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Зміст пояснюючої записки 

Вступ 

 

Розділ 1.1 Аналіз містобудівної ситуації та характеристика земельної ділянки 
 

а) Площа та опис земельної ділянки, її цільове призначення, відомості про її 

власника (користувача). 

 

б) аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, а також наведена в містобудівній 

документації характеристика земельної ділянки та суміжних територій 

 

1- місце розташування в планувальній структурі території адміністративно-

територіальної одиниці; 

2 - сучасне функціональне використання: 

3 - характеристика існуючої забудови (призначення будівель та споруд, їх    

     висота (поверховість), технічний стан); 

     4 - функціональне призначення, режим використання (у тому числі забудови),  

          інженерно-транспортне забезпечення відповідно до положень містобудівної  

          документації; 

     5 - характеристика інженерно-будівельних умов (геологічних, 

          гідрологічних, кліматичних тощо): 

     6 - вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного 

          захисту; 

     7 - характеристика екологічних вимог: 

     8 - планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку: 

         

Розділ 1.2. Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудівного 

розрахунку, які характеризують намір забудови. 

Основні розрахункові параметри проектованого будинку  

Розрахункова кількість місць в дитячих дошкільних закладах 

Розрахункова кількість місць в школі 

Розрахункова площа майданчиків 

Проектне вирішення майданчиків  

Кількість місць на автостоянках 

Доступність будинку для неповносправних 

 

Основні розрахункові параметри 

 

Примітка: містобудівний розрахунок відноситься до стадії попереднього 

проектування. Техніко-економічні показники забудови та прийняті рішення є 

орієнтовними і можуть бути уточнені на стадії робочого проектування. 

 

 



ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА 

Вступ 

        Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 

запланованого об’єкту будівництва розроблено для визначення комплексу 

містобудівних і архітектурних вимог до проектування та будівництва щодо 

поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і 

споруд від червоних ліній, встановлених законодавством та містобудівною 

документацією меж, а також для визначення необхідності внесення змін до 

відповідної містобудівної документації. 

        Даний містобудівний розрахунок зроблено із дотриманням вимог чинних 

державних проектних норм України: 

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

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; 

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів; 

-    Рішення Львівської міської ради №883 від 30.09.2011р. «Про 

затвердження регламентів (інформаційних карток) здійснення дозвільно-

погоджувальних процедур, що видаються через управління «Дозвільний офіс» 

Львівської міської ради, розроблені управлінням архітектури департаменту 

містобудування, примірних вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, 

вимог до містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками 

запланованого об’єкту будівництва та вимог до ескізу намірів забудови земельної 

ділянки»;  

-   Рішення Львівського виконкому №219 від 16.03.2015 «Вимоги до 

містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого 

об’єкта будівництва». 

- інші нормативні-методичні документи. 

        Наявними вихідними даними для розробки містобудівного розрахунку і 

подальшого проектування забудови даної ділянки є: 

        - Документи про володіння земельною ділянкою - Інформаційна довідка з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності 

на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон 

відчудження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна 

(Додатики 1, 2, 3).        

        -  завдання на розробку проекту (Додаток 4); 

-  топогеодезична зйомка ділянки і прилягаючої території в М 1:500; 

-   викопіювання із зонінгу Шевченківського району м. Львова; 

-  існуюча забудова на суміжних ділянках; 

-  інформація про інженерно-геологічні характеристики ділянки 

Автори проекту: архітектори Ігор Гнесь та Устина Гнесь 

Авторські права на даний проект будинку зберігаються за авторами проекту. 

Погодження авторів проекту при передачі проектування іншому виконавцю є 

обов’язковим. 



        Розділ 1.1. Аналіз містобудівної ситуації та характеристика  

                            земельної ділянки. 

 

а) Площа та опис земельної ділянки, її цільове призначення, відомості про її 

власника (користувача) за даними Державного земельного кадастру. 

  Кадастровий номер: 4610137500:05:006:0328 

  Тип власності: приватна власність; 

  Цільове призначення: 02.03. Для будівництва і обслуговування   

    багатоквартирного житлового будинку 

  Категорія земель (ст. 19 ЗКУ) – землі житлової та громадської забудови; 

  Площа земельної ділянки складає  659 м².   

  Власник земельної ділянки  – гр. Шевко Олена Володимирівна  

 

б) аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, а також наведена в 

містобудівній документації характеристика земельної ділянки та суміжних 

територій 

1. місце розташування в планувальній структурі території адміністративно-

територіальної одиниці; 

 Проектована ділянка, яка розглядається даним містобудівним розрахунком, 

розташована в північній частині Львова на вулиці Замарстинівська, 214. 

(кадастровий номер 4610137500:05:006:0328).  

 Адміністративний район: Шевченківський.      

2. сучасне функціональне використання: 

        На даний момент ділянка не має жодного функціонального використання – 

це занедбана присадибна територія навколо закинутого напівзруйнованого 

однородинного житлового будинку, в якому вже давно ніхто не живе, а відтак 

ніхто не доглядає за територією ділянки.   

 

3. характеристика існуючої забудови (призначення будівель та споруд, їх висота 

(поверховість), технічний стан); 

        Вулиця Замарстинівська, на якій розташована проектована ділянка, 

сформована переважно 1-3-поверховими однородинними житловими будинками, 

зведеними в 50-60-х роках ХХ ст.. Однак в останні роки вздовж вул. 

Замарстинівської розпочалось зведення багатоквартирних житлових будинків: 

неподалік (120 м) від проектованої ділянки збудовано 5-поверховий житловий 

будинок, практично навпроти ділянки закінчується будівництво 9-поверхового 

багатоквартирного житлового будинку.  

        Окрім залишків зруйнованого однородинного будинку, які підлягають 

ліквідації, ділянка вільна від будь-якої іншої забудови. Проектована ділянка 

також вільна від інженерних мереж: теплотрас, побутової каналізації, 

водопроводу, газу, кабельних ліній електропостачання, зв'язку, тощо.         

        Під'їзд автотранспорту на ділянку проектованої забудови передбачається з   

2-х бокових проїздів від вул. Замарстинівської.  



4. функціональне призначення, режим використання (у тому числі забудови), 

інженерно-транспортне забезпечення відповідно до положень містобудівної 

документації; 

 Згідно генплану м. Львова розробленого інститутом «Містопроект», 

ділянка, що розглядається містобудівним розрахунком, відноситься до міських 

земель житлової та громадської забудови. Тому будівництво 3-поверхового 

житлового будинку не перечить планувальним функціям цієї частини міста. 

        Згідно зонінгу Шевченківського району, проектована ділянка: 

- знаходиться в зоні Ж-1 (зона садибної забудови); 

- за планувальним регламентом знаходиться у ІУ зони на віддалі 3,5 км від 

центру Львова; К=0,87 (середня зона, за  планувальним регламентом, 

розробленим інститутом «Містопроект», К=0,87)   

- за історико архітектурним регламентом знаходиться в зоні регулювання 

забудови ІА-5; 

- за природно-заповідним регламентом- зона еколог. каркасу міста ЕКО-2 

- за санітарно-гігієнічним регламентом знаходиться в зоні шумового впливу 

вул. Замарстинівської, відтак при розміщенні на ділянці житла 

передбачено влаштування шумозахисного екрану із зелених насаджень, а 

також в проект буде закладено застосування шумозахисних вікон; 

- за інженерно-геологічним регламентом знаходиться в зоні, в якій відсутні 

будь-які чинники, що б ускладнили чи унеможливили будівництво 

малоповерхового багатоквартирного житла; 

-  Відповідно до положень містобудівної документації та генерального 

плану міста існуючий стан інженерного і транспортного забезпечення 

даного району зберігається.  

5. характеристика інженерно-будівельних умов [геологічних, гідрологічних, 

кліматичних тощо); 

       - за інженерно-геологічним регламентом зонінгу Франківського району 

Львова, проектована ділянка знаходиться в звичайній геологічній зоні, без 

жодних ускладнюючих для будівництва чинників;   

       - по складності інженерно-геологічних умов досліджувана ділянка 

відноситься до ІІ категорії (ДБН А.2.1-1-2008); 

       - в гідрогеологічному відношенні досліджувана ділянка придатна для 

використання по призначенню; 

       - сейсмічність району згідно ДБН В.1.1-12:2006 – 6 балів, (карта 3СР-2004-А).  

       - категорія грунтів за сейсмічними властивостями ІІ.  

       - несприятливі для будівництва сучасні геологічні процеси і явища на ділянці 

відсутні. 

        Більш точні характеристики геологічних умов та несучої здатності грунтів 

буде можливо привести після проведення пошукових робіт. 

6. вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного 

захисту; 

 Згідно з ДБН 360-92**, Розділ 9, таблиця 9.1, природні фактори, які 

вимагають спеціальних заходів щодо захисту території та інженерної підготовки, 

відсутні.       



7. характеристика екологічних вимог: 

 За санітарно-гігієнічним регламентом зонінгу Шевченківського району 

Львова, проектована ділянка лежить в зоні незначного шумового впливу вул. 

Замарстинівської, що вимагатиме застосування в проекті шумозахисних 

конструкцій та обладнання.  

        За цим же санітарно-гігієнічним регламентом немає негативного впливу на 

ділянку підприємств та інших об’єктів, які б вимагали санітарно-захисних 

розривів.  

        Проектована ділянка лежить також поза межами територій об’єктів 

природно-заповідного фонду, зон охорони ландшафту, ботанічних памʼяток 

природи. Відсутні також грунти, що зазнали ерозії. 

        Натомість ділянка дуже вигідно межує із озелененими територіями 

навколишніх садиб, які хоч і не належать де-юре до озеленених зон загального 

користування, але де-факто відіграють роль рукотворного впорядкованого 

урбанізованого парку по сусідству та забезпечують візуальний і психологічний 

комфорт мешканцям проектованого житлового будинку.   

        За даними Львівського обласного Гідрометцентру ділянка, що розглядається 

даним містобудівним розрахунком, знаходиться у другій зоні районування  

м. Львова по фонових показниках в атмосферному повітрі. 
 

        8. планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку: 

 

 - санітарно-захисні зони від об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих 

речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових та 

електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо - 

відсутні; 

 - зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел 

водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об'єктів 

оздоровчого призначення тощо - відсутні; 

 - зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, 

історичного ареалу населеного пункту - відсутні 

 - прибережні захисні смуги, водоохоронні зони - відсутні; 

 - інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, 

гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об'єктів 

транспорту тощо ) - відсутні; 

 - зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів 

Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі – 

відсутні. 

        Обмежуючими чинниками (планувальними обмеженнями) для 

розпланування ділянки і проектованого житлового будинку є: 

- червона лінія вул. Замарстинівської; 

- пожежні, інсоляційні та побутові розриви від проектованого будинку до 

існуючої забудови на сусідніх ділянках; 

- необхідність розміщення достатньої місткості та відповідні розриви до них; 



- необхідність забезпечення будинку при будинковими майданчиками та 

відповідні розриви до них 

- необхідність забезпечення доступу пожежних машин до фасадів 

проектованого будинку; 

- яскраво виражений рельєф ділянки.  

 

Розділ 1.2. Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудівного 

розрахунку, які характеризують намір забудови.  

 

        Основні розрахункові параметри будинку: 

        На відведеній під забудову ділянці площею 659 м² планується зведення        

3-поверхового багатоквартирного житлового будинку з мансардою і підвалом. 

Зважаючи на реально існуючий попит переважно на квартири невеликої площі, 

замовником було висунуто вимоги до проектантів мінімізувати середню загальну 

площу квартир, а відтак проектувати в основному 1-2-кімнатні квартири. В 

запроектованому будинку передбачено 23 квартири. 

        Виходячи з умов комфортного заселення всіх запроектованих квартир 

будинку (кожний член сімʼї і подружня пара забезпечуються окремою кімнатою), 

в проектованому будинку буде проживати максимум 55 осіб. Відтак на одного 

мешканця припадатиме 659 м² : 55 = 12,0 м² ділянки, що не задовольняє вимоги 

ДБН 360-92**, п.3.8* (примітка 1) для будинків подібної поверховості. Для 

компенсації нестачі площі ділянки будинок було частково піднято на опори і 

отримані таким чином додаткові площі було використано для розміщення 

відкритої з 3-х боків автостоянки загальною площею 347 м². Також на плоскій 

експлуатованій крівлі над 3 поверхом передбачені рекреаційні тераси загальною 

площею 103,3 м². Відтак з урахуванням додаткових площ під будинком (347 м²) і 

площ рекреаційних терас (103,3 м²) на одного мешканця припадатиме 1109,3 м² : 

55 = 20,2 м² площі, що задовольняє вимоги ДБН 360-92**, п.3.8* (примітка 1) для 

3-поверхового будинку з мансардою.  

 

Середня загальна площа квартири складає 1131,18 м² : 23 = 49,18 м² 

Середня загальна площа квартири на 1 мешканця складатиме 20,55 м² 

 

        Розрахункова кількість місць в дитячих дошкільних закладах становитиме 

1-2 місця (з розрахунку 30 місць на 1000 жителів по Львівській області), що не є 

критично значимою кількістю для даного району будівництва:  

(30 х 55) : 1000 = 1,65 

 

        Відповідно необхідна кількість місць в школі складає 8 місць (з розрахунку 

150 місць на 1000 жителів), що також не є критично значимою кількістю для 

даного району будівництва:  

                                                 (150 х 55) : 1000 = 8,2 

 

 



        Для магазинів розрахункова площа буде: 

- продовольчих товарів - 5 м² (з розрахунку 80 м² на 1000 жителів): 

 (80 х 55) : 1000 = 4,4 м² 

- непродовольчих товарів 9 м² (з розрахунку 150 м² на 1000 жителів): 

 (150 х 55) : 1000 = 8,2 м² 

        Тобто сумарна площа магазинів складає менше 12,6 м². Цілком очевидно, що 

при такій площі магазину неможливо розмістити все необхідне для мешканців 

будинку в достатньому асортименті. Рентабельність подібного магазину буде 

сумнівною, оскільки в межах пішохідної доступності на вул. Замарстинівській 

знаходяться значно більші магазини, які здатні забезпечити мешканців 

проектованого будинку всім необхідним. Тим не менше, в підвалі проектованого 

будинку передбачено група приміщеннь загальною площею 41 м², які при потребі 

може бути задіяні (частково чи повністю) під функції магазину. 

 

 

  

        Розрахункова площа майданчиків: 

- для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку - 38,5 м² (з розрахунку 

0,7 м² на людину); 

0,7 х 55 = 38,5 м² 

- для занять фізкультурою 11,0 м² (з розрахунку 0,2 м² на людину); 

0,2 х 55 = 11,0 м² 

- для відпочинку дорослого населення 5,5 м² (з розрахунку 0,1 м² на людину); 

0,1 х 55 = 5,5 м² 

- для господарських цілей 16,5 м² (з розрахунку 0,3 м² на людину 1 К=0,5 -  

прим.2, табл..3.2. ДБН 320); 

0,3 х 55 = 16,5 м² 

 

        Проектне вирішення майданчиків: 

        Майданчик для занять фізкультурою вирішується як гімнастичний, оскільки 

розрахункова площа 11,0 м² не дозволяє розмістити ігрові функції, які зазвичай є 

джерелом шуму, і від якого власне необхідно дистанціюватися. Відтак даний 

майданчик площею 12 м² передбачається як лінійний, вздовж обхідної пішохідної 

доріжки в північній частині ділянки. Окремі спортивно-гімнастичні снаряди 

планується розмістити біля глухої північно-західної стіни житлового будинку. 

        Майданчик для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 

загальною площею 39,0 м² розміщено в північно-західному куті ділянки, в бік 

якого не передбачено жодного вікна з житлових кімнат.  

        Майданчик для відпочинку дорослого населення 6,0 м² передбачено поруч з 

майданчиком для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку також в 

північно-західному куті ділянки, в бік якого не передбачено жодного вікна з 

житлових кімнат. 

        Окрім того: 

        - для спілкування дорослого населення передбачені приватні тераси-патіо 

при квартирах першого і верхнього поверхів сумарною площею 158,3 м²; 



        - на випадок несприятливих погодніх умов в самому будинку на кожному 

поверсі передбачені рекреаційні холи сумарною площею 94,5 м², де будуть 

встановлені тенісні і більярдні столи, місця для сидіння. Для того, щоб можливий 

шум не турбував мешканців житлового будинку, у всіх квартирах передбачена 

можливість влаштування при входах тамбурів. 

        - передбачається, що закрита для посторонніх територія проїзду на відкриту 

автостоянку також буде використовуватись дітьми для рухливих ігор, тому захист 

від шуму від вул. Замарстинівської буде одночасно виконувати функцію захисту 

від дитячого шуму також. 

 

Майданчик для господарських цілей (для контейнерів для сміття) площею 6,0 м² 

передбачено в південно-західному куті ділянки, поруч з автостоянкою 

 

        Кількість місць на автостоянках:    

          Розрахункова кількість парко-місць на автостоянці для постійного 

зберігання автомобілів для 23-квартирного житлового будинку, розміщеного на 

периферії міста, згідно п.7.43, табл..7.4, ДБН 360-92**, складає: 

                                            23 кв. х 0,5 = 11,5 п/м 

        Розрахункова кількість парко-місць на гостьовій автостоянці, згідно п.7.43 

ДБН 360-92**, складає:   

                                            23 кв. х 0,1 =  2,3 п/м  

        В цілому сумарна потреба в парко-місцях на автостоянках для постійного і 

тимчасового зберігання автомобілів мешканців і гостей проектованого будинку 

складає 14 парко-місць. 

        Проектом передбачена під житловим будинком в підвально-цокольному рівні 

відкрита з 3-х сторін автостоянка на 14 парко-місць. Окрім того, існує ще 

додаткова можливість влаштування відкритої автостоянки на 6 парко-місць 

вздовж вул. Замарстинівської.  

        В сумі до послуг мешканців і гостей проектованого 23-квартирного 

житлового будинку буде 20 парко-місць, тобто 87% всіх квартир, включаючи і 1-

кімнатні квартири,  будуть забезпечені парко-місцями. Зважаючи на те, що 

стосовно 1-кімнатних квартир допускається застосовувати понижаючий 

коефіцієнт 0,5 , парко-місцями буде забезпечено 105% квартир. 

        Окрім того, при будинку передбачена велопарковка на 10 велосипедів. 

 

        Доступність будинку для неповносправних груп населення: 

        Головний вхід в проектований 23-квартирний житловий будинок (у 

вестибуль і до ліфта), забезпечується раціонально спланованим безбар’єрним 

вертикальним плануванням території перед входом  в будинок.  

        Доступ до квартир, на автостоянку під будинком, до по квартирних комірок є 

повністю пристосований для доступу маломобільних груп населення завдяки 

влаштуванню ліфта і відсутності на їх шляху жодних архітектурних барєрів.  

 

 



Основні розрахункові параметри будинку 

№ 

п/п 

Назва Один. 

вимір 

Показники: 

розрахунко

ва 

кількість по 

ДБН 360-

92** 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Клас наслідків відповідальності   СС2  

2 Ступінь вогнестійкості  ІІІ  

3 Кількість поверхів  3+мансарда  

4 Загальна площа ділянки м² 659  

5 Площа забудови м² 401 60,8% 

6 Площа замощення м² 120  

7 Площа озеленення  м² 138  

8 Умовна висота будинку м 12,0 Н від землі до 

перекр. верхн. пов. 

9 Кількість квартир, в т.ч.: кв. 23  

10 1-кімнатних квартир кв. 8  

11 2-кімнатних квартир кв. 13  

12 3-кімнатних квартир кв. 2  

13 4 і більше кімнат кв. 0  

14 Загальна площа всіх приміщень 

будинку, в тому числі: 

- загальна площа квартир в будинку… 

- площа поквартирних комірок 

- площа відкритих стоянок під будинком 

- площа спільних приміщень і холів 

м² 

 

м² 

м² 

м² 

м² 

1634 

 

1131,18 

38,5 

347,0 

117,3 

 

15 Розрахункова кількість мешканців в 

проектованому будинку 

осіб 55  

16 Розрахункова кількість місць: 

- у дитячих дошкільних установах (з 

розрахунку 30 місць на 1000 осіб); 

- у школах (з розрахунку 150 місць на 

1000 осіб); 

 

місць 

 

 

місць 

 

 

1,65 

 

 

8,2 

 

17 Розрахункова/проектована площа    



відкритих майданчиків: 

- для ігор дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку (з розрахунку 

0,7 м² на одну дитину); 

- для відпочинку дорослого населення (з 

розрахунку 0,1 м²  на одну особу); 

- для занять фізкультурою (з розрахунку 

0,2 м²  на одну особу); 

- для господарських цілей (з розрахунку 

0,3 м²  на одну особу і К=0,5); 

 

м² 

 

 

м² 

 

м² 

 

м² 

 

 

38,5/39,0 

 

 

5,5/6,0 

 

11.0/12,0 

 

16,5/6,0 

18 Машино-місць на автостоянках для 

мешканців і гостей 

м/м 12+2+6 = 20 Де, 6 

вздовж вул. 

Замарстинівської 

19 Магазини  

- продовольчих товарів (з розрахунку 80 

м² на 1000 мешканців); 

- непродовольчих товарів (з розрахунку 

150 м² на 1000 мешканців); 

 

м² 

 

м² 

 

4,4/0,0 

 

8,2/0,0 

 

     

     

 

 

Примітка: містобудівний розрахунок відноситься до стадії попереднього 

проектування. Техніко-економічні показники забудови та прийняті рішення є 

орієнтовними і можуть бути уточнені на стадії робочого проектування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний архітектор проекту                                                              

д.арх. проф.                                                                                         Гнесь І.П. 
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ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ 










































































