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Проектована ділянка з існуючим громадським 
туалетом знаходиться на вул. Ангеловича яка 
переходить у вулицю митрополита Андрія (кут 
С.Бандери) у м.Львові.  Аналізом існуючої ситуації 
визначено, що зупинка громадського транспорту не 
відповідає об'єму пасажиро-потоку. Приймаючі до 
уваги наміри замовника щодо зведення на місці 
туалетів МАФ-кав'ярні, пропонуємо поєднати зупинку 
громадського транспорту з кафе в єдину 
інфраструктурно-комерційну споруду розміщену за 
межами червоної лінії (з збірно-розбірних конструкцій), 
по узгодженню з замовником та Львівською міською 
радою у складі: 
- кав'ярня з використанням підвального простору 
туалету та надбудовою над ним приміщення для 
відвідувачів; при цьому у підвалі розміщуються 
технологічні приміщення кав'ярні та санвузли 
відвідувачів та персоналу;
- влаштування зупинки громадського транспорту 
у відповідності з об'ємом існуючого потоку пасажирів; 
- три невеликих торгових павільйони, 
призначення яких буде визначено по узгодженню 
замовником та Львівською міською радою. 
Архітектурне рішення об'єкту приймалось з 
урахуванням місця забудови, де є таки важливі 
пам'ятки як комплекс - пам'ятник С.Бандери та 
величний храм святих Ольги і Єлизавети. Коса форма 
даху проектованих інфраструктурно-комерційних 
споруд повторює  напрямок вулиць Ангелова та 
митрополита Андрія, уздовж яких розміщена ця 
тимчасова будівля.  

попередні технічні показники (варіант 1)

площа ділянки: 455 м²
загальна площа: 175 м²
площа кав'ярні: 169 м²
площа додаткових комерційніх приміщеннь: 6 м²
площа забудови: 455 м²
площа рекомендованого благоустрою: 455 м²
площа пропонуємої ділянки для літніх місць: 52 м²
кількість внутрішніх місць: 22
кількість сезонних місць: 16

попередні технічні показники (варіант 2)

площа ділянки: 455 м²
загальна площа: 248 м²
площа кав'ярні: 169 м²
площа додаткових комерційніх приміщеннь: 79 м²
площа забудови: 455 м²
площа рекомендованого благоустрою: 455 м²
площа пропонуємої ділянки для літніх місць: 52 м²
кількість внутрішніх місць: 22
кількість сезонних місць: 16
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ескіз рекомедованого майданчику забудови
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існуюча інфраструктурна ситуація



варіант 1. інфраструктурне рішенняінфраструктурне рішення



варіант 1. принципове рішення



варіант 1. схема плану першого поверху



варіант 1. схема плану підвалу



варіант 2. інфраструктурне рішенняінфраструктурне рішення



варіант 2. принципове рішення



варіант 2. схема плану першого поверху



варіант 2. схема плану підвалу



варіант 1. візуалізація вид 1



варіант 1. візуалізація вид 2



варіант 1. візуалізація вид 3



варіант 1. візуалізація вид 4



варіант 2. візуалізація вид 1



варіант 2. візуалізація вид 2



варіант 2. візуалізація вид 3



варіант 2. візуалізація вид 4
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