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ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 
 
Детальний план території (ДПТ), обмеженої просп. В. Чорновола, вул. В. 

Липинського,  вул. Замарстинівською, вул. Хімічною у м. Львові, розроблений на 
замовлення Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради.   

 
Головний архітектор проекту – Юрій Столяров 
 
Архітектор – Ольга Малиновська 
 
Даний детальний план розроблено із врахуванням «Містобудівної концепції (перед 

проектних напрацювань до детального плану території обмеженої просп. В. Чорновола, 
вул. В. Липинського,  вул. Замарстинівською, вул. Хімічною у м. Львові», розробленої ДП 
ДІПМ «Містопроект». 

 
ІСНУЮЧА СИТУАЦІЯ  
 
ДПТ охоплює територію приблизною площею 23,3 га. Рішенням  генплану м. 

Львова, розробленого  Державним підприємством  Державним інститутом проектування 
міст  «Містопроект»  (м. Львів) у 2009 році та затверджений ухвалою Львівської міської 
ради від 30.09.2010р., передбачено функціональне призначення ділянки проектування як 
території змішаної забудови (житлова-громадська), торгово-розважальних комплексів, 
громадських об’єктів, установ та офісів, із вкрапленнями озеленених територій загального 
користування. 

 
Згідно Плану зонування території Шевченківського району ділянка ДПТ віднесена до 

зон Г-2 (зона  центру  ділової та  громадської  діяльності  районного  значення (підцентри) 
Г-3-1 (зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл), Ж-2 (зона 
малоповерхової забудови (до 4 пов.), Ж-4 (зона багатоповерхової житлової забудови (від 
9 до 16 пов.), Р-3 (зона  озеленених  територій  загального  користування), ТР-2 (зона 
транспортної інфраструктури (вулична мережа). 

 
Територія ДПТ обмежена на півночі - вул. В.Липинського, кварталом змішаної 

громадської і житлової малоповерхової та садибної забудови, на сході – вул. 
Замарстинівською та переважно житловою малоповерховою забудовою з вбудованими 
закладами обслуговування, на півдні – вул. Хімічною та переважно громадською 
забудовою, на заході – просп. В. Чорновола та переважно житловою багатоповерховою 
забудовою з вбудованими закладами обслуговування. 

 
Основною метою розроблення ДПТ є розташування багатоквартирної житлової 

забудови змінної поверховості (4-15пов.) з вбудованими закладами обслуговування 
населення, дошкільного навчального закладу, торгового центру та багатоповерхового 
готелю. А також структуризація існуючої та проектованої забудови кварталу із різним 
функціональним призначенням, територій озеленення загального користування, 
приведення до нормативних показників вулиць та проїздів. 
 

Існуюче цільове призначення ділянок території ДПТ 

№ Власник 
ділянки Кадастровий номер 

Існуюче 
цільове 

призначення 

Площа, 
га 

Право 
власності 

1 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальні
стю 
"ЕКСПЕРТ-
ІНВЕСТ" 

4610137500:03:002:0042 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

 
4.405 

Право 
оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

2 
ТзОВ 
"Експерт- 4610137500:03:002:0044 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
0.2883 

Право 
оренди 



Інвест" інших будівель 
громадської 

забудови 

землі 
(Комунальна 

власність) 

3 
ТзОВ 
"Експерт-
Інвест" 

4610137500:03:002:0043 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

0.0543 

Право 
оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

4 
Запісоцька 
Наталія 
Олексіївна 

 
4610137500:03:002:0065 

Для будівництва 
і обслуговування 
багатоквартирно

го житлового 
будинку 

 
0.0236 

Право 
оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

 
Запісоцька 
Наталія 
Олексіївна 

4610137500:03:002:0066 

Для будівництва 
і обслуговування 
багатоквартирно

го житлового 
будинку 

0,0048 

Право 
оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

5 

 
Гавданович 
Лілія 
Дмитрівна 
 

 
 4610137500:03:002:0004 

 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

0.0517 
Право 

власності 

6 

Когут Юрій 
Йосипович, 
Мацьків Уляна 
Юріївна, 
Пукаляк 
Вікторія 
Юріївна 

 
 4610137500:03:002:0067 

 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

0.0549  
Право 

власності 

7 

Бугіль Іван 
Георгійович, 
Масляк Ольга 
Ігорівна, 
Масляк 
Святослав 
Ігорович, 
Сулим 
Галина 
Франківна 

4610137500:03:002:0037 

Для 
індивідуального 

житлового, 
гаражного і 

дачного 
будівництва 

 
  

0.0971 
 

Право 
власності 

7а 

Бугіль Іван 
Георгійович, 
Масляк Ольга 
Ігорівна, 
Масляк 
Святослав 
Ігорович, 
Сулим 
Галина 
Франківна 

4610137500:03:002:0051 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

0.0637 
Право 

власності 

 
Антонишин 
Стефанія 
Павлівна 

4610137500:03:002:0048 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

0.0335 Право 
власності 

 
Гайнер 
Зеновій 4610137500:03:002:0028 Для будівництва 

і обслуговування 0.0362 Право 
власності 



Степанович житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

 

Антонів 
Галина 
Володимирів
на 

4610137500:03:002:0029 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

 
0.0344  

Право 
власності 

8   
4610137500:03:002:0023 

Для 
індивідуального 

житлового, 
гаражного і 

дачного 
будівництва  

 
0.0355 не визначено 

9  4610137500:03:002:0021 

Для 
індивідуального 

житлового, 
гаражного і 

дачного 
будівництва 

 
0.0351 не визначено 

10 
Слюсарчук 
Петро 
Васильович 

4610137500:03:002:0024 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

0.0179 
Право 

власності 

11 

Мале 
приватне 
підприємство 
"Юпітер" 

 
4610137500:03:002:0064 

Для розміщення 
та експлуатації 

будівель і споруд 
автомобільного 
транспорту та 
дорожнього 

господарства 

 
0.0434 

 
Право 

оренди землі 
 

(Комунальна 
власність) 

12 
Черкун Павло 
Володимиров
ич 

 
4610137500:03:002:0055 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

0.0274 
Право 

власності 

13 

Фізична 
особа-
підприємець 
Кахняк 
Микола 
Іванович 

4610137500:03:002:0022 

 Для розміщення 
та експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 

споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної 
та іншої 

промисловості 

 
0.3056 

Право 
оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

14 

 
 Товариство з 
обмеженою 
відповідальніс
тю «СТРІМ-
ЛЬВІВ» 
 

 
4610137500:03:002:0009 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 

 
0.1 

Право 
оренди 
землі ( 
право 

власності -  
Жарський 
Михайло 



ділянка) Васильович
) 

15 
Жарська 
Стефанія 
Теодорівна 

 
4610137500:03:002:0049 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

 
0.0283  

Право 
оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

16 

 
Комунальний 
Львівський 
міський 
шкірно-
венерологічни
й диспансер 
 

 
4610137500:03:002:0014 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
будівель 

закладів охорони 
здоров'я та 
соціальної 
допомоги 

 
0.1654  

Право 
постійного 

користуванн
я 

земельною 
ділянкою 

(Комунальна 
власність) 

17 

 
ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТ
ВО 
"ЛЬВІВСЬКИЙ 
ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬ
НИЙ 
ІНСТИТУТ 
ЗАЛІЗНИЧНОГ
О 
ТРАНСПОРТУ 
УКРАЇНИ"ЛЬВІ
ВТРАНСПРОЕ
КТ" 
 

4610137500:03:002:0030 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

 
0.1095 

 
Право 

постійного 
користування 
земельною 
ділянкою 

(Державна 
власність,  

Міністерств
о 

Інфраструкт
ури України) 

18 
Гаврилишин 
Ірина 
Богданівна 

 
4610137500:03:002:0068 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

 
0.0123  

 
 Право 

власності 

19 
ФО-П Кіт 
Віктор 
Михайлович 

4610137500:03:002:0033 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
будівель торгівлі 

0.0432 

 
Право 

оренди землі 
 

(Комунальна 
власність 

20 

 
Кушка 
Людмила 
Іванівна 
 

 
4610137500:03:002:0077 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

 
0.0422  

 
Приватна 
власність 

21 

Грицко Євген 
Радиславови
ч,   
Походіна 
Аліція 
Францишківн
а 

 
4610137500:03:002:0070 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

 
0.1017 

 
 

Право 
оренди землі 
(Комунальна 

власність) 

22 Грицко Євген 4610137500:03:002:0069 Для будівництва  Право 



Радиславови
ч 

і обслуговування 
житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

0.1 власності 

23 

приватна 
середня 
загальноосвітн
я школа-
гімназія 
"Відродження" 

4610137500:03:002:0059 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
будівель 

закладів освіти 

0.4833  

Право 
оренди землі 
(Комунальна 

власність) 

24 

 
Львівський 
дошкільний 
навчальний 
заклад ясла-
садок №104 
Львівської 
міської ради 
Львівської 
області 
 

 
4610137500:03:002:0053 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
будівель 

закладів освіти 

 
0.659  

Право 
постійного 

користування 
земельною 
ділянкою 

26 

Підприємство з 
іноземними 
інвестиціями 
"МакДональдз 
Юкрейн Лтд" 

 
4610137500:03:002:0011 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
об'єктів 

туристичної 
інфраструктури 

та закладів 
громадського  
харчування 

 
0.495 

Право оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

27  4610137500:03:002:0045 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

0.1322 
 

Комунальна 
власність 

28 
ТзОВ"Експерт
-Інвест" 

 
4610137500:03:002:0047 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

 
0.0535  

Право 
оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

29 
ТзОВ"Експерт
-Інвест" 

 
4610137500:03:002:0046 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

 
0.0896  

 
Право 

оренди землі 
(Комунальна 

власність) 

30 
Савинець 
Василь 
васильович 

 
4610137500:03:002:0073 

 Для розміщення 
та експлуатації 

будівель і споруд 
додаткових 

транспортних 
послуг та 

допоміжних 
операцій 

 
0.0198  

 
Право 

оренди землі 
(Комунальна 

власність) 

30
а 

Савинець 
Василь 
васильович 

4610137500:03:002:0074 

Для розміщення 
та експлуатації 

будівель і споруд 
додаткових 

транспортних 
послуг та 

допоміжних 
операцій 

0,0025 

Право 
оренди землі 
(Комунальн
а власність) 



 
 
 На територію ДПТ накладаються наступні планувальні обмеження: червоні лінії 
існуючих і проектованих вулиць та проїздів, протипожежні розриви між забудовою, 
санітарно-захисні зони об`єктів інженерної інфраструктури, охоронні зони інженерних 
мереж, ділянки існуючих об’єктів всередині кварталу, що зберігають своє функціональне 
призначення. 

 
 
 
 
 

30
б 

Савинець 
Василь 
васильович 

4610137500:03:002:0075 

Для розміщення 
та експлуатації 

будівель і споруд 
додаткових 

транспортних 
послуг та 

допоміжних 
операцій 

0,0409 

Право 
оренди землі 
(Комунальн
а власність) 

31 

Устюгов 
Денис 
Олександров
ич 

 
4610137500:03:002:0034 

Для розміщення 
та експлуатації 

основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 

споруд 
підприємств 
переробної, 

машинобудівної 
та іншої 

промисловості 

 
0.0364  

Право 
власності 

 

32 Комунальна 
власність 4610137500:03:002:0039 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

 
0.0838  

Комунальна 
власність 

33 

 
Товариство з 
обмеженою 
відповідальніс
тю "Росава 
ЛТ" 
 

 
4610137500:03:002:0036 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
будівель 
ринкової 

інфраструктури 

 
0.0481 

Право 
оренди 
землі 

(Комунальна 
власність) 

34 Комунальна 
власність 

 
4610137500:03:002:0057 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
будівель 
ринкової 

інфраструктури 

 
0.0298 

Комунальна 
власність 

35 

 
СПД-ФО 
Криворучко 
Тарас 
Зіновійович 
 

 
4610137500:03:002:0035 

Для будівництва 
та 

обслуговування 
інших будівель 

громадської 
забудови 

 
0.0161 

Право 
власності 

36 
Хаврона 
Євген 
Михайлович 

 
4610137500:03:002:0050 

Для будівництва 
і обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

 
0.0592 

 
 
 
 

 
Приватна 
власність 

      



ПРОЕКТНЕ РІШЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ 
  
Детальний план території розробляється в зв‘язку із необхідністю уточнення 

функціонального та цільового призначення земель, визначення майбутнього зонування,  
архітектурно-планувального рішення та структуризації кварталу  на перетині 
магістральних вулиць, що включатиме в себе потужний громадський вузол.  

 
В зв’язку із значним ростом туристичної привабливості Львова за останні 10 років, 

на території проектування, яка розташована у важливому містобудівному вузлі і є 
оптимальною для розвитку туристично-відпочинкових та туристично-ділових функцій 
пропонується розмістити на території громадського вузла готель на 420 номерів, 
адміністративно-офісну будівлю, апарт готель на 150 номерів та на 20 номерів.  

Проектом передбачається збереження та часткова реконструкція громадських 
об’єктів, що розташовані на ділянці проектування і на них не накладаються планувальні 
обмеження. 

 
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 
 
  На території ДПТ передбачається зберегти наступні існуючі об’єкти: 
 

- Приватна середня загальноосвітня школа-гімназія «Відродження»; 
- Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 104  
- Адміністративно-офісний комплекс «Укртранснафта» 
- Ресторан «МакДональдс»; 
- Навчальний заклад «Комп’ютерна академія ШАГ»; 
- Львівський шкірно-венерологічний диспансер №2. Поліклінічне відділення; 
- Багатоквартирний 8-поверховий житловий будинок по вул.Замарстинівській; 
- Садибна та квартирна забудова з вбудованими об’єктами обслуговування по 

вул. Ставовій; 
- Ряд адміністративно-офісних будівель по вул. Хімічній, що згідно Історико-

архітектурного опорного плану історичної дільниці в межах вулиць Хімічної, 
Чорновола, Липинського, Замарстинівської, віднесені до значної історичної 
забудови. 
 

  На території ДПТ передбачається розмістити наступні проектовані об’єкти: 
 

- Готель, 24 пов., 420 номерів; 
- Апарт готель, 18 пов., 150 номерів 
- Апарт готель, 6 пов., 20 номерів; 
- Адміністративно-офісна будівля, 16 пов, 9 800 м.кв. загальної площі; 
- Торговий центр 14 200 м.кв. загальної площі; 
- Дошкільний навчальний заклад на 60 місць; 
- Багатоквартирна житлова забудова змінної поверховості з вбудованими 

закладами обслуговування (4-15 пов.), 254 800 м.кв. загальної площі будівель.  
 
Також на території ДПТ передбачається виконати: 

 
- Влаштування зеленої зони в центрі кварталу  площею орієнтовно 0,39 га; 
- Влаштування кількох відкритих автостоянок; 
- Влаштування системи транзитних і прогулянкових пішохідних алей; 
- Влаштування вело доріжок та велосипедних паркінгів; 
- Будівництво шляхопроводу для пропуску прямих потоків по вул. Липинського, 

відповідно до рішень генерального плану (детальніше описано в розділі 
транспорту). 

 
 
 У формоутворенні об’ємного рішення проектованої житлової та громадської 
забудови важливу роль відіграє простір. Композиційні та об‘ємно-просторові принципи 
планування території забезпечують найкраще сприйняття комплексу з проспекту 
В.Чорновола, формування силуету вулиці, підкреслюють містобудівне значення потужного 
транспортного вузла. Висотна забудова формує містобудівний акцент в структурі забудови 
даного району, що покращить візуальний силует міста , зробить зручнішою візуальну 



навігацію і орієнтування в місті, сформує різноманітний силует забудови при русі по 
вулицях Липинського, Замарстинівській, Хімічній, пропекту Чорновола.   
 

Під час проектування комплексу проведено аналіз сприйняття нової забудови в 
панорамах міста. Зокрема, це види з Високого замку, вежі Львівської ратуші та з 
проспекту В.Чорновола. На основі аналізу візуального сприйняття пішоходом 
проектованих вулиць та проїздів застосовано забудову квартального типу змінної 
поверховості з кількома висотними акцентами та зеленою зоною загального користування. 

 
На усіх чергах освоєння території, зберігаються зручні пішохідні зв’язки між 

закладами обслуговування.  
Таким чином проектована громадська та житлова забудова в своєму композиційно-

просторовому рішенні впорядковує занедбану територію колишнього промоб’єкта, 
доповнює існуючі зони громадських об’єктів, що зосереджені навколо перехрестя 
проспекту Чорновола та вул. Хімічної, створює гармонійний комплекс проектованого 
житлового кварталу поряд з  існуючою забудовою прилеглих вулиць.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перелік зон 
 

                   
Громадські зони 
 
Г – 2          зона центру ділової, громадської діяльності  місцевого значення 
Г – 3 - 1    зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл 
                   
Житлові зони 
 
Ж – 2        зона малоповерхової квартирної забудови (до 4 пов.) 
Ж – 4        зона багатоповерхової квартирної житлової забудови (9-16 пов.) 
Ж – 5 - 1   зона змішаної житлової забудови (від 6 до 12 пов. із окремими будівлями до 15 пов.) 
                   
Ландшафтно-рекреаційні зони 
 
Р-3            рекреаційні зони озеленених територій загального користування  
                   
Зони  транспортної інфраструктури 
 
ТР – 2       зона транспортної інфраструктури (вулична мережа) 

 
Перелік  містобудівних умов та обмежень 

 
1. Назва зони 
2. Площа зони 
3. Гранично допустима висота будівель 
4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки  

5. Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (м. кв. корисної площі на 1 га), 
або населення (людей  на 1 га) — для  житлової забудови 

6. Відстані від об'єкта, який проектується,  до меж червоних ліній, ліній регулювання забудови 
та межі ділянки: 

7. Вимоги  щодо  об'ємно-просторового вирішення  (в  тому числі щодо опорядження фасадів) 

8. 
Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного 
ландшафту,  межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  
охоронювані зони) 

9. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та 
споруд 

10. Охоронювані зони інженерних комунікацій 

11. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   
будівельними  нормами  ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва" 

12. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою) 
13. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку 
14. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту 
15. Вимоги щодо охорони культурної спадщини 
16. Вимоги   щодо   доступності  мало мобільних груп населення 
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Містобудівні умови та обмеження використання 

земельних ділянок: 
(згідно переліку) 

 

Переважні, супутні та 
допустимі види забудови та 
іншого використання 
земельних ділянок 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
   

  
  

   
  

  
  

  
  

  
   

  
  
  

  
  
  

   
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

Г-
2

 
1 Назва зони: зона центру ділової, громадської діяльності  

місцевого значення  

Переважні: 
 організації і установи органів 

представницької, виконавчої і 
судової влади райрнів міста; 

 магазини, торгові комплекси; 
 виставки товарів; 
 підприємства громадського 

харчування (їдальні, кафе, 
бари, ресторани); 

 офіси, контори різних 
організацій, фірм, компаній; 

 банки, відділення банків; 
 рекламні агенства; 
 зали, клуби, центри 

спілкування і занять 
багатоцільового і 
спеціалізованого         
призначення; 

 аптеки, пункти надання 
першої медичної допомоги; 

 приймальні пункти пралень і 
хімчисток; 

 пошивочні ательє, ремонтні 
майстерні побутової техніки, 
перукарні і інші об’єкти   
осблуговування; 

 лазні, сауни; 
 компютерні центри; 
 сквери, бульвари; 
 універсальнеі спортивні і 

розважальні комплекси; 
 ринки відкриті і закриті; 
 кіоски, ятки, тимчасові 

павільйони торгівлі 
обслуговування населення 
 

 

Супутні : 

 
 відділення звязку, поштові 

відділення, телефонні і 
телеграфні станції; 

 відділення, дільничі пункти 
міліції; 

 громадські туалети; 
 вбудовані в будівлі гаражі і 

автостоянки; 
 парковки перед об’єктами 

ділових, культурних, 
обслуговуючих і комерційних 
видів     використання; 

 багатоповерхові підземні і 
наземні гаражі, автостоянки 
на   окремих земельних 
ділянках; 

 об’єкти пожежної охорони; 
 об’єкти інженерного 

забезпечення 
 

Допустимі : 

 
 будівлі змішаного 

використання: з житловими 
квартирами на верхніх 
поверхах і розміщенням в 
нижніх поверхах об’єктів 
ділового, культурного, 
обслуговуючого і 

2 Площа зони: 6,10 га  

3 Гранично допустима 
висота будівель: 

Блакитна лінія – 85 м відносно осі дороги. 
Максимальна висота - 24 поверхи; 
Підвал - допускається; 
Цокольний поверх - допускається 

4 
Максимально допустимий 
відсоток забудови 
земельної ділянки : 

Зонінгом не регламентується. Визначається 
містобудівним розрахунком. 

5 

Максимально допустима 
щільність забудови 
земельної ділянки (метрів 
корисної площі на 1га): 

Зонінгом не регламентується. Визначається 
містобудівним розрахунком. 

6 

Відстані від об'єкта,  який 
проектується,  до меж 
червоних ліній та ліній 
регулювання забудови: 

по межі червоної лінії, 
а також згідно ДСП-173, ДБН 360-92** 

7 

Вимоги  щодо  об'ємно-
просторового вирішення  
(в  тому числі щодо 
опорядження фасадів) 

- гармонійне поєднання архітектурно-
просторового рішення проектованих об'єктів 
з існуючою забудовою, враховуючи 
принципи відеоекології та забудови в 
сформованному середовищі. 
 
- (ст.29 п.6, Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності»)   

8 

Планувальні обмеження 
(зони  охорони  пам'яток  
культурної спадщини,  
зони охоронюваного 
ландшафту,  межі 
історичних ареалів,  
прибережні захисні смуги,  
санітарно-захисні та  інші  
охоронювані зони): 

- червоні лінії вулиць 
- нормативні розриви до інженерних мереж 
- передбачити нормативні санітарні, 

інсоляційні та пожежні розриви згідно ДБН 
360-92** та ДСП-173 

 

9 

Мінімально    допустимі   
відстані   від   об'єктів,   
які проектуються, до 
існуючих будинків та 
споруд: 

у відповідності з побутовими, санітарними, 
протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-
92**  та додатку 8.3, а також з врахуванням 
інсоляції 

10 Охоронювані зони 
інженерних комунікацій: 

згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**, а також з 
врахуванням прокладки комунікацій згідно 
поперечних профілів вулиць передбачених 
ДПТ 

11 

Вимоги до необхідності  
проведення  інженерних  
вишукувань згідно   з   
державними   
будівельними  нормами  
ДБН  А.2.1-1-2008  
"Інженерні вишукування 
для будівництва": 

виконати топогеодезичні та інженерно-
геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням існуючих і 
передбачених ДПТ інженерних мереж та 
погодженням їх з експлуатуючими службами. 
 

12 

Вимоги  щодо  
благоустрою  (в  тому 
числі щодо відновлення 
благоустрою): 

Озеленення: 
- на території необхідно передбачати 
посадку дерев та кущів, а також посів 
газонної трави 
Сміттєвидалення: 
Необхідно передбачити місце під розміщення 
контейнерів для сміття: 
- побутових харчових відходів; 
- побутових не харчових відходів; 
- паперу; 
- скла; 
- металу; 
- пластику. 
По доріжках, тротуарах, алеях, тощо - 
передбачити розміщення смітників. 
Планування: 
Забезпечити доступ осіб з обмеженими 
можливостями  в громадські будівлі. 
Елементи благоустрою: 
Передбачити влаштування лавок, 
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 Містобудівні умови та обмеження використання  

земельних ділянок:  
(згідно переліку) 

Переважні, супутні та 
допустимі види забудови 
та іншого використання 

земельних ділянок 

Г-
3

-1
 

1 Назва зони: зона дитячих дошкільних установ 
та загальноосвітніх шкіл 

Переважні: 
 

 загальноосвітні 
школи; 

 дитячі дошкільні 
установи. 

Супутні : 
 Майданчики дитячі, 

спортивні, 
відпочинкові, 
господарські 

 Спортивні зали  

Допустимі: 
 об’єкти інженерного 

забезпечення. 
 

2 Площа зони: 1,41 га 

3 Гранично допустима висота 
будівель: 

Блакитна лінія - 12м відносно осі 
дороги. 
Підвал - допускається; 
Цокольний поверх - допускається; 
Мансарда - допускається. 

4 Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки : 

Зонінгом не регламентується. 
Визначається містобудівним 
розрахунком. 

5 
Максимально допустима щільність 
забудови земельної ділянки (метрів 
корисної площі на 1га): 

Зонінгом не регламентується. 
Визначається містобудівним 
розрахунком. 

6 
Відстані від об'єкта,  який 
проектується,  до меж червоних ліній 
та ліній регулювання забудови: 

І. Лінія забудови "зелена лінія" по 
червоній лінії, 25м. 
А також згідно ДСП-173, ДБН 360-
92** 

7 
Вимоги  щодо  об'ємно-просторового 
вирішення  (в  тому числі щодо 
опорядження фасадів) 

- гармонійне поєднання 
архітектурно-просторового рішення 
проектованих об'єктів з існуючою 
забудовою, враховуючи принципи 
відеоекології та забудови в 
сформованному середовищі. 
 
- (ст.29 п.6, Закону України  «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності»)   

8 

Планувальні обмеження (зони  
охорони  пам'яток  культурної 
спадщини,  зони охоронюваного 
ландшафту,  межі історичних 
ареалів,  
прибережні захисні смуги,  
санітарно-захисні та  інші  
охоронювані зони): 

- червоні лінії вулиць 
- нормативні розриви до 

інженерних мереж 
- передбачити нормативні 

санітарні, інсоляційні та пожежні 
розриви згідно ДБН 360-92** та 
ДСП-173 

9 Мінімально    допустимі   відстані   у відповідності з побутовими, 

зовнішнього освітлення, смітників, 
відповідного обладнання майданчиків. 
 

комерційного призначення 
при умові  поверхового 
розділення різноманітних 
видів використання; житлові 
приміщення на 1 поверсі не 
допускаються, використання 
ділянки  для  потреб 
мешканців житлової частини 
будинку – не більше 60%; 

 готелі, будинки для гостей, 
центри обслуговування 
туристів; 

 музеї, виставкові зали; 
 танцювальні зали, дискотеки; 
 кінотеатри, відеосалони; 
 культові споруди; 
 театри-студії; 
 бібліотеки, архіви, 

інформаційні центри; 
 суди, нотаріальні контори, 

інші юридичні установи; 
 спортзали (з басейном або 

без), басейни, спортклуби; 
 поліклініки; 
 видавництва і редакційні 

офіси; 
 майданчики: спортивні, 

господарські, відпочинкові; 
 дворові майданчики: дитячі, 

спортивні, господарські, 
відпочинку 

 

13 
Забезпечення умов 
транспортно-пішохідного 
зв'язку: 

Згідно ДБН 360-92** 
Обв'язко влаштувати понижуючі бордюри 
при виїзді з ділянки. 
 

14 

Вимоги   щодо  
забезпечення  необхідною  
кількістю  місць зберігання 
автотранспорту: 

згідно з ДБН 360-92** зм.4. 

15 Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини: 

 
- Відсутні 

16 
Вимоги   щодо   
доступності  мало 
мобільних груп населення 

Облаштувати  територію, будівлі та споруди 
засобами,  що забезпечують доступність  
мало мобільних груп населення. 



від   об'єктів,   які проектуються, до 
існуючих будинків та споруд: 

санітарними, протипожежними 
вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та 
додатку 8.3, а також з врахуванням 
інсоляції 

10 
Охоронювані зони інженерних 
комунікацій: 

згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**, а 
також з врахуванням прокладки 
комунікацій згідно поперечних 
профілів вулиць передбачених ДПТ 

11 

Вимоги до необхідності  проведення  
інженерних  вишукувань згідно   з   
державними  будівельними  нормами  
ДБН  А.2.1-1-2008  
"Інженерні вишукування для 
будівництва": 

виконати топогеодезичні та 
інженерно-геологічні вишукування; 
топогеодезичне знімання виконати 
із нанесенням існуючих і 
передбачених ДПТ інженерних 
мереж та погодженням їх з 
експлуатуючими службами. 

12 
 Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому 
числі щодо відновлення 
благоустрою): 

Огорожа. 
Зі сторони дороги: 
- з внутрішньої сторони, по межі 
ділянки; 
- висота огорожі – до 1,5 м ; 
- висота глухого цоколю від 0,1м 
до 0,5м - з сторони дороги; 
- не прозорість відкритої частини 
до 20%; 
Озеленення: 
- на території необхідно 
передбачати посадку дерев та 
кущів, а також посів газонної трави 
 
Сміттєвидалення: 
 
Необхідно передбачити місце під 
розміщення контейнерів з 
врахуванням сортування сміття. 
По доріжках, тротуарах, алеях, 
тощо - передбачити розміщення 
смітників. 
 
Планування: 
Забезпечити доступ осіб з 
обмеженими можливостями  в 
громадські будівлі. 
 
Елементи благоустрою: 
Передбачити влаштування лавок, 
зовнішнього освітлення, смітників, 
відповідного обладнання 
майданчиків. 

13 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв'язку: 

Згідно ДБН 360-92** 
Обв'язко влаштувати понижуючі 
бордюри при виїзді з ділянки. 
Відстань від червоної лінії до в'їзду 
в гараж - не менше 6м. 

14 
Вимоги   щодо забезпечення  
необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту: 

згідно з ДБН 360-92** зм.4. 

15 Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини: 

- Відсутні 
 

 

16 Вимоги   щодо   доступності  
маломобільних груп населення 

Облаштувати  територію, будівлі та 
споруди засобами,  що 
забезпечують доступність  
маломобільних груп населення.  
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Містобудівні умови та обмеження використання  
земельних ділянок:  

(згідно переліку) 

Переважні, супутні та допустимі 
види забудови та іншого 

використання земельних ділянок 
Ж

-2
 

1 Назва зони: зона малоповерхової квартирної 
забудови (до 4 пов.) 

 
Переважні : 
 Багатоквартирні житлові будинки до 
4-х поверхів включно;  
 
Супутні: 
 Загальноосвітні школи; 
 Дитячі дошкільні заклади; 
 Магазини товарів першої 
необхідності, вбудовані і окремостоячі; 
 Заклади громадського харчування до 
25 посадочних місць, вбудовані і 
окремостоячі; 
 Аптеки; 
 Пошивочні ательє, ремонтні майстерні 
побутової техніки, перукарні, інші 
об’єкти побутового обслуговування; 
 Приміщення для фізкультурно-
оздоровчих занять (вбудовані); 
 Приміщення для культурно-масової 
роботи і аматорської діяльності 
(вбудовані); 
 Майданчики дитячі, спортивні, 
відпочинкові, господарські; 
 Сквери, алеї; 
 Гостьові (тимчасові) автостоянки; 
 Квітники, палісадники; 
 Об’єкти і будівлі інженерної 
інфраструктури. 

  
Допустимі: 
 Багатоквартирні житлові будинки до 
6-ти поверхів; 
 Одноквартирні житлові будинки 
окремо стоячі, з присадибною ділянкою; 
 Одноквартирні житлові будинки 
зблоковані, з присадибною 
приквартирною ділянкою; 
 Реконструкція садибних будинків в 
межах відведеної території; 
 Будинки-інтернати для людей 
похилого віку та інвалідів; 
 Готелі,  хостели; 
 Поліклініки, амбулаторії, диспансери 
без стаціонару; 
 Спортивні зали, басейни, площинні 
спортивні споруди; 
 Клубні установи, центри дозвілля, 
танцювальні зали; 
 Позашкільні заклади; 
 Культові споруди; 
 Офісні приміщення (вбудовані); 
 Відділення, дільничні пункти міліції; 
 Поштові відділення, пункти 
телефонного та телеграфного зв’язку; 
 Відділення банків; 
 Житлово-експлуатаційні і аварійно-
диспетчерські служби; 
 Об’єкти пожежної охорони; 
 Кіоски, ятки, тимчасові павільйони 
роздрібної торгівлі і обслуговування 
населення; 
 Гаражі, вбудовані в житлові будинки; 
 Гаражі окремостоячі, боксові; 
 Гаражі манежного типу підземні; 
 Гаражі манежного типу наземні; 
 Майданчики для вигулу собак; 
 Майданчики для сміттєзбірників. 

2 Площа зони: 1,11  га 

3 Гранично допустима висота 
будівель: до 4 пов. 

4 
Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки : 

залежно від поверховості,  
45% - для 4 пов. 

5 
Максимально допустима 
щільність  населення  (для  
житлової забудови): 

залежно від розмірів ділянок,    
495 люд./га – для 4 пов. 

6 

Відстані від об'єкта,  який 
проектується,  до меж 
червоних ліній та ліній 
регулювання забудови: 

- для існуючої забудови - по межі 
червоної лінії 

- для нової згідно ДБН-360-92** 

7 

Вимоги  щодо  об'ємно-
просторового вирішення  (в  
тому числі щодо 
опорядження фасадів) 

- гармонійне поєднання 
архітектурно-просторового рішення 
проектованих об'єктів з існуючою 
забудовою, враховуючи принципи 
відеоекології та забудови в 
сформованому середовищі. 

 
- (ст.29 п.6, Закону України  «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності»)   

8 

Планувальні обмеження 
(зони  охорони  пам'яток  
культурної спадщини,  зони 
охоронюваного ландшафту,  
межі історичних ареалів,  
прибережні захисні смуги,  
санітарно-захисні та  інші  
охоронювані зони): 

- червоні лінії вулиць 
- нормативні розриви до інженерних 

мереж 
- передбачити нормативні побутові 

та пожежні розриви згідно ДБН 
360-92** 

 

9 

Мінімально    допустимі   
відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих 
будинків та споруд: 

залежно від функціонального 
призначення об’єктів у відповідності 
з побутовими, санітарними, 
протипожежними вимогами, п.3.13 
ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і 
ДСП-173; 

10 Охоронювані зони 
інженерних комунікацій: згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**; 

11 

Вимоги до необхідності  
проведення  інженерних  
вишукувань згідно   з   
державними  будівельними  
нормами  ДБН  А.2.1-1-2008  
"Інженерні вишукування для 
будівництва": 

виконати топогеодезичні та 
інженерно-геологічні вишукування; 
топогеодезичне знімання виконати із 
нанесенням інженерних мереж та 
погодженням їх з експлуатуючими 
службами. 

12 
 Вимоги  щодо  благоустрою  
(в  тому числі щодо 
відновлення благоустрою): 

 передбачити озеленення, посадку 
квітників, дерев, тощо. Передбачити 
влаштування зовнішнього 
освітлення. 

13 
Забезпечення умов 
транспортно-пішохідного 
зв'язку: 

Забезпечити під‘їзди та підходи до 
будівель, можливості проїзду 
пожежних машин. 

14 
Вимоги   щодо забезпечення  
необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту: 

  Забезпечити нормативну кількість 
машиномісць, згідно Зміни № 4 до 
ДБН 360-92**. 

15 Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини: 

- Відсутні 
 

16 
Вимоги   щодо   доступності  
мало мобільних груп 
населення 

  Облаштувати  територію, будівлі та 
споруди засобами,  що забезпечують 
доступність  мало мобільних груп 
населення.  
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 Містобудівні умови та обмеження використання  

земельних ділянок: 
(згідно переліку) 

Переважні, супутні та 
допустимі види забудови 
та іншого використання 

земельних ділянок 
Ж

-4
 

1 Назва зони: зона багатоповерхової квартирної житлової 
забудови (9-16 пов.) 

Переважні: 
 
 Багатоквартирні  житлові  
будинки 9(10)-16 поверхів  
 
Супутні: 
 
 Загальноосвітні школи; 
 Дитячі дошкільні заклади; 
 Магазини товарів першої 
необхідності, вбудовані і 
окремостоячі; 
 Заклади громадського 
харчування до 25 
посадочних місць, вбудовані 
і окремостоячі; 
 Аптеки; 
 Пошивочні ательє, 
ремонтні майстерні побутової 
техніки, перукарні, інші 
об’єкти побутового 
обслуговування; 
 Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять (вбудовані); 
 Приміщення для 
культурно-масової роботи і 
аматорської діяльності 
(вбудовані); 
 Майданчики дитячі, 
спортивні, відпочинкові, 
господарські; 
 Сквери, алеї; 
 Гостьові (тимчасові) 
автостоянки; 
 Квітники, палісадники; 
 Об’єкти і будівлі 
інженерної інфраструктури; 

 
Допустимі: 
 Окремостоячі 
багатоквартирні житлові 
будинки баштового типу без 
обмеження поверховості, з 
об’єктами обслуговування 
вбудовано-прибудованими. 
 Будинки-інтернати для 
людей похилого віку та 
інвалідів; 
 Готелі,  хостели; 
 Поліклініки, амбулаторії, 
диспансери без стаціонару; 
 Спортивні зали, басейни, 
площинні спортивні споруди; 
 Клубні установи, центри 
дозвілля, танцювальні зали; 
 Позашкільні заклади; 
 Культові споруди, 
каплиці; 
 Офісні приміщення 
(вбудовані); 
 Відділення, дільничні 
пункти міліції; 
 Поштові відділення, 
пункти телефонного та 
телеграфного зв’язку; 
 Відділення банків; 
 Житлово-експлуатаційні і 
аварійно-діспетчерські 
служби; 

2 Площа зони: 1,45  га, в т.ч. нової забудови – 0,92 га 

3 Гранично допустима 
висота будівель: 

Блакитна лінія - 54м відносно осі дороги, 
мансардний поверх допускається влаштовувати 
вище блакитної лінії, за умови, що карниз даху 
буде в рівень з нею. 
Максимальна висота - 15 поверхів; 
Підвал - допускається; 
Цокольний поверх - допускається; 
Мансарда - допускається 

4 

Максимально 
допустимий відсоток 
забудови земельної 
ділянки : 

залежно від поверховості, 
6% - для 9пов. 
4% - для 10 пов. 
6% - для 11 пов. 
19 % - для 12 пов. 
13% - для 13 пов. 
7% - для 15 пов. 
Загальний відсоток забудови  
- до 55% 

5 

Максимально 
допустима щільність  
населення  (для  
житлової забудови): 

залежно від поверховості, 
833 люд/га – для 12 пов. 

6 

Відстані від об'єкта,  
який проектується,  до 
меж червоних ліній та 
ліній регулювання 
забудови: 

- для існуючої забудови - по межі червоної лінії 
- для нової - згідно ДБН-360-92** 

7 

Вимоги  щодо  об'ємно-
просторового 
вирішення  (в  тому 
числі щодо 
опорядження фасадів): 

- гармонійне поєднання архітектурно-
просторового рішення проектованих об'єктів з 
існуючою забудовою, враховуючи принципи 
відеоекології та забудови в сформованому 
середовищі 
- (ст.29 п.6, Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності»)   

8 

Планувальні 
обмеження (зони  
охорони  пам'яток  
культурної спадщини,  
зони охоронюваного 
ландшафту,  межі 
історичних ареалів, 
прибережні захисні 
смуги,  санітарно-
захисні та  інші  
охоронювані зони): 

- червоні лінії вулиць 
- нормативні розриви до інженерних мереж 
- передбачити нормативні побутові та пожежні 

розриви згідно ДБН 360-92** 
 

9 

Мінімально    допустимі   
відстані   від   об'єктів,   
які проектуються, до 
існуючих будинків та 
споруд: 

в залежності від функціонального призначення 
об’єктів у відповідності з побутовими, 
санітарними, протипожежними вимогами, 
п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3, а також з 
врахуванням інсоляції 

10 
Охоронювані зони 
інженерних 
комунікацій: 

згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**, а також з 
врахуванням прокладки комунікацій згідно 
поперечних профілів вулиць передбачених ДПТ 

11 

Вимоги до необхідності  
проведення  
інженерних  
вишукувань згідно   з   
державними   
будівельними  нормами  
ДБН А.2.1-1-2008 
"Інженерні 
вишукування для 
будівництва": 

виконати топогеодезичні та інженерно-
геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням існуючих і 
передбачених ДПТ інженерних мереж та 
погодженням їх з експлуатуючими службами. 
 
 
 
 

12 

  Вимоги  щодо  
благоустрою  (в  тому 
числі щодо відновлення 
благоустрою): 

Не допускається здійснення забудови чи 
встановлення тимчасових споруд у внутрішніх 
дворах будинків.  Забезпечити  доступ осіб з 
обмеженими можливостями  в громадські 
будівлі; передбачити озеленення, посадку 
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Містобудівні умови та обмеження використання  
земельних ділянок:  
(згідно переліку) 

Переважні, супутні та 
допустимі види забудови 
та іншого використання 

земельних ділянок 

Ж
-5

-1
 

1 Назва зони: 

зона змішаної житлової забудови із 
вбудованими закладами обслуговування 
(від 6 до 12 пов. із окремими будівлями до 
15 пов., згідно рішення ДПТ) 

Переважні : 

 Багатоквартирні житлові 
будинки від 6-ти до 15-ти 
поверхів;  

 
Супутні: 
 
 Загальноосвітні школи; 
 Дитячі дошкільні заклади; 
 Магазини товарів першої 
необхідності, вбудовані і 
окремостоячі; 
 Заклади громадського 
харчування до 25 посадочних 
місць, вбудовані і 
окремостоячі; 
 Аптеки; 
 Пошивочні ательє, ремонтні 
майстерні побутової техніки, 
перукарні, інші об’єкти 
побутового обслуговування; 
 Приміщення для 
фізкультурно-оздоровчих 
занять (вбудовані); 
 Приміщення для культурно-
масової роботи і аматорської 
діяльності (вбудовані); 
 Майданчики дитячі, 
спортивні, відпочинкові, 
господарські; 
 Сквери, алеї; 
 Гостьові (тимчасові) 
автостоянки; 
 Квітники, палісадники; 
 Об’єкти і будівлі інженерної 
інфраструктури; 

 
Допустимі: 
 Окремостоячі 
багатоквартирні житлові 
будинки баштового типу без 
обмеження поверховості, з 

2 Площа зони: 1,21 га 

3 Гранично допустима висота 
будівель: до 15 пов. 

4 
Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки : 

залежно від поверховості, 
10% - для 6 пов. 
5% - для 7 пов. 
4% - для 8 пов. 
5 % - для 10 пов. 
5% - для 12 пов. 
5% - для 15 пов. 
Загальний відсоток забудови  
- до 34% 

5 
Максимально допустима 
щільність  населення   
(для  житлової забудови): 

 
залежно від поверховості, 
820 люд/га – для 9 пов. 
 

6 

Відстані від об'єкта,  який 
проектується,  до меж 
червоних ліній та ліній 
регулювання забудови: 

- для існуючої забудови по межі червоної 
лінії 

- для нової -  згідно ДБН-360-92** 

7 

Вимоги  щодо  об'ємно-
просторового вирішення  (в  
тому числі щодо опорядження 
фасадів): 

- гармонійне поєднання архітектурно-
просторового рішення проектованих 
об'єктів з існуючою забудовою, 
враховуючи принципи відеоекології та 
забудови в сформованому середовищі 

- (ст.29 п.6, Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності»)   

8 

Планувальні обмеження (зони  
охорони  пам'яток  культурної 
спадщини,  зони 
охоронюваного ландшафту,  
межі історичних ареалів,  
прибережні захисні смуги,  
санітарно-захисні та  інші  
охоронювані зони): 

- червоні лінії вулиць 
- нормативні розриви до інженерних 

мереж 
- передбачити нормативні побутові та 

пожежні розриви згідно ДБН 360-92** 
 

9 

Мінімально    допустимі   
відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих 
будинків та споруд: 

в залежності від функціонального 
призначення об’єктів у відповідності з 
побутовими,санітарними, проти-
пожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-
92**  та додатку 8.3. і ДСП-173; 

квітників, дерев, тощо; передбачити 
влаштування лавок, зовнішнього освітлення, 
смітників, відповідного обладнання 
майданчиків. 

 Об’єкти пожежної 
охорони; 
 Кіоски, ятки, тимчасові 
павільйони роздрібної 
торгівлі і обслуговування 
населення; 
 Гаражі, вбудовані в 
житлові будинки; 
 Гаражі окремостоячі, 
боксові; 
 Майданчики для вигулу 
собак; 
 Майданчики для 
сміттєзбірників; 
 Господарські будівлі на 
присадибній ділянці; 
 Будівлі для індивідуальної 
трудової діяльності (без 
порушення принципу 
добросусідства, санітарних і 
пожежних норм; 
 Теплиці, оранжереї. 
 

13 
Забезпечення умов 
транспортно-
пішохідного зв'язку: 

Забезпечити під‘їзди та підходи до будівель, 
можливості проїзду пожежних машин. 

14 

Вимоги   щодо  
забезпечення  
необхідною  кількістю  
місць зберігання 
автотранспорту: 

Забезпечити нормативну кількість 
машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-
92**. 

15 Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини: 

- Відсутні 
 

 16 

Вимоги   щодо   
доступності  мало 
мобільних груп 
населення 

Облаштувати  територію, будівлі та споруди 
засобами,  що забезпечують доступність  
мало мобільних груп населення. 



10 Охоронювані зони інженерних 
комунікацій: згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**; об’єктами обслуговування 

вбудовано-прибудованими. 
 Будинки-інтернати для 
людей похилого віку та 
інвалідів; 
 Готелі,  хостели; 
 Поліклініки, амбулаторії, 
диспансери без стаціонару; 
 Спортивні зали, басейни, 
площинні спортивні споруди; 
 Клубні установи, центри 
дозвілля, танцювальні зали; 
 Позашкільні заклади; 
 Культові споруди, каплиці; 
 Офісні приміщення 
(вбудовані); 
 Відділення, дільничні 
пункти міліції; 
 Поштові відділення, пункти 
телефонного та телеграфного 
зв’язку; 
 Відділення банків; 
 Житлово-експлуатаційні і 
аварійно-діспетчерські 
служби; 
 Об’єкти пожежної охорони; 
 Кіоски, ятки, тимчасові 
павільйони роздрібної торгівлі 
і обслуговування населення; 
 Гаражі, вбудовані в житлові 
будинки; 
 Гаражі окремостоячі, 
боксові; 
 Майданчики для вигулу 
собак; 
 Майданчики для 
сміттєзбірників; 
 Господарські будівлі на 
присадибній ділянці; 
 Будівлі для індивідуальної 
трудової діяльності (без 
порушення принципу 
добросусідства, санітарних і 
пожежних норм; 
 Теплиці, оранжереї. 

 

11 

Вимоги до необхідності  
проведення  інженерних  
вишукувань згідно   з   
державними  будівельними  
нормами  ДБН  А.2.1-1-2008  
"Інженерні вишукування для 
будівництва": 

виконати топогеодезичні та інженерно-
геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням 
інженерних мереж та погодженням їх з 
експлуатуючими службами. 

12 
 Вимоги  щодо   благоустрою  
(в  тому числі щодо 
відновлення благоустрою): 

 Не допускається здійснення забудови чи 
встановлення тимчасових споруд у 
внутрішніх дворах будинків.  Забезпечити  
доступ осіб з обмеженими можливостями  
в громадські будівлі; передбачити 
озеленення, посадку квітників, дерев, 
тощо; передбачити влаштування лавок, 
зовнішнього освітлення, смітників, 
відповідного обладнання майданчиків. 

13 
Забезпечення умов 
транспортно-пішохідного 
зв'язку: 

Забезпечити під‘їзди та підходи до 
будівель, можливості проїзду пожежних 
машин;  Влаштувати проїзди з існуючої 
вуличної мережі згідно будівельних норм. 

14 
Вимоги   щодо забезпечення  
необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту: 

  Забезпечити нормативну кількість 
машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 
360-92**. 

15 Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини: 

- Відсутні 
 

16 Вимоги   щодо   доступності  
маломобільних груп населення 

  Облаштувати  територію, будівлі та 
споруди засобами,  що забезпечують 
доступність  маломобільних груп 
населення.  
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Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок: 
(згідно переліку) 

Переважні, супутні 
та допустимі види 
забудови та іншого 

використання 
земельних ділянок 

   
  

   
  

   
  

   
   

   
   

   
  

   
  

Р
-3

 

1 Назва зони: 
 
рекреаційна зона озеленених територій 
загального користування  

Переважні: 
 

 парки, сквери, 
бульвари; 
 доріжки та алеї; 
 майданчики для 
відпочинку; 
 ігрові майданчики 
для дітей; 
 допоміжні будівлі і 
інфраструктура для 
відпочинку; 

 елементи дизайну, 
скульптурні 
композиції, об’єкти 
декоративно-
монументального 
мистецтва, малі 
архітектурні форми.  

 
Супутні: 

 
 дільничні пункти 
міліції;  
 громадські 
вбиральні;  
 парковки;  
 господарські 
споруди для 
обслуговування 
парку, скверу.  

 
Допустимі: 

 
 спортмайданчики; 
 пункти прокату 
ігрового і спортивного 
інвентаря; 
 комплекси 
атракціонів, ігрові 
зали; 
 танцмайданчики, 
дискотеки; 
 літні театри і 
естради; 
 підприємства 
громадського 
харчування (кафе, 
літні кафе, 
ресторани); 
 пункти надання 
першої медичної 
допомоги; 
 культові споруди; 
 кіоски, ятки, 
тимчасові павільйони 
торгівлі і 
обслуговування; 
 майданчики для 
вигулу собак. 

 

2 Площа зони: 
 
0,1 га 
 

3 Гранично допустима висота 
будівель: 

Переважних видів нової забудови не 
передбачається, 
Регламент не встановлено 

4 
Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки : 

Заборонено будь-яке будівництво капітальних 
будівель та споруд. 
 
 
Дозволяється встановлення тимчасових споруд 
загальною площею до 30м2, а також технічних 
інженерно-транспортних споруд. 

5 

Максимально допустима 
щільність  населення  (для 
житлової забудови), 
максимально допустима 
щільність забудови земельної 
ділянки (метрів корисної площі 
на 1га): 

6 

Відстані від об'єкта,  який 
проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання 
забудови: 

7 

Вимоги  щодо  об'ємно-
просторового вирішення  (в  
тому числі щодо опорядження 
фасадів): 

гармонійне поєднання архітектурно-
просторового рішення тимчасових споруд та 
інженерно-технічних споруд  з існуючою 
забудовою. 
- (ст.29 п.6, Закону України  «Про регулювання 
містобудівної діяльності»)   
 

8 

Планувальні обмеження (зони  
охорони  пам'яток  культурної 
спадщини,  зони охоронюваного 
ландшафту,  межі історичних 
ареалів, прибережні захисні 
смуги,  санітарно-захисні та  
інші  охоронювані зони): 

Передбачити нормативні санітарні та пожежні 
розриви згідно ДБН 360-92** та ДСП-173. 

9 

Мінімально    допустимі   
відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих 
будинків та споруд: 

у відповідності з побутовими, санітарними, 
протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-
92**  та додатку 8.3, а також з врахуванням 
інсоляції 

10 Охоронювані зони інженерних 
комунікацій: 

згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**, а також з 
врахуванням прокладки комунікацій згідно 
поперечних профілів вулиць передбачених ДПТ 

11 

Вимоги до необхідності  
проведення  інженерних  
вишукувань згідно   з   
державними   будівельними  
нормами  ДБН А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для 
будівництва": 

- виконати топогеодезичні та інженерно-
геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням існуючих і 
передбачених ДПТ інженерних мереж та 
погодженням їх з експлуатуючими службами. 
- виконати план таксації існуючих насаджень. 

12 
  Вимоги  щодо  благоустрою  (в  
тому числі щодо відновлення 
благоустрою): 

Огорожа. Встановлення огорожі - заборонено 
Озеленення: 
- на території необхідно передбачати 
максимальне збереження існуючих ландшафтів. 
- на території необхідно передбачати посадку 
дерев та кущів, а також посів газонної трави. 
- по осях пішохідних доріжок та алей 
передбачити посадку декоративних та рідкісних 
дерев. 
Сміттєвидалення: 
По доріжках, тротуарах, алеях, тощо - 
передбачити розміщення смітників. 
Планування: 
Забезпечити доступ осіб з обмеженими 
можливостями  в будівлі та по території. 
Елементи благоустрою: 
Передбачити влаштування лавок, зовнішнього 
освітлення, смітників, відповідного обладнання 
майданчиків. 



 

13 
Забезпечення умов 
транспортно-пішохідного 
зв'язку: 

Згідно ДБН 360-92** 
Обв'язко влаштувати понижуючі бордюри при 
виїзді з ділянки. 
Мінімальна ширина тротуарів - 1,5м; 
Мінімальна ширина доріжок -3,5м; 
Мінімальна ширина алей -6м; 
Мінімальна ширина бульварів -9м; 

14 
Вимоги   щодо  забезпечення  
необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту: 

згідно з ДБН 360-92** зм.4. 

15 Вимоги щодо охорони 
культурної спадщини: Максимальне збереження цінних ландшафтів. 

16 Вимоги   щодо   доступності  
мало мобільних груп населення 

Облаштувати  територію, будівлі та споруди 
засобами,  що забезпечують доступність  мало 
мобільних груп населення.  
Виконати благоустрій території та будівництво у 
відповідності  
ДБН В.2.2-17: 2006 

ін
де

кс
  

зо
н

и
  

 
 
 

Містобудівні умови та обмеження використання  
земельних ділянок: 

(згідно переліку) 

Переважні, супутні та 
допустимі види 

забудови та іншого 
використання 

земельних ділянок 

Т
Р

-2
 

1 Назва зони: 
зона транспортної інфраструктури (вулична 
мережа) 

 

Переважні : 

 проїзна  частина; 
 тротуари   
 розділювальні  і  

технічні  смуги; 
 велодоріжки; 
 лінії  громадського  

транспорту; 
 

Супутні : 

 засоби  регулювання  
вуличного   руху  
(дорожні  знаки,  
світлофори,  бар'єрне 
обладнання 

 засоби  освітлення  
вулиць; 

 підземні  інженерні  
комунікації  і  
споруди; 

 наземні  пішохідні  
переходи; 

 підземні  та  надземні  
пішохідні  переходи; 

 зупинки  громадського  
транспорту. 
 

Допустимі : 

 наземні  та  надземні  
інженерні комунікації; 

 озеленення  

2 Площа зони: 11,88 га  

3 Гранично допустима висота 
будівель: 

Заборонено будь-яке будівництво 
капітальних будівель та споруд. 
Дозволяється встановлення тимчасових 
споруд загальною площею до 30м2, а також 
технічних інженерно-транспортних споруд. 

4 
Максимально допустимий 
відсоток забудови земельної 
ділянки : 

5 
Максимально допустима 
щільність  населення  (для  
житлової забудови),  

6 

Відстані від об'єкта,  який 
проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання 
забудови: 

7 

Вимоги  щодо  об'ємно-
просторового вирішення  (в  тому 
числі щодо опорядження 
фасадів) 

гармонійне поєднання архітектурно-
просторового рішення тимчасових споруд 
та інженерно-технічних споруд  з існуючою 
забудовою. 
 
- (ст.29 п.6, Закону України  «Про 
регулювання містобудівної діяльності»)    
 

8 

Планувальні обмеження (зони  
охорони  пам'яток  культурної 
спадщини,  зони охоронюваного 
ландшафту,  межі історичних 
ареалів,  
прибережні захисні смуги,  
санітарно-захисні та  інші  
охоронювані зони): 

Передбачити нормативні санітарні та 
пожежні розриви згідно ДБН 360-92** та 
ДСП-173.  

9 
Мінімально    допустимі   відстані   
від   об'єктів,   які проектуються, 
до існуючих будинків та споруд: 

Згідно поперечних профілів вулиць 
передбачених ДПТ та у відповідності з 
побутовими, санітарними, протипожежними 
вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 
8.3. 

10 Охоронювані зони інженерних 
комунікацій: 

Згідно поперечних профілів вулиць 
передбачених ДПТ та згідно додатку 8.2 
ДБН 360-92** 
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Вимоги до необхідності  
проведення  інженерних  
вишукувань згідно   з   
державними   будівельними  
нормами  ДБН  А.2.1-1-2008  
"Інженерні вишукування для 
будівництва": 

- виконати топогеодезичні та інженерно-
геологічні вишукування; топогеодезичне 
знімання виконати із нанесенням існуючих і 
передбачених ДПТ інженерних мереж та 
погодженням їх з експлуатуючими 
службами. 
- виконати план таксації існуючих 
насаджень. 

розділювальних  і  
технічних  смуг; 

 рекламні  щити,  
установки,  розтяжки,  
тощо; 

 малі  архітектурні  
форми,  кіоски,  ятки; 

 тимчасові  стоянки  
автотранспорту; 

 тимчасові  стоянки  
для  велосипедистів; 

 споруди  АЗС  - 
тимчасово. 

 пішохідні бульвари. 

12 
Вимоги  щодо  благоустрою  (в  
тому числі щодо відновлення 
благоустрою): 

Озеленення: 
- вздовж проектованих вулиць необхідно 
передбачати максимальне збереження 
існуючих ландшафтів. 
- вздовж проектованих вулиць необхідно 
передбачати посадку дерев та кущів, а 
також посів газонної трави. 
Сміттєвидалення: 
Передбачити розміщення смітників вздовж 
вулиць. 
Планування: 
Забезпечити можливість руху осіб з 
обмеженими можливостями. 
Елементи благоустрою: 
Передбачити влаштування лавок, 
зовнішнього освітлення. 

13 Забезпечення умов транспортно-
пішохідного зв'язку: 

Згідно поперечних профілів вулиць 
передбачених ДПТ 

14 
Вимоги   щодо  забезпечення  
необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту: 

По житлових вулицях та проїздах 
дозволяється влаштування парковок 
паралельного типу. 

15 Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини: 

Максимальне збереження цінних 
ландшафтів. 

16 Вимоги   щодо   доступності  мало 
мобільних груп населення 

Облаштувати  територію, будівлі та споруди 
засобами,  що забезпечують доступність  
мало мобільних груп населення.  
Виконати благоустрій території та 
будівництво у відповідності  
ДБН В.2.2-17: 2006 
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1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо 
немає спеціальних вимог до існуючої забудови). 

 
2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли 

забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно 
відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних 
розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та 
погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань. 
 

 
3. Для будівель – пам‘яток архітектури допускається лише здійснення реставрації та реставрації з  

пристосуванням приміщень до нової функції. Дані роботи виконуються на підставі та згідно 
реставраційного завдання. 

 
4. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається 

згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. 
 

 
 



РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУ ТА ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ 
АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ 

 
Для коректного моделювання досліджуваної ділянки було проведено вимірювання 

інтенсивності на перехрестяхпр. Чорновола – вул. Липинського та вул. Липинського – 
вул. Замарстинівськав робочий день у ранковий пік. 

У транспортних потоках на перехресті переважають легкові автомобілі – 75%, частка 
вантажівок у потоці – 14%, автобусів – 1% (рис. 1). Через перехрестя проходить 20 
міських автобусних маршрутів та тролейбусний маршрут, що в сумі становить 10% всього 
потоку. 

 

 
Рисунок1. Склад транспортних потоків на перехресті 

 
Епюру інтенсивності з відповідними числовими значеннями наведено на рис. 2 (усі 

значення – фактична інтенсивність транспортних потоків в авто/год). Видно, що найбільш 
інтенсивними є потік на вул. Липинського (понад 1100 авто/год в одному напрямку) та 
потік по пр. Чорновола з центру Сумарна інтенсивність транспортних потоків на перехресті 
пр. Чорновола – вул. Липинського становить 3256 авто/год, а на перехресті вул. 
Липинського – вул. Замарстинівська –  2948 авто/год. 



 
 

Рисунок 2. Епюри інтенсивності транспортних потоків на перехрестях 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ПЕРЕХРЕСТІ 
 
Усі варіанти моделювання передбачають розміщення житлово-офісного кварталу з виїздами 

на пр. Чорновола, вул. Хімічну та вул. Замарстинівську. 
За пікового навантаження новий квартал генерує потік інтенсивністю 1000 авто/год та 

поглинає потік інтенсивністю 1000 авто/год, які є додатковим навантаженням до наявного руху. 
На усіх виїздах та заїздах до проектованого кварталу дозволено поворот праворуч, оскільки 

за дозволеного повороту ліворуч на заїздах/виїздах виникають значні черги. 
 
Варіант 1 – наявний стан організації дорожнього руху. 
Варіант не передбачає жодних змін в організації руху, окрім появи заїздів і виїздів до 

проектованого кварталу. 
 
Варіант 2. 
Варіант передбачає такі зміни на ділянці проектування: 
 перехрестя пр. Чорновола – вул. Липинського: 

- влаштування шляхопроводу для пропуску прямих потоків по вул. Липинського (відповідно до 
генерального плану); 
перехрестя вул. Липинського – вул. Замарстинівська: 

- влаштування додаткової фази регулювання для пропуску потоку, який повертає ліворуч з вул. 
Липинського на вул. Замарстинівську (в напрямку вул. Лінкольна); 

- зміщення трамвайних колій відповідно до проекту реконструкції вул. Замарстинівської; 
перехрестя вул. Замарстинівська – вул. Хімічна: 

- влаштування двостороннього руху по вул. Хімічній; 
- влаштування світлофорного регулювання на перехресті; 

перехрестя пр. Чорновола – вул. Хімічна: 
- влаштування двостороннього руху по вул. Хімічній; 
- розширення вул. Хімічної до трьох смуг руху (від вул. Ставової до пр. Чорновола); 
- влаштування правоповоротної смуги на пр. Чорновола для повороту праворуч на вул. Хімічну; 
- заборона повороту ліворуч з пр. Чорновола на вул. Хімічну. 

 
Варіант 3. 
Варіант передбачає влаштування світлофорного регулювання на кільцевому перехресті пр. 

Чорновола – вул. Липинського. Інші зміни – як у варіанті 2. 
 
 

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПЕРЕХРЕСТЯ 
 

Моделювання роботи перехрестя за різних варіантів організації дорожнього руху проведено 
у середовищі VISSIM. Для цього з використанням відкаліброваних підоснов з проектом ОДР у 
модель було закладено геометричні параметри перехрестя, інтенсивність та склад транспортних 
потоків, їх розподіл за напрямками, місця розташування світлофорів та режим їх роботи. Також 
було закладено маршрути громадського транспорту (рис. 3-5). 

 

 
Рисунок 3. Модель наявного стану 
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Рисунок 4. Модель з шляхопроводом 

 

 
Рисунок 5. Модель регульованого кільця 

 
Результатом моделювання є: 

- середня затримка транспортних засобів за найбільш інтенсивними напрямками руху; 
- сумарна затримка транспортних засобів за найбільш інтенсивними напрямками руху; 
- довжина черги перед кожнимвиїздом на кільце; 
- кількість транспортних засобів, що проїжджають досліджувану ділянку. 

Робота перехрестя моделювалась протягом однієї години. Оскільки кожна імітація є 
випадковим процесом, то для усереднення результатів моделювання було виконано по 
10 імітацій для кожного з варіантів.Усереднені результати моделювання наведено в табл. 1-3. 
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Таблиця 1. Кількість транспортних засобів, що проїжджають перехрестя 

Вихід перехрестя 
Інтенсивність транспортних потоків, авто/год 
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Чорновола (в центр) 1406 1498 1428 
Хімічна (в центр) 406 355 334 
Липинського (в центр) 652 652 634 
Чорновола (з центру) 609 668 567 
Замарстинівська (з центру) 484 776 750 
Липинського (з центру) 1248 1532 1401 
Замарстинівська (в центр) 201 457 449 

Всього: 5006 5939 5563 
Таблиця 2. Затримки транспортних засобів на перехресті 

Варіант Напрямок 
Середня 

затримка, с 
Інтенсивність, 

авто/год 
Загальна 

затримка, с/год 

н
ая

вн
и

й 
ст

ан
 Чорновола (з центру) 184,5 320 59 083 

Чорновола (в центр) 227,3 218 49 606 
Липинського (з центру) 229,9 257 59 049 
Липинського (в центр) 198,2 340 67 295 
Чорновола – Липинського 184,2 339 62 357 
Липинського - Чорновола 225,4 368 82 917 

Всього: 1841 380 306 

ш
л

я
хо

п
р

ов
ід

 

Чорновола (з центру) 51,4 340 17 442 
Чорновола (в центр) 43,1 283 12 169 
Липинського (з центру) 24,6 450 11 062 
Липинського (в центр) 31,9 367 11 701 
Чорновола – Липинського 93,2 370 34 510 
Липинського - Чорновола 102,0 336 34 313 

Всього: 2146 121 196 

р
ег

ул
ьо

ва
не

 
к

іл
ьц

е 

Чорновола (з центру) 170,6 325 55 419 
Чорновола (в центр) 77,3 275 21 269 
Липинського (з центру) 208,5 370 77 096 
Липинського (в центр) 175,5 356 62 464 
Чорновола – Липинського 161,7 337 54 461 
Липинського - Чорновола 182,3 329 60 050 

Всього: 1992 330 758 
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Таблиця 3. Черги транспортних засобів перед виїздом на кільце 
Параметр Підхід перехрестя Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Середня 
черга, м 

Чорновола (з центру) 385,2 6,0 231,2 
Липинського (в центр) 289,0 57,2 235,8 
Чорновола (в центр) 217,8 18,6 53,0 
Липинського (з центру) 201,4 18,8 187,4 

Максимальна 
черга, м 

Чорновола (з центру) 519 111 518 
Липинського (в центр) 519 452 512 
Чорновола (в центр) 257 183 186 
Липинського (з центру) 219 169 215 

 
 
 

ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ПЕРЕХРЕСТІ  
 

Для порівняння варіантів організації дорожнього руху було введено критерії, які дають 
змогу оцінити зручність схеми ОДР для різних учасників руху (пішоходи, велосипедисти, 
пасажири, транспорт), можливість її оперативного коригування за зміни інтенсивності 
транспортних потоків тощо. Результати порівняння подано в табл. 4.Показники 1-5(якісні) 
оцінюються за двобальною шкалою, причому 0 – показник для варіанту є гіршим, 1 – кращим. 
Показники 6-7(кількісні) оцінюються за трибальною шкалою на основі результатів 
моделювання, причому – 2 – найкращий результат, 1 – результат який є гіршим від найкращого 
не більше ніж на 15%, 0 –інші результати. 

 
Таблиця 4. Порівняння варіантів організації дорожнього руху на перехресті 

№ 
з/
п 

Критерій 
Варіант 1 
(наявний 

стан) 

Варіант 2 
(шляхопровід

) 

Варіант 3 
(регульоване 

кільце) 

1 
Безпека перетину пішоходами 
проїзної частини 

0 0 1 

2 
Можливість велосипедного 
руху 

1 1 1 

3 Безпека велосипедного руху 0 0 1 

4 
Можливість перерозподілу 
пропускної здатності у разі 
коливання інтенсивності руху 

0 0 1 

5 Витрати на реконструкцію 1 0 0 

6 

Пропуск наявної інтенсивності 
(з урахуванням потоку який 
генерує та поглинає 
проектований квартал) 

0 2 1 

7 
Сумарна затримка 
транспортних засобів на 
перехресті 

0 2 0 

8 
Черги на підходах до 
перехрестя 

0 2 0 

Всього: 2 7 5 
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ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОДЕЛЮВАННЯ 
 

1. Встановлено, що функціонування ділянки дослідження найбільше лімітує перехрестя пр. 
Чорновола – вул. Липинського. При цьому влаштування світлофорного регулювання або 
шляхопроводу вирішує проблему з дорожнім рухом на цьому перехресті. 

2. Регульовані перехрестя пр. Чорновола – вул. Хімічна та вул. Липинського – 
вул. Замарстинівська мають резерв пропускної здатності за трифазного регулювання. При 
цьому на перехресті вул. Липинського – вул. Замарстинівська обрано таку схему регулювання, 
за якої можна безконфліктно пропускати лівоповоротний потік з вул. Липинського на 
вул. Замарстинівську (в напрямку центру), що дасть змогу додатково розвантажити перехрестя. 

3. Для моделювання громадського транспорту використано моделі великих автобусів, які 
рухаються з інтервалами, які є зараз, коли маршрути переважно обслуговуються малими 
автобусами і частка громадського транспорту в транспортних потоках становить 10%. 
Відповідно, це є резервом моделі, оскільки після заміни малих автобусів великими частота їх 
курсування (тобто, їх кількість) за тієї ж провізної здатності буде нижчою. 

4. Заїзди і виїзди до проектованого кварталу потрібно робити лише з дозволеними правими 
поворотами, оскільки за дозволеного повороту ліворуч на заїздах/виїздах виникають значні 
черги. 

5. Зважаючи на результати моделювання та витрати на реконструкцію досліджуваної 
ділянки, найбільш раціональним є використання варіанту організації дорожнього руху з 
регульованим кільцем на перехресті вул. Липинського – вул. Замарстинівська на першому етапі 
та будівництво шляхопроводу на другому етапі. 

 
Основні техніко - економічні показники детального плану території 

 
 

 
Назва показників 

 

 
Одиниця 
виміру 

Існуючий стан 

 
 

Проектний 
стан 

На перспективу 
 

Територія ДПТ 
 га/% 23,3/100  

23,3 23,3 

Територія житлової садибної 
забудови га/% 1,9/8,2  

1,55 - 

Територія житлової 
багатоквартирної забудови га/% 0,85/3,6 3,28 5,81 

Територія громадської та 
комерційної забудови га/% 10,5/45,06 7,58 4,62 

Територія виробничих та 
складських об`єктів  0,53/2,27 - - 

Територія озеленення загального 
користування га/% 0,31/1,33 0,31 0,39 

Площа вулиць та проїздів в 
червоних лініях га/% 8,36/35,88 11,88 12,28 

Територія об`єктів інженерної 
інфраструктури га/% 0,05/0,21 0,073 0,073 

Площа житлової забудови м2 100 000 104000 254 800 
Загальна площа громадської  
забудови м2 19 500  85 600 

Кількість квартир шт. 300 1400 2800 
Кількість готельних номерів шт. - 590 590 
Кількість машино-місць (для 
громадської забудови) шт.            - 

 
370 400 

Кількість машино-місць (для 
житлової забудови) шт. - 

 
880 1760 
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