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Перелік зон 

  Громадські зони 

Г – 2 — ділової та громадської діяльності  районного (місцевого) значення 

Г– 3 – 1 — дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл  

  Житлові зони 

Ж – 4 — багатоповерхової  квартирної  житлової та громадської  забудови (9-16 пов.) 

  Ландшафтно-рекреаційні зони 

Л – 1 — озеленені  території  (неужитки,  озеленені СЗЗ,  круті  схили). 

  Зони  транспортної інфраструктури 

ТР – 2 — транспортної інфраструктури (вулична мережа) 

  Комунально-складські зони 

 
Перелік  містобудівних умов та обмежень 

1.  Назва зони 

2.  Площа зони 

3. Гранично допустима висота будівель 

4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки  

5. 
Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (м. кв. корисної площі на 1 
га), або населення (людей  на 1 га) — для  житлової забудови. 

6. 
Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання 
забудови 

7. 
Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони 
охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів,  
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони) 

8. 
Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків 
та споруд 

9. Охоронювані зони інженерних комунікацій 

10. 
Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   
будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008  
"Інженерні вишукування для будівництва" 

11. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою) 

12. Вимоги щодо забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку 

13. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту 

14. Вимоги щодо охорони культурної спадщини 

15. Вимоги   щодо   доступності  маломобільних груп населення 

16. 
Вимоги щодо архітектурних рішень 
(ст.29 п.6, Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності») 
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Містобудівні умови та обмеження використання  
земельних ділянок:  
(згідно переліку) 

Переважні, супутні та 
допустимі види забудови та 

іншого використання 
земельних ділянок 

Ж
-4

 

1 Назва зони: 
Багатоповерхової житлової 
забудови (від 10 - 16 пов.) Переважні : 

- Багатоквартирні  житлові  
будинки 9-16 поверхів;  

Супутні : 

- Магазини товарів першої 
необхідності, вбудовані і 
окремостоячі; 

- Заклади громадського 

харчування до 25 посадочних 
місць, вбудовані і 
окремостоячі; 

- Аптеки; 
- Пошивочні ательє, ремонтні 

майстерні побутової техніки, 
перукарні, інші об’єкти 
побутового обслуговування; 

- Приміщення для 

фізкультурно-оздоровчих 
занять (вбудовані); 

- Приміщення для культурно-
масової роботи і аматорської 
діяльності (вбудовані); 

- Майданчики дитячі, 
спортивні, відпочинкові, 
господарські; 

- Сквери, алеї; 

- Гостьові (тимчасові) 
автостоянки; 

- Квітники, палісадники; 
- Об’єкти і будівлі інженерної 

інфраструктури; 

 
Допустимі: 
- Окремостоячі 

багатоквартирні житлові 

будинки баштового типу без 
обмеження поверховості, з 
об’єктами обслуговування 
вбудовано-прибудованими. 
- Будинки-інтернати для 

людей похилого віку та 
інвалідів; 
- Готелі,  хостели; 
- Поліклініки, амбулаторії, 

диспансери без стаціонару; 
- Спортивні зали, басейни, 

площинні спортивні споруди; 
- Клубні установи, центри 

2 Площа зони: 1,69 га 

3 

Гранично 

допустима висота 
будівель: 

До 16 пов. 

4 

Максимально 
допустимий 
відсоток забудови 
земельної ділянки 
: 

до 30% (до 35% при 10 пов.) 

5 

Максимально 
допустима 

щільність  
населення  (для  
житлової 
забудови) 

від – 830 люд/га (10 пов.) 

6 

Відстані від 

об'єкта,  який 
проектується,  до 
меж червоних 
ліній та ліній 

регулювання 
забудови: 

- по лінії регулювання забудови 

7 

Планувальні 
обмеження (зони  
охорони  пам'яток  

культурної 
спадщини,  зони 
охоронюваного 
ландшафту,  межі 
історичних 
ареалів,  
прибережні 
захисні смуги,  
санітарно-захисні 

та  інші  
охоронювані 
зони): 

- червонї лінії вулиць 
- санітарно-захисні зони 
- зона   регулювання   забудови 

- нормативні побутові та пожежні 
розриви згідно ДБН 360-92** 

та ДСП-173 

8 

Мінімально    

допустимі   
відстані   від   
об'єктів,   які 
проектуються, до 
існуючих будинків 
та споруд: 

в залежності від функціонального 
призначення об’єктів у відповідності 
з побутовими,санітарними,проти-
пожежними вимогами, п.3.13 ДБН-
360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173; 

9 
Охоронювані зони 
інженерних 
комунікацій: 

згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**; 
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Містобудівні умови та обмеження використання  
земельних ділянок:  
(згідно переліку) 

Переважні, супутні та 
допустимі види забудови та 

іншого використання 
земельних ділянок 

10 

Вимоги до 
необхідності  
проведення  
інженерних  
вишукувань згідно   
з   державними  
будівельними  
нормами  ДБН  
А.2.1-1-2008  
"Інженерні 

вишукування для 
будівництва": 

виконати топогеодезичні та 
інженерно-геологічні вишукування; 
топогеодезичне знімання виконати із 
нанесенням інженерних мереж та 
погодженням їх з експлуатуючими 
службами. 

дозвілля, танцювальні зали; 
- Позашкільні заклади; 
- Культові споруди, каплиці; 
- Офісні приміщення 

(вбудовані); 
- Відділення, дільничні пункти 

міліції; 
- Поштові відділення, пункти 

телефонного та телеграфного 
зв’язку; 

- Відділення банків; 
- Житлово-експлуатаційні і 

аварійно-діспетчерські служби; 
- Об’єкти пожежної охорони; 

- Кіоски, ятки, тимчасові 
павільйони роздрібної торгівлі і 
обслуговування населення; 
- Гаражі, вбудовані в житлові 

будинки; 

- Гаражі окремостоячі, 
боксові; 
- Майданчики для вигулу 

собак; 

- Майданчики для 
сміттєзбірників; 
- Господарські будівлі на 

присадибній ділянці; 
- Будівлі для індивідуальної 

трудової діяльності (без 
порушення принципу 
добросусідства, санітарних і 
пожежних норм; 

Теплиці, оранжереї. 

11 

 Вимоги  щодо  
благоустрою  (в  

тому числі щодо 
відновлення 
благоустрою): 

 Демонтаж самовільно встановлених 
тимчасових споруд, які розташовані з 

порушенням пожежних, санітарних та 
побутових розривів. Не допускається 
здійснення забудови чи встановлення 
тимчасових споруд у внутрішніх 

дворах будинків.  Забезпечити  
доступ осіб з обмеженими 
можливостями  в громадські будівлі; 
передбачити озеленення, посадку 
квітників, дерев, тощо; передбачити 
влаштування лавок, зовнішнього 
освітлення, смітників, відповідного 
обладнання майданчиків. 

12 

Забезпечення 

умов транспортно-
пішохідного 
зв'язку: 

Забезпечити під‘їзди та підходи до 

будівель, можливості проїзду 
пожежних машин;  Влаштувати 
проїзди з існуючої вуличної мережі 
згідно будівельних норм. 

13 

Вимоги   щодо 

забезпечен-ня  
необхідною  
кількістю  місць 
зберігання 

автотранспорту: 

  Забезпечити нормативну кількість 
машиномісць, згідно Зміни № 4 до 
ДБН 360-92**. 

14 

Вимоги щодо 
охорони 
культурної 
спадщини: 

- Відсутні 

15 

Вимоги   щодо   
доступності  
маломобільних 

груп населення 

  Облаштувати  територію, будівлі та 
споруди засобами,  що забезпечують 
доступність  маломобільних груп 
населення.  

Виконати благоустрій території та 
будівництво у відповідності  
ДБН В.2.2-17: 2006 

16 
Вимоги щодо 
архітектурних 

рішень 

- Відсутні 
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 Містобудівні умови та обмеження використання  

земельних ділянок:  
(згідно переліку) 

Переважні, супутні та 
допустимі види забудови 

та іншого використання 
земельних ділянок 

Л
-1

 

1 Назва зони: 
Озеленені  території  
(неужитки,  озеленені СЗЗ,  

круті  схили). 

Переважні : 

- озеленення (посадка 
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2 Площа зони: 0,56 га дерев, кущів, газонів) 
санітарно-захисних зон 
(СЗЗ) підприємств, шумових 
зон об’єктів транспорту, 
охоронних зон повітряних 

ліній електропередачі, 
коридорів та інших 
комунікацій, зон санохорони 
об’єктів водопостачання, 

територій зсувів, тощо.  
Площа  озеленених  
територій – не  менше  60 %  
території  зони. 
Допустимі: 

- розсадники деревних і 
чагарникових рослин для 
озеленення міста, 
квітниково-оранжерейні 

господарства; 
- вирощування 

сільськогосподарських 
культур: овочів, фруктів, 
ягід, квітів мешканцями 

міста; 
- пожежні депо;  
- лазні;  
- пральні;  

- гаражі;  
- склади (крім 

продовольчих та 
продовольчої сировини);  
- магазини;  
- підприємства 

громадського харчування;  
- відомчі поліклініки;  
- науково-дослідні 

лабораторії, пов’язані з 
діяльністю прилеглих 
підприємств; 
- приміщення для чергового 

аварійного персоналу та 
добової охорони 
підприємств;  
- стоянки для громадського 

та індивідуального 
транспорту;  
- інженерні  комунікації та 

об’єкти  інженерно-
транспортної  
інфраструктури. 

- Площа  ділянок  
допустимих  видів  
використання  території – не  
більше  40 %  території  

зони. 
 

3 
Гранично допустима 
висота будівель: 

Заборонено будь-яке 
будівництво капітальних 
будівель та споруд. 

Дозволяється влаштування 
благоустрою території, 
площинних споруд, :  
- автостоянок 

- місць паркування 
 

4 

Максимально 

допустимий відсоток 
забудови земельної 
ділянки : 

5 

Максимально допустима 

щільність  населення  
(для  житлової 
забудови), максимально 
допустима щільність 
забудови земельної 

ділянки (метрів корисної 
площі на 1 га): 

6 

Відстані від об'єкта,  
який проектується,  до 
меж червоних ліній та 
ліній регулювання 
забудови: 

7 

Планувальні обмеження 
(зони  охорони  пам'яток  

культурної спадщини,  
зони охоронюваного 
ландшафту,  межі 
історичних ареалів,  

прибережні захисні 
смуги,  санітарно-захисні 
та  інші  охоронювані 
зони): 

Згідно ДСП-173, ДБН 360-92**. 
накладання сервітутного 
використання на проїзди 
загального користування, для 

обслуговування примикаючих 
об’єктів. 

8 

Мінімально    допустимі   
відстані   від   об'єктів,   
які проектуються, до 
існуючих будинків та 
споруд: 

в залежності від функціонального 

призначення об’єктів у 
відповідності з побутовими, 
санітарними, проти -пожежними 
вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  

та додатку 8.3. і ДСП-173; 

9 
Охоронювані зони 
інженерних комунікацій: 

згідно додатку 8.2ДБН 360-92**; 

10 

Вимоги до необхідності  
проведення  інженерних  
вишукувань згідно   з   
державними   
будівельними  нормами  
ДБН  А.2.1-1-2008  
"Інженерні вишукування 
для будівництва": 

виконати топогеодезичні та 

інженерно-геологічні 
вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням 
інженерних мереж та 
погодженням їх з експлуатуючими 
службами. 

11 

  Вимоги  щодо  
благоустрою  (в  тому 
числі щодо відновлення 
благоустрою): 

Демонтаж самовільно 
встановлених тимчасових споруд, 
які розташовані з порушенням 

пожежних, санітарних та 
побутових розривів.  
– передбачити озеленення, 
посадку квітників, дерев, тощо. 

– передбачити влаштування 
лавок, зовнішнього освітлення, 
смітників, відповідного 
обладнання майданчиків. 

12 
Забезпечення умов 
транспортно-пішохідного 
зв'язку: 

Передбачити під‘їзди та підходи 

до будівель , можливості проїзду 
пожежних машин;накладання 
сервітутного використання на 
існуючі проїзди загального 

користування. 

13 Вимоги   щодо  забезпечити нормативну кількість 
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забезпечення  
необхідною  кількістю  
місць зберігання 
автотранспорту: 

машиномісць, згідно Зміни № 4 до 
ДБН 360-92**. 

14 
Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини: 

- Відсутні 
 
 

 15 

Вимоги   щодо   
доступності  
маломобільних груп 
населення 

    Облаштувати  територію 
засобами,  що забезпечують 

доступність  маломобільних груп 
населення.  
Виконати благоустрій території та 
будівництво у відповідності  

ДБН В.2.2-17: 2006 
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 Містобудівні умови та обмеження використання  

земельних ділянок: 
(згідно переліку) 

Переважні, супутні та 
допустимі види забудови та 

іншого використання 
земельних ділянок 

К
С
-5

 

1 Назва зони: 
Транспортна інфраструктура (територія 

вулиць, майданів в межах червоних ліній) 

 

Переважні : 

- комунальні  та  автотранспортні  

підприємства; 

- склади; 

- виробничі  бази  будівельних  та  

ремонтних  організацій. 

 

Супутні  : 

- адміністративні  організації, 

офіси, контори; 

- приміщення  для  обслуговуючого  

персоналу  та  охорони; 

- автостоянки  всіх  видів; 

- об’єкти,  що  технологічно  

пов’язані  з  переважними  

видами  діяльності; 

- заклади  громадського  

харчування,  пов’язані  з  

обслуговуванням  персоналу; 

- спортмайданчики, майданчики  

для  відпочинку  персоналу; 

- торгові заклади; 

- аптеки; 

- об’єкти  пожежної  охорони; 

- об’єкти  інженерної  

інфраструктури. 

 

Допустимі : 

- підприємства по обслуговуванню 

легкових автомобілів: станції 

технічного обслуговування  

автомобілів,  авторемонтні  

підприємства,  автозаправочні  

станції; 

- підприємства по ремонту 

побутової техніки; 

- гаражі  для  довготривалого  

зберігання  легкового  

автотранспорту; 

- антени  стільникового  зв’язку. 

2 Площа зони: 0,3  га  

3 
Гранично допустима висота 

будівель: 
4 пов. 

4 

Максимально допустимий 

відсоток забудови земельної 

ділянки : 

80% 

5 

Максимально допустима 

щільність  

забудови(населення,для  

житлової забудови): 

Визначається проектом 

6 

Відстані від об'єкта,  який 

проектується,  до меж 

червоних ліній та ліній 

регулювання забудови: 

По червоній лінії 

7 

Планувальні обмеження (зони  

охорони  пам'яток  культурної 

спадщини,  зони 

охоронюваного ландшафту,  

межі історичних ареалів,  

прибережні захисні смуги,  

санітарно-захисні та  інші  

охоронювані зони): 

СЗЗ — 300 м 

СЗЗ — 50 м 

Охоронні зони інженерних мереж 

Передбачити нормативні санітарні, 

інсоляційні та пожежні розриви згідно ДБН 

360-92** та ДСП-173. 

8 

Мінімально    допустимі   

відстані   від   об'єктів,   які 

проектуються, до існуючих 

будинків та споруд: 

В залежності від функціонального 

призначення будівлі у відповідності з 

побутовими, санітарними, 

протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-

360-92**  та додатку 8.3. 

9 
Охоронювані зони інженерних 

комунікацій: 
згідно додатку 8.2 ДБН 360-92** 

10 

Вимоги до необхідності  

проведення  інженерних  

вишукувань згідно   з   

державними   будівельними  

нормами  ДБН  А.2.1-1-2008  

"Інженерні вишукування для 

будівництва": 

- виконати топогеодезичні та інженерно-

геологічні вишукування; топогеодезичне 

знімання виконати із нанесенням існуючих 

і передбачених ДПТ інженерних мереж та 

погодженням їх з експлуатуючими 

службами. 

- виконати план таксації існуючих 

насаджень. 

11 

Вимоги  щодо  благоустрою  (в  

тому числі щодо відновлення 

благоустрою): 

Озеленення: 

- вздовж проектованих вулиць необхідно 

передбачати максимальне збереження 

існуючих ландшафтів. 

- вздовж проектованих вулиць необхідно 

передбачати посадку дерев та кущів, а 

також посів газонної трави. 

Сміттєвидалення: 

Передбачити розміщення смітників вздовж 

вулиць. 

Планування: 

Забезпечити можливість руху осіб з 

обмеженими можливостями. 
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Елементи благоустрою: 

Передбачити влаштування лавок, 

зовнішнього освітлення. 

12 

Забезпечення умов 

транспортно-пішохідного 

зв'язку: 

Згідно поперечних профілів вулиць 

передбачених ДПТ 

13 
Вимоги щодо охорони 

культурної спадщини: 
відсутні 

14 

Вимоги   щодо  забезпечення  

необхідною  кількістю  місць 

зберігання автотранспорту: 

Згідно ДБН 360-92** 

15 

Вимоги  щодо  об'ємно-

просторового вирішення  (в  

тому числі щодо опорядження 

фасадів): 

відсутні 
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1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  

зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови). 
2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише 
у випадках, коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи 
надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, 

забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та 
здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-
містобудівних обґрунтувань. 
3. Сумарна площа ділянок для переважних видів забудови та іншого використання 
території  повинна займати не менше 50% території  функціональної  зони. В разі пониження 

вказаного параметру необхідно вносити зміни до містобудівної документації, яка визначає 
регламенти даної зони. 
4. Сумарна площа ділянок для допустимих видів забудови та іншого використання території 
 повинна займати не більше 50% території  функціональної  зони. В разі перевищення 

вказаного параметру необхідно вносити зміни до містобудівної документації, яка визначає 
регламенти даної зони. 
5. Параметри і містобудівні умови та обмеження для допустимих видів забудови 
визначаються згідно погодженого містобудівною радою містобудівного розрахунку в рамках 
дозволених для даної зони значень, з врахуванням регламентів підзон обмежень, а також 

визначених вимог, які видаються  Управлінням архітектури та містобудування на запит 
потенційного забудовника (замовника). 
6. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень 
приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. 

 

 

 

 

.  Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок, які набули  статусу  

невідповідного  використання 
 

1.          До  територій  невідповідного  використання  відносяться  земельні  ділянки: 

- розташовані  в межах  червоних  ліній; 

- на яких розташовані існуючі об’єкти містобудування, що не відповідають встановленим  

містобудівними  регламентами  переважним  і  допустимим видам  забудови  та  іншого  використання  

земельних  ділянок  в  певній  зоні; 

- параметри забудови яких не відповідають встановленим містобудівним  регламентом  для  

даної  зони  єдиним  умовам  і  обмеженням  забудови. 

 2.5.2.  Вказаним земельним ділянкам надається статус невідповідного використання і їх подальше 
використання та будівництво містобудівних об’єктів, розташованих на таких   земельних   ділянках,  
здійснюється   за   процедурою  для  допустимих  видів  забудови, з подальшим затвердженням  
матеріалів  погоджень на сесії міської  ради. 

 3.5.3.  Статус невідповідного використання надається земельним ділянкам виробничих та інших 
об’єктів, негативний вплив  яких на довкілля (забруднення навколишнього середовища та ін.) 
перевищує нормативно визначені зони обмежень, функціонування яких порушує норми 
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добросусідства і завдає шкоду власникам  прилеглих  земельних ділянок, небезпечне для життя і 
здоров’я людей, для природного  і  історико - культурного  середовища.   

 4.5.4.  Земельні ділянки або їх частини, інші об’єкти нерухомості, що розташовані в межах  червоних 
ліній, які встановлені затвердженою відповідно до законодавства містобудівною документацією для 
прокладки вулиць, проїздів, інженерно-транспортних комунікацій, можуть бути відчужені (вилучені) 

органами місцевого самоврядування відповідно до частини 3 статті 21 Закону України “Про основи 
містобудування”,   статей 146, 149   Земельного кодексу України. 

 5.5.5.  Об’єкти нерухомості, які розташовані на земельних ділянках, що набули статусу 
невідповідного використання, можуть використовуватись надалі без встановлення терміну 

приведення цих об’єктів до відповідності з містобудівними  регламентами,  за  виключенням  об’єктів 
нерухомості, подальше існування та експлуатація  яких  створює  загрозу  життю  та  здоров’ю 
людей, а також природному  і історико-культурному середовищу.  Для таких об’єктів міською радою 
встановлюється  термін  приведення їх  до  відповідності  з  містобудівними  регламентами . 

 6.5.6.  Забороняється будівництво нових містобудівних об’єктів на земельних ділянках, які набули 
статусу невідповідного використання, якщо ці об’єкти не відповідають дозволеним  в  зоні  
розташування  цих  ділянок  видам  забудови. 

 7.5.7. Перебудова (реконструкція) об’єктів із статусом невідповідності  дозволяється тільки за умови, 
що ці зміни призводять до підвищення рівня відповідності містобудівним  регламентам  земельних 
ділянок, на яких розташовані вказані об’єкти. Ремонт цих об’єктів  дозволяється,  якщо  він  не  
призведе  до збільшення рівня невідповідності. 
8.5.8.  Якщо внаслідок пожежі або стихійного лиха відбулося руйнування об’єктів нерухомості, 
розташованих на земельних ділянках, які набули статусу невідповідного використання, відновлення 
цього об’єкту або спорудження нового можливе  лише  за  умови  відповідності   містобудівним   

регламентам. 
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Детальний план території, обмеженої вул. Городоцькою, залізничною колією, промисловим 
підприємством у м. Львові, розроблений на замовлення Управління архітектури Департаменту 
містобудування Львівської міської ради авторським колективом АПМ-2.  

Проект розроблено, згідно діючих норм і правил. 

 

Головний архітектор проекту ________________ Ю.Столяров 

Проект розроблено авторським колективом в наступному складі: 

Архітектори: кер. групи І. Крупа 

  

   

   

   

   

 
СКЛАД ПРОЕКТУ 

  Пояснювальна записка.  

  Графічні матеріали:  

1. Схема розташування в структурі населеного пункту.  М  1:10 000 М 1:10 000 

2. План існуючого використання території,  М 1:1000 

   

4. Cхема планувальних обмежень М 1:1000 

5. Проектний план  М 1:1000 

6. План червоних ліній М 1:1000 

7. Схема інженерних мереж споруд і використання підземного простору М 1:1000 

   

    

   

   

   

   

   

 

 



 

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

1. Підстава для розроблення детального плану території. 

2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов. 

3. Оцінка існуючої ситуації 

 3.1. Стан навколишнього середовища; 

 3.2. Використання території; 

 3.3. Характеристика будівель; 

 3.4. Характеристика інженерного обладнання; 

 3.5. Характеристика транспорту; 

 3.6. Характеристика озеленення і благоустрою; 

 3.7. Характеристика планувальних обмежень. 

4. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення та структура 
забудови. 

5. Характеристика видів використання території. 

6. Пропозиції щодо режиму забудови території. 

7. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та 
обмеження. 

8. Основні принципи планувально-просторової організації території. 

 8.1. Загальні дані; 

 8.1.2. Проектні рішення  ДПТ; 

 8.2. Житловий фонд та розселення. 

 8.3. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів 
обслуговування; 

 8.4. Пропозиції щодо охорони та відновлення історичного середовища. 

 9. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і   
пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок. 

 9.1.Вулична мережа; 

 9.2.Громадський транспорт;   

 9.3.Автостоянки; 

 9.4.Організація пішохідного руху; 

10. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд. 

11. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного   
простору. 

12. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

13. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану та охорони навколишнього середовища.  

14. Заходи щодо реалізації внесення змін до ДПТ, на етап від 3 до 7 років. 

15. Техніко-економічні показники. 
 

 

планувальних рішень 

 

 

 



 

1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ. 

 Детальний план території, обмеженої вул. Городоцькою, залізничною колією, 

промисловим підприємством у м. Львові, розроблений на замовлення Управління 

архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради, на підставі Рішення 

виконкому Львівської міської ради №377 від 16.05.2016 р. 

Проект розроблений, у відповідності із Завданням, затвердженим, начальником 

Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради Ю.Чаплінським. 

У проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови території, 

орієнтовною площею 3,4 га.  

Розрахунковий термін реалізації ДПТ — 10 років, в тому числі 1-ша черга — 3-7 років. 

У проекті враховані: 

 основні рішення генплану м. Львова, затвердженого Ухвалою Львівської міської ради  №  

3924 від 30.09.2010р.; 

 основні рішення плану зонування території м.Львова (Залізничний адміністративний 

район), затвердженого ухвалою Львівської міської ради № 4657 від 21.05.2015р.; 

 

 

Проект розроблений у відповідності із: 

 Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 

 ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; 

 ДБН В.2.3-5- 2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження 

детального плану території». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ та МІСТОБУДІВНИХ 

УМОВ 

Територія, на яку розробляється проект детального планування, знаходиться в 

Залізничному адміністративному районі м. Львові. Розташована, відповідно до планувальної 

структури міста, в І-ій периферійній зоні, з коефіцієнтом містобудівної цінності К=0,62 та 

обмежена : 

- на півночі -  територією залізниці Львівської залізниці; 

- на сході – межею землекористування ПрАТ "Київстар" 

- на півдні – землі міста, червоні лінії вул. Городоцька (60м та 80м); 

- на заході – землі міста, червоні лінії вул. Проїзду (9м) та межею землекористування 
ТОВ"Ріел-майно" 

 Згідно затвердженої містобудівної документації територія віднесена до: 

― генерального плану м. Львова: територій промислових підприємств. 

― плану зонування, за схемою територіального зонування: 

 КС-5 — зона розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації (нормативна СЗЗ 

до 50 м). 

 В-5 — зона промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок     V-го  класу  

за санітарною  класифікацією (нормативна  СЗЗ - 50 м). 

 
 На частині території (≈70%) розташовані діючі підприємства: 

 швейне підприємства "Львівтекс"(тер. ТОВ "ДП"НОВОКАСА") ;  
 комплекс технологічно-офісних приміщень ЛФ ПрАТ "Київстар"; 

Використання цих територій відповідає цільвому та функціональному призначенню 

передбаченому в затвердженій містобудівній документації. Об'єкти є забезпечені необхідним 
комплексом допоміжних та супутніх споруд. 

Таким чином основна частин проектних рішень стосується вільної від забудови території, 
що перебуває в користуванні ТОВ "Ріел-майно"(≈20%). 

По фронту вул. Городоцької територія опрацювання межує:  

- зі сходу адміністративний корпус ЛФ ПрАТ "Київстар"; 

- з заходу малоповерхова житлова забудова № 221 на вул. Городоцькій. 

 

Метою розроблення детального плану є: 

― Деталізація рішень генплану м. Львова з метою впорядкування забудови. 

― Розроблення комплексної містобудівної концепції розвитку території. 

― Зміна цільового та функціонального призначення території колишніх підприємств, 

пошук нових, оптимальних видів використання територій. 

― Встановлення ліній забудови вулиць кварталу, визначення граничних параметрів 

забудови. 

― Визначення параметрів можливої та допустимої проектованої забудови (у тому 

числі багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови). 

― Розвиток громадської функції вздовж магістральної вул. Городоцької. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 

3.1. Стан навколишнього середовища 

Стан навколишнього середовища, на даний час, ускладнений розташуванням території в 
безпосередній близькості до об’єктів, що можуть створювати негативний вплив.  

 Згідно даних затвердженої містобудівної документації на територію проектування 

поширювались СЗЗ від: ВАТ ЛЗ "Металіст" — 300м, ВАТ"Біофізприлад" — 300м  

Згідно листів відповідних підприємства, на даний час: 

― ВАТ"Біофізприлад" — припинив виробничу діяльність в звязку з банкрутством  

― ВАТ ЛЗ "Металіст" та ДП"НОВОКАСА"(швейна фабрика) – не здійснюють виробничу 

діяльність (в. т.ч. гальванічна обробка металів), що здійснює з негативним впливом 

на навколишнє середовище  
 Основними джерелами впливу на навколишнє середовище є шум та вібрація від 

магістральної вул. Городоцької та залізниці. 

а) Автотранспортний шум.  
 Згідно даних генплану м. Львова рівень шуму від  автотранспорту на магістральних 
вулицях складає72-77 дБА, а при прогнозованому збільшенні інтенсивності транспортних 
потоків складе до 80-82 дБА. 
 Такі рівні шуму потребують територіальних розривів 90-120 м, що неможливо 
забезпечити в умовах існуючої забудови, що склалася та необхідності більш ефективного 
використання міської території.  

б) Залізничний   шум 

Вздовж північної межі детального плану території пролягає ділянка залізниці Львів Головний 
– Скнилів.  

 Згідно вихідних даних до генплану м. Львова, рівень шуму від залізниці становить 78,5 
дБА, а розрахунковий рівень шумового дискомфорту для нічного часу становить 23,5 дБА 

 Територіальний допустимий розрив до території житлової забудови згідно СНиП II-12-77, 
становить 320 м (в нічний час). 

Загалом, оточуюче середовище, потребує усунення конфліктів з умов шумового 

дискомфорту з огляду на існуючу містобудівну ситуацію, а саме існування суміжно до території 

ДПТ: 
― житлової забудови по вул. Городоцькій  
― адміністративної споруди ЛФ ПрАТ "Київстар" 

 

3.2. Використання території 

Наразі більшість територій в межах опрацювання (≈71%) використовується згідно 
функціонального призначення визначеного затвердженою містобудівною документацією.  

В той час як територія користування ТОВ "Ріел-майно" (≈29%)   складають пустирі, які є 
незагосподарьованими і не використовуються згідно функціонального та цільового 
призначення. 

Використання територій в межах  розроблення ДПТ 
Площа 

Га, % 

 В межах  розроблення ДПТ 3,40 100 

1 виробничого призначення (з проїздами) 0,71 21 

2 складського призначення (з проїздами) 2,63 78 

3 
Іншого призначення (виробничого,  торгівельного, складського, 

адміністративного …) 
0,05 1 

3.2.2. Об'єкти обслуговування. 

Суміжно до території проектування, на вул. Городоцькій, в межах червоних ліній, 
знаходиться продуктовий магазин та кафе. 

Інші об’єкти обслуговування для забезпечення повсякденних потреб першої необхідності 
на території в межах внесення змін до ДПТ відсутні. 

 



3.3.  Характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної 

спадщини; 

Територія внесеня змін в ДПТ знаходиться за межами історичного ареалу. 
Об’єкти культурної спадщини на території відсутні. 

 
3.4. Характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом). 

На територіях діючих підприємств розташовані капітальні споруди, адміністративного 
виробничого та складського призначення різної поверховості — від 2пов. до 7 пов. а також 
супутні допоміжні некапітальні споруди. 

Територія опрацювання, територія користування ТОВ"Ріел-майно", загалом, вільна від 
забудови, вийняток становить одноповерхова цегляна руїна. 

  
3.5. Характеристика інженерного обладнання. 

Територія проектування забезпечена всіма необхідними інженерними мережами: 
водопостачання, каналізації, електропостачання, газопостачання, теплопостачання. 

Основні траси мереж проходять в межах коридорів червоних ліній вулиць, по території — 
проходять підвідні лінії мереж газопостачання, кабельних ліній електропередач, каналізації 
побутової та дощової.  

Наявність інженерних мереж та їх остаточна локалізація, технічний стан, пропускна 

здатність, точки підключення та ін. потребують уточнення та погодження із службами на 
наступних стадіях проектування. 

 

3.6. Характеристика транспорту. 

3.6.1. Вулична мережа 
Територія ДПТ безпосередньо примикає до магістральної вулиці загальноміського 

значення вул. Городоцької, коридор червоних ліній якої — 60м, з  місцевим розширенням до 
80м. 

Поперечний профіль включає по дві смуги руху в кожну сторону і роздільчу смугу. 

 3.6.2. Громадський транспорт 
Основний транспортний потік проходить по вулиці Городоцькій. В зоні пішохідної 

доступності знаходяться зупинки громадського транспорту. По вул. городоцькій проходять 

маршрути №№: 
― міський автобус 2А,  

― маршрутне таксі  14, 21, 27, 28 

― тролейбуси: 3,7,10 

― нічний автобус: 2Н  

― приміський автобус: 129,138,140,142,156,170,184А,185,199,287,1001, 

 
Рух транзитного вантажного та громадського транспорту відбувається по вул. 

Городоцькій.  
 
3.6.3. Місця зберігання транспорту 

В межах розроблення ДПТ, на територіях діючих підприємств (швейного підприємства 
"Львівтекс" та ЛФ ПрАТ "Київстар") наявні місця зберігання автотранспорту працівників та 

відвідувачів цих підприємств, загальною кількістю ≈ 80 машиномісць (15+75) 
В межах червоних ліній вул..Городоцької, перед офісної спорудою ЛФ ПрАТ "Київстар" 

існує відповідно обладнане місце короткотермінового зберігання автомобілів ємкістю 45 
машиномісць. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3.7. Характеристика озеленення і благоустрою. 

     Стан озеленення та благоустрою на частині території ДПТ, загалом відповідає, регламентам її 

функціонального використання. 

Територія ТОВ "Ріел-майно", яка підлягає трансформації і зміні функціонального 

призначення має невпорядкований стан озеленення та благоустрою. 

Озелененння на представлене невпорядкованими травниками, чагарниками, кущами. На 

даний час територія опрацювання суцільно озеленена деревною посадкою. 

Благоустрій являє собою часткове тверде покриття ( асфальт ) існуючого проїзду 

довжиною ≈100м і шириною 7м, територія огороджена збірною з/б огорожою. 
 

 На наступних стадіях проектування необхідно провести інвентаризацію з 

визначенням корисних порід з існуючих зелених насаджень та максимальним їх 
збереженням у процесі реалізації. 

 Загалом, територія потребує проведення  комплексного озеленення та 
благоустрою, в ув’язці з існуючою ситуацією та концепцією розвитку, закладеного в 
містобудівній документації. 

 
 
 
3.8. Характеристика планувальних обмежень. 

 
Планувальними обмеженнями для здійснення нової забудови на території ДПТ є:  

1.) охоронні зони інженерних мереж та об'єктів.  

2.) Санітарно захисні зони від виробничих та складських об’єктів: 

— 50 м від складу-гуртівні будматеріалів ТзОВ «Гал-Леобуд» 

— 50 м від виробничих цехів швейного підприємства «Львівтекс» 

— 15 м від СТО "Автовектор" 

3.) З умов шумового та вібраційного дискомфорту до житлової та громадської 

забудови : 
— 300 м від ВАТ Львівобленерго ЛЕМ ПС-110 кВ Скнилів-110 

— 100 м - (н.) та 90-120м - (р.) — від вул. Городоцької 

— 100 м - (н.), 320 м (р.) — від залізниці (в нічний час).; 

4.) Крім того поряд розташований комплекс технологічно-офісних приміщень ЛФ 

ПрАТ "Київстар", який може створювати електромагнітний вплив. 

(н.) - нормативна; (р.) — розрахункова 

5.) червоні лінії вулиць та межі землекористування 

Загалом в межах охоронних та санітарно захисних зон об’єктів знаходиться  2,77 га – 

80% території, проте, 74% (2,58 га) становлять зони від дискомфортного шумового 

навантаження, які проте можуть бути зменшені шляхом застосування шумозахисних заходів 

(встановлення шумозахисного екрану) 

Планувальні обмеження відображено на  арк.2 "План існуючого використання території 

суміщений із схемою планувальних обмежень М  1:1000" 

 

 

 

 

 



 
4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ 

ТА СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ. 

Згідно із ДСТУ - Н Б Б.1.1-12:2011 та Плану зонування території м.Львова дана територія 
формується з наступних зон: 

КС-5 — зона розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації (нормативна СЗЗ 
до 50 м). 

В-5 — зона промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок     V-го  класу  за 
санітарною  класифікацією (нормативна  СЗЗ - 50 м). 

  

Рішенням ДПТ пропонується деталізувати функціональне зонування території — віднести 
ділянку, що знаходиться в користуванні ТОВ"Ріел-майно", до зон що відповідають регламентам 

пропонованого використання: 

Г – 2 —  ділової та громадської діяльності  районного (місцевого) значення.  

 Зони центрів обслуговування і комерційної діяльності районного і місцевого значення, 
виділені для забезпечення правових умов формування місцевих (локальних) центрів з широким 
спектром комерційних і обслуговуючих функцій, орієнтованих на задоволення повсякденних і 
періодичних потреб населення.  

 За ескізом —  офісні об’єкти вздовж вул. Городоцька 

Ж- 3 —  зона багатоповерхової квартирної  забудови ( 5 -10 пов.). 

 Зона багатоквартирної квартирної житлової забудови виділена для забезпечення 
правових умов формування кварталів багатоквартирних житлових будинків переважно 5-10  
поверхів з високою щільністю забудови, а також відповідних об’єктів повсякденного 

обслуговування місцевого рівня, некомерційних комунальних підприємств,  скверів,  ігрових  
спортивних  майданчиків. 

За ескізом — житловий будинок в серединній частині ділянки. 

Л – 1 — озеленені  території  (неужитки,  озеленені СЗЗ,  круті  схили). 

За ескізом — озеленення,сквери що попадають в межі СЗЗ від діючих підприємстив 

КС-5 — зона розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації (нормативна СЗЗ 
до 50 м). 

За ескізом — гаражі для забезпечення потреб офісів та житлового будинку, 
розташовані в північній частині ділянки, суміжно території залізниці. 

Таким рішенням формується поступовий перехід між функціональними зонами 
несумісного призначення за допомогою влаштування буферних функціональних зон. 

Конкретні граничні параметри кожного проектованого об'єкту, у випадку його відхилення 
від рішення ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення поверховості, 
благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками, з 
відповідною ув'язкою із рішеннями ДПТ.  

У випадку необхідності, у затверджений ДПТ, можуть бути внесені зміни, у 
встановленому законодавством порядку. 

 

5.  ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

Відповідно до генплану м. Львова, територія проектування належить, здебільшого, до 

територій житлової забудови, громадських комплексів та об’єктів.  

ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану та плану зонування міста на 

новому рівні містобудівної документації, пов'язаному із більшою деталізацією містобудівного 

планування території та проектних рішень, враховуючи можливість влаштування нового 

житлового утворення з вбудовано прибудованими об’єктами обслуговування та використанням 

територій санітарно захисних зон для допустимих видів (автостоянка) з метою максимально 

ефективного використання земель міста.  

Зміна параметрів та цільового призначення ділянок повинна відбуватись у відповідності до  

чинного законодавства та даного ДПТ. 



6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ. 

Територію, визначену Детальним планом для містобудівного освоєння, слід  
використовувати за функціональним призначенням. 

Рішення Детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті 
рішень органів самоврядування міської ради  щодо  використання територій, розробленні та 
видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації містобудівної документації на 
наступних стадіях проектування. 

На територіях існуючої забудови, функціональне використання яких не відповідає 
затвердженій містобудівній документації, а також  таких,  на яких не забезпечуються необхідні 
містобудівні умови (санітарні, протипожежні, побутові), встановлюється особливий  обмежений 
вид містобудівного освоєння  – “статус невідповідності”, яким не дозволяється нове будівництво 
та реконструкція з добудовою. Такі території можуть використовуватись за існуючим цільовим 
та функціональним до часу приведення їх у відповідність до затвердженої містобудівної 
документації. 

Об’єкти нерухомості, що розташовані між «червоними лініями», запланованими  для 
прокладки транспортних і інженерних комунікацій, та/або мають “статус невідповідності”, 
можуть відчужуватись, на користь органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому 
законодавством. 
 

7.  ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ. 

Проектні рішення Детального плану території щодо функціонального використання з 
уточненням щодо виду використання території, за територіальним зонуванням відповідають 
регламентам відповідних зон згідно затвердженого плану функціонального зонування території 
Залізничноого району м. Львова. 

Характеристика зон, переважні, супутні та дозволені види  використання території, 

характеристика об’єктів забудови, містобудівні умови та обмеження подані в додатку до  
детального плану території, обмеженої вул. Городоцькою, залізничною колією, 
промисловим підприємством у м. Львові. Функціональне зонування території. 
 

8. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

8.1. Загальні дані 

Визначальними факторами планувальної організації території та об’ємно-просторової 
рішення є :  
-  необхідність формування "фасаду" вул. Городоцької; 
-  зони поширення та форми планувальних обмежень; 
-  формуванні житлового утворення в оточенні об’єктів, що створють негативний вплив на 
навколишнє середовище ; 

- наявність зелених насаджень та необхідність максимального їх збереження. 

Загальне планувальне рішення ДПТ передбачає будівництво на вільній території будівлі, 
форма якої зумовлена планувальними обмеженнями, що функціонально складається з двох 
корпусів офісного та житлового: 

1 — корпус офісного призначення вздовж вул. Городоцької, з блокуванням до  існуючої 
споруди магазину в її північній сстороні. Поверховість корпусу передбачена змінна — від 2 пов. 
з влаштуванням проїзду в першому поверсі, і з поступовим наростанням від 6пов.  до 8 пов. 

(висота офісу ПрАТ"Київстар") в місці примикання до житлового корпусу.  
Перший поверх корпусу планується використати для розміщення основних об’єктів 

обслуговування: приміщення групи перебування дітей, магазини пром.-прод товарів, аптека. 

2 — корпус двохсекційного  багатоквартирного житлового будинку . 
Поверховість передбачена змінна, зі зростанням з півдня на північ до центру будівлі, від 

8-ми до 10-ти поверхів, і з заходу на схід до центру будівлі від 8-ти до 10-ти поверхів 
Загальна висота центральної частини житлової групи 14 пов.  

Даним детальним планом передбачається будівництво нової забудови і формування 
повноцінних внутрішніх просторів з відповідним благоустроєм, озелененням та мінімальними 
небхідними для існування житла супутніми об’єктами та територіями. 

Проектний ескіз є попереднім рішенням ДПТ, яке може бути уточнене та 
відкориговане, зокрема в частині конфігурації та габаритів споруд, розміщення 
майданчиків, а  також трасування проїздів на основі врахування існуючого 
озеленення території.  



8.2 Житловий фонд та розселення.  

Враховуючи планувальні обмеження, можлива для розміщення житлового будинку площа 
становить 0,3 га 

При середній поверховості 10 пов., проектна чисельність населення нового житлового 
будинку становитиме:  

3000/12.2≈250 жителів,    щільність, відповідно, — 830 люд/га. 

По ескізу, з врахуванням поверховості, S заг. житлового корпусу: ≈ 6,58 тис.м.кв. 

Враховуючи значну кількість однокімнатних квартир (≈60%), які можна розмістити в секції 
меридіальної орієнтації приймається коефіцієнт сімейності 2,5. 

Загальна кількість квартир будинку становитиме: (3+8*4+2) + (8*7+5+2)=100 кв. 
Згідно проектної кількості мешканців і проектованих квартир мінімальна S заг. 

житлового корпусу має становити: 100*10,5+250*21=6300=6,3 тис.м.кв. 
Проектом передбачено 6,58 тис.м.кв., отже, проектоване житлове забезпечення в 

1,04 більше 

Зведена таблиця попередніх орієнтовних розрахункових показників нової житлової забудови 

 показник розрахунок кількість 

1. Загальна площа території, в т.ч. га 1,01 

 площа території під розміщення житлового будинку  0,3 

2. Площа забудови,  в т.ч. га 0,18 

 житлової забудови  0,104 

3. Поверховість житлової забудови поверхів 8-10 

4. Кількість квартир, в т.ч. квартир 100 

5.  Загальна площа квартир тис.м.кв 6,58 

6.  Кількість жителів Тис.чол. 0,25 

8.3 Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів 
обслуговування. 

Обслуговування буде здійснюватись на територіях і в об’єктах закладених в ДПТ.  
Передбачено використання перших поверхів проектованого офісного будинку для 

розміщення об’єктів обслуговування мікрорайонного значення для забезпечення повсякденних 

потреб мешканців як нового житлового та і працівників офісних приміщень як існуючих так і 
проектованих. 
 

Розрахунок забезпечення територіями : 

 назва майданчиків норма кількість 

1.  ігрові для дітей дошкільного та молодшого  
шкільного віку 

0,7 м2/люд 175 м2 

2. для відпочинку дорослого населення 0,1 м2/люд 25 м2 

3. для господарських цілей  0,15 м2/люд 37,5 м2 

4. для занять фізкультурою 0,2 м2/люд 50 м2 

  Сумарна потреба  в  територіях   287,5 м2 

Враховуючи плями СЗЗ, детальним планом прийняте рішення про розміщення та форму 
комплексних дитячих та відпочинкових майданчиків необхідної площі, які будуть обслуговувати 
населення кварталу, та озеленених газонами територій всередині кварталу. 

Таке рішення, при умові дотримання нормативних вимог, покращить комфорт проживання в 
кварталі підкреслить його камерність та захищеність від зовнішнього впливу. 
 

Розрахунок забезпечення населення основними об’єктами обслуговування  

 тип установи Одиниці вимірювання показник 

1. дитяча установа місць 9 

2. середня школа місць 35 

3. магазин продтоварів    м.кв. торг. площі 17,5 

4. магазин  непродовольчих  товарів  м.кв. торг.площі 7,5 



Оскільки існуючі об’єкти забезпечення першочергових потреб мешканців в безпосередній 
близькості відсутні, прийнято рішення про використання приміщень першого поверху 
проектованої офісної споруди: 

― орієнтованих вбік вул. Городоцької — під магазини пром.-прод товарів, зокрема 
планується перенесення існуючого продуктового магазину-кафе з червоних ліній вул.. 
Городоцької в перший поверх проектованого офісного корпусу. 

― орієнтованих вбік внутрішнього двору — під групу тимчасового перебування дітей на 20 
місць, яка забезпечуватиме потреби мешканців житла та офісних працівників. 

Таблиця попередніх орієнтовних розрахункових показників проектованої офісної споруди 

 показник розрахунок кількість 

1. Площа забудови офісної споруди га 0,08 

2.  Загальна площа офісних приміщень тис.м.кв 1,8 

3.  Загальна площа приміщень першого поверху 
 (магазин, аптека, приміщення для  
 перебування дітей)  

тис.м.кв 0,5 

4. Поверховість  поверхів 2, 5-7 

5. Кількість працівників Тис.чол. 0,3 

 

9.  ВУЛИНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ 
ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК. 

9.1.Вулична мережа 

Проектом передбачено не змінювати існуючу структуру вуличної мережі, а доповнити її 
системою внутрішньоквартальних проїздів, які б вдосконалили загальну схему пішохідних і 
транспортних зв‘язків. 

Основним рішеннями є: 

— Визначення в червоних лініях, шириною – 9 м, існуючого проїзду між територіями 
користування ПрАТ "Київстар" та ТОВ "Ріел-майно"; 

— Влаштування внутрішньо квартального проїзду для обслуговування житлового будинку; 

— Влаштування внутрішньо квартального проїзду для забезпечення доступу від офісного 
корпусу до гаража; 

 

9.2.Громадський транспорт 

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від 
території проектування.  

Рух вантажного та громадського транспорту передбачений по магістральній вулиці 
районного значення вул. Городоцькій. 

По внутрішньо квартальних проїздах  передбачено рух лише легкового та 
обслуговуючого та спецтранспорту. 

 

9.3.Автостоянки 

 Для обслуговування проектованих об’єктів передбачається система стоянок постійного 

та тимчасового зберігання автотранспорту. Потреба існуючих підприємств що залишаються 
приймається як забезпечена. 

Потреби в місцях постійного зберігання автотранспорту: 

Назва об’єкту 
адреса 

Показник для                  
розрахунку ємкості 

автостоянки, 

квартир 

Норма  
згідно ДБН, 

машино місць на 

квартиру 

Кількість,  
машиномісць. 

Необх. 
Забезп. 

проектом 

Житлова забудова на 
тер. кор. ТОВ"Ріел-

майно" 
100 

0,1 м/м  
на квартиру, 

0,5 — на 
периферійну зону  

50 
126 

(3х42) 

  



Потреба в місцях  тимчасового зберігання автотранспорту : 

 
Назва об’єкту 

Показник для                  
розрахунку ємкості 

автостоянки 

Норма  
згідно ДБН, 

машино місць на 
квартиру 

Кількість 
машиномісць. 

Необх. 
Забезп. 
проекто

м 

Житлова забудова на 
тер. кор. ТОВ"Ріел-

майно" 
100 квартир 

0,1 м/м  
на квартиру 

10 10 

Офісні приміщення 300 працівників 
5 м/м на 100 
працівників-
відвідувачів 

15 20 

    Для забезпечення місцями постійного зберігання автомобілів мешканців пропонується 
влаштування трьох, відокремлених по вертикалі, гаражів ємкістю по 49 машиномісць (заг. 126 
м/м), з влаштуванням окремих заїздів-виїздів на території проектування та дотриманням усіх 
необхідних розривів. 

 Для забезпечення місцями тимчасового зберігання автомобілів мешканців на території 
проектування пропонується влаштування відкритих автостоянок в необхідній кількості. 

Проектом передбачено використання одного з гаражів місткістю 42 машиномісця для потреб 
офісних працівників, з влаштуванням окремого під'їзду  

 

9.4.Організація пішохідного руху 

 Пішохідний рух передбачається по тротуарах, вздовж існуючих та проектних вулиць.  

 Ширина тротуарів прийнята згідно класифікації вулиць і, показана на поперечних 

профілях. Основні входи, в існуючі  та проектовані об’єкти, орієнтовані по зовнішньому 

периметру проектованої території. 

 Пішохідні переходи  через вулиці запроектовані в одному рівні з проїзною частиною. 

Біля території опрацювання наявний підземний пішохідний перехід через вул. Городоцьку. 

 

10.  ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД. 

 Інженерне забезпечення території передбачається згідно затвердженої містобудівної 
документації та від існуючих інженерних мереж міста з реконструкцією та доведенням їх до 
необхідних параметрів, згідно технічних умов експлуатуючих служб. 

У зв’язку з додатковими навантаженнями на інженерно-транспортну інфраструктуру міста, 
забудовникам необхідно передбачити кошти на її розвиток, у відповідності до чинного 

законодавства. 

На наступних стадіях проектування необхідно уточнити розрахунок необхідних 
потужностей та погодити з експлуатуючими службами точки підключень по кожній окремій 
ділянці будівництва. 

Для електрозабезпечення нового житлового кварталу орієнтовно в центрі навантаження 
доцільно розташувати окремостоячу КТП, або як варіант, вбудовану в гараж, для максимально 

доцільного використання території.  
 

 
11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВИКОРИСТАННЯ 

ПІДЗЕМНОГО   ПРОСТОРУ. 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого 

використання та планувальної організації території включені: 

Вертикальне планування території; 

Поверхневе водовідведення з підключенням в дощову каналізацію. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити комбінованою водовідвідною 

системою в бік вулиць та проїздів з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих 

решітками, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню. 

На прибудинковій території нового житлового кварталу передбачено влаштування 

підземного гаражу загальною площею 1300 м.кв. 



 

12. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ. 

Важливим елементом щодо заходів з благоустрою та озеленення території є максимальне 
збереження існуючого озеленення та встановлення режиму щодо догляду за благоустроєм з 
врахуванням ухвали ЛМР № 376  від 21.04.2011 "Про Правила благоустрою м. Львова". 

На території детального планування, в межах житлового кварталу, проектом 
передбачається збереження проценту озеленення не менше 27%  

Проект ДПТ передбачає проведення комплексного благоустрою території, згідно вимог   
ДБН Б 2.2.5-2011" Благоустрій територій", та конкретні принципові заходи, зокрема:  
 максимальне збереження існуючого озеленення, (газонів/дерев/кущів); 
 влаштування, по можливості, вертикального озеленення, навісних фасадів на існуючих 
огорожах та глухих внутрішньо дворових стінах, що передується з ошкленням і відповідно під 
світкою в вечірній та нічний час ; 
 додаткове озеленення відкритих місць зберігання автотранспорту шляхом замощення їх 
"екорешітками";  
 влаштування посадки дерев/кущів для відокремлення, по межах, функціональних зон; 
 озеленення вулиць декоративними деревами, стійкими до підвищеної загазованості;  
 влаштування зовнішнього освітлення вулиць та території декоративними світильниками; 
 встановлення дорожніх знаків у місцях пішохідних переходів, розмітка вулиць тощо; 
 встановлення, в місцях для відпочинку, лавок  та урн для сміття. 
 виконати благоустрій території при новому будівництві, чи будь яких інших будівельних 

роботах, у відповідності ДБН В.2.2-17: 2006 
Ці заходи істотно покращать загальну рекреаційну складову даної території. 

 
 
13. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА. 

Основні заходи стосовно охорони і поліпшення стану навколишнього середовища м.Львова 
і, в тому числі, проектованої території, висвітлені у  відповідному розділі генплану м.Львова, 
затвердженого ухвалою Львівської міської ради №3924 від 30.09.2010р. 

Одним з основних конкретних заходів, щодо проектованої території є з забезпечення 
комфортних умов, щодо шумового та вібраційного навантаження: 

 влаштування, на основі розрахунку впливу шуму, збоку залізниці, шумозахисного екрану, 

роль якого можуть виконувати стіни проектованих гаражів. При цьому рівень шуму на зовнішній 
стороні стіни шумозахисного екрану не повинен перевищувати 55 дБА. 

 спеціальне шумозахисне розпланування квартир.  

 застосування спеціальних шумозахисних вікон з технічними рішеннями  для 
провітрювання ефективністю 15-18 дБа. 

 планування отворів вентканалів в сторону протилежну від звукового навантаження 

Іншим важливим елементом покращення стану навколишнього середовища є максимальне 
збереження та впорядкування озеленення території  

 проведення інвентаризації існуючого озеленення з визначенням корисних порід і 
уточнення, за потреби планувальних рішень  генплану на наступних стадіях проектування. 

 формування на озеленених територіях санітарно захисних зо внутрішньо квартальних 
скверів. 

 максимальне збереження існуючого озеленення, (газонів/дерев/кущів).   

 влаштування нового декоративного та санітарно-захисного озеленення, вздовж вул. 
Городоцька. 

Крім того для покращення естетичної складової та забезпечення комфорту проживання 
та перебування на території необхідно: 

 знесення дисгармонійних споруд; 

 реконструкця існуючих інженерних мереж та влаштування нових; 

 

 
 
 
 
 
 



14. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДПТ НА ПЕРІОД ВІД 3 ДО 7 РОКІВ. 

Основні заходи щодо реалізації ДПТ пов’язані з забезпеченням комфортних умов 

перебування на території, а саме: 

- Влаштування шумозахисного екрану збоку залізниці, згідно висновків відповідного 
розрахунку, що забезпечить комфортні умови проживання.  

-  Проведення інвентаризації існуючих зелених насаджень з визначенням корисних порід. 

Проведення на її основі уточнень планувальних рішень в частині конфігурації забудови, 
розміщення, форми майданчиків та стоянок а також трасування проїздів. 

- Визначення та відведення  приміщення в першому поверсі офісної споруди  
під приміщення групи короткотермінового перебування дітей. 

- Визначення та відведення  приміщення в першому поверсі офісної споруди для 

перенесення існуючого магазину ПП"Галичина" з червоних ліній вул. Городоцької. 
 

Ведення будинку в експлуатацію можливе після проведеня забудівником 

перелічених заходів та виконання умов передбачених ДПТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 
Назва показників 

 

 
Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 3 
років до 7 

років 

Етап від 15 
років до 20 

років 

Територія     

Територія в межах проекту 
у тому числі: 

Га/% 3,4/100 3,4/100 3,4/100 

- житлова забудова 
  у тому числі: 

» — 1,01/29,5 1,01/29,5 

квартали багатоповерховаї забудови 
(включно з майданчиками та 
мікрорайонним озелененням) 

» — 1,01 1,01 

виробнича та складські  3,34/99 2,33/68,5 2,33/68,5 

- вулиці, площі ( крім вулиць мікрорайонного 
значення) 

» - 0,06/2 0,06/2 

- інші території (в т.ч. СГ призначення) » 0,05/1 — — 

Санітарно-захисні та охоронні зони » 2,77 2,1 2,1 

Населення     

Чисельність населення, всього 
у тому числі: 

тис. осіб — 0,25 0,25 

- у багатоквартирній забудові (з 
урахуванням гуртожитків) 

» — 0,25 0,25 

- кількість працівників  » — 0,3 0,3 

Установи та підприємства 
обслуговування 

    

Дошкільні навчальні заклади місць — 9 9 

Загальноосвітні навчальні заклади учнів — 35 35 

Вулично-дорожня мережа та міський 
пасажирський транспорт 

    

Протяжність вулично-дорожньої мережі, 
всього (існуюча, будівництво)     
у тому числі: 

км - 0,065 0,065 

Гаражі для постійного зберігання легкових 
автомобілів 

маш.-місць — 126 126 

Відкриті автостоянки для постійного та  
тимчасового зберігання легкових автомобілів 

маш.-місць - 30 30 

Техніко-економічні показники вказані лише для проектованої нової забудови, 

крім розділу,  що стосується балансу територій. 

Техніко-економічні показники приведені на стадії детального планування 

території орієнтовні і можуть бути уточненні містобудівними розрахунками на 

наступних стадіях проектування, для отримання містобудівних умов та обмежень й 

технічних умов на підключення до інженерних мереж. 

 

 

 

 

 



16. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХОДУ 

16.1  Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та 

природних  факторів  на проектований квартал 

На території детального плану відсутні хімічно-небезпечні об’єкти. Проте територія 

детального плану розташована в зоні хімічного забруднення від хімічно-небезпечного об’єкта 

ПАТ «Львівхім»,  ПАТ «Львівський хлодокомбінат» та ВНС «Будзинь III» (у разі повного 

руйнування ємностей із небезпечними хімічними речовинами),  які знаходиться за межами ДПТ. 

Також на особливий період, згідно  розділу ІТЗ ЦЗ до Генерального плану м.Львова, вся 

територія міста потрапляє в зону хімічного ураження  від лінійного ХНО – магістральної 

залізниці. Відповідно передбачена евакуація всього населення міста за його межі.  

Потенційно-небезпечні об’єкти  на території ДПТ відсутні. 

Підтоплення та затоплення існуючої  та проектованої забудови та комунікацій, зони 

поширення зсувів, селів, карсту, лавин, паводку не прогнозуються.  

Основними джерелами впливу на навколишнє середовище є шум та вібрація від 
магістральної вул. Городоцької та залізниці (див. розділ 3.1). Для зменшення шумового 
дискомфорту передбачається будівництво шумозахисного  екрану вздовж залізниці. Для 
прикладу це може бути шумозахисна огорожа, змонтована на фундаменті яка складаються з 
набору акустичних панелей, виконаних у вигляді паралелепіпедів, порожнини яких заповнені 

звукопоглинаючими модулями, виготовленими з мінеральної вати, і мають перфорацію. Інші 
заходи захисту від шуму перелічені у розділі 13. 

На територію забудови можуть впливати стихійні та небезпечні метеорологічні явища 

(сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, ожеледиця), що необхідно 

враховувати при експлуатації та  реконструкції існуючих, будівництві нових споруд та 

інженерних мереж.  

У разі руйнування будинків внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час і особливий 

період (землетрус, вибухи, застосування зброї) їх висота  та відстані від них до краю проїзної 

частини магістральних вулиць повинні забезпечувати проїзд і не утворювати завали на них. 

На схемі ІТЗ ЦЗ показано план жовтих ліній – меж можливого розповсюдження завалів, 

розташованих вздовж  вул.Городоцької. Відстані від будинків до жовтих ліній приймаються 

згідно таблиці додатку “Г” ДБН В 1.2-4-2006 і становлять: 

 від довших сторін: 

                             1-поверхових будинків: 3 х 0.65 = 2 м 

                             4-поверхових будинків: 4 х 3 х 0.65 = 8 м 

                             6-поверхових будинків: 6 х 3 х 0.65 = 12 м 

                             7-поверхових будинків: 7 х 3 х 0.65 = 14 м 

                             9-поверхових будинків: 9 х 3 х 0.65 = 18 м 

від торців: 

                             1-поверхових будинків: 3 х 0.55 = 1.6 м 

                             4-поверхових будинків: 4 х 3.5 х 0.55 = 7 м 

                             6-поверхових будинків: 6 х 3 х 0.55 = 10м 

                             7-поверхових будинків: 7 х 3 х 0.65 = 12 м 

                             9-поверхових будинків: 9 х 3 х 0.55 = 15 м 
Згідно плану жовтих ліній, можливі межі розповсюдження завалів не перекривають 

проїжджу частину магістралі сталого функціонування в межах ДПТ, що забезпечить 

безперешкодний проїзд транспорту у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

 

 

 

 

 



16.2 Прогноз обстановки за наслідками повного руйнування ємностей із 

небезпечними хімічними речовинами на ХНО 

Територія ДПТ потрапляє в зону хімічного забруднення від хімічно-небезпечного об’єкта 
ПАТ «Львівхім» (смт.Куликів, вул.Шевченка, 73, соляна кислота),  ПАТ «Львівський 
хлодокомбінат» (м.Львів,  вул.Повітряна,2, аміак) та ВНС «Будзинь III» (м.Львів,  
вул.Збиральна,1, хлор) (у разі повного руйнування ємностей із небезпечними хімічними 
речовинами),  які знаходиться за межами ДПТ 

При загрозі чи виникненні аварії на даних ХНО необхідно здійснити заходи щодо захисту 
органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із фільтруючим елементом класу АБ чи 
спеціальний промисловий респіратор, одягнути найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, 
накидки) і самостійно покинути зону хімічного забруднення в сторони перпендикулярні 
напрямку вітру, тобто напрямку розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.  

Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного забруднення 
неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити радіоприймач чи телевізор. 

Здійснити заходи щодо герметизації вікон, дверей, димоходів тощо. 
При аварії на ХНО ПАТ «Львівхім»   
В зону хімічного ураження потрапляє вся територія ДПТ. Відповідно проведено оцінку 

хімічної обстановки, що може скластись на  ДПТ і запропоновані засоби захисту людей. 
Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ при  аварії: 
Час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  залежить  від швидкості перенесення хмари 

повітряним потоком та температури повітря і  визначається  за формулою: 

                                                       X 

                                             t  =   ——  год. , 

                                                       V 

де X - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 
     V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в залежності від 

швидкості вітру км/год. (табл. 2 Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) 
небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті затвердженої 
спільним наказом МНС, Міністерством аграрної політики, Міністерством економіки України, 
Міністерством екології та природних ресурсів України №  73/82/64/122 від 27.03.2001 року 
(далі - Методика)). 

У відповідності до зазначеної таблиці при максимально складних умовах, а саме при 
швидкості вітру – 1м/с та швидкості переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря 
при ступені вертикальної стійкості повітря  інверсії – 5 км/год +20 С, маємо:  

                                      19,1 

                               t  = —— =3,82 год. (3 год 49 хв) 

                                       5 

де 19,1 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 
     5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, км/год. 
Отже, час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  при оперативному прогнозуванні буде 

становити – 3,82 год. (3 год 49 хв) 
Розрахунки часу підходу  хмари  НХР  до  об’єктів та меж ДПТ, можливі втрати 

населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ) та  час випарювання 

наведені у Таблиці 1,2,3.  

 

 

 

 

 



Табл.1 
Розрахунки часу підходу  хмари  НХР до  об’єктів та меж ДПТ при аварії на ПАТ 

«Львівхім» 
 
 

Табл.2 

Можливі втрати населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ 
(ПЗХЗ), чол./% 

 

 

 

Табл. 3 
Час  випарювання (термін дії джерела забруднення) для деяких НХР, годин 

 
При аварії на ХНО ПАТ «Львівський хлодокомбінат»   

В зону хімічного ураження потрапляє вся територія ДПТ. Відповідно проведено оцінку 
хімічної обстановки, що може скластись на  ДПТ і запропоновані засоби захисту людей. 

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ при  аварії: 

                                      3,39 

                               t  = —— =0,68 год. ( 41 хв) 

                                       5 

де 3,39 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 
     5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, км/год. 

№ 
з/п 

Найменування 

об’єкту 

В
ід

ст
ан

ь 
д
о
 Х

Н
О

,к
м

 

Ступінь вертикальної стійкості повітря 

Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість повітря, м/с 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год 

5 10 16 21 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 7 14 21 28 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ, об’єкта при оперативному прогнозуванні, хв 

1. 
Найближча 

відстань до ДПТ 
відносно ХНО 

19,1 
3год 
49хв 

1год 
55хв 

1год 
11хв 

 
54хв 

3год 
10хв 

1год 
35хв 

1год 
3хв 

47хв 39хв 32хв 27хв 24хв 21хв 19хв 
2год 
43хв 

1год 
21хв 

 
54хв 

40хв 

2. 
Найдальша 

відстань до ДПТ 
відносно ХНО 

19,2 
3год 
50хв 

1год 
55хв 

1год 
12хв 

55хв 
3год 
12хв 

1год 
36хв 

1год 
4хв 

48хв 40хв 33хв 28хв 25хв 22хв 20хв 
2год 
43хв 

1год 
22хв 

55хв 41хв 

Забезпеченість 

засобами захисту 

К-ть людей На відкритій 

місцевості 

В будівлях або в 

простіших сховищах 

Без протигазів 1161 1044-1161/90-100 580/50 

У протигазах 1161 12-23/1-2 До12  /до 1 

У простіших засобах 

захисту 

1161 580/50 348-522/30-45 

№
№ 
з/
п 

Н
а

й
м

е
н

у
в
а

н
н

я
 Н

Х
Р

 

V
, 

м
/с

 

Характер розливу 

“вільно” “у піддон” 

Н=0,05 м Н=1 м Н=3 м 

температура повітря, 0С 

-20 0 20 40 -20 0 20 40 -20 0 20 40 

1. 
Соляна 
кислота 

1 28.5 9.50 2.85 1.80 457  153 45,7 28,6 1598  533 160 99,8 
2 21.5 7.15 2.15 1.35 343  115 34,3 21,5 1201 401 121 75,1 

3 17,1 5,70 1,70 |1,10 274  91,1 27,4 17,1 957   319 95,7 59,8 
4 14,3 4,75 1,45 0,90 228  76,1 22,8 14,3 799    267 79,9 50,0 
5 12,2 4,10 1,25 0,80 195  65,0 19,5 12,2 683    228 68,3 42,7 
10 7,10 2,40 0,70 0,45 114  38,1 11,4 7,15 400   133

0 
40,0 25,0 



Отже, час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  при оперативному прогнозуванні буде 
становити – 0,68 год. (41 хв) 

Розрахунки часу підходу  хмари  НХР  до  об’єктів та меж ДПТ, можливі втрати 
населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ) та  час випарювання 
наведені у Таблиці 4,2,5.  

Табл.4 
Розрахунки часу підходу  хмари  НХР до  об’єктів та меж ДПТ при аварії на ПАТ 

«Львівський холодокомбінат» 

 
Табл. 5 

Час  випарювання (термін дії джерела забруднення) для деяких НХР, годин 

                                                                                                 

   При аварії на ХНО ВНС «Будзинь III» 
В зону хімічного ураження потрапляє вся територія ДПТ. Відповідно проведено оцінку 

хімічної обстановки, що може скластись на  ДПТ і запропоновані засоби захисту людей. 
Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі ДПТ при  аварії: 

                                      2,14 

                               t  = —— =0,43 год. ( 26 хв) 

                                       5 

де 2,14 км - відстань від джерела забруднення до межі ДПТ, км; 

     5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, км/год. 
Отже, час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ  при оперативному прогнозуванні буде 

становити – 0,43 год. (26 хв) 
Розрахунки часу підходу  хмари  НХР  до  об’єктів та меж ДПТ, можливі втрати 

населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ) та  час випарювання 
наведені у Таблиці 6,2,7.  

 

 

№ 

з/п 

Найменування 

об’єкту 

В
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Ступінь вертикальної стійкості повітря 

Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість повітря, м/с 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год 

5 10 16 21 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 7 14 21 28 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ, об’єкта при оперативному прогнозуванні, хв 

1. 
Найближча 

відстань до ДПТ 
відносно ХНО 

3,39 41хв 20хв 13хв 9хв 34хв 17хв 11хв 8хв 7хв 5.8хв 5хв 4.3хв 3.8хв 3.4хв 29хв 14.5хв 9хв 7хв 

2. 
Найдальша 

відстань до ДПТ 
відносно ХНО 

3,68 44хв 22хв 14хв 10хв 37хв 19хв 12хв 9хв 7.6хв 6.3хв 5.3хв 4.6хв 4.1хв 3.7хв 31хв 15.7хв 10хв 7.8хв 

№
№ 
з/
п 

Н
а

й
м

е
н

у
в
а

н
н

я
 Н

Х
Р

 

V
, 

м
/с

 

Характер розливу 

“вільно” “у піддон” 

Н=0,05 м Н=1 м Н=3 м 

температура повітря, 0С 

-20 0 20 40 -20 0 20 40 -20 0 20 40 

2. Аміак 

1 1,40          21,8       76,3    

2 1,05          16,4             57,4   

3 0,82         13,1 45,7   

4 0,68        10,9         38,2 

5 0,58             9,31         32,6 

10 0,34        5,45          19,1 



Табл.6 
Розрахунки часу підходу  хмари  НХР до  об’єктів та меж ДПТ при аварії на ВНС 

«Будзинь ІІІ» 
 

 

 
 

Табл. 7 
Час  випарювання (термін дії джерела забруднення) для деяких НХР, годин 

Висновки 
1. Територія ДПТ може опинитись у зоні хімічного забруднення від ВНС «Будзень», ПАТ 

«Львівхім» та  ПАТ «Львівський холодокомбінат». 
2. Хмара зараженого повітря підійде до ближньої точки ДПТ від ПАТ «Львівхім» через 3 

год 49хв., а до дальної через 3 год 50хв; від ПАТ «Львівський холодокомбінат» через 41хв, а до 
дальної через 44хв; від ВНС «Будзень» через 26хв, а до дальньої через 28хв. 

3. Основні заходи щодо захисту людей: 

-  негайне оповіщення виробничого персоналу про загрозу хімічного забруднення; 

- терміново зупинити виробництво і розмістити людей у сховищі; систему 

повітропостачання включити в режим фільтровентиляції; 

-    вести хімічну розвідку на об’єкті безперервно; 

-    забезпечити виробничий персонал протигазами з відповідними захисними 

властивостями  на 100 відсотків.  

 

16.3 Захист населення  

Евакуація населення - один із способів захисту від зброї масового ураження, а також у 
надзвичайних ситуаціях мирного часу. Територія детального плану розташована в зоні хімічного 
забруднення від трьох ХНО (ВНС «Будзень», ПАТ «Львівхім» та ПАТ «Львівський 
холодокомбінат») де зберігаються хлор, аміак та соляна кислота та які знаходиться за межами 
ДПТ.  

№ 
з/п 

Найменування 

об’єкту 
В

ід
ст
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м

 

Ступінь вертикальної стійкості повітря 

Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість повітря, м/с 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год 

5 10 16 21 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 7 14 21 28 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі ДПТ, об’єкта при оперативному прогнозуванні, хв 

1. 
Найближча 

відстань до ДПТ 
відносно ХНО 

2,14 26хв 13хв 8хв 6хв 21хв 11хв 7хв 5.3хв 4хв 3.6хв 3хв 2.7хв 2.4хв 2.1хв 18хв 9хв 6хв 4.5хв 

2. 
Найдальша 

відстань до ДПТ 
відносно ХНО 

2,38 28хв 14хв 9хв 7хв 22хв 12хв 8хв 6хв 5хв 4хв 4хв 3хв 3хв 2.4хв 19хв 10хв 7хв 5хв 

№№ 
з/п 

Н
а

й
м

е
н

у
в
а

н
н

я
 Н

Х
Р

 

V
, 

м
/с

 

Характер розливу 

“вільно” “у піддон” 

Н=0,05 м Н=1 м Н=3 м 

температура повітря, 0С 

-20 0 20 40 -20 0 20 40 -20 0 20 40 

3. хлор 

1 1,50 
1,12 
0,90 
0,75 
0,65 
0,40 

23,9 
18,0 
14,3 
12,0 
10,2 
6,0 

83,7 
62,9 
50,1 
41,8 
35,8 
20,9 

2 
3 
4 
5 

10 



При виникненні надзвичайної ситуації передбачається евакуація за межі ДПТ в напрямку 
збірних евакуаційних пунктів, які передбачені розділом ІТЗ ЦЗ до генерального плану м.Львова.  

Детальним планом визначено місце захисту населення де мешканці зможуть отримати 
першу медичну допомогу, харчування та захист у приміщенні на деякий період (проектована 
забудова ділової та громадської діяльності) та  безпечні місця збору населення. Безпечними 
місцями збору служать проектований дитячий майданчик (для збору мешканців проектованого 
будинку та працівників проектованої громадської споруди) та паркова на території ПрАТ 
«Київстар» (для збору працівників ПрАТ «Київстар» та швейного підприємства «Львівтекс»).  

З безпечного місця збору людей надалі може проводитись евакуація згідно напрямків 
евакуації, що вказані на схемі ІТЗ ЦЗ. У західному напрямку – до евакуаційного пункту, 
передбаченого розділом ІТЗ до генерального плану м.Львова -  Залізничного вокзалу, у 
південному напрямку – Залізничної райадміністрації. 

На території ДПТ захисні споруди відсутні. Тому проектом передбачено пристосування 
споруд підземного простору в існуючій та проектованій забудові для укриття населення, шляхом 

дообладнання їх  під захисні споруди цивільного захисту на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, відповідно до вимог ДБН В.1.2.-4-200, ДБН 
В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільної оборони» та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1). 

Згідно розділу ІТЗ ЦЗ до Генерального плану Львова, евакуація населення за межі міста 
на мирний час не передбачається, проектовані укриття мають бути обладнані протихімічним 
захистом та перебувати у постійній готовності. 

Місця розташування об’єктів підземної урбанізації подвійного використання та їх 
потенційна ємність приведені на кресленні  ІТЗ ЦЗ.  

На території ДПТ на розрахунковий період проживатиме 250 осіб, працюватиме 300 осіб. 
У існуючих спорудах працює 611 працівників. Таким чином необхідно буде передбачити укриття 
на 1161 місце. 

Укриття проектуються з розрахунку 0.5 м²/1 особу (при двохярусному розташуванні 
нар). В даному випадку приймаємо для розрахунку укриття 0.6 м²/1 особу.  

Таким чином пропонується використовувати для укриття працівників «Львівтекс» 

підвальне приміщення площею 252 м², що вміщатиме 420 осіб. Для укриття працівників ПрАТ 
«Київстар» - підвальне приміщення площею 120 м² на 200 місць.  

Для укриття мешканців та працівників проектованих споруд передбачається влаштувати 
укриття в підземній частині проектованих підземно-наземних гаражах. Площа, яка 
використовуватиметься під укриття становить 650 м², що дає змогу укривати 1085 осіб (з 
врахуванням місця для проїзду машин). 

Також на схід від території ДПТ розташований підземний перехід, який теж може 

використовуватись для укриття населення. Площа підземної частини переходу становить 448м², 
а місткість – 747 осіб.  Таким чином загальна місткість укриттів становить 1367 місць, що 
повністю перекриває потребу в укриттях населення даного ДПТ. 

 

16.4 Оповіщення населення 

Оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, постійне 

інформування людей щодо цього в мирний час та в “особливий” період передбачається шляхом 
встановлення гучномовців та електросирен, під’єднаних до централізованої системи оповіщення 
цивільного захисту. 

На території детального плану не зареєстровано засобів оповіщення.  
Проте територія ДПТ повністю перекривається існуючими сигнальними сиренами, що 

розташовані на сусідніх об’єктах  («Львівському заводі збірних конструкцій»,Городоцька, 222, 
С-40 та «Львівському заводі біофізичних приладів», Курмановича, 9, С-40) та, запроектованою 
ДПТ по вул.Городоцька, 242 №173-2015, сигнальною сиреною,С-40 на споруді ТзОВ «Хіміфарб» 
(див. Додаток 1). 

Також оповіщення населення відбувається шляхом встановлення вуличних гучномовців у 
межах інформативної доступності.  

Частково територія проектування перекривається гучномовце, запроектованим ДПТ по 
вул.Городоцька, 242 №173-2015 на споруді ТзОВ «Хіміфарб». Додатково передбачається 
розмістити гучномовець на існуючій офісній споруді ПрАТ «Київстар». Таким чином територія 

ДПТ повністю потрапляє в радіус дії  засобів оповіщення. 
 

16.5  Протипожежне  забезпечення 

Дана  територія  в  існуючий  час  обслуговується  пожежною  частиною  ДПРЧ-2, по 
вул.Кузневича, 6 на відстані  ≈ 2.4 км від території  ДПТ. 



 Зовнішнє пожежогасіння здійснюватиметься при допомозі пересувного автонасоса  та 2   
пожежних гідрантів з радіусом обслуговування 150м (існуючого та проектованого (див. Схему 
ІТЗ).  

Найближча водойма, яка може використовуватись для потреб пожежогасіння, 
знаходиться на відстані 15м від проектованої ділянки на території СТО ПП Дутко.  Доїзд до 
водойми забезпечений твердим покриттям. 

Протипожежне водопостачання здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 

При відключенні центрального водопостачання  воду можна доставити вантажівкою, для 
цього на схемі ІТЗ ЦЗ передбачено місця розвантаження привізної питної води  з під’їздами з  
твердим покриттям.  

Такими місцями можуть бути: 
- відкрита паркова на захід від межі ДПТ; 
- розворотний майданчик на території ПрАТ «Київстар». 

 

16.6 Захист території від небезпечних геологічних процесів 

В межах ДПТ не можливі (не прогнозуються) затоплення і підтоплення, небезпечні 
геологічні процеси у тому числі зсувні та карстові процеси.  

 

16.7 Заходи сейсмічної безпеки 

Згідно ДБН В.1.1-12:2014 „Будівництво в сейсмічних районах” територія          м.Львова 
віднесена до 6-бальної зони. 

До існуючих  комунально-складських споруд відносяться 4-ох та 7-ми поверхові офісні 
споруди ПрАТ «Київстар», 4-ох та 5-ти поверхові споруди швейної фабрики «Львівтекс». 

До проектованих споруд відносяться  проектований гараж, 9-10-ти поверховий житловий 
будинок та  6-7-ми поверхова громадська будівля. 

Будівлі не перевищують за поверховістю значень, вказаних в табл. 7.1 ДБН В.1.1-12-
2014. Довжина споруд менша 100м, що забезпечує конструктивні вимоги  до будівель, що 
споруджуються в районах сейсмічністю 6 балів. 

Макросейсмічна шкала MSK-64 описує силу землетрусу за характером його сприйняття 
людиною, за характером руйнування споруд та ступіня зміни в навколишньому середовищі. 

Розрахунок будівель і споруд на сейсмічні впливи і впливи, обумовлені деформаціями 
основи при замочуванні просідаючих ґрунтів, слід виконувати на основі просторових 

розрахункових моделей. 
Для забезпечення сейсмостійкості будівель і підсиленні будівель існуючої забудови на 

наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги Державних будівельних норм: 
- приймати об'ємно-планувальні і конструктивні рішення, що забезпечують,  як правило, 

симетричність і регулярність розподілення у плані та по висоті будівлі мас, жорсткостей та на-
вантажень на перекриття; 

- застосовувати матеріали, конструкції та конструктивні схеми, що забезпечують 
найменші значення сейсмічних навантажень (легкі матеріали, сейсмоізоляцію, інші системи 
динамічного регулювання сейсмічного навантаження); 

- створювати можливість розвитку у певних елементах конструкцій допустимих 
непружніх деформацій; 

- виконувати розрахунки металевих конструкцій будівель і споруд з урахуванням 
нелінійного деформування конструкцій; 

- передбачати конструктивні заходи, що забезпечують стійкість і геометричну незмінність 

конструкцій при розвитку в елементах і з'єднаннях між ними непружних деформацій, а також 
таких, що виключають можливість їх крихкого руйнування; 

- розташовувати важке обладнання на мінімально можливому рівні по висоті будівлі. 
 

16.8   Засоби захисту працюючого персоналу і  мешканців 

На території ДПТ розташоване швейне підприємство «Львівтекс» (сзз 50м), на ділянку 

поширюються сзз від сусідніх виробничих та складських об’єктів  (50 м від складу-гуртівні 
будматеріалів ТзОВ «Гал-Леобуд», 15 м від СТО "Автовектор").  

Вся територія ДПТ потрапляє в зону ураження від хімічно-небезпечних об’єктів (див. 
розділ 16.2).  

Усі вищеперераховані фактори створюють небезпеку для перспективного населення та 
працюючого персоналу. Виходячи з цього, при  виникненні НС, усі мешканці та працівники, що 
знаходитимуться на території ДПТ, повинні забезпечуватись засобами  індивідуального захисту. 
До таких засобів відносяться: 

http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1084


     -засоби індивідуального  захисту  органів  дихання від бойових  отруйних речовин;  
     - одяг  спеціальний  захисний;   
     - промислові засоби захисту  органів  дихання  від  небезпечних хімічних речовин;  
     - респіратори;  
     - ватно-марлеві пов'язки.  
Вміле і своєчасне застосування засобів індивідуального захисту дає можливість повністю 

уникнути ураження працюючого персоналу. 

 

16.9  Висновок  

Розділ ІТЗ ЦЗ до детального плану території  обмеженої вул. Городоцькою, залізничною 
колією, промисловим підприємством у м. Львові є інструментом  виконання вимог  Кодексу 
цивільного захисту на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом рішення та пропозиції є 
обов’язковими  для  виконання.  
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