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Конкурс у 2018 році 
Проведено відповідно до рішення виконавчого комітету від 27.07.2018 № 825.

Організатор конкурсу – Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Вимоги до конкурсної пропозиції (витяг):
4.1. Визначення кращої ідеї для зовнішнього оформлення громадського транспорту Львова, яке буде унікальним, впізнаваним,

легким у реалізації та буде легко модифікуватись для інших моделей транспортних засобів.

4.2. Зовнішнє оформлення громадського транспорту повинно забезпечувати:

4.2.1. Унікальність.

4.2.2. Впізнаваність громадського транспорту.

4.2.3. Універсальність (дизайн не має бути прив’язаним до структурних елементів кузова певної моделі чи групи моделей та

легко модифікуватись для інших моделей транспортних засобів).

4.3. Базовий колір – RAL 1016.

4.4. Конкурсні пропозиції повинні включати кольорові елементи та їх розміри; шрифт, його розмір та місце розташування бортового

номера; місце розташування логотипу міста.

4.5. Конкурсні пропозиції не повинні включати зміну кольору тих елементів кузова, фарбування яких не забезпечує завод-виробник

(скляні, гумові, пластикові елементи, міжвіконні рами тощо). Елементи лівреї (брендування транспорту) не повинні зменшувати

оглядовість для водія та пасажирів чи зменшувати прозорість скла.

4.6. Дизайнерські вирішення повинні бути авторськими, з дотриманням вимог законодавства України у сфері авторського права.

Відповідальність за порушення авторських прав учасником конкурсу несе учасник конкурсу.

Склад конкурсного комітету (наказ по Департаменту від 10.09.2018 № 495):
А. Білий (голова) О. Партика

Ю. Чаплінський (заступник голови) І. Могила

О. Сладкова (секретар) В. Кирилів (за згодою)

О. Стець (за згодою)



Конкурсні пропозиції

Варіант 1 (переможець)

Варіант 3 Варіант 4

Варіант 2



Переможець. Допрацьована версія 



Проект рішення виконавчого комітету 

1. Встановлює вимоги до нанесення схеми зовнішнього оформлення громадського

транспорту у текстовій формі для легкого її адаптування для будь-якої марки та моделі

рухомого складу:
• базові кольори кузова та площі заповнення;

• кольори видимих деталей, зовнішніх елементів, дахового обладнання;

• місце та розміри нанесення логотипу міста;

• вимоги до нанесення бортового номера;

• вимоги до нанесення логотипу перевізника.

2. Визначає, що ЛКП «Львівелектротранс» та ЛК АТП №1 під час замовлення нового

рухомого складу та проведення ремонту наявного повинні передбачати зовнішнє

оформлення громадського транспорту відповідно до затвердженої схеми.

3. Визначає, що управління транспорту під час оголошення конкурсу з визначення

автомобільного перевізника на маршрутах загального користування повинно

передбачати в додаткових умовах конкурсу дотримання затвердженої схеми

зовнішнього оформлення громадського транспорту м. Львова.



Карта пофарбування тролейбуса Electron T191

50 тролейбусів замовлено ЛКП «Львівелектротранс».

Очікуваний термін постачання першої партії – листопад-грудень 2019 року.


