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 Внесення змін до Детальний план території (далі - ДПТ), житлового району «Під 
Голоском» у м. Львові розроблений на замовлення Управління архітектури та урбаністики 
Департаменту містобудування Львівської міської ради, згідно рішення № 250 від 31.03.2017 р. 
Львівської міської ради. 
 
 
Головний архітектор проекту - Юрій Столяров 
 
Архітектор - Лілія Людкевич 
 
 
 Внесення змін до ДПТ охоплює територію приблизною площею 4,07 га (територія житлової 
садибної та багатоквартирної забудови, громадських об'єктів), що обмежена пр. Проектованим 
14, пр. Проектованим 15, проектованою загальноміською МБР, пр. Проектованим 1, вул. 
Проектованою 4. 
 
 Основною метою внесення змін є зміна функціонального призначення території ОК "СТ 
"Садове товариство «Промінь Голоско»" з території для розміщення житлової садибної забудови, 
що займає більшу частину території внесення змін, на територію багатоквартирної житлової 
забудови з вбудованими приміщеннями обслуговування населення та дитячими дошкільними 
закладами. Проектом передбачено розташування дитячих дошкільних закладів для різних 
вікових груп загальною місткістю 85 відвідувачів, що забезпечить проектований житловий 
квартал. 
 
 Проаналізувавши територію опрацювання запроектовано багатоквартирні житлові будівлі 
6-10 поверхів з вбудованими та прибудованими об'єктами обслуговування населення 
(приблизною площею до 1700 м.кв.) з метою забезпечення комфортного кварталу забудови та 
планувально-просторового ув'язання з навколишніми територіями ДПТ. Основним завданням 
формування нової забудови території стало створення вздовж вулиць чітких просторових меж 
кварталу та лінії забудови вулиці. 
 
 На території внесення змін передбачено внутрішньо-квартальні майданчики (дитячі - 
ігрові, для відпочинку дорослого населення, для занять спортом, господарські) приблизною 
загальною площею до 4127 м.кв. Прибудинкові майданчики розташовуються у внутрішніх дворах 
в достатній кількості, оскільки проектом передбачені напів заглиблені та підземні паркінги. 
 
 На територію внесення змін накладаються наступні плавальні обмеження: червоні лінії 
існуючих і проектованих вулиць та проїздів, протипожежні та інсоляційні розриви між забудовою. 
Проектована раніше вулична мережа не зазнає значних змін - утворюються внутрішньо-
квартальні проїзди (для під'їзду спецтехніки та під'їзду до входів секцій). 
 
 При внесенні змін були враховані існуючі (оновлені) земельні ділянки (у власності, в 
оренді, ті що відводяться) та наміри використання ділянок землекористувачами.



 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

 

З

Назва показників Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Проект до 
внесення змін 

Проект після 
внесення змін 

Різниця 
показників 
+/- 

Територія     

Територія внесення змін в ДПТ га/% 4,07/100 4,07/100  

Територія житлової садибної 
забудови 

га/% 3,64/89 0,51/14 - 3,13 

Територія житлової багатоквартирної 
забудови 

га/% 0,04/1 2,74/67 + 2,70 

Територія громадської забудови в 
тому числі: га/% 0,03/1 0,39/9 + 0,36 

Територія торгово-комерційних об' 
єктів 

 0,028 - - 0,028 

Територія навчальних закладів  0,004 0,39 + 0,386 
Площа вулиць та проїздів в червоних 
лініях 

га/% 0,36/9 0,43/10 +0,07 

Територія внесення змін в ДПТ в 
межах СЗЗ (санітарно-захисних зон) 
та 03 (охоронних зон) інженерних 
мереж 

га/% - - - 

Населення     

Чисельність населення, всього осіб 228 2 277 + 2 049 
Щільність населення люд./га 56 570 + 514 

Житловий фонд     

-квартирне житло тис.м.кв 
квартир - 48,533 

747 
+48,533 
+ 747 

-садибне житло садиб 76 12 -64 

Установи та підприємства 
обслуговування 

    

Заклад побутового обслуговування шт. 1 5 +4 
Дитячий садок шт. - 2 + 2 

 місць - 85 + 85 



 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 


