
ЛКП “Львівавтодор”

2017



  Історія

07.12.1981 - Наказом Міністра житлового господарства УРСР від 
№ 364 створено Львівське комунальне автотранспортно-дорожнє 
підприємство № 1339

09.07.2009 - Ухвалою Львівської міської ради № 2772 Львівському 
комунальному автотранспортно-дорожнтому підприємству №1339 
надано дозвіл на отримання кредиту ЄБРР на реконструкцію 2 та 
6 трамвайних маршрутів

16.07.2009 - Між Львівським комунальним автотранспортно- 
дорожнім підприємством № 1339 та ЄБРР укладено Кредитний 
договір на реконструкцію 2 та 6 трамвайних маршрутів

21.04.2011 - Ухвалою Львівської міської ради № 381 Львівське 
комунальне автотранспортно-дорожнє підприємство № 1339
перейменовано у Львівське комунальне підприємство 
“Львівавтодор“



     Предмет діяльності (Статут)

▶ Утримання в належному технічному стані та розвитку мережі 
автомобільних доріг і вулиць, мостів та інших штучних споруд, 
створення умов для безперервного та безпечного руху 
автотранспорту на них, задоволення потреб міського 
господарства у вдосконаленні та раціональному розвитку 
дорожньої інфраструктури Львова, що обслуговується, тощо.

▶ Реалізації єдиної транспортної політики у дорожньо-
транспортному комплексі, що здійснює Львівська міська рада, 
щодо розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних 
доріг та вулиць у межах фінансових ресурсів, що скеровуються 
на дорожнє господарство відповідно до законодавства України.

▶ Виконання функцій замовника щодо будівництва, ремонту та 
утримання автомобільних доріг та вулиць, а також інших 
інженерних комунікацій, споруд та об’єктів.

▶ Підготовка та організація виконання програм з питань 
забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними 
дорогами та вулицями міста.



Персонал 

Загальна чисельність  
працівників - 125 осіб



Структура доходів та витрат               
ЛКП “Львівавтодор”



Статутний капітал ЛКП “Львівавтодор”



   Місія
Створення та утримання якісної 
інфраструктури для мобільності 
львів’ян



ЛКП “Львівавтодор-2025” - сучасне 
підприємство, яке надає різноманітні 
послуги для мешканців міста та  
організацій

    Перспектива



Цілі
● Безпека пересування мешканців
(організація безпечного руху, паркування)

● Комфорт пересування мешканців
(Будівництво і реконструкція інфраструктури для 
комфортного пересування містом всіма способами де і 
коли це потрібно львів’янам; оплата за транспортні та 
пов’язані послуги у будь-який зручний спосіб)



Засоби досягнення

● Макро- та мікромоделювання впливу будівельних проектів 
на транспортні потоки до початку будівельних робіт;

● Залучення коштів міжнародних фінансових організацій для 
розвитку міської інфраструктури;

● Залучення кваліфікованих підрядників до проектування, 
будівельних робіт та утримання інфраструктури;

● Якісне утримання інфраструктури для забезпечення її 
збереження;

● Формування графіків та маршрутів руху міського 
громадського транспорту, які забезпечать високий попит 
на перевезення;

● Контроль за якістю виконання робіт та надання послуг для 
міста (перевізниками громадського транспорту, 
утримувачами вулиць, технагляд).



Основні види діяльності

● Замовник проектів з реконструкції та будівництва 
інфраструктури;

● Електронний квиток, інтеграція з іншими транспортними 
сервісами;

● Транспортне моделювання (Vissim, Visum);
● Керування світлофорами, пріоритет громадського 

транспорту;
● Технічний нагляд за виконанням проектів інших 

замовників;
● Залучення міжнародного фінансування та досвіду для 

інфраструктурних проектів;
● Утримання магістральних вулиць;
● Реконструкція існуючої та будівництво нової міської 

інфраструктури з врахуванням світового та місцевого 
досвіду;

● Впорядкування паркування.



Напрями будівництва та реконструкції

❖ Реконструкція вулиць:
➢ проїжджа частина;
➢ тротуари;
➢ велоінфрастуктура;
➢ засоби організації руху;
➢ вуличне освітлення;

❖ Трамвайні лінії:
➢ колії;
➢ контактні мережі;
➢ супроводжуюча інфраструктура;

❖ Підземні комунікації:
➢ водопровід;
➢ каналізація;
➢ тощо.



Виконані проекти
● Трамвай на Сихів (2014 - 2016рр.);
● Чернівецька (2017р.);
● Розв’язка Хуторівка - Червоної Калини (2017р.);
● Личаківська (2011 та 2017 р.);
● Богдана Хмельницького (2013, 2016р.);
● Мушака - Свенціцького (2016р.);
● Перенесення ринку “Санта Барбара” (2016р.);
● Реконструкція пл. св. Юра (2015р.);
● Промислова (2015р.);
● Бандери - Коперніка - Дорошенка (2013р.);
● Замарстинівська (2013р.);
● Городоцька (2011, 2013р.);
● Коновальця - Мельника - Чупринки (2011р.);
● Пріоритизація руху трамваїв на перехрестях (з 2011р.).



Будівництво трамвайних ліній

Пасічна (1,2км) У поточні роботи закладено перспективу продовження 
лінії

Коперніка (350м)
Пошук технічного рішення для перехрестя Сахарова - 
Вітовського
Залучено фінансування ЄІБ

Лінкольна - 
Миколайчука - 
Щурата (3,3км)

Моделювання запропонованих варіантів трасування
Розробка ТЕО, проектної документації. 
Залучено фінансування ЄБРР

Сихів - Автовокзал
(3,4км)

Залучено міжнародне фінансування.
Розробка ТЕО, проектної документації. 
Залучення фінансування 

Княгині Ольги - 
Автовокзал (3,6км)

Моделювання запропонованих варіантів трасування.
Розробка ТЕО, проектної документації.
Залучення фінансування 

Автовокзал 
Північний (700м)

Моделювання варіантів трасування
Розробка ТЕО, проектної документації. 
Залучено фінансування ЄБРР



Реконструкція трамвайних ліній
Замарстинівська Очікує фінансування будівельних робіт

Княгині Ольги Визначення замовника проекту

Бандери Замовлення робочого проекту

Двірцева Замовлення робочого проекту

Шевченка Формування завдання на коригування проекту

Вітовського Формування завдання на проектування



Будівництво тролейбусних ліній

Стрийська - 
Хуторівка - Сихів 
(3км)

Отримано фінансування ЄБРР.
Очікується фінансування проектної документації.
Збудовано з’їзд з пр.Червоної Калини на 
Хуторівку.

Вашингтона - Пасічна 
- Медової Печери (4,5
км)

Моделювання запропонованих варіантів 
трасування.

Кінгс Крос Леополіс 
(1,6км)

Залучення фінансування.
Очікується фінансування проектної документації.

Левандівка - Рясне 
(5,5км)

Проводиться проектування майбутньої траси 
лінії.

Галицьке Перехрестя 
(1,1км)

Отримано фінансування ЄБРР.
Враховано у проекті реконструкції 
вул. Грінченка.



Будівництво нових вулиць

Ряшівська (2.9км) Коригування проекту

Вернадського (2,3
км)

Залучення фінансування
Розробка ТЕО, проектної 
документації. 
Визначення підрядної організації

Левандівка - Рясне 
(5,5км)

Проводяться проектні роботи



Пріоритет громадського транспорту

Городоцька Потребує перелаштування (в рамках 
проету ЄІБ)

Стрийська Проектування (в рамках проекту ЄІБ)

Наукова Проектування (в рамках проекту ЄІБ)

Франка Проводиться облаштування

проспект 
Чорновола

Проект готовий, оскаржено в суді

Дорошенка Проект готовий, очікуються будівельні 
роботи

❏ Смуги для громадського транспорту:



Центр керування рухом
❏ Надання пріоритету громадському транспорту на 

перехрестях:
(прискорення проїзду перехресть трамваями на 25%)
❏ Підключено - 37 перехресть
❏ В процесі підключення - 8 перехресть

❏ Диспетчеризація громадського транспорту
❏ Звітування про роботу громадського транспорту
❏ Інформаційні табло на зупинках
❏ Інформування пасажирів про прибуття транспорту 

(СМС, сайт міської ради, дані для сторонніх додатків)



Будівництво паркінгів

площа Петрушевича 
(підземний)

Розробка передпроектних 
пропозицій

площа Двірцева 
(підземний)

Розробка передпроектних 
пропозицій

вул. Воронного
(багаторівневий)

Розробка передпроектних 
пропозицій



Вуличні парковки
ЛКП «Львівавтодор» надає послуги платного паркування на 23 майданчиках 
для паркування у м. Львові загальною кількістю 708 паркомісць:

● 2 спеціально обладнані майданчики у 1-й зоні паркування (вул. Валова – 
78 паркомісць та «Вернісаж» – 73 паркомісця) – 8 грн/год;

● 2 майданчики для туристичного транспорту (13 паркомісць) – 50 грн/год;
● 17 відведених майданчиків у 1-й зоні паркування (391 паркомісце) – 

6грн/год;
● 2 відведених майданчиків у 2-й зоні паркування (153 паркомісць) – 

2грн/год. 
Майданчики для паркування, на які буде оголошено конкурс з  визначення 
оператора паркування:

● 5 відведених майданчиків у 1-й зоні паркування (86 паркомісць) – 
6грн/год;

● 1 майданчики для туристичного транспорту (1 паркомісце) – 50 грн/год.



Паркування



Паркування



Створення зон заспокоєного руху та 
розширення пішохідних зон
❏ Переговори щодо отримання фінансування

Європейського інвестиційного банку на підвищення 
безпеки руху та покращення пішохідної 
інфраструктури

❏ Очікується затвердження концепції пішохідних зон

до реконструкції після



Інші проекти

● Модернізація існуючих вулиць для підвищення безпеки 
руху;

● Створення зон заспокоєного руху на немагістральних 
вулицях;

● Будівництво 170км велоінфраструктури;
● Модернізація трамвайної та тролейбусної інфраструктури.



Електронний квиток

1. Залучено кредит ЄБРР;
2. Сформовано вимоги до системи;
3. Проводиться перший етап тендеру на закупівлю 

системи;
4. Визначено назву системи електронного квитка;
5. Проводиться промоція проекту серед мешканців.



    Переваги е-квитка для пасажирів
- Комфорт та зручність в оплаті проїзду, простота використання е-

квитка;
- Налагоджена система транспортних перевезень;
- Можливість персоналізації карток, що дозволить повернути гроші 

у випадку втрати або крадіжки картки;
- Можливість оплати однією карткою на різних видах транспорту з 

безкоштовними пересадками між різними видами громадського 
транспорту в межах терміну дії квитка;

- Підвищення загальної безпеки руху на вулицях, водій зможе 
зосередитися на управлінні транспортним засобом.



Позитивні зміни у сфері транспорту
- Підвищення прозорості та точності обліку фактично наданих 

послуг з перевезення пасажирів, в тому числі пільгових категорій;
- Виключення можливості використання фальшивих засобів 

оплати проїзду;
- Покращення безпеки дорожнього руху, зменшення випадків 

виникнення заторів на вулично-дорожній мережі;
- Збільшення надходжень у міський бюджет за рахунок детінізації 

оплати праці працівників в транспортних підприємствах;
- Можливість організатора перевезень реально впливати на 

якісний склад громадського транспорту за рахунок вищої оплати 
за використання на маршрутах нового, сучасного транспорту;

- Зменшиться час затримки громадського транспорту на зупинках.



Технагляд

Близько 60 проектів технічного нагляду на 
замовлення структур ЛМР щороку



Транспортне моделювання
Транспортна модель Львова 

у середовищі  VISUM

● Дані про місто:
○ Розподіл житла по місту
○ Кількість робочих місць та їх 

розподіл
○ Кількість та можливості 

маршрутів транспорту
○ Точки в’їзду в місто
○ Паркування
○ Статистика поїздок

● Дані про вулиці:
○ Кількість смуг руху;
○ Пропускна здатність;
○ Дозволена швидкість руху;

● Дані про перехрестя та 
примикання:

○ Дозволені повороти;
○ Пропускна здатність;
○ Наявність світлофорів.



Транспортна поведінка мешканців



Мікромоделювання

● Аналіз ситуації на конкретних вузлах (перехрестях, кварталах);
● Моделювання ситуації яка буде після змін організації руху;
● Пошук оптимального вирішення без витрат на будівельні роботи 

та незручностей для користувачів.



Експлуатація світлофорів

63 лампових; 

37 адаптивних, 
світлодіодних; 

63 неадаптивних, 
світлодіодних;

Близько 150 заявок на 
ремонт світлофорів 
щомісяця



Альтернативні види палива

Спільно з Тесла-Клаб Україна 
облаштовуються заправки для 
електромобілів на парковках 
ЛКП “Львівавтодор”

Участь у розробці концепції 
розвитку персонального 
електротранспорту Львова



Дякуємо за увагу!

Дякую за увагу!


