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Завдання  
на розроблення детального плану території 

в районі вул. Липинського у м. Львові»  

(повна назва містобудівної документації) 
 

Ч.ч. Складова завдання                                                 Зміст 

1 Підстава для проектування Рішення Виконавчого комітету  Львівської міської ради № 752 від 
19.08.2016 р. 

2 Замовник розроблення 
детального плану 

Управління архітектури Департаменту містобудування 
Львівської міської ради 

3 Розробник детального плану Державне підприємство Державний інститут проектування 
міст «Містопроект» 

4 Строк виконання детального 
плану 

90 днів 

 

5 Кількість та зміст окремих 
етапів виконання роботи 

Роботи виконуються одним етапом 

 

6 Строк першого та 
розрахункового етапів проекту 

- Перший етап – 5 років, розрахунковий – згідно розрахункового 
етапу генерального плану .   

7 Мета розроблення детального 
плану 

1. Деталізація рішень генплану м. Львова з метою 
впорядкування забудови району в межах вулиць, вказаних у 
назві ДПТ. 

2. Розробити комплексну містобудівну концепцію розвитку 
території. 

3. Зміна цільового та функціонального призначення території 
колишніх підприємств, пошук нових , оптимальних видів 
використання територій. 

4. Впорядкування мережі вулиць та проїздів, визначення коридору 
прокладання трамвайної лінії.  

5. Встановлення ліній забудови вулиць кварталу, визначення 
граничних параметрів забудови. 

6. Визначення місць розташування в межах переважно 
рекреаційно-громадських територій та параметрів можливої 
та допустимої проектованої забудови (у тому числі  
багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови) . 

7. Передбачити розвиток громадської функції вздовж 
магістральних вулиць та біля містобудівних і транспортних 
вузлів. 

8. Передбачити можливість формування кварталу житлової та 
громадської забудови на місці недіючого промислового об’єкту 
із зміною цільового та функціонального призначення ділянки. 

9. Уточнення меж і функціонального зонування парку. 

10. Вирішення питань (у тому числі з техніко-економічним 
обґрунтуванням) з переносу чи реконструкції  існуючих 
магістральних інженерних мереж (зокрема ЛЕП 110 кВ) 

11. Уточнення плану зонування Шевченківського району 

  

8 Графічні матеріали із 
зазначенням масштабу 

Згідно розділу 5 ДБН Б.1.1-14:2012 
Масштаби  креслень – згідно дозволених масштабів для ДПТ 
міських населених пунктів 
 

9 Склад текстових матеріалів  1. Згідно розділу 6 ДБН Б.1.1-14:2012 
 



10 Перелік основних техніко-
економічних показників  

Згідно Додатку В  ДБН Б.1.1-14:2012 . Техніко - економічні 
показники наводяться для тих видів територій та забудови , що 
знаходяться в межах території ДПТ.  
Площа території проектування ДПТ – орієнтовно 15 га  згідно з 
схемою,  що додається. 

11 Особливі вимоги до забудови, 
інженерного обладнання, 
організації транспорту, 
пішоходів 

1. Планувально і просторово гармонійно ув’язати проектовану 
територію з врахуванням масштабу та морфології 
(структури) кварталів існуючої забудови житлового району з 
врахуванням експонування на тлі існуючої панорами міста.  

2. Передбачити планування території  як систему пов‘язаних 
містобудівних утворень з врахуванням реконструкції існуючої 
соціально-побутової інфраструктури; органічно поєднати 
парк з територіями житлової та громадської забудови , а 
також з релігійним комплексом Римо-католицької церкви та 
планованою дитячою дошкільною установою. 

3. Територію опрацювання в частині пропонованих рішень по 
покращенню соціально-побутової та інженерно-транспортної 
інфраструктури розглядати в комплексі із опрацьованими 
ДІПМ «Містопроект» рішеннями з розроблення детальних 
планів територій суміжних територій. 

4. Врахувати наявні санітарно-захисні зони від виробничих та 
комунальних об‘єктів. 

5. Запропонувати уточнені межі парку та його функціональне 
зонування. 

6. Передбачити черговість здійснення реконструкції району 
забудови , з використанням сучасних екологічних 
містобудівних підходів та заходи з реалізації ДПТ. 

7. Дати пропозиції щодо планувальної структури, 
функціонального зонування території  з визначенням 
містобудівних умов та обмежень забудови, дозволених 
(переважних та допустимих) видів її функціонального 
використання. 

8. Дати розрахункові показники щодо розвитку основних систем 
інженерного забезпечення (вода, каналізація, газ, 
електропостачання) та пропозиції розміщення відповідних 
об’єктів інженерного забезпечення.  

9. Матеріали ДПТ виконати на основі оновленого 
топографічного плану міста та передати замовнику в 
цифровому та паперовому вигляді. 

10. На ділянках , що перебувають у власності вздовж 
основних вулиць передбачити розміщення об’єктів 
громадського або житлового призначення. 

11. Сформувати силует забудови вул. Липинського, 
виконати розгортки по вулиці. 

12. Розглянути можливість трасування нових вулиць та 
проїздів, визначити варіанти прокладання трамвайної лінії, 
запропонувати реконструкцію перехресть з можливістю 
розміщення об’єктів транспортного обслуговування. 
 

12 Вимоги до використання 
геоінформаційних технологій 
при розроблені окремих розділів 
схеми планування та їх 
тиражування 

1. При розробленні ДПТ виконувати документацію у цифровій 
формі із застосування технологій САПР сумісних з основними 
ГІС – системами для передачі матеріалів в містобудівний 
кадастр. 

2. Забезпечити розшарування інформації по окремих шарах для 
містобудівного кадастру . Шарами повинна бути виділена 
інформація щодо меж, забудови, функціональних зон, 
транспортної інфраструктури та червоних ліній, інженерних 
мереж тощо). 

13 Перелік вихідних даних для 
розроблення детального плану, 
що надаються замовником, у 
т.ч. топогеодезична основа 

1. Геодезичне знімання М 1:500, в паперовому та цифровому 

растровому вигляді з нанесенням рельєфу, червоних ліній та 

інженерних мереж та М 1:2000  у цифровому вигляді 

(надається Замовником). 

2. Технічні умови (пропозиції) на підключення до міських 

інженерних комунікацій (видаються службами міста на 

підставі опитних листів наданих розробником ДПТ за 

зверненням до УА); 

3.  Дані земельного кадастру та технічної інвентаризації 

існуючого житлового фонду (надаються розробнику  

управлінням природних ресурсів та регулювання земельних 

відносин, а також управлінням житлового господарства); 



5. Дані про наявні на території ДПТ об’єкти обслуговування та 

соцкультпобуту. 

14 Необхідність попереднього 
розгляду замовником 
детального плану 

1. Громадське обговорення документації здійснити за участі 

районної адміністрації після видачі проекту Замовнику і 

проведення містобудівної ради. Розгляд проекту 

громадськістю і зацікавленими інстанціями проводиться із 

залученням виконавця. 

2. Організацію громадського обговорення і громадських слухань 

здійснює Замовник за поданням розробника. Під час 

проведення громадських слухань розробнику прийняти участь 

у захисті прийнятих рішень, та у випадку обґрунтованих 

зауважень - внести необхідні зміни до розробленої 

документації. 

 

15 Вимоги щодо забезпечення 
державних інтересів 

 Врахувати вимоги затвердженого генерального плану міста, 
плану зонування Шевченківського району та ІТЗ ЦЗ (ЦО)   

16 Вимоги з цивільної оборони (за 
окремим завданням) 

 У відповідності до завдання на розроблення ІТЗ ЦЗ (ЦО)   

 погодженого  з ГУ МНСУ 

17 Перелік додаткових розділів та 
графічних матеріалів (із 
зазначенням масштабу), 
додаткові вимоги до змісту 
окремих розділів чи графічних 
матеріалів (за наявності) 

А) Додаток до ДПТ (графічна і текстова частина Схеми 

функціонального зонування) на електронному носії формату 

DMF М1:500 у місцевій системі координат), виконаний за 

окремою угодою ліцензованою геодезичною організацією з 

прив'язкою до місцевої системи координат. 

Cхема функціонального зонування території з відповідними 

характеристиками містобудівних умов та обмежень ділянок 

кварталу забудови в м-бі 1:1000; 

Б) Один примірник плану червоних ліній передати у паперовому 

та електронному вигляді у масштабі М 1:500 у місцевій 

системі координат. 

18 Перелік та кількість додаткових 
примірників графічних та 
текстових матеріалів, форма їх 
представлення 

   Для експонування матеріалів ДПТ на засіданні архітектурно-
містобудівної ради управління архітектури виконати панорами 
(розгортки) планованої забудови із декількох різних точок огляду 

19 Формат представлення для 
матеріалів, які передаються на 
магнітних носіях 

 Графічні матеріали – формат PLN (ArchiCAD) або  DXF/DWG ( 
AutoCAD ) – 1 примірник, формат JPG або PDF – 1 примірник. 

 Текстові матеріали – PDF або Word - 1 примірник. 

20 Основні вимоги до програмного 
забезпечення, в тому числі 
геоінформаційних систем та 
технологій 

Програмне забезпечення повинно забезпечувати можливість 
конвертації в універсальні обмінні формати цифрових даних  
(DXF) для подальшої сумісності і використання в системах ГІС 
та САПР. 

Містобудівну документацію (графічну частину) видати 

Замовнику на цифрових носіях  в растровому форматі JPEG та 

векторизованому  оригіналі  формату PLN (ArchiCAD) або  DXF 

(DWG) ( AutoCAD ) по 1-ому примірнику 

21 Додаткові вимоги Немає 

 

Примітка. Невід’ємною частиною завдання на розроблення детального плану території є копія 

фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території  детального плану, яка 

підписується керівником відповідного місцевого органу  містобудування та архітектури. 

 
«ПОГОДЖЕНО» : 

 

Начальник відділу урбаністики  

та містобудівної документації                  _________________________   В. Хижняк 

 

Начальник відділу  

інженерних споруд, транспорту    

та геослужби        _________________________    М. Курко 

 
 
 
Директор ДП ДІПМ «Містопроект»               __________________________  І. Квик 
 

 

Головний архітектор проекту                __________________________  Ю.Столяров 


