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Павільйон-кафе кондитерська по вул. Пасічній 
(кут вул. Личаківської) у м.Львові розташоване 
на місці існуючого громадського туалету 
всередині існуючого трамвайного кільця біля 
зупинки громадського транспорту по вул. 
Пасічній. З обліком того, що майданчик для 
будівництва знаходиться за межами червоної 
лінії забудови, на цій ділянці може бути 
розміщена тільки тимчасова споруда у збірно-
розбірних конструкціях. 
Існуючий туалет зноситься і на його місці 
пропонується зробити кафе-кондитерську, з 
використанням підвального простору туалету та 
надбудовою над ним приміщення для 
відвідувачів; при цьому у підвалі 
розташовуються технологічні приміщення кафе-
кондитерської та санвузли відвідувачів та 
персоналу. 
Архітектурне рішення об'єкту приймалось з 
урахуванням місця забудови, яке виходить із 
західної сторони у лісо-паркову зону, зі східної 
на вулицю Пасічну з виходом на тротуар поруч з 
проектованою будівлею, з південної сторони – 
існуючі маловиразні тимчасові споруди та 
зупинка трамваю, з північної сторони навчальний 
заклад. Тому пропонується відкрити проектовану 
будівлю скляними фасадами на схід та захід 
(парк та вулицю Пасічну). Всередині 
трамвайного кільця із західної сторони поруч зі 
спорудою кафе мається вільний майданчик, на 
якому пропонується розташувати місця літньої 
посадки відвідувачів кафе за умовою виконання 
замовником благоустрою решти території 
всередині кільця.
Особливу увагу слід приділити безпеці 
експлуатації об'єкту, який знаходиться всередині 
трамвайного кільця. Поруч з об'єктом зі сторони 
вулиці проходить існуючий тротуар, по якому 
постійно проходять люди, що перетинають 
трамвайне кільце. Пропонується на цьому 
тротуарі  в містах переходу через трамвайні колії  
встановити регульовані, шлагбауми, які будуть 
закриватися під час руху трамваю та 
передбачити огорожу чи земляний вал 
заввишки 1,2 м.

попередні технічні показники

площа ділянки: 661 м²
загальна площа: 200 м²
корисна площа: 170 м²
будівельний об’єм будинку: 810 м³
площа забудови: 112 м²
площа рекомендованого благоустрою: 1815 м²
площа пропонуємої ділянки для літніх місць: 270 м²
кількість внутрішніх місць: 29
кількість сезонних місць: 88
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умовні позначки
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умовні позначки
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схема плану першого поверху



схема плану підвалу



варіант 1. візуалізація вид 1



варіант 1. візуалізація вид 2



варіант 1. візуалізація вид 3



варіант 2. візуалізація вид 1



варіант 2. візуалізація вид 2



варіант 2. візуалізація вид 3



пошук. інші варіанти
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