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Детальний план території, обмеженої вул.Т.Шевченка, вул.професора Ковалика, 
залізничною колією,  розроблено на замовлення Управління архітектури та урбаністики 
Департаменту містобудування Львівської міської ради авторським колективом АПМ-2.  

Проект розроблено, згідно діючих норм і правил. 

Головний архітектор проекту ________________ П.Крупа 

Проект розроблено авторським колективом в наступному складі: 

Архітектори: кер. групи Н. Грабчак  

 О.Дідула, О.Бадунь, М.Горбань 

Автори розділів ___________________  

Інженерні мережі:  М.Мінков 

Транспорт, вулиці, дороги: кер. групи                   С.Фіалковський 

ІнженернІнженерні мережіа підготовка 

території 

кер. групи                  в. 

інж. 

          А.Дорохін. 

Залигаєв 

 
СКЛАД ПРОЕКТУ 

  Пояснювальна записка.  

  Графічні матеріали:  

1. Схема розміщення кварталу в структурі міста б/м 

2. 
План існуючого використання території, суміщений зі схемою 
планувальних обмежень 

М 1:2000 

3. Опорний план М 1:2000 

4. Проектний план з планом червоних ліній М 1:2000 

5.* План червоних ліній  М 1:2000 

6.      Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:2000 

7.*     Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:2000 

8.*      Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:2000 

9.      Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200 

10.* Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту М 1:2000 

 Додаткові графічні матеріали:    

11. Схема об’ємно-просторового вирішення забудови б/м 

12.  Функціональне зонування території б/м 

*  —  розробляються після попереднього погодження загальних проектних рішень 
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1. Підстава для розроблення Детального плану території. 

2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов. 

3. Оцінка існуючої ситуації 

 3.1. Стан навколишнього середовища; 

 3.2. Використання території; 

 3.3. Характеристика будівель; 

 3.4.  Характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини; 

 3.4.Характеристика інженерного обладнання; 

 3.5. Характеристика транспорту; 

 3.6. Характеристика озеленення і благоустрою; 

 3.7. Характеристика планувальних обмежень. 

4. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення та структура забудови. 

5. Характеристика видів використання території. 

6. Пропозиції щодо режиму забудови території. 

7. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та 
обмеження. 

8. Основні принципи планувально-просторової організації території. 

 8.1. Планувальна структура та функціональне зонування території; 

 8.2. Сиситема об’єктів  обслуговування громадського центру. 

 8.3. Житлова забудова. 

 8.4. Сиситема обслуговування населеня, розміщення основних об’єктів  обслуговування; 

 9. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і   
пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок. 

 9.1.Вулична мережа; 

 9.2.Громадський транспорт;   

 9.3.Гаражі та автостоянки; 

 9.4.Організація пішохідного руху; 

 9.5. Зовнішній транспорт. 

10. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд. 

11. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного   простору. 

12. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

13. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану та охорони навколишнього середовища.  

14. Заходи щодо реалізації Детального плану, на етап від 3 до 7 років. 

15. Техніко-економічні показники. 

16. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 

 16.1. Вплив надзвичайних ситуацій, небезпечних об’єктів та природних  факторів 
на проектований квартал; 

 16.2. Захист населення; 

 16.3. Оповіщення населення; 

 16.4. Протипожежне забезпечення; 

 16.5. Захист території від небезпечних  геологічних процесів; 

 16.6. Заходи сейсмічної безпеки; 

 16.7. Засоби захисту працюючого персоналу і населення; 

 

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 
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1.ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

 Детальний план території, розроблений на замовлення Управління архітектури  та 

урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради, на підставі Рішення 

виконкому Львівської міської ради № 1293 від 29.12.2016  р. 

У проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови 

території, орієнтовною площею 35.2 га.  

Розрахунковий термін реалізації ДПТ –10 років, в тому числі 1-ша черга – 3-7 років. 

 

У проекті враховані: 

 основні рішення генплану м. Львова, затвердженого Ухвалою Львівської міської 

ради від 30.09.2010р.; 

 рішення плану зонування території м.Львова (Шевченківський адміністративний 

район),  затвердженого Ухвалою Львівської міської ради №4657 від 21.05.2015р. 

 ухвала Львівської міської ради № 1158 від 26.01.12. Про затвердження переліку 

земельних ділянок, призначених для родажу у власність або для права оренди на 

земельних торгах (аукціонах). (п. 1.1.) 

 

Проект розроблений у відповідності із: 

 Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

 ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 

 ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів»; 

 ДБН В.2.3-5- 2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 

затвердження детального плану території». 

 

Проект розроблений, у відповідності із Завданням, затвердженим, начальником 

Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради 

Ю.Чаплінським. 
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2.СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ   

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ 

Район розміщення ділянки відноситься до II В-3 кліматичної підзони, фізико-

географічного районування України. Переважаючі вітри - північно-західні, вітровий район - 

III. Найбільш сильні вітри спостерігаються в січні місяці - 3,6-3,8 м/с. Протягом року, 

випадає 798 мм опадів, сніговий район - III. Снігове навантаження - 680 Па. 

Сейсмічність району до 6 балів. 

Середньорічна відносна вологість повітря - 65-68%. Середньорічна температура 

повітря - 6,8° С. 

Рельєф ділянки рівнинний, спланований. 

Відмітки коливаються в межах від 306,8 м  до 314.5м. 

Локальні ухили рельєфу обумовлюють напрямок водостоків з території  на 

південний-схід в сторону залізничної колії. 

Територія, на яку розробляється проект Детального планування території, 

знаходиться у західній частині м. Львова,  і обмежена: 

 на півночі – вул.Шевченка; 

 на сході – житловими кварталами по вул.Шевченка; 

 на півдні – залізничною колією; 

 на заході – вул.Шевченка (боковою), що відділяє промзону від ділянки проектування. 

Ділянка попередньо передбачалася для формування громадського та культурного 

підцентру житлового району «Рясне». У якому передбачалось розміщення об’єктів 

соцкультпобуту ра йонного значення. Однак будівництво об’єктів  громадського центру так 

і не було розпочато,  а відтак і формування центру. Сьогодні спостерігається недостатній 

рівень забезпеченості об’єктами обслуговування району, таким як  спортивні, культурні та  

лікарняні заклади (поліклініки). Невпорядкована торгівля об’єктами сільськогосподарської 

продукції через відсутність благоустроєного ринку. Бракує озеленених території 

загального користування, тощо. 

Враховуючи розвиток житлової функції в районі, спостерігається гостра 

перенасиченість (майже в двічі по даних на кінець 2013 р) існуючих та відсутність нових 

дошкільних навчальних закладів. 

Наявність новобудови і будівництва нових житлових багатоквартирних будинків 

потребує уточнення містобудівної документації з метою:  

 Забезпечення комплексної забудови території та формування громадського центру 

житлового району в ув'язці з існуючою  та проектованою забудовою; 

 Визначення граничних параметрів щодо співвідношення територій громадського та 

житлового призначення в межах проекту; 

 Уточнення та функціонального зонування території Шевченківського району та 

взаємоув'язка територіальних підзон в межах опрацювання ДПТ. 
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3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 

3.1. Стан навколишнього середовища 

Стан навколишнього середовища є важливим елементом комфортних умов для 

розвитку громадського центру. 

На даний час ускладнений необхідністю ув’язки проектованих об’єктів громадського 

центру та об’єктів сформованих існуючою містобудівною ситуацією, які потребують різних 

"умов кофортного перебування" 

Зокрема, істототний негативний вплив а створюватимуть існуючі об’єкти південної 

частини території, що примикає до залізничної колії зайнята об’єктами комунального 

призначення, енергетики,  виробництва. 

Дані об'єкти створюють негативний вплив на середовище та обмеження для 

розміщення житлової та громадської забудови тому токе розміщення потребує як 

планувальних так і технологічних рішень. 

Планувальні обмеження нанесені на листі №2."План існуючого використання 

території, суміщений зі схемою планувальних обмежень" 

3.2. Використання території 

На території, охопленій детальним планом, розташовані об’єкти житлового, 
громадського, виробничого призначення, сільськогосподарського використання. 

а) території магістральної вуличної мережі, обмеженої затвердженими червоними лініями; 

б) території житлової забудови — по  вул.Ковалика, Шевченка; 

в) гаражний кооператив «Залізничник»; 

г) трансформаторна підстанція 110 кв; 

д) ділянка ТзОВ «Тригал» з під’їзними коліями (складування сипучих будматеріалів); 

е) територія УАПЦ Пресвятої Трійці. 
 
3.3. Характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом). 

На сьогоднішній день територія, охоплена ДПТ не має чіткої планувальної структури, 
не впорядкована, з низьким рівнем благоустрою. Частина території зайнята садибною 
житловою забудовою ( вул.Ковалика). Вздовж вул.Шевченка розташовано кілька будівель 
різного технічного стану  1-2х поверхів та багатоквартирні. 

По вул.Шевченка забудований 16-ти поверховий житловий будинок та ведеться 
будівництво комплексу будинків готельного типу (ТзОВ «Каньйон»). 

Донедавна єдиною  висотною домінантою була церква Пресвятої Трійці, біля церкви 
розмізений капітальний 3-х поверховий житловий будинок. 

На території гаражного кооперативу розташовані металеві гаражі в кількості 850 шт. 

Характеристика будівель 

№ Тип забудови кількість квартир 
кількість садиб 

Технічний стан 

1 Садибна житлова забудова 17  задовільний 

2 16-ти поверховий житловий будинок 105 новобудова 

3 12-ти поверхові будинки гот. типу 179 новобудова 

4 Малоповерхові блоковані будинки 5 задовільна 

Об’єкти комерційного призначення (кіоски, господарсько-побутовий ринок ТзОВ 
«Ліокс») – тимчасові споруди. 
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3.4.  Характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-
культурної спадщини; 

Територія для якої розробляється детальний план, не потрапляє в межі історичного 
ареалу міста Львова. Об'єкти культурної спадщини на території відсутні. 

 

3.5. Характеристика інженерного обладнання. 

На території розташована Електрична підстанція ПС-110/25/6кВ "Львів-9(Клепарів)" 

(два трансформатори по 25 МВА і два трансформатори по 40 МВА).  

Крім живлення міста, дана підстанція використовується як тягова для львівської 

залізниці — 25 кВ.  

Високовольтні повітряні  лінії електропередач: ЛЕП 110 кВа, 35 кВа та лінії 

електропередач 10  кВа 

Основні комунікації, вода , газ, кабелі зв’язку, каналізації та силові кабелі проходять  в 

межах коридору червоних ліній магістральної вул. Шевченка. 

Крім того інженерні мережі частково проходить в коридорах  затверджених червоних 

ліній на території. 

Наявність інженерних мереж та їх точна локалізація, підлягають уточненню і 
погодженню із експлуатуючими службами на наступних стадіях проектування. 

 

3.6. Характеристика транспорту. 

Район примикає до магістральної вулиці Шевченка, по якій проходять маршрути 

громадського транспорту т(автобуси), що слугують району «Рясне» з іншими районами та 

центром міста. 

По магістральній вул. Шевченка відбувається рух позаміських автобусів Яворівського 

напрямку. 

Рух вантажного транспорту відбувається по магістральній вул.  Шевченка та 

промисловій вул.Шевченка (бічна). 

 
 

3.7. Характеристика озеленення і благоустрою. 

Зелені насадження загального користування на території відсутні. 

Зелені насадження обмеженого користування розташовані на присадибних ділянках, 

території церкви. 

Значні території зайняті городами (узаконеними та не узаконеними) пустирями, 

порослими чагарниками. 

У східній частині території, на куті вул.Шевченка – Бузкова, розташована групова 

посадка дерев. 

 
3.8. Характеристика планувальних обмежень. 

Планувальними обмеженнями на території розроблення ДПТ є: 

–  охоронні зони інженерних мереж та споруд; 

– червоні лінії вулиць та межі землекористування; 

– зона шумового дискомфорту від ПС – Л9 – 300м; 

– сзз гаражного кооперативу – 50м; 

– озз від залізниці  - 100м. 

Планувальні обмеження та сзз від даних об’єктів нанесені на листі №2."План 

існуючого використання території, суміщений зі схемою планувальних обмежень" 
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4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, 

РОЗМІЩЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ. 

Згідно плану зонування території м.Львова наведено перелік функціональних зон які  
формують територію: 

1. Громадські зони 

 Г–2  –   торгово-ділові  зони  місцевого значення. —  виділені для забезпечення 
правових умов формування місцевих (локальних) центрів з широким спектром 
комерційних і обслуговуючих функцій, орієнтованих на задоволення повсякденних і 
періодичних потреб населення.  

 Г–3-1  –   зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл — 
призначаються  для  розташування  дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.   

 Г-4  –  зона культурних, спортивних та релігійних установ.  — призначаються  
для  розташування  великих  спортивно-видовищних  комплексів,  концертних  залів,  
театрів,  кінотеатрів,  стадіонів  тощо. 

 Г-6  – торговельні  зони.  — призначаються  для  розташування  магазинів,  

торговельних  центрів,  ринків.  

2. Ландшафтні зони 

 Р-3 – рекреаційні  зони  озеленених  територій  загального  користування.  
Призначаються  для  повсякденного  відпочинку  населення  і  включають  парки,  сквери,  
сади, бульвари,  міські  ліси,  водойми,  лугопарки,  лісопарки,  гідропарки, меморіальні  
парки. 

3. Транспортні зони 

 ТР-1 – зони  транспортної   інфраструктури    (об’єкти  зовнішнього  транспорту). 

 ТР -2  –   зони  транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа,  території 
вулиць, майданів (у межах червоних ліній)  доріг.  

4. Інженерної інфраструктури 

 ІН - 1  –  об’єкти  електромережі;  трансформаторні  і  розподільчі  підстанції,  
повітряні  і  кабельні  лінії  електропередачі,  господарські  споруди  для  обслуговування  
системи. 

5. Комунально складські 

 КС-5  – зона передбачена для підприємств та споруд ІV-V класу шкідливості, 
які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу,  вібрації і інших явищ, які можуть вплинути на 
навколишнє середовище. Перелік дозволених видів діяльності в єдиній зоні можливий 
тільки при  умові  забезпечення  нормативних  санітарних  вимог. 

6. Житлові зони 

 Ж-1 – зона  садибної  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.  

 Ж-3 – зона  багатоповерхової    житлової   забудови.  —  виділена для 
забезпечення правових умов формування кварталів багатоквартирних житлових будинків 
переважно 5-9  поверхів з високою щільністю забудови. 

  Ж-4 – зона  багатоповерхової  житлової  забудови  —  виділена для формування 
кварталів багатоквартирних житлових будинків 10 -16 поверхів.  

 Конкретні граничні параметри кожного проектованого об'єкту, у випадку його 
відхилення від рішення ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, уточнення 
поверховості, благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними 
розрахунками, з відповідною ув'язкою із рішеннями ДПТ.  У випадку необхідності, у 
затверджений ДПТ, можуть бути внесені зміни, у встановленому законодавством порядку. 



8 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ. 

 Дозволені види та їх характеристика мають відповідати затвердженій містобудівній 

документації та відповідно встановленим нею правилам використання території. 

 В житлових зонах Ж-3 та Ж-4 дозволений повний спектр послуг місцевого значення 

і окремих об’єктів загальноміського значення, (в тому числі прибудованих) некомерційних 

комунальних підприємств, дитячих дошкільних закладів, а також майданчики для 

відпочинку, ігор, спорту, сквери.   

 Торговельні і обслуговуючі підприємства місцевого значення повинні відповідати 

вимогам завантаження, організації під’їздів і паркування. 

 Для максимального зменшення негативного впливу на прилеглі райони види 

використання  повинні  відповідати  вимогам щодо допустимого рівня шкідливих викидів і 

захисту навколишнього середовища, для яких вимагається організація санітарно-захисних  

зон  радіусом 100 м і 50 м  від  джерел шкідливого впливу, в залежності від класу 

підприємства. 

ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану та плану зонування міста 

на новому рівні містобудівної документації, пов'язаному із більшою деталізацією 

містобудівного планування території та проектних рішень, враховуючи існуючу 

містобудівну ситуацію що склалася та необхідність приведення її у відповідність до 

містобудівної документації.  

Зміна параметрів та цільового призначення ділянок повинна відбуватись у 

відповідності до  чинного законодавства та даного ДПТ. 

6.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ. 

Територію, визначену Детальним планом для містобудівного освоєння, слід  

використовувати за функціональним призначенням. 

Рішення Детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при 

прийнятті рішень органів самоврядування міської ради  щодо  використання територій, 

розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації 

містобудівної документації на наступних стадіях проектування. 

На територіях існуючої забудови, функціональне використання яких не відповідає 

затвердженій містобудівній документації, а також  такихі,  на яких не забезпечуються 

необхідні містобудівні умови (санітарні, протипожежні, побутові), встановлюється 

особливий  обмежений вид містобудівного освоєння  – “статус невідповідності”, яким не 

дозволяється нове будівництво та реконструкція з добудовою. Такі території можуть 

використовуватись за існуючим цільовим та функціональним до часу приведення їх у 

відповідність до затвердженої містобудівної документації. 

Об’єкти нерухомості, що розташовані між червоними лініями, запланованими  для 

прокладки транспортних і інженерних комунікацій, та/або мають “статус невідповідності”, 

можуть відчужуватись, на користь органів місцевого самоврядування в порядку, 

встановленому законодавством. 

7. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ. 

Враховуючи містобудівну ситуацію, що склалася на ділянці проектування, а також 

рішення ДПТ щодо функціонального використання — встановлено уточнення щодо виду 

використання території, за територіальним зонуванням.   

Характеристика зон, переважні, супутні та дозволені види  використання території, 

характеристика об’єктів забудови, містобудівні умови та обмеження подані в  Додатку до 

детального плану території обмеженої вул.Т.ШЕВЧЕНКА, вул.ПРОФЕСОРА 

КОВАЛИКА, ЗАЛІЗНИЧНОЮ КОЛІЄЮ. Функціональне зонування території. 
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8.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

8.1. Планувальна структура та функціональне зонування території 

Згідно генплану м.Львова, територія в межах ДПТ  резервувалася для формування 

громадського центру житлового району Рясне – 1. 

Аналіз існуючої містобудівної ситуації показує, що не вся територія, передбачена 

генпланом для формування громадського центру, може бути  використана під об’єкти 

громадського призначення. 

Частина території зайнята садибною житловою забудовою (вул.Ковалика) з  

присадибними ділянками. Південна частина в межах ДПТ зайнята об’єктами транспорту , 

комунального та виробничого призначення і знаходиться в межах СЗЗ від залізниці. 

Решта території – землі сільськогосподарського призначення з окремими об’єктами 

житлового та громадського призначення. 

Тому завданням ДПТ було уточнення рішень генплану з врахуванням ситуації, що 

склалася, максимальним використанням вільної від забудови території для розміщення 

об’єктів громадського призначення. 

Планувальна структура, що закладається у межах ДПТ, передбачає формування 

трьох кварталів, різних за своїм, різних за своїм функціональним призначенням, за 

переважними видами використання територій та об’єктів, що на них розташовані. 

У східній частині території формується квартал переважно  житлової забудови на 

базі  існуючого кварталу садибної забудови та проектованого кварталу багатоповерхової 

забудови з реконструкцією уже збудованих готелів в житловий фонд. Територія обмежена 

вул.Шевченка, Ковалика та Проектованою. 

Південна частина території ДПТ, вздовж залізничної колії, зайнята територією ПС-Л-

9, гаражним кооперативом та виробничо-складською територією ТзОВ «Тригал», формує 

квартал з переважною функцією комунально-складського та виробничого призначення. 

Квартал доповнюється автостанцією Яворівського напрямку та об’єктом обслуговування  

транспорту (СТО). 

Третій квартал, обмежений вул.Шевченка та вул.Проектованою, формується 

об’єктами обслуговування, що формують громадський центр району. Композиційними та 

висотними домінантами даного кварталу є церква Пресвятої Трійці УАПЦ та 17-ти 

поверховий житловий будинок. 

В межах центру передбачається розміщення об’єктів, необхідних для  задоволення 

потреб мешканців району Рясне 1 в повноцінному обслуговуванні та відпочинку. 

Перелік об’єктів та їх ємкість подана  в таблиці «Об’єкти обслуговування», розділ 8,2. 

З метою ефективного використання території та  цікавого об’ємно-просторового 

формування простору, громадський центр формується багатофункціональними 

комплексами, згрупованими об’єктами з спорідненими функціями, а саме: 

- спортивно-розважальний комплекс, що включає об’єкти спорту, клубні приміщення, 

відео зали. 

- лікувальний комплекс, що включає поліклініку та швидку допомогу та споріднені 

об’єкти обслуговування. 

В межах громадського центру передбачається розміщення дитячої дошкільної 

установи, об’єднаної з  початковою школою, призначена для обслуговування житлового 

кварталу по вул.Ковалика. 

В південно-західній частині кварталу, навпроти проектованої автостанції 

резервується територія для розміщення ринку сільгосппродукції. 

В північні частині кварталу, перед комплексом церкви  та спортивно-розважальним 

комплексом передбачається створити зону відпочинку – сквер, який буде поєднаний 

спортивною зоною. 
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8.2 Система об'єктів обслуговування громадського центру. 

Обслуговування буде здійснюватись інфраструктурі проектованого громадського 
центру, а також в об’єктах закладених в затвердженій містобудівній документації.  

Розрахунок забезпечення об’єктами обслуговування та необхідними територіями:  

Об’єкти періодичного обслуговування громадського центру 

розрахунок для району вцілому, на кількість мешканців  23,5 тис. 

№
п.
п 

Установи, підприємства, 
споруди Одиниця 

виміру 

Нормативн
а величина 

на 1000 
мешк. 

Ємкість 
об’єкту 

Площа 
ділянки 

1. Поліклініка Відв. за зміну 24 564 0,56 га 

2. Підстанція швидкої 
медичної допомоги 

Авто 
1 авто на 

10 тис. люд 
3 0,1 га 

3. Спортивні зали 
загального користування 

м.кв. площі 
підлоги 

98 х 50% 
100% 

=49 м.кв. 
1151,5 

Не 
нормується 

4. Басейни плавальні м.кв. площі 
водного 

дзеркала 

48 х 45% 
100% 

=21.6 м.кв. 
507,6 

За завд. на 
проект. 

5. Кінотеатри, відео зали 
Місць 

12 х 40% 
100% 
=4.8 

113 -ІІ- 

6. Клубні установи  та 
центри дозвілля 

Кількість 
відвідувачів 

35 х 40% 
100% 
=14 

329 -ІІ- 

7. Ринки м.кв. торгової 
площі/ місць 

24 564/ 94 0,8 га 

8. Озеленені території 
загального користування 
(парки, сади, сквери, 
бульвари) 

м² 6  15 га* 

Примітки: * вказана площа необхідна по району в цілому. В межах центру озеленені 
території загального користування (сквер та бульвари) становлять ≈ 1,4 га 

8.3 Житлова забудова. 

Житлова забудова передбачається  в житловому комплексі ЖК «Галіція». На 
сьогоднішній день забудовано 2 секції на 179 квартир і ведеться будівництво ще однієї на 
95 квартир. Для завершення житлового комплексу передбачається будівництво ще 3-ох 
секцій і дитячого дошкільного закладу. 

Вздовж вул.Шевченка передбачається реконструкція малоцінної житлової забудови 
під об’єкти комерційного житлового призначення. 

Нижче наведена характеристика ЖК «Галіція». 

Квартал "ЖК "Галіція" існуючі буд. проект Загалом 

 С1 С2 С3 С2 2хС3 С3* по кварталу 

Поверховість, в т.ч. 12 12 12 12 12 12 12 

квартир, в т. ч. 88 91 95 91 190 91 646 

однокімнатних 66 47 59 47 118 56 393 

загальна площа квартир 4738 5240 4980 5240 9960 4773 34931 

площа комерційних 390 124,1 — 124,1 — — — 

кількість мешканців 177 199 185 199 406 178 1344 
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необхідна кількість 
паркомісць 

53 55 58 55 114 55 390 

постійних 44 46 48 46 95 46 325 

тимчасових 9 9 10 9 19 9 65 

2хС3 — дві секції "С3" по ескізу (по даних і за аналогом секції "ЖК "Галіція")  
С3* — передбачена на перспективу після будівництва дитячої дошкільної установи 

суміщеної з початковою школою на виділеній під заклади освіти ділянці. (22п.п.) 
 

8.2 Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів 
обслуговування. 

Обслуговування буде здійснюватись на територіях і в об’єктах закладених в 

затвердженій містобудівній документації. Зокрема передбачено використання перших 

поверхів житлових будинків для розміщення об’єктів обслуговування мікрорайонного 

значення для забезпечення повсякденних потреб мешканців нового  житлового 

утворення. 

Розрахунок забезпечення територіями :  

 показник норма кількість 

 майданчики: м2/люд  (ЖК"Галіція) в межах ДПТ 

1. ігрові для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку 

0,7 941 1210 

2. для відпочинку дорослого населення 0,1 134 173 

3. для господарських цілей  0,15 202 260 

4. для занять фізкультурою 0,2 269 350 

 Сумарна потреба  в  територіях   1546 1990 

Враховуючи периметральний характер проектної забудови, детальним планом 

прийняте рішення про розміщення комплексних дитячих та відпочинкових майданчиків 

необхідної площі, які будуть обслуговувати населення кварталу, та озеленених газонами 

територій всередині кварталу. 

 
потреба населення проектованого житла (ДНЗ та СШ) 

   Кількість   місць 

 тип установи 
Норма, 

місць /1000 
люд. 

І-ша черга 
(ЖК"Галіція)  

в межах ДПТ 

1. дитяча установа 35 47 61 

2. середня школа 140 188 242 

3. ДНЗ+ПШ 140/3+35 110 142 

Обслуговування буде здійснюватись в СШ 92 та СШ 38, розташованих в межах 

доступності (500-600м), з резервом місць,на кінець 2013року, 540 та 340 відповідно.  

Рішення ДПТ щодо дошкільних навчальних закладів ґрунтується на їх перенасиченні:     

― на перспективу, по мірі заселення, пропонується влаштування дитячої дошкільної 

установи, об’єднаної з  початковою школою на 140 місць, на виокремленій виділеній під 

заклади освіти  ділянці, площею 1,02 га (22п.п.). Ділянка дозволяє розмістити навчальну 

установу ємністю 250 місць та спортивне ядро мікрорайонного рівня. 

― на першу чергу, влаштування прибудованого дитячого дошкільного закладу на 50 

місць з виділенням теритриторії під майданчики і загальною площею (з об’єктом) 0,18 га 

на ділянці ЖК"Галіція".   
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9. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ 
ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК. 

9.1.Вулична мережа 

В детальному плані передбачається: 

- реконструкція вул.Шевченка з організацією пішохідного  бульвару вздовж вулиці; 

- на перспективу будівництво транспортної розв’язки на перетині вул.Шевченка та 

Проектованої, що з’єднує район Рясне  з районом Левандівка; 

- будівництво житлової внутрішньоквартальної вулиці Ковалика та 

внутрішньоквартальних проїздів; 

Будівництво вулично-дорожньої мережі повинно вестись в комплексі з забудовою 

громадського центру, реконструкцією та забудовою житлових кварталів у відповідності з 

планом червоних ліній, схемою вертикального планування та поперечними профілями 

вулиць, що розроблені в складі ДПТ. 

9.2.Громадський транспорт 

Район Рясне пов’язаний з іншими районами міста автобусними маршрутами,які 

проходять по вул.Шевченка. 

Згідно генплану м.Львова передбачається з’єднати район Рясне 1 та Рясне 2 з 

районом Левандівка магістральною вулицею загальноміського значення, що пройде від 

вул.Шевченка під залізничною колією до вул.Суботівської по якій передбачається 

пропустити крім автобусних маршрутів тролейбусну лінію – продовження маршруту №12. 

Для організації проїзду до автостанції, ринку та інших об’єктів обслуговування 
пропонується пустити додатковий автобусний маршрут по вул.Шевченка-Проектована-
Ковалика –Шевченка (див. лист №6).  

9.3.Гаражі та автостоянки 

 Для обслуговування проектованих об’єктів, передбачається влаштування місць для 
тимчасового та постійного зберігання автотранспорту, розрахованого на основі норм ДБН. 

 Зберігання автотранспорту передбачається, як на відкритих стоянках, ї на вільних 
територіях, що не забудовуються — на першу чергу,  так і в підземних паркінгах — на 
перспективу. На частині території гаражного кооперативу, що знаходиться за межами 
охоронних зон високовольтних ліній, передбачається будівництво багатоповерхових 
гаражів. 

№п.п Об’єкт  Норма Кількість 

1 Ринок  - 20 місць на 50 торгових 
місць 

40 місць 

2 Поліклініка  - 10 місць на 100 відвідувачів 60 місць 

3 Спортивно-розважальний 
комплекс: 
-басейн; 
-кінозали; 
-ктубні установи та    
  центр дозвілля 
                                      

 
 
- 6 місць на 100 відвідувачів 
- 15 місць на 100 відвідувачів 
- 15 місць на 100 відвідувачів 
 
                                       Разом 

 
 
12 місць 
17 місць 
50 місць 
 
75 місць 

4 Житлова забудова    

 постійне По розрахунку 389 

 тимчасове  76 
На першу чергу пропонується влаштування підземного паркінгу на 100 м/м на 

території ЖК"Галіція".   
Гостьові автостоянки розміщаються біля об’єктів обслуговування, та частково на 

території кварталів квартирної житлової забудови, заг. кількістю, на першу чергу 190 м/м 
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Для забезпечення автомобілів мешканців кварталів нової житлової забудови 

передбачаються  підземні/наземні багатоповерхові гаражі. Зберігання автомобілів 

мешканців садибної забудови відбуватиметься на території садиб в індивідуальних 

гаражах або під навісами. 

З метою ефективного  використання міських територій передбачається поступова  

реконструкція існуючих боксових гаражів гаражного кооперативу «Конвеєр» в 

багатоповерхові.( згідно містобудівної політики передбаченої затвердженим генеральним 

планом міста).  

Зокрема на перспективу пропонується влаштування  гаражів манежного типу 4-ьох 

пов. — на 780 м/м та 3-ьох пов. — на 100 м/м та підземних паркінгцв в північній частині 

ДПТ на 75 м/м та 70 м/м. 

9.4.Організація пішохідного руху 

Загальними рішеннями ДПТ щодо організації пішохідного руху є влаштування 
пішохідних вулиць та бульварів по основних пішохідних потоках, що передбачаються між 
основними громадськими об’єктами, зонами відпочинку,зупинками громадського 
транспорту, пішохідними переходами через магістральні вулиці до житлових кварталів.  

Конкретним рішеннями ДПТє влаштування пішохідного бульвару від скверу (23 п.п) 
на вул. Шевченка, вздовж ТЦ (14 п.п.), між територіями церкви (10 п.п.) та НВК (22 п.п.), 
ринку (18 п.п.) та полінклініки (21 п.п.) , з виходом до автостанції (19 п.п.).  

Вздовж вулиць передбачаються пішохідні тротуари, відповідно до профілів. 

Пішохідні переходи через магістральні вулиці загальноміського значення 
передбачаються наземні. 

9.5.Зовнішній транспорт 

Згідно генерального плану м.Львова, в структурі громадського центру 
передбачається автостанція Яворівського напрямку на 104 відправлення за добу. 

10. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  
РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД. 

 Надійне функціонування комплексу залежатиме від його ефективного інженерного 
забезпечення. Інженерне забезпечення передбачається від існуючих та проектованих 
мереж, у відповідності з технічними умовами, виданими відповідними службами міста. 

11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, 
ВИКОРИСТАНЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ. 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого 
використання та планувальної організації території, включені: 

- вертикальне планування території; 

- поверхневе водовідведення. 

Вертикальна організація території в складі ДПТ виконується, загально, по проїздах. 

Рішення по кожному окремому об’єкту(комплексу) будівництва(проектування), на 
наступних стадіях проектування, має бути ув’язане з загальною схемою та уточнене на 
основі поновленого топографічного знімання м 1 : 500. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити, з допомогою закритої 
мережі дощової каналізації. 

Підземна урбанізація на ділянці ДПТ представлена 3-ма підземними паркінгами на 
території загальною площею "брутто" 7100 м.кв. Дані об’єкти можуть використовуватись 

як об’єкти укриття орієнтовноюною ємністю 10тис.чол 
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12. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ. 

В межах  території детального планування, загалом, проектом передбачається:  

 загального озеленення території в межах ДПТ не менше 40% (14 га)   

 влаштування «острівків» відпочинку, вздовж проектованих пішохідних алей та на 

вільних від забудови територіях; 

 влаштування скверу (23 п.п.) на вул.Шевченка. 

Ці заходи істотно покращать загальну рекреаційну складову даної території. 

Проект ДПТ передбачає проведення комплексного благоустрою території, згідно 

вимог   ДБН Б 2.2.5-2011" Благоустрій територій", та конкретні принципові заходи, 

зокрема:  

 будівництво вул. Проектованої та внутрішньотериторіальних алей, з нормативними 

поперечними профілями, замощенням проїздів асфальтобетоном та тротуарів ФЕМом, 

влаштування газонів та бульвару, у межах червоних ліній; 

 максимальне збереження існуючого озеленення, (газонів/дерев/кущів); 

 додаткове озеленення пішохідних  площадок та місць тимчасового зберігання 

автотранспорту шляхом замощення їх "екорешітками";  

 влаштування посадки дерев/кущів по межах функціональних зон; 

 озеленення вулиць декоративними деревами, стійкими до підвищеної загазованості;  

 влаштування відпочинкової зони в комплексі з проектованим торговим центром на 

місці ТзОВ «Ліокс», пішохідною алеєю та існуючого букового гаю з існуючою скульптурою 

Матері Божої. 

13.  ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА. 

Основні заходи стосовно охорони і поліпшення стану навколишнього середовища 

м.Львова і, в тому числі, проектованої території, висвітлені у  відповідному розділі 

генплану м. Львова. 

Перелік додаткових конкретних заходів, щодо проектованої території: 

 знесення дисгармонійних споруд; 

 реконструкця існуючих інженерних мереж та влаштування нових; 

 максимальне збереження існуючого озеленення, (газонів/дерев/кущів),   

 влаштування нового декоративного та санітарно-захисного озеленення, вздовж 

магістральних вулиць, шириною не менше 1,5м; 

 озеленення  санітарно-захисних зон зеленими насадженнями та охоронних зон ЛЕП  

газонами та квітниками; 

 будівництво шумозахисного екрану  по периметру ПС «Клепарів» зі сторони об’єктів 

житлової та громадської забудови.  

14. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ДПТ НА ПЕРІОД ВІД 3 ДО 7 РОКІВ. 

Для комплексного освоєння території  в першу чергу необхідно: 

 будівництво шумозахисного екрану по периметру ПС «Клепарів», так як на 

сьогоднішній день шумова зона перекриває житловий комплекс «Галіція», що знаходиться 

в стадії будівництва; 

 відведення земельної ділянки під заклади освіти, для влаштування дитячої 

дошкільної установи, об’єднаної з  початковою школою. 

 будівництво дитячого дошкільного закладу на 50 місць з виділенням теритриторії під 

майданчики і загальною площею (з об’єктом) 0,18 га на ділянці ЖК"Галіція".   

 будівництво підземного паркінгу на території ЖК "Галіція" 

 реконструкція та благоустрій вулиці Ковалика від вул.Шевченка до гаражного 

кооперативу та садибної житлової забудови. 

 будівництво житлової забудови ЖК "Галіція" 
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