
ТОВ «ЗЛАТОГРАФ-ПРОЕКТ» 

  Хмельницьке шосе, 82, офіс 701, 
       м. Вінниця, 21100, Україна 

  +38 (0432) 69 70 80; 69 70 81; +38 (067) 403 64 37 

@   office@zlatograf-proekt.com                                                           
 

А Р Х І Т Е К Т У Р Н О - Б У Д І В Е Л Ь Н Е  П Р О Е К Т У В А Н Н Я П А С П О Р Т И З А Ц І Я  Б У Д І В Е Л Ь П О Г О Д Ж Е Н Н Я    2 0 0 7  –  2 0 2 2       1 5  Р О К І В  У С П І Х У  

 

 
 

 
 
  
 

                                         

 

 

ПІДСУМКОВИЙ  ЗВІТ 

З ДЕТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 
 

про результати роботи ТОВ «Златограф-Проект» 

 щодо другого етапу робіт – Детальне дослідження території 

 

Лот №5 – Сихівський район 

Перепланування вулиць м. Львів на більш безпечні та екологічно чисті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:office@zlatograf-proekt.com


2007 –  2022                        ТОВ «ЗЛАТОГРАФ -ПРОЕКТ»                         15 РОКІВ УСПІХУ  
 

 

 

Перепланування вулиць Львова на     ДЕТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 більш безпечні та екологічно чисті                       Page 2 of 38 
 
 

 

В межах виконання робіт за договором № 83417297 по проєкту 

«Перепланування вулиць м. Львів на більш безпечні та екологічно чисті», № 

20.9118.9-001.10, Лот 5 – Сихівський район, були виконані роботи, що 

відповідають другому етапу робіт – детальне дослідження території та 

підготовлені звітні матеріали згідно умов Договору, які наведені нижче.  

Для досягнення кінцевої мети проекту командою ТОВ «ЗЛАТОГРАФ-

ПРОЕКТ» на другому етапі робіт були здійснені такі дії: 

● Виконана камеральна робота над графічними матеріалами, 

створення графічної моделі району з використанням наданих 

Львівською міською радою матеріалів на попередньому етапі 

роботи.  

● Виконана виїзна робота на місцевості з метою формування 

«Картограми проблемних питань безпекового та екологічного 

характеру району Сихів» методом повторного самостійного 

візуального ознайомлення з районом проєктування: 

o Проїзд району автомобільним транспортом; 

o Пішохідний обхід району; 

o Об’їзд району громадським транспортом. 

● Сформована моделі графічного файлу району шар «Картограма 

проблемних ділянок безпекового та екологічного характеру 

дорожньо-транспортної інфраструктури району Сихів» за 

результатами інформації, отриманої при виконанні попереднього 

етапу робіт, матеріалів, зафіксованих при виконанні попереднього 

пункту. 

● Опубліковано на  ресурсах Львівської міської ради оголошення про 

проведення зустрічі з стейкхолдерами з метою детального 

дослідження проблем території. 

● Проведена загальна зустріч 21.10.2022 р. з 13-ї години та зустрічі в 

фокус-групах 21.10.2022 р. з 17-ї години, 16.11.2022 р. з 12-ї години  
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з представниками органів місцевого самоврядування, бізнесів, 

мешканців району з метою: 

o  демонстрації проекту «Картограми проблемних місць 

безпекового та екологічного характеру дорожньо-транспортної 

інфраструктури району Сихів»; 

o обговорення проекту «Картограми проблемних місця 

безпекового та екологічного характеру дорожньо-транспортної 

інфраструктури району Сихів»; 

o фіксування інформації для коригування та доповнення 

«Картограми проблемних місця безпекового та екологічного 

характеру дорожньо-транспортної інфраструктури району 

Сихів»; 

o ознайомлення з досвідом ідентифікації та прийнятих рішень 

щодо аналогічних проблемних ділянок в інших районах 

м. Львів у фокус-групах з виходом на місцевість. 

● За результатами проведення зустрічей виконано коригування, 

доповнення, оформлення фінальної версії «Картограми проблемних 

ділянок безпекового та екологічного характеру дорожньо-

транспортної інфраструктури району Сихів» в електронній 

графічній моделі району; 

● Формування підсумкової звітності з оцінки та дослідження 

території. 

 

 Підсумковий звіт з оцінювання згідно договору включає: 

1. Необроблені дані, отримані з результатами детального 

дослідження території.  

2. Результати досліджень проблемних ділянок за підсумком 

зустрічей.  
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1. Необроблені дані, отримані за результатами детального 

дослідження території  

1.1. Аналіз наявної картографічної підоснови території, що досліджується 

В процесі досліджень отриманих від Львівської міської ради наявних 

картографічних матеріалів скомпільована графічна модель 

(топографічна підоснова) району дослідження за матеріалами: 

застарілої топографічної карти району, актуальних схем організації 

дорожнього руху основних магістралей, локальних актуалізованих 

топографічних зйомок окремих вулиць та ділянок, аерофотозйомок та 

панорам з сервісів GOOGLE. 

(ілюстративний аркуш великого формату додається – арк. 1_1 

Аналіз наявної картографічної підоснови території, що 

досліджується). 

1.2. Аналіз наявної містобудівної документації: витяг з генплану міста 

Проаналізовано та зроблено витяги з чинного генерального плану 

міста, наявного плану зонування території, історико-архітектурного 

опорного плану з визначенням меж зон охорони пам'яток та 

історичних ареалів для врахування концепцією поліпшення ситуації 

безпекового та екологічного характеру району дослідження. 

(ілюстративний аркуш великого формату додається – арк. 1_2 

Аналіз наявної містобудівної документації витяг з генплану 

міста). 

1.3. Аналіз наявної містобудівної документації: витяги з наявних 

детальних планів територій 

Проаналізовані чинні детальні плани території, яка досліджується, 

зроблені витяги для врахування концепцією поліпшення ситуації 

безпекового та екологічного характеру району дослідження. 

(ілюстративний аркуш великого формату додається – арк. 1_3 

Аналіз наявної містобудівної документації детальні плани 

територій).  
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1.4. Аналіз наявності паркувальних місць 
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1.5. Аналіз мережі громадського транспорту, існуючих проєктів 

розширення мережі громадського транспорту  
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Капітальний ремонт тролейбусної лінії на просп. Червоної Калини з 

будівництвом контактної мережі та з’єднанням тролейбусних 

маршрутів : 
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1.6. Витяги з матеріалів засідань міської комісії з безпеки 

дорожнього руху 
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1.7. Аналіз інтенсивності руху автомобілів по магістральним вулицям 

За отриманими результатами з інтенсивності руху можна зробити 

висновок, що згідно ДБН В.2.3-5:2018 просп. Червоної Калини відноситься 

до магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху 

найкрупніших та крупних міст, але має не притаманні магістральним 

вулицям рішення в частині організації дорожнього руху, кількості та 

наявності смуг руху, організації перехресть, що певним чином впливає на 

утруднення руху проспектом та пов'язаних із ним транспортних вузлах. 

 

Це підтверджується наданою Замовником інформацією щодо інтенсивності 

потоків на перехрестях та організацією руху перехрестями: 
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1.8. Інформація щодо налаштувань світлофорного регулювання 

1.8.1 Транспортний вузол перехрестя вул. Сихівська та просп. Червоної Калини 
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 Розворот біля кінотеатру ім Довженка 
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 Розворот біля ТЦ ВАМ 
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1.8.2. Перехрестя вул. Хуторівка, ринок Шувар 
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1.8.3. Перехрестя просп. Червоної Калини, вул. Скрипника 
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1.8.4. Перехрестя просп. Червоної Калини, ринок Шувар 
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1.8.5. Перехрестя просп. Червоної Калини, вул. Хоткевича 
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1.8.6. Перехрестя просп. Червоної Калини, вул. Навроцького, вул.  Угорська 
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1.8.7. вул. Стуса, парк Залізна Вода  
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1.9. Інформація щодо аварій, які відбулись на досліджуваній 

території за попередні роки з ідентифікацією місць концентрації 

аварій 
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Результати графічної ідентифікації найбільш аварійних місць на території 

району дослідження 
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1.10. Інформація щодо розміщення визначних місць (церков, театрів, 

галерей, готелів, хостелів, фабрик, офісів, банків, кафе, 

ресторанів, магазинів, парків, скверів  

Цей блок інформації зібраний по Сихівському району вцілому в зв’язку із 

прямим чи опосередкованим впливом всіх визначних місць на потреби в 

пропускній здатності головних транспортних артерій району, які розташовані в 

межах ділянки дослідження – просп. Червоної Калини, вул. Стуса. 

 

Підприємства:  

ПАТ «Іскра», ПАТ «Концерн Хлібпром», Львівський автобусний завод, 

ВАТ «Іскра», ТзОВ «Львівська ізоляторна компанія», Завод фрезерних 

верстатів, завод «Електропобутприлад», Меблевий комбінат, хімічний 

завод, домобудівний комбінат. 

 

Залізничні станції:  

Сихів, Персенківка та Старий Сихів. 

 

Комунальні служби та підприємства: 

Сихівська районна адміністрація, ЛКП “Боднарівка”, ЛКП “Житловик-С”, 

ЛКП “Старий Сихів”, ЛКП “Дністер”, ЛКП “Під Зуброю”, ЛКП 

“Хуторівка”. 

 

Державні структури та підприємства: 

Державна Фіскальна служба Львівської області. 

 

Заклади культури: 

КОЦ ім О. Довженка, ДШМ №5 та ДШМ №8,  Дитяча школа народних 

мистецтв №1, Дитячий центр туризму, спорту та екскурсій. 

 

Навчальні заклади: 

середні загальноосвітні заклади: № 1, № 13 № 69 № 72 № 84 № 90, № 93, 

№ 95, № 96 НВК "Школа-садок "Софія", НВК "Школа-ліцей "Оріяна", 

НВК "Школа-гімназія "Сихівська", ЗШ "Первоцвіт", ЗШ "Дивосвіт", 

Авторська школа “Тривіта”, НВК “Школа-гімназія “Шептицьких”, 
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Гімназія Братів Ізраїлю, Креативна міжнародна дитяча школа, Вечірня 

школа № 22. 

 

ПТНЗ: 

Львівський державний технічний коледж та Львівський професійний ліцей 

дизайну та будівництва. 

 

ВНЗ: 

Семінарія Святого Духа УГКЦ,  Український Католицький Університут 

 

Наукові установи:  

Західний науковий центр НАН України. 

 

Спортивні заклади: 

ДЮСШ- 3, “SportLife”, СК Динамо, басейн «Дельфін». 

 

Медичні заклади: 

комунальна 8-ма клінічна лікарня, КЗ ЛОР Львівський регіональний 

Фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр, 4 міська 

поліклініка, Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня, 

Львівський державний обласний спеціалізований диспансер радіаційного 

захисту населення, Приватна Клініка «Інново», Медичний центр Святої 

Параскеви. 

 

Релігійні центри: 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, храм Пресвятої Трійці (стара 

дерев’яна церква), Церква святого архистратига Михаїла, Церква Зіслання 

Святого Духа, храм Введення в Храм Пресвятої Богородиці, церква святого 

Івана Хрестителя, церква Святих Кирила та Мефодія, церква святого 

рівноапостольного князя Володимира Великого, церква святого Пророка 

Іллі, об'єднання церков Християн Віри Євангельської, Дім молитви 

Євангельських християн-баптистів, Дім молитви Християн віри 

євангельської «Голгофа», Дім молитви Адвентистів сьомого дня, Зал 

Царства Свідки Єгови, церква Святої Трійці Християн Віри Євангельської. 
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2. Результати досліджень території за підсумком зустрічей 

2.1. Картограма проблемних ділянок безпекового та екологічного 

характеру дорожньо-транспортної інфраструктури району Сихів 

(ілюстративний аркуш великого формату додається). 

 

2.2.Фотоілюстрації до картограми проблемних ділянок безпекового та 

екологічного характеру дорожньо-транспортної інфраструктури 

району Сихів: 

2.2.1 Прибрежно-захисна смуга річки Зубра в районі ринка «Шувар» 

 

2.2.2 Транспортний вузол та пов’язані із ним перехрестя заїзду з вул. Хуторівка 

на просп. Червоної Калини 
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2.2.3 «Дублери» по просп. Червоної Калини, які використовуються не за 

призначенням – для руху транзитного транспорту 

 

2.2.4 вул. Драгана в напрямку заїзду з с. Зубра. Відсутня велоінфраструктура, 

необлаштовані пішохідні зони, недостатня освітленість вулиці, не облаштовані 

місця для організованого паркування вздовж вулиці 
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2.2.5 вул. Скрипника в напрямку заїзду з с. Зубра 

 

2.2.6 вул. Хоткевича, порушення в санітарно-захисній смузі р. Зубра, вулиця не 

розрахована на потоки транзитного автотранспорту, відсутність безпечної 

велоінфраструктури 

 

2.2.7 Відсутність безпечної велоінфраструктури на проміжку від вул. Хуторівка 

до вул. Стуса, в т.ч. на мості 
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2.2.8 Нераціонально сплановане Т-подібне перехрестя вул. Стуса та вул. Липова 

Алея` 

 

2.2.9 Нераціонально розташовані «ліві» повороти та розвороти вздовж 

просп. Червоної Калини та вул. Стуса. Схема організації дорожнього руху на 

деяких ділянках не притаманна для магістральних вулиць, надмірна кількість 

пішохідних переходів, «лівих поворотів», розворотів як для магістральної 

вулиці, що в комплексі створює ускладнення руху. Відсутні «коридори» для 

транзитних потоків транспорту, які вимушені стояти в заторах транспорту, що 

очікує розвороту чи повороту 
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2.2.10 Аварійне з’єднання потоків громадського транспорту (трамвайної лінії) та 

автомобільного транспорту на повороті вул. Стуса за перехрестям з вул. Липова 

Алея 

 

2.2.11 Суміщення трамвайної лінії з смугою руху автомобільного транспорту по 

вул. Стуса 
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2.2.12 Невпорядковане паркування вздовж вул. Стуса 

 

2.2.13 Транспортний вузол перехрестя вул. Сихівської та просп. Червоної 

Калини. Недостатня пропускна спроможність в напрямку повороту з 

просп. Червоної Калини на вул. Сихівську, відсутня відокремлена смуга руху 

для громадського транспорту, надмірна кількість пішохідних переходів як для 

магістральної вулиці, недостатня кількість смуг руху як для транспортного 

кільця на магістральній вулиці 
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2.2.14 Відсутній тротуар вздовж частини просп. Червоної Калини, в зв'язку з 

чим транзитні потоки пішоходів та велосипедистів вимушені проходити по 

тротуарам прибудинкових територій 

 

 

 

 

Графічні додатки до звіту на аркушах великого формату : 

• арк. 1_1 Аналіз наявної картографічної підоснови території, що 

досліджується 

• арк. 1_2 Аналіз наявної містобудівної документації витяг з 

генплану міста 

• арк. 1_3 Аналіз наявної містобудівної документації детальні 

плани територій 

• арк. 2_1 Картограма проблемних ділянок безпекового та екологічного 

характеру 


