневського до пр. Чорновола не має належної пішохідної  інфраструктури
3.17 Є гостра потреба в облаштованих місцях паркування на вул. Окуневського;  Стан пішохідної 
інфраструктури на вул. Окуневського є незадовільним (зруйновані тротуари, необлаштований простір
 біля бібліотеки тощо)
 
47      3.21  Пішохідний бульвар (від Варшавська, 56 до Чорновола 67) не забезпечує повною мірою 
безпечний внутрішньорайонний пішохідний зв’язок через неналежний стан покриття, відсутність  засобів 
заспокоєння руху в місцях перетину з місцевими проїздами чи житловими вулицями,  відсутність
освітлення, відсутність безпечного примикання до вул. Варшавської, неочевидну та  немарковану
траєкторію навколо будинку Чорновола, 67в; крім цього, існують скарги на підтоплення  тротуару під
час опадів 

50 3.24 Від ринку на вул. Панча до вул. Варшавської, а також вздовж буд. 3, 5, та 11 на вул. Плужника 
(повз дитсадок №31 та територію школи № 23) існують необлаштовані (без покриття та освітлення) 
пішохідні зв’язки  

48  3.23 Некомфортні умови для руху пішоходів на вул. Панча між будинком 7а та рестораном 
(короткий шлях до школи)через припарковані автомобілі та відсутність видимості на транзитному проїзді  

71      3.13 Існує проблема невпорядкованого та надмірного паркування на вул. Масарика і Кошиця. що 
також призводить до ускладнення зустрічного роз’їзду 

73

     4.9 на пр. Чорновола наявне пішохідне огородження, яке фактично є зайвим, оскільки не виконує
 функцію напрямного

 4.24 На вул. Варшавській (від Сосюри до Панча) затримки громадського транспорту
становлять понад 300% в пікові години порівняно з непіковими

      3.22 Мешканці вказують на проблему паркування поблизу відділення пошти на вул. Варшавській, 54 
та 56 (біля пошти та амбулаторії)

50  3.25  В районі  та будинком 39 на вул. Ю. Липи існує  необлаштовані або малооблаштовані пішохідні
зв’язки, які суттєво скорочують пішохідні шляхи, однак не є безпечними для руху дітей до школи чи на 
зупинки громадського транспорту (відсутні засоби заспокоєння руху, забезпечення видимості,
освітлення тощо
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Рівень 4  І Низький рівень небепеки
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 1 1.3  Перехрестя пр. Чорновола - вул. Липинського (кількість ДТП за 2019-2021 роки - 4);

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки

в загальноміському масштабі:
 1  2.1.1 Небезпечний пішохідний перехід через вул. Липинського (біля Шевченківської 
РА), який також надміру відтягнутий від перехрестя
2.1.2 Переходи через Чорновола (до центру) та Липинського (до Варшавської) є надто 
близько до перехрестя, через що автомобілі, які пропускають пішоходів, блокують рух 
по перехрестю

46 2.1.17 Небезпечне нерегульоване перехрестя вулиць Липинського та Окуневського 
через нерегульований пішохідний перехід через 4 смуги руху, а також лівий поворот з 
Окуневського на Липинського

69 2.1.18  Відсутня велосипедна інфраструктура на вул. Липинського (ділянка від 
Чорновола до Варшавської)

70 2.1.19 Небезпечне нерегульоване перехрестя вулиць Липинського та Варшавська 
через надмірну площу перехрестя, відсутність каналізування потоків, нерегульований 
пішохідний перехід через 4 смуги з незабезпеченою видимістю

35  2.3.4 Тротуар на пр. Чорновола поблизу будинків (непарна сторона вулиці, 
будинки 59-103) має незручне покриття тротуарів (бетонні плити, в т. ч. частково 
пошкоджені, з широкими швами), а сходи біля будинку 103 не є інклюзивними 

в локальному масштабі:

36 2.3.10 Парковка біля ресторану Багратіон (перехрестя Липинського - Чорновола) 
виконується фактично на тротуарі, при цьому існує попит на паркування, а пішоходи 
ходять крізь парковку

 

46 2.3.9  В місці примикання вул. Окуневського до вул. Липинського є ускладненим 
двосторонній роз’їзд та видимість пішоходів через припарковані автомобілі

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

 1  3.1 Незрозуміла роль додаткової смуги для повороту з вул. Липинського до McDon-alds, яка, крім іншого, збільшує довжину пішохідного переходу

41 3.19 В районі вул. Кошиця, Масарика, Пожежників, Окуневського існують 
необлаштовані або малооблаштовані пішохідні зв’язки, які суттєво скорочують пішохідні 
шляхи, однак не є безпечними для руху дітей до школи чи на зупинки громадського 
транспорту (відсутні засоби заспокоєння руху, забезпечення видимості, освітлення 
тощо)

43 3.20 існує локальний транзитний рух автомобілів на вул. Струмок до району 
багатоповерхової забудови, що не зовсім відповідає типу вулиці (сільська вулиця) 

69 3.18 Незадовільний стан тротуарів на вул. Липинського (ділянка від Чорновола до 
Варшавської)

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
35 4.11 Тротуар на пр. Чорновола поблизу будинків (непарна сторона вулиці, будинки 
59-69) не має належного покриття та освітлення

36 4.14 Неочевидний напрям руху пішоходів на перехресті Чорновола - Липинського (кут 
зі сторони ресторану Багратіон) та непотрібне пішохідне огородження, яке встановлено 
між тротуаром і зеленою зоною

44 4.15  Існує необлаштований та неосвітлений пішохідний зв’язок з вул. Тисової до вул. 
Масарика

 1  4.26 На вул. Липинського (від Замарстинівської до Чорновола) затримки 
громадського транспорту становлять понад 300% в пікові години порівняно з непіковими

7

Лінійна проблема

Межа території опрацювання

Номер локації точкової проблеми

Площинна проблема

Номер локації лінійної проблеми1

1

№1 №35 №35 №41



ФРАГМЕНТ №
Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки

в загальноміському масштабі:

в районному масштабі:

51

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

 

Рівень 4  І Низький рівень небепеки

Проблеми середнього рівня небезпеки на фрагменті №8 відсутні.

№№52

№№53

№№53

№№51

Лінійна проблема

Межа території опрацювання

Номер локації точкової проблеми

Площинна проблема

Номер локації лінійної проблеми1

1
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57 1.4 Перехрестя вул. Винниця - вул. Ковча, виїзд від озера Лісового (кількість ДТП за 2019-
2021 роки - 3)

Рівень 1  І Критичний рівень небезпеки

Рівень 2  І Високий рівень небезпеки

в загальноміському масштабі:

54 2.1.21 небезпечне нерегульоване перехрестя Шевченка - Ковча - Татарбунарська 
через:
� відсутність світлофорного регулювання;
� інтенсивні ліві повороти, в тому числі великі автобуси та вантажівки;
� нерегульований пішохідний перехід через 4 смуги руху без додаткових засобів 

безпеки;
� розворотне кільце трамвая використовується як приміська автостанція, однак без 

жодного впорядкування території (платформи, доріжки, навіси, місця для очікування 
тощо);

� виїзд трамвая фактично посередині перехрестя без належного інформування та 
регулювання руху;

� відсутність пішохідної та велосипедної інфраструктури, 
� відсутність обладнаного посадкового майданчика на прямій ділянці колії
 2.1.22 Проект нового моста на перехресті Шевченка - Ковча - Татарбунарська не 
передбачає продовження трамвайної лінії далі по вул. Шевченка (що суперечить 
Генеральному плану), а також не передбачає зміни траси трамвая, що ускладнить 
виїзд з кінцевої та проїзд перехрестя для трамвая 

55 2.1.23 Вулиця Ковча фактично є позаміською дорогою, на якій відсутня пішохідна 
та велосипедна інфраструктура (наявні технічні тротуари не пристосовані для руху 
пішоходів), а фактична швидкість руху сягає 70-80 км/год і більше; при цьому на 
вул. Ковча розташований меморіал “Янівський табір”, до якого немає пішохідного 
сполучення, а підпірна стінка вздовж технічного тротуару виглядає аварійною

56 2.1.24 Вулиця Винниця фактично є позаміською дорогою, на якій швидкість руху 
сягає 70-80 км/год; тротуари вздовж вулиці є зруйнованими, пішохідні переходи є 
нерегульованими без засобів безпеки (лише освітлення), велосипедна інфраструктура 
відсутня, з бічних виїздів дозволені повороти ліворуч, а перед тунелем існує неочевидне 
та неочікуване звуження вулиці

57 2.1.25 Виїзд від озера на вул. Винницю є небезпечним через відсутність належного 
регулювання та високу швидкість руху по вул. Винниця 

Рівень 3  І Середній рівень небезпеки

Проблеми середнього рівня небезпеки на фрагменті №9 відсутні.

Рівень 4  І Низький рівень небепеки
54 4.18 Проект нового моста на перехресті Шевченка - Ковча - Татарбунарська не 
враховує рішення чинного Генерального плану щодо продовження трамвайної колії по 
вул. Шевченка

68 4.19 Відсутня покриття проїзної частини на вул. Винниця від вул. Ковча до озера 
Лісового, а також інша інфраструктура (гостьова парковка, пішохідна та велосипедна 
інфраструктура тощо)
4.20 Програма (схема) розвитку велосипедної мережі не враховує зеленого маршруту 
з району новобудов на вул. Малоголосківській до озера Лісового

55 4.27 На вул. Ковча (від Винниці до Шевченка) затримки громадського транспорту 
становлять понад 300% в пікові години порівняно з непіковими
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ДОДАТОК Г. ПЕРЕЛІК ПРОБЛЕМ, ВИОКРЕМЛЕНИХ ПІД ЧАС 
СЕМІНАРУ 
 

Номер фрагмента 
(див. додаток Б) 

Опис (характеристика) проблеми 

Фрагмент 1 

Перехрестя Замарстинівська – Тоф’яна: виїзд/заїзд з розворотного кільця [2 згадування цієї 
проблеми] 

Зупинка трамваю на повороті створює затор  

Продовження трамвайної лінії. Проблемний трамвайний рух [3 згадування цієї проблеми] 

Перехрестя Липинського-Замарстинівська: погане планування для усіх учасників, місце 
концентрації ДТП («дивні траєкторії руху», суміжність лівого повороту з прямим рухом та 
пішоходами в одній фазі на перехресті) [4 згадування цієї проблеми] 

Перетин колій Замарстинівська-Липинського 

Не вирішене питання капремонтом пішо- та велоінфраструктури по непарній стороні 
Липинського 

Поєднання двох частин парку через вулицю Замарстинівську, додаткові пішохідні 
переходи  

Неочевидний вхід в парк 700 річчя. Відсутність пішохідних зв’язків від Йосафата до парку. 
З’язки між зеленими зонами порушені [2 згадування цієї проблеми] 

Підтоплення Торф’яної під час злив 

Брак сполучення між історичними об’єктами 

Брак місць для паркування 

Поєднання велодоріжок та зупинок ГТ створюють конфлікти 

Необхідна велодоріжка на Замарстинівській 

Необхідно співствавити важливі архітектурні об’єкти з Опорним планом 

Якість пішохідного та вело сполучення між районом Панча, Замарстинівською в районі 
Лінкольна [2 згадування цієї проблеми] 

Погано облаштована кінцева трамваю 

Озеленення в катастрофічному стані, потребує повної заміни, відтак відкриваються будь-

які можливості для перепланування  

Інклюзивність для пішоходів 

Фрагмент 2 

Забезпечення пріоритету для громадського транспорту на всіх 3-х вузлах (локації 12, 26, 

16) 

Повна відсутність велоінфраструктури на влу. Варшавській. Неможливо доїхати з 
Чорновола до велодоріжки на Брюховичі без порушення ПДР 

Незручні переходи для пішоходів на перехрестях 

Продовження трамваю до перехрестя з Варшавською 

Поганий стан сходів з вул. Райніса 

Пам’ятки, такі як вілла Сецневичів, мають бути точкою тяжіння і до них має бути якісне 
сполучення (вело та пішохідне) 

Відсутність логіки на перехресті вул. Проспект Чорновола, Голоско-Варшавська 

Неефективне використання площі перехрестя вул Замарстинівська-Мазепи 

Відсутність пріоритету руху ГТ на Варшавській на обох ділянках від Чорновола 

Невпорядковані перехрестя Замарстинівська, Мазепи, Варшавська [4 згадування цієї 
проблеми] 

Пішохідні переходи далеко від перехресть на прямих ділянках, де висока швидкість  
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Номер фрагмента 
(див. додаток Б) 

Опис (характеристика) проблеми 

Проблемне перехрестя пр. Чорновла – вул. Вашавська, та велика кількість вантажного 

транспорту на Варшавській 

Складність орієнтування через величезну кількість перехресть.  

Поганий зв’язок з Малоголосківською та Підголоском, немає очевидних зв’язків, також не 
забезпечена доступність для маломобільних 

Фрагмент 3 

Не позначено спільний рух вело та не позначено маршрут по Заозерному провулку  

[3 згадування цієї проблеми] 

Небезпечний та незручний пішохідний рух по Замарстинівській [4 згадування цієї 
проблеми] 

Висока швидкість руху по Замарстинівській 

Відсутність велоінфраструктури в напрямку Брюховичів 

Тротуари по Замарстинівській, безпечний пішохідний рух [2 згадування цієї проблеми] 

Пішохідний зв’язок з озером Стосика, Відсутній громадський простір навколо озера 

Храм на Заозерній, 11 та будівля на Замарстинівській, 219 – пам’ятки історії 

Небезпечний виїзд з району на вул. Замарстинівську [3 згадування цієї проблеми] 

Облаштування паркування біля озера Стосика 

Незручні зупинки ГТ (розміщення та облаштування) 

Забезпечення руху для осіб, що використовують засоби мікромобільності 

Фрагмент 4 

Відсутність інфраструктури для ГТ та велосипедна доступність 

Хаотична забудова району, хаотично сформована вулична інфраструктура в районі 
новобудов 

Доступ до ГТ, немає ГТ на вул Малоголосківській та Під Голоском (до новобудов) 

[2 згадування цієї проблеми] 

Односторонній зв’язок по Малоголоксівській 

Можливість руху автобусів зі сторони Малоголосківської  

Відсутність достатньої кількості маршрутів громадського транспорту 

Низький рівень поєднання району та міста (лише 2 вулиці, що постійно завантажені) 

Відсутність магістрального сполучення мікрорайону Малоголосківської з вул. Під Голоском 

і Варшавською [2 згадування цієї проблеми] 

Трансформаторна підстанція стоїть в червоних лініях вулиці 

Паркани вздовж нового житла не дають зробити ширші тротуари 

Відсутня дощова каналізація, вода швидко стікає з пагорбів і затоплює школу та вул. 
Варшавську 

Неможливість двостороннього руху по проїздах біля новобудов на Малоголосківській  

Зручна мікромобільність та зручність зв’язків для них 

Фрагмент 5 

Необхідність формування безпечного перехрестя: вул Тунельна-Проєктована (проїзд біля 
тунелю) [3 згадування цієї проблеми] 

Проблема сполучення вул Під Голоском з вул Тунельна  

Відсутність велоінфраструктури по Тунельній, Варшавській, Винниці. Є вузькі ділянки 

[4 згадування цієї проблеми] 

Винниця занадто широка, провокує швидкий рух, одночасно погана якість покриття 

[2 згадування цієї проблеми] 

Існує зв’язок з Малоголосківської до будинку Винниця 1а-3а і далі до озера 

Церква Андрія – вул Варшавська 38, вілла за церквою та костел – пам’ятки історії, які 
потрібно інтегрувати в пішохідні зв’язки 
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Номер фрагмента 
(див. додаток Б) 

Опис (характеристика) проблеми 

Ремонт люків та зливів 

Обмеження та заспокоєння руху по вул. Тунельній та Варшавській 

Організація зупинок ГТ на Малоголосківській та Варшавській 

Низька якість пішохідної інфраструктури 

Потрібні місця паркування (наприклад біля парку) 

Заходи через ліві повороти 

Велика кількість транзитних транспортних потоків 

Фрагмент 6 

Недороблена велоінфраструктура по Чорновола [2 згадування цієї проблеми] 

Необхідність заспокоєння руху між Чорновола на Варшавською 

По Чорновола пішохідні переходи близько до поворотних маневрів 

Потреба у велодоріжках 

Низька пропускна здатність Чорновола. Тому транзитний рух йде в житловий район 

[4 згадування цієї проблеми] 

Низька привабливість пішохідних зв’язків 

Панча – потрібно підвищити безпеку для пішоходів 

Тотальне хаотичне паркування у дворах та житлових вулицях 

Території та проїзди часто закриті ОСББ, що створює багато зайвих обходів території 

Немає мережі громадських просторів 

Фрагмент 7 

Пріоритетність ГТ на перехресті Чорновола-Липинського. Безпека руху на перехресті 
[3 згадування цієї проблеми] 

Занадто віддалений перехід з одного боку на кільці 

Переходи на Липинського – потрібно острівці безпеки [3 згадування цієї проблеми] 

Покриття на переходах, пішохідні зв’язки є необхідними [2 згадування цієї проблеми] 

Чорновола 43 – пам’ятка історії. Потрібен зв’язок 

Проблемний лівий поворот на вул Липинського до адміністрації 

Низька привабливість пішохідних шляхів, особливо в районі забудови 

Необхідність повороту ліворуч з Окуневського 

На Липинського недостатньо паркування 

Фрагмент 8 

Організація руху на перехресті Єрошенка-Клепарівська. Підвищення безпеки руху для 
велосипедистів на попередньому перехресті [2 згадування цієї проблеми] 

Відсутні тротуари на Єрошенка [5 згадувань цієї проблеми] 

Необхідне освітлення тротуарів [2 згадування цієї проблеми] 

Ремонт дорожнього одягу [2 згадування цієї проблеми] 

Нема безпечного зв’язку між парками СКА і Кортумова гора 

Є історична пам’ятка – Янівське кладовище, поруч стихійна парковка 

Існує потреба в спортивній інфраструктурі, необхідно підвищення привабливості 
спорткомплексу та облаштування оглядового майданчика на Кортумовій горі 
[2 згадування цієї проблеми] 

Необхідні місця для відпочинку 

Гаражі – джерело «трешу» 

Фрагмент 9 

Брак вуличного озеленення 

Погана якість покриття на вул. Винниця 

Відсутність велоінфраструктури [2 згадування цієї проблеми] 
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Номер фрагмента 
(див. додаток Б) 

Опис (характеристика) проблеми 

Брак доступу до оз. Лісового 

Брак пішохідної інфраструктури [4 згадування цієї проблеми] 

Потрібен зв’язок на Кортумову гору з вул. Винниці  

Вирішення питання безпеки руху на перехресті Винниця-Ковча 

Підвищення ефективності використання ширини вул. Ковча 

Облаштування кінцевої зупинки трамваю [2 згадування цієї проблеми] 

Реорганізація руху перехрестя Шевченка-Ковча [2 згадування цієї проблеми] 

Потрібен паркінг та місце для зупинки на вимогу біля меморіалу «Янівський табір» 
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Inception Report  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕПЛАНУВАННЯ ВУЛИЦЬ ЛЬВОВА НА БЕЗПЕЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТІ 
 
ЛОТ 3: ВАРШАВСЬКА – ЧОРНОВОЛА 

ЕТАП 2 – ДОКЛАДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 
 

lvivstreet@egis-ukraina.com 

ihor.mohyla@egis-group.com   

 

www.egis-group.com  
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