


                                                       

Мале приватне підприємство 
«Архітектурна майстерня 

«Симетрія»» 

Сертифікат АР №000413 
 

 
  
                   
 
 
 
 
 
 

МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК 
  

на будівництво  

БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З 

ВБУДОВАНИМИ НЕЖИТЛОВИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ 

 ТА ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ  

І РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧИХ ЖИТЛОВИХ 

 БУДИНКІВ №21, №21А 

 НА  ВУЛ.  ЯРОСЛАВЕНКА У М. ЛЬВОВІ 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Директор, ГАП                                                                М. Рибенчук 

 
 
 
 
 
 
 

м. Львів – 2016 
 

 

 

 



2 

Склад містобудівного розрахунку: 
 

І.     Пояснювальна   записка.                                      1 книга 

ІІ.   Графічна   частина. 
 

І. Зміст пояснювальної записки. 

1.          Вступ. 

2.          Аналіз містобудівної ситуації та характеристика земельної ділянки. 

2.01.  Площа та опис меж земельної ділянки, її цільове призначення,   відомості 

про  власника (користувача) . 

2. 02.     Аналіз містобудівної ситуації, яка склалася. 

2.02.01. Місце розташування в планувальній структурі. 

2.02.02. Сучасне функціональне використання та характеристика існуючої   

забудови і зелених насаджень. 

2.02.03.  Характеристика існуючої інженерно-транспортної інфраструктури. 

2.02.04. Функціональне призначення, режим використання (в тому числі забудови), 

інженерно-транспортне забезпечення відповідно до положень 

містобудівної документації 

2.02.05. Характеристика інженерно-будівельних умов та планувальні обмеження. 

3.       Основні техніко-економічні показники об’єкта містобудування, які 

характеризують намір забудови. 

3.01.       Вид об’єкта та його характеристика. 

4.        Розрахунки  щодо  містобудівних  умов  та  обмежень   забудови земельної   

ділянки,   порівняльний   аналіз   намірів   забудови. 

5.             Принципи формування архітектурно-просторової композиції. 

6.            Техніко-економічні показники. 

 
ІІ.   Графічна частина: 

1. Ситуаційна схема.      

2. Витяг з плану зонування                                                                                

3. Викопіювання з генерального плану м. Львова.      М 1: 5 000   

   4. Генеральний план земельної ділянки.    М  1: 1 000  

5. Додатки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

1. Вступ. 
 

Головна мета: 
Метою розроблення містобудівного розрахунку є отримання містобудівних умов та 
обмежень для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом і реконструкція існуючих 
житлових будинків на вул. Ярославенка, 21, 21а у    м. Львові. 
Підстава для розроблення містобудівного розрахунку: 
-   Топогеодизичне знімання території М 1:500; 

- Договір на виконання проектної документації на замовлення приватного 

забудівника п. Сеника Ярослава Володимировича.                            

Законодавчі та нормативно-методичні документи щодо розроблення 
містобудівного розрахунку: 

-  «Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки їх склад та зміст», затверджений наказом Мінрегіонбуду № 109 від 

07.07.2011р. 

-  ДБН 360-92** „Планування і забудова міських і сільських  поселень”; 

- ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" 
- ДБН В 2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 
пунктів" 

- ДСП-173 „Санітарні правила планування та забудови населених пунктів”; 

При розробленні МР враховані: матеріали генерального плану м. Львова, 

розробленого ДІПМ «Містопроект», 2008 р. затвердженого ухвалою міської ради 

№3924 від 30.09.2010 р., план зонування території міста Львова (Сихівський 

адміністративний район), розроблений ДІПМ «Містопроект», затверджений 

ухвалою міської ради №3840 від 18.09.2014 р. 
 
 

2. Аналіз містобудівної ситуації та характеристика земельної ділянки  
 

2.01. Площа та опис меж земельної ділянки, її цільове призначення,  відомості  

про  власника  (користувача).  

     Земельна ділянка опрацювання складається з двох суміжних ділянок, 

площею 0,1 га  кожна. Загальна площа ділянки – 0,2 га. 

Межі земельної ділянки: 

- з північного заходу – червоною лінією вулиці Ярославенка; 

- з північного сходу – землями загального користування, проїздом; 

- з південного сходу – землями міста; 

- з південного заходу – землеволодіннями гр. Глоби В.Г. та ін., вул. 

Ярославенка, 23. 

  Будинок №21 належить на праві приватної власності п. Сенику Ярославу 

Володимировичу на підставі договору купівлі-продажу НАР № 545735 від 

09.02.2016 р. Ділянка будинку №21 належить на праві приватної власності п. 

Сенику Ярославу Володимировичу на підставі договору купівлі-продажу НАР № 

545737 від 09.02.2016 р. Цільове призначення земельної ділянки – для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Будинок №21а належить на праві приватної власності п. Сенику Ярославу 

Володимировичу на підставі договору купівлі-продажу НАР № 552052 від 

25.11.2015 р. Ділянка будинку №21а належить на праві приватної власності п. 

Сенику Ярославу Володимировичу на підставі договору купівлі-продажу НАР № 

552054 від 25.11.2015 р. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової 

забудови,  обслуговування житлового будинку.  
 

     2.02.    Аналіз містобудівної ситуації, яка склалася. 
 

     2.02.01. Місце розташування в планувальній структурі міста. 
 

Ділянка, на якій передбачається будівництво багатоквартирного житлового 

будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом і 

реконструкція існуючих житлових будинків на   вул. Ярославенка, 21, 21а, 

розташована на південь від центральної  частини      м. Львова, у Сихівському 

адміністративному районі.  

2.02.02. Сучасне функціональне використання  та характеристика існуючої 

забудови і зелених насаджень.  

Ділянка опрацювання відноситься до земель житлової забудови і 

використовується для обслуговування житлових будинків №21 і №21а.  

На ділянці розміщені  цегляна одноповерхова з мансардою будівля. Площа 

забудови житлової будівлі – 181,8 м.кв. На ділянці збудовані цегляний сарай 

(площа забудови 55,3 м.кв) та два малі сараї (1,7 м.кв, 0,6 м.кв). Існуюча житлова 

будівля збудована у 1892 році – одноповерхова з мансардою, з цегляними стінами 

на цегляному фундаменті, з дерев`яним перекриттям. Будівля поділена на два 

житлові будинки №21 і  № 21а.  

Житловий будинок №21 містить веранду (11,8 м.кв), дві житлові кімнати (16,7 

м.кв і 10,5 м.кв), кухню – 9,6 м.кв. В кухні влаштована ванна і туалет. Загальна 

площа приміщень – 36,8 м.кв, загальна площа – 48,6 м.кв. 

Житловий будинок №21а містить коридор (7,0 м.кв), санвузол (2,5 м.кв), дві 

житлові кімнати (15,0 м.кв і 25,3 м.кв), кухню – 6,4 м.кв, веранду – 2,1 м.кв. В 

мансарді розміщені: коридор (6,9 м.кв), санвузол (2,7 м.кв), дві житлові кімнати 

(15,7 м.кв і 26,9 м.кв). Загальна площа приміщень– 110,5 м.кв. 

Сходова клітка площею 9,5 м.кв перебуває у спільному користуванні. 

   На території ростуть плодові та декоративні дерева, невпорядковані зелені 

насадження. Ділянка загороджена металевою сіткою. Ділянка, що розглядається 

даним обґрунтуванням, має стрімкий ухил до північного заходу, перепад рельєфу 

– 19,0 м. На суміжних ділянках розташовані малоповерхові житлові будинки (2-3 

пов.), а також 5-ти і 9-ти поверхова забудова радянського періоду. 

2.02.03. Характеристика існуючої інженерно-транспортної   інфраструктури. 
 

   Вулиця Ярославенка – вулиця місцевого значення з двостороннім 

автомобільним рухом. Ділянка доступна для транспортного обслуговування.  

Згідно містобудівної документації вулиця зберігає свою категорію. Під’їзд до 

проектованого житла передбачений з вулиці Ярославенка. Вздовж цієї вулиці 
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проходять міські інженерні комунікації: водопровід, електричний кабель, газопровід, 

каналізаційний колектор. 
 

2.02.04. Функціональне  призначення,  режим  використання  (в тому   числі  
забудови),  інженерно-транспортне  забезпечення відповідно до  положень  
містобудівної  документації. 

 

Згідно плану зонування території міста Львова (Сихівський адміністративний 

район), розробленого ДІПМ «Містопроект», ділянка знаходиться в планувальній 

зоні Ж-1 - зона садибної житлової забудови (зона індивідуальної житлової 

забудови виділена для забезпечення правових умов формування житлових 

районів низької щільності забудови – окремо стоячих житлових будинків садибного 

типу і блокованих житлових будинків поверховістю не вище 3-х поверхів з 

земельними ділянками, з мінімально дозволеним набором послуг місцевого 

значення), а також в межах історичного ареалу міста. Допустимим видом забудови 

є багатоквартирні житлові будинки до 4-ох поверхів. Згідно висновків історико- 

містобудівного обґрунтування, будівлю можна запроектувати чотириповерховою з 

мансардою, висотою до гребеня двосхилого даху 29 м для створення 

архітектурно- виразної композиції будівлі, відповідної до ландшафту та існуючої 

будівлі.  

Ширина вул. Ярославенка в червоних  лініях  складає - 20 м. 
 
2.02.05. Характеристика  інженерно-будівельних  умов  та планувальні  
обмеження. 
 

Ділянка розташована на території придатній для забудови. Екологічні умови 

сприятливі. 

Сейсмічність   району - 6 балів. Категорії грунтів за сейсмічними 
властивостями  визначаються  на наступній стадії проектування, згідно  ДБН В.1.1-
12:2006. Клімат району помірно-континентальний . 

Напрямок переважаючих вітрів північно-західний. 
На ділянку проектування розповсюджуються наступні планувальні 

обмеження: 
- існуючі будівлі та споруди на суміжних ділянках; 

-  обмеження від існуючих інженерних  мереж; 

- червоні  лінії вул. Ярославенка. 
 

3.   Основні  техніко - економічні  показники  об'єкта містобудування,  які   
характеризують   намір   забудови 

 
Таблиця 1 

 Дані містобудівного розрахунку     

№п/п Показники 
 

Одиниці 
виміру 

Величини в 
одиницях 

виміру 
  

1 2  3 4 

1 Площа земельної ділянки  га 0,2   

2 Гранична щільність забудови земельної 
ділянки 

 м2 корисної 
площі на 1 

гектар; 
осіб на 1 гектар 
(для житлових 

будинків) 

625 
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3 Розрахункова потужність об’єкта 
містобудування 
(в залежності від функціонального 
призначення) 

  квартири 
вбудовані 
нежитлові 

приміщення 

46 
 

3 
  

4 Граничний відсоток забудови земельної 
ділянки 

 % 57 
  

5 Гранична площа забудови земельної 
ділянки 

 м2 1136 
  

6 Площа озеленення земельної ділянки  м2     

7 Елементи благоустрою на земельній 
ділянці: 

     
  

Для житлової забудови необхідні 
розрахункові площі майданчиків (з 
врахуванням нормативних відстаней) 

   
  

  
  

ігрові для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку 

 м2 86,8 
  

для відпочинку дорослого 
населення 

 м2 12,4 
  

для занять фізкультурою  м2 24,8   

для господарських цілей  м2 37,2   

для вигулу собак  м2 37,2   

8 Майданчики для автостоянок 
(з врахуванням нормативних відстаней) 

 машино-місце 33 
  

9 Мінімальні відступи будівлі/споруди:  м     

від червоних ліній  м  -   

ліній регулювання забудови  м  -   

від меж земельної ділянки:  м  -   

від суміжних будівель  м  9   

від інженерних мереж та 
комунікацій 

 м   
  

від існуючих зелених насаджень  м     

від об’єктів, з іншими 
планувальними 
обмеженнями* 

 м історичний 
ареал   

10 Гранична висота будівлі в стінах  м 15   

11 Гранична поверховість будівлі/споруди  поверх 4 з 
мансардою 

  

12 Черговість будівництва (при потребі)  черга(и) одна   

   * - зони санітарної охорони від підземних та відкритих 
джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних 
споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та 
інші; 
- зони охорони пам’яток культурної спадщини, 
археологічних територій, історичного ареалу населеного 
пункту 
- прибережні захисні смуги, водоохоронні зони 
- інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних 
об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній 
зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо) 
- зони особливого режиму використання земель навколо 
військових об’єктів Збройних Сил України та інших 
військових формувань. 
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Таблиця 2 

 

  

 Техніко-економічні показники      

№п/п Показники 
Одиниці 
виміру 

Існуюча 
забудова 

Після 
реконструкції і 
проектована 

забудова 

    

1 2 3 4 5   

1 Площа забудови м2 240 1136     

2 Поверховість поверх 1 з 
мансардою 

4 з  
мансардою  

    

3 Умовна висота будинку  м 4,3 22,8     

4 Кількість квартир у будинку, в 
тому числі: 

шт. 
2 46     

однокімнатних шт.  12     

двокімнатних і більше шт. 2 34     

5 Площа квартир у будинку м2 168,6 3765,34     

6 Площа літніх приміщень м2 4,2 153,3     

7 Загальна площа квартир у 
будинку 

м2 161,2 3918,64     

8 Площа вбудованих 
нежитлових приміщень 

м2  350,00     

9 Загальний будівельний об’єм 
усього, 
в тому числі: 

м3 
1440 20865     

вище позначки ±0.000 м3 1440 20865     

нижче позначки ±0.000 м3  5543,1     

 
 

   4.  Розрахунки щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки,  порівняльний аналіз намірів забудови 

 

Обгрунтовуючими  факторами  для   розміщення  проектованого об`єкту  на   

даній   ділянці  є: 

- наміри   забудівника; 

- привабливість та придатність  даної ділянки для реконструкції, добудови і 

житлового будинку; 
- поверховість існуючих багатоквартирних житлових будинків на вул. 
Ярославенка – 9 пов., на вул. Мишуги – 5 пов., 9 пов. 
   Згідно плану зонування, ділянка знаходиться у зоні житлової забудови Ж-1 з 
переважною забудовою одноквартирними житловими будинками, окремостоячими 
та зблокованими. Допустимим видом забудови є багатоквартирні житлові будинки 
до 4-ох поверхів. Напроти вулиця Ярославенка забудована 9-ти поверховими 
житловими будинками 80-х років ХХ ст. , які відносяться до зони Ж-3. Із південного 
боку ділянки здіймається узвишшя з багатоповерховою житловою забудовою зони 
Ж-4. 
   Отже, проектована споруда доповнить вже існуючу забудову, не вплине на 
загальний силует і панораму міста. 
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   Характер забудови – багатоквартирний житловий будинок – чотириповерховий з 
мансардою. Масштаб забудови виведений із вивчення проектування аналогів 
будівництва багатоквартирних будинків на початку ХХ ст. в районах садибної 
забудови, зокрема на Кастелівці у Львові та опрацювання зарубіжного досвіду. 
   Ділянка розміщена в межах історичного ареалу м. Львова – підзона ІА-4 з 
рекомендованою максимально допустимою висотою в стінах – 15 м.  Розміщення 
ділянки з одного боку під стрімким схилом високого пагорбу, забудованого 
багатоповерховими житловими будинками, з іншого боку 9-ти поверховими 
житловими будинками по парній стороні вулиці Ярославенка  дозволяє 
сформувати чотириповерхову будівлю з мансардою, максимальною висотою 
гребеня даху 29 м.  
   Ступінь вогнестійкості будинку приймати не нижче ІІ. 
   Мінімальні відступи від існуючих будівель на сусідніх ділянках (ІІІ ступінь 
вогнестійкості) приймаємо 9 м (таблиця 1 додатку 3.1 ДБН 360-92**).  
   Благоустроєм території передбачено влаштування дитячих майданчиків, 
майданчиків для відпочинку дорослого населення, для господарчих цілей, для 
занять фізкультурою, озеленення території, влаштування пішохідних доріжок, 
майданчиків для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів. 
   Інженерне забезпечення даного комплексу (водопостачання, каналізація, 
електропостачання, газифікація) передбачається від міських інженерних 
комунікацій, згідно ТУ (технічних умов). 
   За умовну позначку 0,000 приймаємо рівень підлоги першого поверху існуючої 
будівлі.  
   Беручи до уваги той факт, що проектована ділянка знаходиться в ІІІ зоні 
містобудівної цінності міської території, раціональне та економічне використання 
відведеної земельної ділянки, розрахунок щільності мешканців ділянки виконано 
згідно п.2.9 додатку 2.1 табл. 2 ДБН 360-92 ** за формулою: 
N = S : N1 х К1 х К2, де 
- N — максимально допустима кількість мешканців, що можуть проживати на даній 
ділянці; 
- S = 2000 м.кв -  площа проектованої ділянки; 
- N' = 20,2 м.кв - мінімально допустимий розмір ділянки на 1 мешканця для 
окремого будинку на 4 поверхи згідно ДБН 360-92 ** п.3.8* примітка 1; 
- К1=1,25 -  величина коефіцієнту цінності міської території для IІІ зони згідно 
додатку 2.1. табл. 2 ДБН 360-92 ** ; 
- К2=1 - величина коефіцієнту цінності міської території з урахуванням розміщення 
ділянки, яка має середовищну та містоутворюючу цінність згідно додатку 2.1. 
примітка*: 
N1 = 2000 м2 : 20,2 м2/люд. х 1,25х1 = 124 мешканці. 
Кількість квартир 
Орієнтовна кількість квартир в будинку передбачається 46, з них: 
1 кімнатна -  12 
2 кімнатна -  21 
3 кімнатна –  10 
4 кімнатна –  3 
Кількість мешканців 
Проектоване житло - I категорії (комерційне) - житло з нормованими нижніми і 
ненормованими верхніми межами площ квартир.  
При розрахунковій площі 21м2 на одного мешканця + 10,5 м2 на квартиру кількість 
мешканців становить 124 люд.  
Потреба в прибудинкових майданчиках складає: 
- для ігор дітей ...............................0,7х124=86,8 м2 
- для відпочинку дорослих ............0,1х124=12,4 м2 
- для занять фізкультурою ............0,2х124=24,8 м2 
- для господарських цілей .............0,3х124=37,2 м2 
- для вигулювання собак ...............0,3х124=37,2 м2 
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Поруч розташовані озеленені землі міста, які не можуть бути забудовані, тому їх 
можна включити для використання мешканцями будинку.  
Враховуючи містобудівні умови забудови ділянки (інсоляція, протипожежні 
розриви, поверховість), на ділянці площею 0,2 га пропонується розміщення 
житлового будинку, площа забудови якого становить 1136 м2. 
Кількість автостоянок 
Розрахунок кількості автостоянок для постійного та тимчасового зберігання 
автомобілів мешканців проектованого житлового будинку у серединній частині 
міста проведений згідно вимог ДБН 360-92** (таблиця 7.4а (зміна №4). 
- для мешканців однокімнатних квартир – 12х0,5=6  м/місць 
- для мешканців дво- і більше кімнатних квартир – 34х0,8=27 м/місць 
Загальна розрахункова кількість місць - 33 м/місць 
- для гостей мешканців будинку – 45х0,1=5  м/місць 
Обслуговування житлового комплексу 
Обслуговування буде здійснюватися школами та дитячими садками розташованих 
на прилеглих територіях. Також враховується, що проектоване житло І категорії – 
комерційне, квартири забезпечені нормативною кількістю машиномісць, школи та 
дитячі садки частково будуть обиратися мешканцями не тільки на прилеглих 
територіях, а і в інших районах міста за критеріями якості навчання і рейтингу.  
Для обслуговування мешканців проектованого житлового будинку необхідно: 
- 124/1000х25 = 3 місця в дитячих садках 
- 124/1000х125 = 16 шкільних місць. 
Інженерне забезпечення 

Для проектованого будинку інженерне забезпечення (водопостачання, 
каналізація, електропостачання, газифікація) передбачається від міських 
інженерних комунікацій, згідно ТУ (технічних умов). Зважаючи на державну 
політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та постійне зростання 
цін на енергоресурси, при проектуванні та реконструкції об`єкту доцільно 
максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі 
технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним 
коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне 
обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо. 
Благоустрій 
     Благоустрій ділянки передбачає максимальне озеленення території, 
збереження існуючих зелених насаджень. До майданчиків відпочинку, спорту та 
господарських цілей запроектовані сходи, які одночасно виконують протизсувну 
функцію. Прилегла територія впорядковується з ремонтом існуючих доріг, 
тротуарів, влаштуванням проїзду і впорядкуванням трав'яних газонів. 

5. Принципи формування архітектурно-просторової композиції. 

Допустимим видом забудови у зоні житлової забудови Ж-1  є багатоквартирні 
житлові будинки до 4-ох поверхів. Ділянка розміщена в межах історичного ареалу 
м.Львова – підзона ІА-4 з рекомендованою максимально допустимою висотою в 
стінах – 15 м. Розміщення ділянки з одного боку під стрімким схилом високого 
пагорбу, забудованого багатоповерховими житловими будинками, з іншого боку - 
по парній стороні вулиці Ярославенка - 9-ти поверховими житловими будинками 
дозволяє сформувати чотириповерхову будівлю з мансардою, висотою в стінах  
15 м,  висотою до верху даху – 29 м.  

Масштаб забудови виведений із вивчення проектування аналогів будівництва 
початку ХХ ст. в районах садибної забудови, зокрема на Кастелівці у Львові, коли 
багатоквартирні будинки зводились у вигляді великих вілл. Такими прикладами є 
будинки на вул. Чупринки, 11а, 50, 64, вул. Котляревського, 37 та інші. 
 Існуюча будівля, збудована у 1892 році, втратила свою функцію заміської вілли, 
оскільки на сьогоднішній час знаходиться в серединній частині міста. Відсутність 
інсоляції у майже всіх приміщеннях не дозволяє використовувати віллу як постійне 
житло. Тому прийнято рішення реконструювати існуючу будівлю під вхідний вузол 
для нового багатоквартирного будинку, тим самим зберегти віллу, вдихнути в неї 
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нове життя, інтегрувати у нову функцію, а романтичний образ вілли у 
«швейцарському стилі» поширити на всю нову будівлю.  
     Новий об’єм огортає віллу з південної і східної сторони, підноситься на колонах 
для кращої інсоляції квартир та звільнення прибудинкового простору.  Пологий, з 
великими виносами дах в стилі альпійського шале захищає не тільки стіни, але і 
прибудинкову територію від опадів і негоди, а в спекотний літній день - від сонця. 
Взимку така покрівля добре утримує сніг, який служить додатковим теплозахистом 
і сприяє збереженню тепла в будинку. Милуватися природою можна з широких 
терас і балконів у будь-який час року. Влаштування проектованої споруди за 
тильним фасадом існуючої призупинить дію зсувних зусиль від схилу, які 
призводять до горизонтальних деформацій існуючої споруди. Колони, перекриття, 
діафрагми, ядра жорсткості – монолітні залізобетонні. Підпірна стіна разом з 
колонами та балками утворює систему аркбутанів. 

 
6. Висновок 

     Будівництво багатоповерхового житлового будинку на вул. Ярославенка, 21, 
21а не суперечить затвердженому Генеральному плану м. Львова та плану 
зонування Сихівського району міста. Будівництво будинку забезпечить мешканців 
міста якісними, комфортними квартирами. Даний містобудівний розрахунок 
розроблений з метою визначення граничних параметрів щодо даного наміру 
будівництва і підлягає розгляду у встановленому порядку в Управлінні архітектури 
ЛМР для надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 
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Додатки. 
 

Додаток 1 
до Порядку надання містобудівних умов 

та обмежень забудови земельної ділянки, 
їх склад та зміст 

 
Містобудівні умови та обмеження 

забудови земельної ділянки 
(проект) 

на вул. Ярославенка, 21, 21а у м. Львові 
(адреса або місце розташування земельної ділянки) 
 
Загальні дані: 
1. Назва об'єкта будівництва – будівництво багатоквартирного житлового будинку 
з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом і 
реконструкція існуючих житлових будинків на вул. Ярославенка, 21, 21а у               
м. Львові. 

2. Інформація про замовника – приватний забудівник п. Сеник Ярослав 

Володимирович.                            

3. Наміри забудови – нове будівництво, реконструкція; 
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта – м. Львів, вул. 
Ярославенка, 21, 21а; 
5. Документ, що підтверджує право власності або користування 
земельною ділянкою – Договір купівлі – продажу будинків та земельних ділянок; 
6. Площа земельної ділянки – 0,2 гектари; 
7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової забудови; 
8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план 
населеного пункту, план зонування, детальний план території та 
рішення про їх затвердження (у разі наявності) – Генеральний план м. Львова, 
план зонування Сихівського району, розроблений ДІПМ «Містопроект»; 
9. Функціональне призначення земельної ділянки – для будівництва 
багатоквартирної житлової забудови; 
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва 

      

Техніко-економічні показники      

№п/п Показники 
Одиниці 
виміру 

Існуюча 
забудова 

Після 
реконструкції і 

нове 
будівництво 

    

1 2 3 4 5   

1 Площа земельної ділянки га 0,2 0,2   

1 Площа забудови м2 239,4 1136,0     

2 Поверховість поверх 2 з 
мансардою 

4 з  
мансардою 

    

3 Умовна висота будинку  м 4,3 22,8     

4 Кількість квартир у будинку, в 
тому числі: 

шт. 
 46     

однокімнатних шт.  12     

двокімнатних і більше шт. 2 34     
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5 Площа квартир у будинку м2 157 3765,34     

6 Площа літніх приміщень м2 4,2 153,3     

7 Загальна площа квартир у 
будинку 

м2  3918,64     

8 Площа вбудованих нежитлових 
приміщень 

м2  350,00     

9 Загальний будівельний об’єм 
усього, 
в тому числі: 

м3 
1440 20865     

вище позначки ±0.000 м3 1440 20865     

нижче позначки ±0.000 м3  5543,1     

 
Містобудівні умови та обмеження: 
1. Граничнодопустима висота в стінах – 15 м, висота до верху даху – 29 м, 
поверховість – 4 поверхи з мансардою (враховуючи цокольний поверх); 
2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 57 %; 
3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 625 
люд/га; 
4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній 
регулювання забудови – 0 м; 
5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони 
охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, 
санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – в межах історичного ареалу; 
6. Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих 
будинків та споруд – не менше 9 м. Споруду запроектувати з дотриманням вимог 
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 
поселень» (зі змінами і доповненнями); 
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – охоронна зона кабелів зв’язку – 
0,6м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3-5 м; 
8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з 
державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для 
будівництва" – згідно з вимогами органу місцевого самоврядування; 
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення 
благоустрою) – благоустрій виконати відповідно до ухвали міської ради від 
21,04,2011 р. №376 «Про правила благоустрою міста Львова»; 
10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку – під’їзд до ділянки з вул.. 
Ярославенка, відповідно до вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Плануванняі 
забудова міських і сільських поселень» (зі змінами і доповненнями); 
11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання 
автотранспорту – на запроектованих майданчиках для зберігання транспортних 
засобів з дотриманням вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і 
забудова міських і сільських поселень» (зі змінами і доповненнями. Зміна №4); 
12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – проектований багатоквартирний 
житловий будинок розташований в межах історичного ареалу м. Львова. 
_______________________________ ______________________ 
(ініціали та прізвище керівника (підпис, дата) 
органу містобудування 
та архітектури) 
М.П. 
Дані містобудівні умови є проектом містобудівних умов і обмежень забудови 
земельної ділянки і перед їх 
затвердженням можуть бути уточнені та доповнені уповноваженим органом 
архітектури та містобудування 
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Додаток 2 

Фрагмент Генплану м. Львова, розробленого ДІПМ «Містопроект» 
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Додаток 3 
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Додаток 5 

 
 
 



                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасний вигляд вілли на вул. Ярославенка, 21. Західний фасад 
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2015 - 14- МР
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