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ІІ.  Перелік графічних матеріалів: 

- Схема розташування території в планувальній структурі м. Львова 
(фрагмент генплану міста),  м 1:10 000                                                             - лист № 1;   

- Схема розташування території в структурі історичного середовища  
м. Львова (фрагмент проекту зведених зон міста),  м 1:10 000                    - лист № 2;                                                                                           

-  План існуючого використання території. Опорний план.  
   Схема планувальних обмежень,  м 1:1000                                                     - лист № 3;               

-  План існуючого використання території. Опорний план.  
   Схема планувальних обмежень (фрагмент),  м 1:500                                    - лист № 4; 

-  Проектний план, м 1:1000                                                                                 - лист № 5;                                                                               

-  Проектний план 1 черги будівництва, м 1:500                                                 - лист № 6; 

-  План червоних ліній, м 1:1000                                                                          - лист № 7;                                                                               

-  Схема організації руху транспорту і пішоходів, м 1:1000.                                                   
Поперечні профілі вулиць, м 1:200                                                                   - лист № 8; 

-  Схема інженерної підготовки території та вертикального 
планування 1 черги будівництва,  м 1:500                                                       - лист № 9; 

- Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного  
   простору 1 черги будівництва,  м 1:500                                                           - лист № 10;                                                                 

- Схема функціонального зонування (проект змін до Плану зонування  
Шевченківського району) , м 1:1000                                                                 - лист № 11; 

- Ілюстративні матеріали.                                                                                    - лист № 12. 
 

ВСТУП 

Детальний план території (далі ДПТ) в районі вул. Клепарівської, вул. Батуринської, вул. 

Генерала О. Грекова, вул. Ветеранів у м. Львові розроблений на замовлення військової 

прокуратури Західного регіону України авторським колективом архітектурно-планувальної 

майстерні № 2 ДП ДІПМ "Містопроект". 

Начальник АПМ-2                                                                   І. Дубина,  

головний архітектор проекту                                                 І. Склярова, 

архітектори:                                                                            Р. Дєдков, Р. Жепко, Л. Яручик,  

провідний інженер гр. транспорту і доріг                             М. Халус,  

керівник сектору водопостачання і водовідведення          М. Мінков,  

керівник групи електропостачання                                       Л. Ярош. 

Проект ДПТ розроблений на підставі наступних документів та вихідних даних: 

1. Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 307 від 13.04. 2017 р. про 

розроблення детального плану території у районі вул. Клепарівської, вул. Батуринської, вул. 

Генерала О. Грекова, вул. Ветеранів. 

2. Завдання на розроблення ДПТ. 

3. Топографічне знімання масштабу 1: 500 з планом червоних ліній  (затверджених).  

4. Інформаційна довідка відділу у м. Львові головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області про межування земельної ділянки на вул. Батуринській, 2, вул. Клепарівскій, 

22, вул. Ген. О. Грекова, 1, 2, 3, вул. Ветеранів, 15а  із сусідніми землекористувачами.  

5. Інформаційна довідка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

щодо наповнюваності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова станом 

на вересень 2015 року. 
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При розробці ДПТ враховано містобудівна документація та інші матеріали: 

1. "Генеральний план м. Львова" – Львів, ДП ДІПМ "Містопроект", 2008 р.. 

2.  Матеріали генерального плану м. Львова 1986-1993 р. ДП ДІПМ "Містопроект". –  Львів, 

1993 р., Науково-технічний звіт розділу "Охорона і покращення навколишнього середовища" в 

складі генерального плану м. Львова"  – Москва, ЦНДПІмістобудування, 1990 р.. 

3. "Історико-архітектурний опорний план м. Львова" – УРНРІ "Укрзахідпроектреставрація", 

2005 р.. 

4. "План зонування Шевченківського району"  – Львів, ДП ДІПМ "Містопроект", 2014 р.. 

При розробці генплану також враховано історичні матеріали, інтернет-ресурси: 

1. Карти міста Львів (електронний ресурс), режим доступу:   

http://www.lvivcenter.org/uk/umd/location/lviv/ 

2. Матеріали Вікіпедії: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Батуринська_вулиця_(Львів), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Клепарівська, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Ветеранів_(Львів). 

Містобудівна документація виконана у відповідності з діючими законодавчими і нормативними 

документами: 

– Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", 

– Земельний Кодекс України, 

– ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території", 

– ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень",  

– ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів", 

– ДБН В.2.2-15- 2005 "Житлові будинки. Основні положення", 

– ДБН В.2.3-15-2007 "Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", 

– ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів". 

– "Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх 

склад та зміст" (із змінами і доповненнями)/ 

 Метою проекту ДПТ є вирішення першочергових питань з врахуванням комплексного 

розвитку даного середовища Львова, а саме: 

- впорядкування планувальної структури, функціонального використання та комплексної 

забудови території з врахуванням намірів користувачів земельних ділянок. 

- внесення змін до Плану зонування Шевченківського району; 

- визначення подальшого містобудівного розвитку. 

▲     Головним завданням ДПТ є деталізація планувальної структури і типу забудови на 

території проектування згідно рішень генплану м. Львова з уточненням планувальних рішень 

на окремих ділянках, в тому числі, з врахуванням ініціативи військової прокуратури Західного 

регіону України щодо будівництва житла. 

Розрахунковий термін ДПТ приймається відповідно до розрахункового етапу 

генерального плану м. Львова – 2025 року, перший етап реалізації – 5 років. 

1. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Територія проектування і прилегла місцевість сформована історичною забудовою ХІХ-

ХХ ст.. та новобудовами радянського періоду. 

У довоєнний період в даному кварталі розміщалось військове містечко: тут містилися 

казарми батальйону піхоти, зведені  у 1895–1899 роках в стилі неоренесансу за проектом 

архітекторів Н. Лущкевича та  А. Каменобродського, військовий манеж піхотного полку, 

зведений у 1889-1891 роках по проекту архітектора Ю. Гохберґером, а також житлова 

забудова. Під час Другої світової війни значну частину будинків було зруйновано. 

http://www.lvivcenter.org/uk/umd/location/lviv/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Батуринська_вулиця_
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Клепарівська
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вулиця_Ветеранів_
https://uk.wikipedia.org/wiki/1895
https://uk.wikipedia.org/wiki/1899
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%88_%D0%93%D0%BE%D1%85%D0%B1%D0%B5%D1%80%D2%91%D0%B5%D1%80
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Прикарпатський військовий округ був створений у липні 1945 року. Будівля штабу "ПрикВО" 

(т. зв. "Пентагон") була зведена у 1969 році. У 1997 році на базі "ПрикВО" було утворене 

Західне оперативне командування МО України. Згодом відповідно до Концепції реформування і 

розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, спільної Директиви Міністерства оборони 

України та Генерального штабу Збройних Сил України від 02.09.013 р. 13 армійський корпус 

переформовано в Оперативне командування "Північ", органи управління якого розташувалися 

у місті Рівне.  

У серпні 2015 року управління Західного оперативного командування у Львові було 

розформоване, а військове містечко № 13 закріплено за Національною академією сухопутних 

військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, райвоєнкоматами, 63ІТВ, госпвідділ штабу, НСБ ЛВС, 

КЕВ м. Львова.  

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ 

2.1.  Розміщення території в структурі міста  

Територія, на яку розробляється проект ДПТ, знаходиться північніше центральної 

частини м. Львова в місцевості східного підніжжя Кортумової гори.  

Дана територія розташована в межах Шевченківського адміністративного району. 

Проектом ДПТ охоплено територію, площею приблизно 4,5 га, яка обмежена: 

- із заходу –  вул. Клепарівською; 

- з півночі – вул. Батуринською; 

- зі сходу – вул. Генерала О. Грекова; 

- з півдня – вул. Ветеранів  

Сьогодні на місці колишнього комплексу "ПрикВО" на вул. Батуринській, 2 функціонує 

Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Крім того, в межах 

ДПТ розташовані (див. креслення: план існуючого використання території, опорний план, лист 

№ 3): 

- Львівський територіальний архівний відділ Галузевого державного архіву Міністерства 

оборони України на вул. Ген. О. Грекова, 5; 

- ігровий зал навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України (спортивна 

школа інвалідів "Галичина") в будівлі на вул. Ген. О. Грекова, 1;  

- 4-5-поверховий житловий будинок з прибудинковою територією на вул. Клепарівській, 24. 

Поблизу території проектування розташовані: в кол в м. 

- на вул. Клепарівській, 20 – військова прокуратура Західного регіону України; 

- на вул. Клепарівській, 22 – Личаківсько-Шевченківсько-Залізничний ОРВК (військові 

комісаріати); 

- на вул. Клепарівській, 35 – вищий навчальний заклад Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності ДСНС України;  

- на вул. Ветеранів, 11 – гімназія "Престиж"; 

- на вул. Ген. О. Грекова – периметральна 4-поверхова житлова забудова і 2-поверхова 

житлова забудова з окремими об’єктами обслуговування в першому поверсі; 

- на вул. Батуринській – 2-3-поверхова житлова забудова, автостоянка і сквер 

"Батуринський". 

- на вул. Клепарівській, 30 – готель "Власта"; 

- на вул. Клепарівській, 30а – військовий храм Стрітення Господнього; 

- на вул. Клепарівській, 39а – водно-спортивний комплекс СКА.  

▲  Основним критерієм при розміщенні нової забудови та подальшому містобудівному 

освоєнні є врахування особливостей сформованого історичного середовища.  

Нове будівництво має відповідати вимогам щодо доповнення характеру цього 

середовища у планувальному, масштабному і архітектурному співвідношенні з оточенням. 

Особливо важливим є умови зорового сприйняття пам’ятки архітектури – монументальної 

споруди колишнього Будинку інвалідів, збудованого за проектом Феофіла ван Гансена у 1863 

https://uk.wikipedia.org/wiki/13-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/13-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://lviv.vgorode.ua/reference/voenkomaty/265623-lychakivsko-shevchenkivsko-zaliznychnyi-orvk
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році (тепер головний корпус Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

ДСНС України) та зв’язок з природним ландшафтом. 

2.2.  Пропозиції генплану м. Львова 

Згідно рішень генерального плану м. Львова, затвердженого Ухвалою Львівської міської 

ради № 3924 у 2010 р., проектована територія віднесена до територій громадського центру і 

спортивного комплексу. 

Вул. Клепарівська генпланом міста визначена магістральною вулицею районного 

значення, що зв’язує вул. Шевченка з вул. Єрошенка. 

2.3. Пропозиції історико-архітектурного плану м. Львова 

Згідно пропозицій проекту "Історико-архітектурний опорний план м. Львова", 

розробленого УРНРІ "Укрзахідпроектреставрація" у 2005 р., територія у вул. Клепарівської, 

вул. Батуринської, вул. Генерала О. Грекова, вул. Ветеранів віднесена до історичного 

ареалу. 

На території історичного ареалу будівельна діяльність повинна бути спрямована на 

підтримання та регенерацію історичного середовища, відтворення втрачених цінних 

містоформуючих та архітектурно–просторових елементів, спадкоємного формування 

забудови на ділянках, що в процесі історичного розвитку не набули завершеного 

архітектурно-просторового вигляду. Пріоритетним напрямком містобудівельної діяльності є 

збереження традиційного характеру середовища, охорона і раціональне використання 

розташованих у його межах пам’яток і об’єктів культурної спадщини, збереження 

містоформуючої ролі культурної спадщини. 

У межах історичного ареалу опрацюванню проектної документації на будівництво, 

реконструкцію будівель і споруд повинно передувати розроблення історико-містобудівних 

обґрунтувань. 

2.4.  Пропозиції Плану зонування Шевченківського району 

Згідно Плану зонування території Шевченківського району м. Львова, затвердженого 

Ухвалою Львівської міської ради № 4657 від 21.05.2015 р., територія проектування віднесена 

до наступних зон: 

С-1  -  військові  частини. 

Зона спецтериторій виділена для забезпечення правових умов розміщення об'єктів 

оборонного призначення, пенітенціарних установ. Види використання територій, параметри і 

характеристики забудови визначаються спеціально уповноваженими органами за процедурою 

отримання спеціального дозволу на будівництво. 

ТР -2  –   зони  транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа), до якої відносяться  

території вулиць, майданів (у межах червоних ліній), доріг. 

Отже, територія проектування, не враховуючи вулиці (зона ТР-2) узагальнено віднесена 

до зони С-1 повністю, що зумовлює необхідність внесення змін у Зонінг Шевченківського 

району.   

2.5. Соціально-економічні умови 

На даний час у Львові, як і в інших багатьох містах, відбувається масове будівництво 

багатоповерхової забудови, що зумовлено, насамперед, наявністю інвестицій у сферу 

житлового будівництва, особливо в районах із забезпеченою інженерно-транспортною 

інфраструктурою.   

В кварталах існуючої забудови таке будівництво здійснюється, як правило, невеликими 

обсягами і обумовлено попитом на придбання житла поблизу центру міста або в серединній 

його частині. 

3. ПРИРОДНІ УМОВИ 

Територія проектування знаходиться на рівнинній місцевості у східного підніжжя 

Кортумової Гори.  
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В геоморфологічному відношенні дана територія відноситься до широкої улоговини р. 

Полтви на стику із Клепарівською височиною – південно-східною частиною  горбистої  гряди 

Розточчя.  

Загальний ухил рельєфу території спостерігається в північно-східному напрямку, у бік 

долини р. Полтви. Перепад висот в межах ДПТ складає орієнтовно 7 м  (273,6 м і 266,8 м). 

Ухил поверхні території ДП становить ~ 2-3,5 %, локальний ухил ділянки першочергового 

будівництва ~ 3-3,5 %. За умовами ухилу поверхні проектована територія відноситься до 

сприятливої категорії для будівництва. 

При проектуванні об’єктів будівництва необхідно попередньо виконувати інженерно-

геологічні вишукування. Сейсмічність району до 6 балів. 

4.  ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ 

4.1. Стан навколишнього середовища  

Проектована територія – сформований у минулому військовий комплекс, що 

знаходиться серед навчальних і спортивних закладів, а також сельбищних утворень міста. 

Дана місцевість достатньо озеленена, неподалік знаходиться парк "Кортумова гора" - 

пам’ятка природи місцевого значення, а території найбільших громадських установ: академії 

сухопутних військ, університету ДСНС, спорткомплексу СКА, готелю "Власта" тощо належно 

облаштовані, що позитивно впливає на стан навколишнього середовища та привабливість 

даного району загалом.  

В межах території ДПТ підприємства та об’єкти із шкідливим впливом на навколишнє 

середовище (шкідливі викиди, електромагнітне випромінювання) відсутні. 

Джерелом негативного впливу на навколишнє середовище є залізниця, санітарно-

захисна зона від якої становить 100 м, а зона шумового дискомфорту (згідно розрахунку 

генплану м. Львова)  210 м. Проектована територія частково попадає в шумову зону. 

В науково-технічному звіті розділу "Охорона і покращення навколишнього 

середовища" в складі генерального плану м. Львова, виконаного Центральним науково-

дослідним і проектним інститутом містобудування (Москва) у 1990 році, на основі комплексної 

пофакторної оцінки стану навколишнього середовища Львова, виявлення проблемних 

ситуацій та конфліктних зон було проведено мікрокліматичне районування міста, згідно якого 

місцевість Кортумової гори і серединної частини вул. Клепарівської (в т. ч. територія ДПТ) 

віднесена до сприятливої. 

4.2. Використання території  

Переважна частина території ДП зайнята закладами Міністерства оборони України (68 %), 

серед яких: 

- Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного на вул. 

Батуринській, 2;  

- Львівський територіальний архівний відділ Галузевого державного архіву Міністерства 

оборони України на вул. Ген. О. Грекова, 5; 

- приміщення л/ф концерну "Військторгсервіс" на вул. Ген. О. Грекова, 3; 

- ігровий зал навчально-спортивної бази літніх видів спорту МО України на вул. Ген. О. 

Грекова, 1. 

Земельна ділянка військової частини, площею 5,32 га, відведена рішенням Львівського 

міськвиконкому № 4/370 від 26.01.1953 р. і закріплена рішенням № 3"С" від 08.02.1985 р.. 

Згідно з наказом начальника Львівського гарнізону від 02.03.2015 № 7 військове містечко № 

13 закріплено за академією сухопутних військ, райвоєнкоматами, 63ІТВ, госпвідділ штабу, 

НСБ ЛВС, КЕВ м. Львова.  

Частину території (5 %) займає житлова квартирна забудова – 4-5-поверховий житловий 

будинок з прибудинковою територією на вул. Клепарівській, 24.  

Решта території в межах ДПТ- вулична мережа  (~ 27 %). 
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В таблиці техніко-економічних показників приведені дані по балансу території в межах ДПТ. 

4.3. Характеристика будівель  

Забудова закладів МО України є капітальною, окрім споруд контрольно-пропускних 

пунктів. Старі будівлі були зведені в кінці ХІХ ст, будівля штабу "ПрикВО" споруджена у 1969 

році. Стан даних будівель є задовільний. 

Будинок квартирного житла цегляний збудований у довоєнний період, стан будинку є 

задовільний. 

По цінності існуючу забудову можна поділити на цінну історичну, фонову, дисгармонійну. 

4.4. Характеристика об’єктів культурної спадщини. 

В межах території ДП до переліку пам’яток архітектури місцевого значення рішенням 

Львівського облвиконкому № 671 від 13 грудня 1991 р. віднесений житловий будинок на вул. 

Клепарівській, 24  (ох. № 2122-М.). 

На прилеглій території до пам’яток архітектури місцевого значення віднесені: 

- університет ДСНС на вул. Клепарівській, 35  (ох. № 1280-М, ріш. № 227 від 05.07.1985 р); 

- житловий будинок на вул. Ген. О. Грекова, 8 (ох. № 2214-М № 671 від 13.12.1991 р.). 

4.5.  Характеристика інженерного обладнання 

Забудова в межах ДПТ забезпечена централізованим водопостачанням, водовідведенням, 

електропостачанням, газопостачанням повністю. Інженерне забезпечення даного району 

здійснюється від існуючої мережі міста.  

Інженерні мережі, що забезпечують забудову території ДП, прокладені по вулицях 

Клепарівська, Батуринська, Генерала О. Грекова, Ветеранів.  

4.6. Характеристика транспорту 

Основний транспортний зв’язок даної території з вуличною мережею міста здійснюється 

по вул. Клепарівській. 

Транспортний доступ до забудови проектованої території здійснюється по вулицях 

Батуринська, Генерала О. Грекова, Ветеранів.  

До всіх закладів і житлової забудови в межах ДПТ організовані зручні транспортні 

під’їзди та пішохідні підходи.  

Місця тимчасового паркування автомобілів розміщені: 

- біля спортивної школи – на 15 маш.місць; 

- на прибудинковій ділянці житлового будинку на вул. Клепарівській, 24. 

Крім того, на вул. Батуринській розташована автостоянка приблизно на 60 маш.місць та 

біля входу до спорткомплексу СКА на 30 маш.місць. 

На території Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного і біля 

архівного відділу Галузевого державного архіву Міністерства оборони України розташовані 

відомчі автостоянки (закритого типу). 

Існуючі місця загальнодоступного тимчасового паркування показані на кресленнях 

опорного плану та схемі організації руху транспорту і пішоходів (див. листи № 3, № 8). 

4.7. Характеристика озеленення і благоустрою  

- Територія проектування достатньо озеленена, однак зелені насадження загального 

користування в межах ДПТ відсутні. Поруч на вул. Батуринській облаштований сквер 

"Батуринський", а на відстані 0,7 км парк "Кортумова гора", яка є геологічною пам'яткою 

природи місцевого значення Це лісопарк у Шевченківському районі Львова. Гора з 

однойменною назвою є продовженням горбистого пасма Розточчя. 

Територія ДП характеризується добротним благоустроєм. 

Перевагою благоустрою території є впорядкованість військових закладів, задовільний 

стан будівель і споруд, покриття проїзної частини і замощення, декоративне озеленення тощо.   

Біля квартирного будинку облаштована озеленена прибудинкова територія, розміщені 

майданчики для ігор дітей і відпочинку дорослих, а також господарських потреб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
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4.8. Характеристика планувальних обмежень 

На території ДП наявні наступні планувальні обмеження:  

-  СЗЗ від залізниці – 100 м; шумова зона –  210 м (згідно розрахунку генплану м. Львова); 

-  червоні лінії вулиць;  

-  зони обмеження забудови від інженерних мереж (мінімальні відступи згідно ДБН 360-

92, дод.8.1, табл.1). 

Інші планувальні обмеження на території ДП відсутні. 

За інженерно-геологічними умовами територія ДП відноситься до сприятливої категорії 

для забудови (з ухилом поверхні 2 % - 3,5 %).  

Всі охарактеризовані планувальні обмеження показані на опорному плані, суміщеному із 

схемою планувальних обмежень (див. креслення – лист № 3). 

5. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ  

Планом зонування території Шевченківського району м. Львова територія проектування 

узагальнено віднесена до зон: С-1 (спеціальна зона – в т. ч. військові  частини) і ТР-2 (зона 

транспортної інфраструктури – вулична мережа). 

Фактично на території ДП сформовані п’ять  функціональних зон: об’єктів спецпризначення,  

вищого навчального закладу, спортивного комплексу, багатоквартирної житлової забудови і 

вуличної мережі. 

Враховуючи наявність житлової зони, а також її територіальне збільшення, даним ДТП 

пропонується внесення змін у План зонування території (зонінг) Шевченківського району м. 

Львова. Пропоноване функціональне зонування території проектування представлено на 

схемі (див. лист № 11). Таким чином, територія ДП за функціональним призначенням 

відноситься до наступних основних типів зон: 

–  Г-3    - зона вищих навчальних закладів;  

–  Г-4    - спортивна зона; 

–  С-1   - зона спецтериторії; 

–  Ж-3  - зона  багатоповерхової квартирної житлової забудови (5-9 пов.); 

–  ТР-2 - зона транспортної інфраструктури (вуличної мережі). 

Для кожної функціональної зони встановлюється правовий режим регулювання 

забудови і використання ділянок – містобудівний регламент.  

Переважні, супутні і допустимі види використання територій у кожній зоні в межах ДПТ 

приведені у наступному розділі. 

▲    Для пропонованого нового будівництва квартирного житла на розі вулиць Клепарівська і 

Батуринська передбачається вилучення частини території Національної академії сухопутних 

військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, площею орієнтовно 0,1487 га в межах існуючого паркана  

(~ 0,134 га враховуючи межі проектованої ділянки по червоних лініях). Межі ділянки 

проектованого житлового будівництва встановлюються по червоних лініях даних вулиць, по 

межі із сусіднім існуючим будинком № 24 і по пропонованій межі зі сторони академії 

сухопутних військ – вздовж західного торця корпусу. Остаточно межа ділянки та її площа 

визначатиметься землевпорядною документацією щодо відведення земельної ділянки. 

6. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ  І  ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ 

Враховуючи містобудівну ситуацію, даним проектом пропонується розподіл території ДП 

за функціональним використанням на зони Г-3, Г-4, Ж-3, ТР-2, С-1. Функціональне зонування 

даної території представлено на відповідній схемі (див. лист № 11).  

Далі  приведені характеристика зон в межах ДПТ, а також переважні, супутні і допустимі 

види використання територій у кожній зоні (згідно Плану зонування території Шевченківського 

району м. Львова) 
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Г-3 -  навчальні зони призначаються для розташування вищих навчальних закладів та  закладів  

середньої  спеціальної  освіти; встановлюються з метою  концентрації освітніх і супутніх 

до них функцій: навчальних, інформаційних, спортивних. 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- вищі учбові заклади; 
- середні спеціальні учбові заклади. 

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання: 
- науково-дослідні установи, проектні організації та конструкторські бюро; 
- бібліотеки, архіви; 
- інформаційні, комп’ютерні центри; 
- учбово-лабораторні, науково-лабораторні корпуси, учбово-виробничі майстерні; 
- спортзали, плавальні басейни; 
- конференц-зали, клуби багатоцільового і спеціалізованого призначення; 
- музеї, виставкові зали; 
- господарські будівлі для обслуговування учбових і наукових комплексів (гаражі, 

майстерні, тощо); 
- алеї, сквери, майданчики відпочинку; 
- тимчасові автостоянки, наземні і підземні, для об’єктів учбового, наукового, 

обслуговуючого та комерційного призначення; 
- громадські вбиральні; 
- об’єкти пожежної охорони; 
- об’єкти інженерної інфраструктури. 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- гуртожитки; 
- житлові будинки для викладацького складу і наукових співробітників (на умовах 

оренди); 
- готелі, будинки для гостей; 
- магазини товарів першої необхідності загальною площею до 400 кв.м; 
- підприємства громадського харчування; 
- танцзали, дискотеки; 
- аптеки; 
- пункти надання першої медичної допомоги; 
- консультативні поліклініки; 
- відділення зв’язку, поштові відділення; 
- відділення, дільничі пункти міліції; 
- приймальні пункти пральні і хімчистки, пральні самообслуговування; 
- пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші види 

побутового обслуговування; 
- лазні; 
- спортивні майданчики; 
- кіоски, ятки, тимчасові павільйони для торгівлі. 

  

Г-4 -  культурні та спортивні зони, що призначаються для розташування великих  спортивно-

видовищних комплексів, концертних  залів, театрів, кінотеатрів, стадіонів тощо. 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- універсальні спортивні і розважальні комплекси (з трибунами); 
- концертні  зали,  театри,  кінотеатри; 
- стадіони, криті спортивні арени (з трибунами); 
- велотреки; 
- спортивні зали, плавальні басейни, аквапарки (криті і відкриті); 
- спортивні майданчики. 
- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі. 
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Супутні  види  забудови  та  іншого  використання: 
- спортивні школи; 
- спортивні клуби; 
- господарські будівлі для обслуговування спортивно-видовищних закладів; 
- парки, сквери, бульвари, алеї. 
- ігрові комплекси з розміщенням атракціонів; 
- спортмайданчики, тенісні корти; 
- парки, сквери, бульвари, алеї; 
- громадські вбиральні; 
- автостоянки підземні, наземні і багатоповерхові для об’єктів спортивно-видовищного 

призначення; 
- об’єкти пожежної охорони; 
- об’єкти інженерної інфраструктури. 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- готелі; 
- підприємства громадського харчування; 
- магазини товарів першої необхідності загальною площею до 400 кв.м; 
- танцзали, дискотеки, відеосалони; 
- відділення зв’язку, поштові відділення; 
- теле- і радіостудії, представництва засобів масової інформації; 
- аптеки; 
- пункти надання першої медичної допомоги; 
- лазні, сауни. 

  

Ж-3 - зона  багатоповерхової  квартирної  житлової та громадської  забудови, що виділена 

для забезпечення правових умов формування кварталів багатоквартирних житлових 

будинків 5-9 поверхів з високою щільністю забудови, а також відповідних об’єктів 

повсякденного обслуговування місцевого рівня, некомерційних комунальних 

підприємств,  скверів,  ігрових  спортивних  майданчиків. 

 
Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 

- Багатоквартирні житлові будинки 5- 9  поверхів  

Супутні  види забудови  та  іншого  використання: 
- 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 види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- Окремостоячі багатоквартирні житлові будинки баштового типу до 12 поверхів. 
- 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; 
-  
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- Культові споруди, каплиці; 
- Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих будівлях; 
- 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; 
- Громадські туалети. 

 
 

ТР-2 - зона транспортної інфраструктури (вуличної мережі) - території вулиць, майданів (у 

межах червоних ліній)  доріг. 

 
 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- проїзна  частина; 
- тротуари   
- розділювальні і технічні  смуги; 
- велодоріжки; 
- лінії  громадського  транспорту. 

Супутні  види забудови  та  іншого  використання: 
- 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 види забудови та іншого використання земельних ділянок: 
- наземні та надземні інженерні комунікації; 
- озеленення  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. 

  

С-1  -  військові  частини (зона спецтериторій  виділена для забезпечення правових умов 

розміщення об'єктів оборонного призначення, пенітенціарних установ. 

В даній зоні види використання територій, параметри і характеристики забудови 

визначаються спеціально уповноваженими органами за процедурою отримання 

спеціального дозволу на будівництво. 
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7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ  

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 

Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях генплану м. Львова, враховуючи: 

-   місце розташування проектованої території в структурі міста; 

-   природні умови та планувальні обмеження; 

-   існуючу забудову та сформовану мережу вулиць та проїздів; 

- наміри військової прокуратури Західного регіону України щодо формування земельної 

ділянки для розміщення квартирного житла; 

-  сучасне використання даної території та доцільність перспективного містобудівного 

освоєння; 

-  сучасні тенденції в сфері цивільного будівництва. 

7.1. Планувальна структура  

Поблизу квартирного житла на вільній від забудови ділянці на розі вулиць Клепарівська-

Батуринська за ініціативою військової прокуратури Західного регіону України є наміри 

розміщення багатоквартирного будинку, для чого необхідно формування земельної ділянки. 

 Виходячи з комплексного містобудівного аналізу, з метою вдосконалення міського 

середовища та ефективного використання території проектом ДПТ передбачається: 

1. Розташування багатоповерхового житлового будинку на розі вулиць Клепарівська і 

Батуринська, що має стати кутовим завершенням сформованого кварталу забудови.  

2. Облаштування комплексного благоустрою на території проектованої житлової 

забудови з розміщенням прибудинкових майданчиків, місць для тимчасового паркування і 

постійного зберігання автомобілів тощо. 

3. Впорядкування території існуючого житлового будинку на вул. Клепарівській, 24,  

поблизу проектованого будинку. 

1 черга будівництва 

Пропонована забудова на території ДП – це багатоповерхова прибудова до корпусу 

Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного на вул. Батуринській. 

Кутова новобудова передбачається Г-подібної в плані форми.  

Проектований будинок пропонується розмістити на відстані не менше 4,5 м від червоної 

лінії вул. Клепарівської і 4 м від червоної лінії вул. Батуринської, тоді відстань до існуючих 

житлових будинків з протилежної сторони вул. Батуринської (буд. № 1, 3)  становитиме 25 м.  

Зі сторони існуючого будинку № 24 на вул. Клепарівській новий будинок пропонується 

розмістити торцем навпроти глухого (без вікон) торця на мінімальній відстані - 6 м при (як між 

будинками не нижче II ступ. вогнестійкості згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1, табл.1). 

З тильної сторони проектованого будинку облаштовується внутрішнє подвір’я з 

прибудинковими майданчиками (див. табл. 2) і місцем розвороту автотранспорту. 

Внутрішнє подвір’я проектованого будинку може бути відокремленим, а може бути 

об’єднаним у єдиний простір із існуючим житловим будинком № 24 на вул. Клепарівській, що 

може бути здійснене за згодою його мешканців. Для цього передбачається облаштування 

спільного майданчика для ігор дітей, відпочинку дорослих, а також з’єднання існуючого 

тупикового і проектованого проїздів. 

7.2. Структура забудови та формування архітектурної композиції 

Пропонована забудова на території ДП – це багатоповерхова прибудова до корпусу 

Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного на вул. Батуринській. 

Розміщення 7-8-поверхової прибудови на першу чергу будівництва на куті вулиць 

Клепарівська і Батуринська стане логічним композиційним завершенням забудови, що 

відповідає традиційним прийомам акцентування забудови на розі вулиць у Львові. 

Об’ємно-просторова композиція даної забудови має відповідати вимогам щодо 

доповнення характеру цього середовища у планувальному, масштабному і архітектурному 

співвідношенні з оточенням. 
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Максимальна поверховість проектованого будинку пропонується в кутовому завершенні  

в центрі новобудови (до 28 м). Остаточно граничні параметри пропонованої забудови по висоті 

мають бути підтверджені історико-містобудівним обґрунтуванням. 

8. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ 

На території ДПТ розміщений багатоквартирний будинок, який налічує 52 квартири. Де 

мешкають орієнтовно 150 осіб. 

Визначення параметрів і орієнтовних показників першочергового багатоповерхового 

житлового будівництва є основним завданням проекту ДПТ. 

Площа ділянки новобудови квартирного житла становитиме ~ 0,134 га. При нормі 15,3-

13,9 м2/люд. для забудови 6-8 пов. (згідно ДБН 360-92**, п.3.8*, прим.1) тут можна розмістити 

житло на 88-96 мешканців, відповідно для 7 пов. житла ~ 90 мешканців, що і приймається ДПТ. 

Виходячи з пропонованого контуру новобудови, площею ~ 500 м2  і прийнятої поверховості 

- 7 пов.,  житловий фонд складатиме орієнтовно 2,1-2,3 тис. м2 загальної площі. Кількість 

квартир становитиме 31-35. Остаточно площа забудови, кількість квартир та житловий фонд 

визначаються на наступній стадії проектування. 

Орієнтовні показники житлового фонду та розселення в житловій забудові, враховуючи 

існуючий стан і та пропозицій ДПТ, приведені в таблиці техніко-економічних показників. 

9. ЗАКЛАДИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ІНШІ ОБ’ЄКТИ 

Мешканці проектованої житлової забудови користуватимуться існуючою мережею 

закладів обслуговування, сформованої в даному районі, насамперед: освіти та дошкільного 

виховання. Проте, найближчі дитячі дошкільні установи перевантажені (на 143-166 %).  

В таблиці 1 приведений перелік найближчих існуючих закладів освіти (за даними 

управління освіти Львівської МР станом на вересень 2015 року). 
Таблиця 1 

 

№ 

п/п 

 

Найменування 

закладу 

 
Адреса 

 

Відстань від 

закладу до 

території ДПТ, 

км 

Нормативна 
місткість, 

місць 

Фактична 

наявність 

учнів/ дітей 

1 2 3 4 5 6 

Загальноосвітні школи 

1 СЗШ № 44 ім.Т. 
Шевченка 

вул. Ярослава Пстрака, 
1 

~ 0,6 641 623 

2 Львівська 
Гімназія 
"Престиж" 

вул. Ветеранів, 11  

~ 0,1 

 

936 

 

860 

3 СЗШ № 53 вул. Під Дубом, 1 ~ 0,7 584 522 

4 СЗШ № 87 вул. Замарстинівська, 
11 

~ 0,8 560 423 

5 СЗШ № 22 ім. 
В.Стефаника 

вул. Хімічна, 7 ~ 0,8 630 414 

6 Львівський 
Технологічний 
ліцей 

вул. Таманська, 11  

~ 0,75 

 

551 

 

54 

Дитячі дошкільні установи 

7 ДНЗ № 116 вул. Джерельна, 71 ~ 0,4 129 192 

8 ДНЗ № 94 вул. Михайла Яцкова, 15 ~ 0,8 115 174 

9 ДНЗ № 96 вул. Клепарiвська, 31 

 

~ 0,2 135 208 

10 НВК «Арніка» вул. Бортнянського, 12 ~ 1,0 95 158 

 11 ДНЗ № 95 вул. Гайдамацька, 2а ~ 1,0 140 200 
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Отже, в даному районі школи недовантажені, а в дитячих садках бракує місць для 

дошкільнят. Разом з тим, в даному районі розташовані позашкільні установи: 

- Школа усного рахунку "Соробан" на вул. Газовій, 46; 

- Приватна християнська школа "ПЕРЛИНА" на вул. Лемківській, 3. 

▲  В ідеалі для забезпечення достатньої кількості місць в дитячих дошкільних установах у 

даному житловому районі та у місті загалом слід розглянути питання перепрофілювання 

окремих шкіл у дошкільні заклади, що може бути вирішено за ініціативою ЛМР спеціальною 

комплексною програмою із залученням фахівців, освітян та широких кіл громадськості м. 

Львова. 

В табл. 2 приведена потреба проектованого першочергового житлового будівництва з 

розрахунковим населенням приблизно 92 мешканці в основних об’єктах системи 

обслуговування населення та прибудинкових майданчиках (згідно п. 3.16 табл. 3.2 та п. 7.43 

ДБН 360-92**). 

Таблиця 2 

№ 
п/п Найменування Нормативи Необхідно 

по нормі 
Пропонується  

ДПТ 

  
Об'єкти обслуговування 

Нормативна кількість 
місць на 1000 ос. 

населення 

 
місць 

 
місць 

1 2 3 4 5 

1 Дитячі дошкільні заклади 30  3 
використання існуючих 
дитячих дошкільних установ 

2 Школи 140 13 
використання існуючих 
загальноосвітніх шкіл 

 
Майданчики 

питомі розміри, 
м2   на 1  особу м2 м2 

3 Ігрові для дітей дошкільного віку 0,7  63 розміщення комплексного 
майданчика площею 100 м² 

4 Для відпочинку дорослих  0,1 9 

5 Для господарських цілей  0,3  27 
Пропонується поблизу 
існуючої автостоянки на 
вул. Батуринській 
 

 6 Для занять фізкультурою  0,2  18 
майданчики для занять 
фізкультурою є на вул. 
Ветеранів біля гімназії 
"Престиж" 

 

Місця дислокації перелічених установ освіти та дошкільного виховання відносно 

проектованого житлового будинку показані на схемі розміщення навчальних закладів (див. 

схему). 

Перелічені прибудинкові майданчики та місця їх розташування показані на кресленні 

"Проектний план 1 черги будівництва" (див. лист № 6). 

Інші заклади обслуговування, торгівлі розташовані в радіусі пішохідної доступності від 

проектованого житлового будинку, і зосереджені переважно на вул. Базарній. 

Крім того, об’єкти обслуговування можливо розмістити в першому поверсі проектованого 

житлового будинку. Конкретизація їх розташування визначається на наступних стадіях 

проектування.  
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СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Примітка:   інформація щодо наповнюваності дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл  

  надана управлінням освіти Львівської МР станом на вересень 2015 року 

 
 

10.  ВУЛИЧНА МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ,  

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ,   

РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І АВТОСТОЯНОК 

Вулична мережа  

Вулична мережа в межах території проектування сформована вулицями Клепарівська, 

Батуринська, Генерала О. Грекова і Ветеранів.  

Реконструкція вуличної мережі і розвиток має відбуватись з дотриманням нормативних 

вимог щодо влаштування габаритів поперечного і поздовжнього профілю вулиць та проїздів. 

Класифікація вуличної мережі в межах проектованої території прийнята згідно рішень 

генплану м. Львова. Параметри вулиць прийняті наступні: 

●       магістральна вулиця районного значення – Клепарівська, шириною в червоних лініях 25 м, 

проїзної частини – 7,0 м, тротуарів – 4 м (вздовж буд. № 24);  

●     вулиці місцевого значення: 

 – вул. Батуринська, шириною вулиць в червоних лініях 21 і 25 м, проїзної частини – 7,5 

м, тротуарів – 4 м (вздовж огорожі академії сухопутних військ); 

– Генерала О. Грекова, шириною вулиць в червоних лініях 20 м, проїзної частини – 7,5 

м, тротуарів – 2 м і більше; 
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вул. Ветеранів пролягає по території військового містечка і не має наскрізного проїзду. 

Ширина даної вулиці – проїзду до тупика становить 17 м, проїзної частини ~ 7 м, тротуарів – 

понад 3 м (вздовж ігрового залу) і ~ 4,5 м (зі сторони гімназії). 

▲   Проектом ДПТ пропонується відновити історичну вул. Ветеранів, що зв’язує вулиці 

Клепарівську і Ген. О. Грекова, для чого необхідно вилучити частину військової території в 

межах проектованих червоних ліній даної вулиці.  

По даній вулиці буде забезпечуватися під’їзд з півдня до академії сухопутних військ, а з 

півночі – до військкоматів та інших установ, розташованих поруч. 

Організація руху транспорту і пішоходів 

Проектом ДПТ приймається організація руху транспорту згідно положень генплану м. 

Львова. 

Основний рух транспорту в районі проектованої території здійснюється по магістральній 

вулиці районного значення – вул. Клепарівській. 

Використання вулиць місцевого значення та проїздів передбачається переважно для 

руху індивідуальних автомобілів, відомчого та спецтранспорту (автомобілі пожежної охорони, 

швидкої допомоги, обслуговування інженерних мереж, вивозу сміття і т.п.). 

Найближчі зупинки громадського транспорту розташовані по вул. Під Дубом, вул. 

Варшавській  і  просп. В. Чорновола, до яких зорієнтовані основні пішохідні зв’язки.  

В межах території ДП пішохідні зв’язки сформовані до об’єктів масового відвідування. 

Велодоріжки 

В районі проектування в перспективі слід передбачити влаштування велодоріжок, що 

має бути ув’язане із розвитком веломережі міста.  

Конкретні рішення щодо розташування велосипедних смуг уточняються на подальший 

стадії проектування. 

Розміщення гаражів і стоянок 

Паркування індивідуального автотранспорту  

Зберігання індивідуального автотранспорту передбачається на прибудинковій ділянці та 

у підземному паркінгу. 

Згідно вимог ДБН 360-92** п. 7.43 у житлових районах повинне бути забезпечене 

постійне зберігання усіх автомобілів (100 %), які належать жителям цих районів, і тимчасове 

зберігання автомобілів відвідувачів.  

Кількість квартир в новобудові становитиме 30-35 кв. 

Постійне зберігання автомашин пропонується в підземному паркінгу, місткість якого, 

виходячи з конфігурації земельної ділянки, становитиме 20-22 машино-місця. Крім того, для 

постійного паркування автомобілів можливе використання існуючої автостоянки "Клепарів" на 

вул. Єрошенка (біля АЗС) місткістю ~ 160 маш.місць, що розташована на відстані ~ 0,2 км від 

проектованого будинку.    

Для тимчасового зберігання автомобілів передбачається влаштування автостоянки у 

внутрішньому подвір’ї на 3-4 машиномісця (10 % від кількості квартир). Для тимчасового 

паркування можливе також використання найближчих автостоянок, розташованих на вул. 

Батуринській (~ 60 маш.місць) та вул. Клепарівській (~ 30 маш.місць біля входу до 

спорткомплексу СКА ) 

Конкретні рішення щодо розміщення місць паркування і будівництва підземної 

автостоянки визначається на наступних стадіях проектування, враховуючи передбачувану 

категорію проектованого житла за рівнем комфорту та соціальної спрямованості (згідно вимог 

ДБН 360-92**, табл. 7.4б). 
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11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ 

До складу заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого 

використання та планувальної організації території, включені: 

- вертикальне планування території; 

- поверхневе водовідведення. 

Схему інженерної підготовки території та вертикального планування ділянки 1 черги 

будівництва розроблено на топопідоснові масштабу 1:500. 

 На схемі приведені напрямки і величини проектованих поздовжніх ухилів вулиць і 

проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях і в 

місцях основних перегинів поздовжнього профілю. На ділянках із складеною забудовою 

збережені існуючі ухили. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити у закриту мережу каналізації.  

12. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Інженерне забезпечення забудови  в межах ДПТ здійснюється від існуючої мережі міста. 

Інженерне забезпечення проектованої забудови передбачається від інженерних мереж згідно 

технічних умов, що видаються відповідними службами.  

Схема існуючих інженерних мереж та споруд представлена на кресленні опорного плану 

(див. лист № 3). Схема проектованих інженерних мереж та споруд 1 черги будівництва 

представлена на  відповідному кресленні (див. лист № 10). 

Конкретні рішення по інженерному забезпеченню уточняються на подальший стадії 

проектування. При необхідності слід передбачати реконструкцію або заміну існуючих 

інженерних мереж і обладнання, в залежності від їх технічного стану. 

Водопостачання 

Водопостачання забудови в межах ДПТ здійснюється від централізованої водопровідної 

мережі. 

Водозабезпечення проектованого житлового будинку здійснюватиметься шляхом 

під’єднання до існуючої водопровідної мережі на вул. Клепарівській або вул. Батуринській. 

Розрахункові витрати води для проектованого житлового будівництва складатимуть орієнтовно 

19,2 м3/добу, на полив зелених насаджень, газонів і квітників становитимуть ~ 0,8 м3/добу. 

Разом ~ 20 м3/добу. 

Водовідведення 

Організованим водовідведенням існуюча забудова охоплена повністю. Водовідведення 

забудови здійснюється у колектори, що прокладені по вулицях Клепарівська, Генерала О. 

Грекова і Ветеранів.  

Водовідведення проектованого будинку пропонується у каналізаційний колектор, 

прокладений по вул. Батуринській. Витрати господарсько-побутових стічних вод визначаються 

по водоспоживанню (95 % витрат води), за винятком витрат на полив території,  і становитимуть 

~ 18,2 м3/добу. 

Через ділянку 1 черги будівництва проходять мережі каналізації, які необхідно перекласти 

в обхід проектованого будинку (див. креслення - лист № 10). Каналізаційні мережі прокладаються 

підземно, в основному, в межах червоних ліній вулиць та проїздів. Місце розташування мережі 

каналізації уточнюватиметься на наступних стадіях проектування на матеріалах зйомки в 

масштабі 1:500. 

Дощова каналізація 

На даній території відведення поверхневих стоків відбувається по поверхні у мережу 

загальносплавної каналізації. 

З території проектованого новобудови передбачається організація поверхневого стоку з 

відведенням у закриту мережу каналізації. 
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Теплопостачання 

Теплопостачання забудови спецчастини здійснюється локальної котельні, розташованої 

південніше вул. Ветеранів біля військової прокуратури. Від котельні тепломережа по території 

колишнього військового містечка проведена до всіх його будівель. 

Забезпечення теплом і гарячим водопостачанням існуючого житлового будинку № 24 

здійснюється від індивідуальних газонагрівачів. 

Теплопостачання проектованого будинку пропонується від локальної дахової котельні 

або індивідуальних джерел тепла. Потреба тепла прийнято по укрупнених показниках і 

складає на 1 чергу ~ 0,3-0,35 Гкал/год. 

З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, на наступних стадіях 

проектування необхідно впровадження ефективних проектних рішень та застосування 

будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями. 

Газопостачання 

Газопостачання забудови здійснюється від міської газорозподільної мережі. 

Газопостачання проектованої новобудови передбачається від існуючого газопроводу 

низького тиску, прокладеного по вул. Батуринській. Розрахункові витрати газу для нового 

будинку становлять ~ 100-120 тис. м³/рік.  

Електропостачання 

Електропостачання забудови в межах ДПТ здійснюється від електророзподільної 

системи міста, від якої передбачається електропостачання проектованого будинку. 

Загальне споживання на комунально-побутові потреби проектованого 1-чергового 

будівництва складатиме приблизно 42-49 кВт.  

Телекомунікації і зв'язок 

В місті інтенсивно розвивається кабельне телебачення, телекомунікаційна послуга 

доступу до інформаційно-комунікаційних послуг Інтернету. Найбільша частина в обсязі послуг 

припадає на телефонний мобільний зв’язок. 

В перспективі передбачається розвиток галузі електрозв’язку та інфокомунікаційної мережі в 

напрямку модернізації, удосконалення, підвищення якості послуг, які надаються споживачам.  

Передбачити кількісні показники абонентів телекомунікаційних послуг в місті на 

перспективу не можливо, адже ринковий розвиток телекомунікаційної галузі направлений на 

охоплення максимальної кількості користувачів. 

Проектом ДПТ пропонується розвиток мережі радіофікації, адже по радіотрансляційній 

мережі передаються центральні, державні, обласні і місцеві радіомовні програми, а також 

інформація про можливу надзвичайну ситуацію. 

Санітарна очистка 

В кварталах громадської і житлової забудови на відстані не менше 20 м і не більше 100 

м до найбільш віддаленого входу у житловий будинок (ДБН 360-92**, п. 3.16, табл. 3.2), 

необхідно передбачити облаштування господарських майданчиків для розміщення 

контейнерів-сміттєзбірників, забирання та вивіз сміття з яких буде відбувається 

спеціалізованим автотранспортом на місце його подальшої утилізації. Розміщення такого 

майданчика пропонується на вул. Батуринській поблизу існуючої автостоянки. 

Крім того, поблизу закладів обслуговування та інших об’єктів необхідно встановити 

декоративні смітники та забезпечити забирання з них сміття у контейнери. 

13. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Найближча до території ДП протипожежна охорона - СДПЧ № 1 - розташована на вул. 

Підвальній, що на відстані приблизно 2-2,2 км від проектованої території. 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається з пожежних гідрантів, які встановлюються на 

кільцевій мережі зовнішнього водопроводу.  
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Мінімальний вільний напір в водопровідній мережі та витрати води при пожежогасінні 

уточняються на наступних стадіях проектування.  

Проектований багатоповерховий квартирний будинок має бути не нижче ІІ ступ. 

вогнестійкості. 

14.  ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ БЛАГОУСТРОЮ 

Облаштування території ДП повинно відбуватися з дотриманням природоохоронних 

вимог та забезпеченням комплексного благоустрою території з влаштуванням проїзної 

частини, пішохідних тротуарів і озеленення. 

При розміщенні проектованого будинку необхідно максимально зберегти наявні на 

ділянці зелені насадження.  

З проїзної частини необхідно організувати поверхневий стік у мережу закритої каналізації. 

Для естетичної організації території ДП необхідно передбачити комплексне 

облаштування території з розміщенням малих архітектурних форм, елементів благоустрою, 

енергозберігаючого зовнішнього освітлення і декоративного озеленення. 

15. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДПТ  

Впорядкування території ДП: розподіл за функціональним використанням, розміщення 

нової забудови або реконструкція існуючої, проведення реконструкції та оптимізація 

інженерної інфраструктури, благоустрій території тощо, має здійснюватись комплексно з 

врахуванням перспективного містобудівного розвитку. 

Черговість реалізації ДПТ розрахована лише на 1-чергове будівництво житлового 

багатоквартирного житла. Пропоновані почергові заходи з реалізації рішень ДПТ приведені в 

табл. 3. 
Таблиця 3 

№№ 
п.п. 

Види будівництва  
та інших робіт 

Джерела 
фінансування 

Шляхи реалізації та вирішення 
проблемних питань 

1 2 3 4 

1 Виконання землевпорядної 
документації щодо 
відведення земельної 
ділянки для розміщення 
житлового будинку з 
відповідним цільовим 
призначенням.  

 
За кошти 
забудовника  
1 черги  

 

 

2 Виконання історико-
містобудівного 
обґрунтування (ІМО). 

 
– " – 

Замовлення проекту спеціалізованій 
організації.   
Розгляд та погодження ІМО у 
встановленому порядку. 

3 Виготовлення геодезичного 
знімання масштабу 1:500 
на територію 1-чергової 
забудови. 
Геологічні вишукування. 

 
– " – 

 

 
 

4 Розроблення проектної 
документації 1 черги 
будівництва 

 
– " – 

Розроблення робочого проекту 
відбувається лише на підставі: 

- затвердженого Львівською міською 
радою Детального плану території 
відповідно до вимог ст. 33 ЗУ «Про 
регулювання містобудівної діяльності»; 

- затвердженого ІМО; 

- отримання містобудівних умов та 
обмежень забудови ділянки. 
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1 2 3 4 

5  Демонтаж існуючих мереж, 
що проходять через 
ділянку 1-чергової 
забудови, і прокладання у 
нових в проектних 
коридорах згідно 
нормативних вимог. 

 
За кошти 
забудовника  
1 черги  

 

Наявність мереж та місцезнаходження 
конкретизуються при виготовленні 
геодезичного знімання м 1:500 і 
підлягають погодженню відповідними 
службами. 

 

6 Будівництво новобудови на 
розі вулиць Клепарівська -
Батуринська  

 
– " – 

1. Розміщення багатоквартирного  
багатоповерхового житла інвестором 
здійснюється на підставі погодженого 
робочого проекту. 

 7 Облаштування інженерної 
інфраструктури, що 
призначена для 
обслуговування 1-чергової 
забудови 

8 Комплексний благоустрій 
прилеглої території: 
влаштування проїздів та 
під’їздів до новобудови, 
облаштування 
прибудинкової території, 
розміщення майданчиків 
для ігор дітей і відпочинку 
дорослих. Облаштування 
господарських майданчиків 
для розміщення контейнерів-
сміттєзбірників. 

 

– " – 

Існуючі боксові гаражі, що розташовані 
поблизу житлового будинку № 24 на вул. 
Клепарівській підлягають  знесенню або 
переносу на нормативну відстань до 
існуючого і проектованого житла - менше 
10 м (ДБН 360-92** табл. 7.5), а також 
дитячих майданчиків,. 
Питання відшкодування вартості гаражів-
боксів в разі їх ліквідації вирішується за 
узгодженням із їх власниками на 
компенсаційних засадах.  

 

16. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ,  

ВИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Територію, визначену ДПТ для першочергового містобудівного освоєння, слід  

використовувати за функціональним призначенням. 

Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті 

рішень органів місцевого самоврядування щодо використання території, розробленні та видачі 

містобудівних умов і обмежень, а також моніторингу реалізації містобудівної документації на 

наступних стадіях проектування. 

В разі необхідності в затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому 

чинним законодавством порядку. 

Використання території, можливі реконструктивні роботи слід проводити відповідно до 

статутної діяльності існуючих підприємств, розташованих на території проектування. 

Частину військової території в межах проектованих червоних ліній вул. Ветеранів в 

перспективі пропонується вилучити на користь міста для відновлення загальнодоступного 

транспортного і пішохідного зв’язку по історичній вулиці Ветеранів.  

17.  МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ  

Приведені нижче містобудівні умови і обмеження стосуються нової прибудови на 

території зони Ж-3  в межах ДПТ (на розі вулиць Клепарівська і Батуринська). 

Дані містобудівні умови і обмеження є проектом містобудівних умов і обмежень 

розміщення багатоповерхового житлового будинку. Перед їх затвердженням можуть бути 

уточнені та доповнені по зауваженнях органу місцевого самоврядування, а також спеціально 

уповноваженого органу архітектури і містобудування. 
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Таблиця 4 

Ж-3 - зона  багатоповерхової  квартирної  житлової забудови 

1. Граничнодопустима висота будівель - 28 м. 

Остаточно граничні параметри пропонованої забудови по висоті мають 
бути підтверджені історико-містобудівним обґрунтуванням. 

2. Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки  

45 %. 

3. Максимально допустима щільність 
населення (для житлової забудови), 
щільність забудови земельної ділянки 

685 люд/га  (відповідно до ДБН 360-92**, п 3.8* для окремого житлового 
будинку поверховістю 7 пов.). 
 
 

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

Відстані від проектованого житлового будинку:  
- до червоної лінії вул. Клепарівської  - не менше 4,5 м,   
- до червоної лінії вул. Батуринської – рекомендується 3 м, уточнити на  

наступній стадії проектування.  

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

- зони охорони пам'яток культурної спадщини: 
 - за вимогами охорони культурної спадщини згідно історико-

архітектурного опорного плану м. Львова;  
 - уточнити історико-містобудівним обґрунтуванням. 

- червоні лінії вулиць;  

- нормативні санітарні та пожежні розриви - згідно ДСП № 173-96,  
ДБН 360-92**; 

- нормативні розриви від вікон житл ових приміщень до стоянок і гаражів 
(згідно ДБН 360-92**, табл. 7.5); 

- зони обмеження забудови від інженерних мереж (мінімальні відступи 
згідно ДБН 360-92, дод.8.1, табл.1). 

 
6. Мінімально допустимі відстані від 

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

- приблокувати до торця буд. № 2 на вул. Батуринській; 

- зі сторони буд № 24 на вул. Клепарівській - розмістити торцем на 
мінімальній відстані - 6 м при (як між будинками не нижче II ступ. 
вогнестійкості згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1, табл.1). 

 
7. Охоронювані зони інженерних 

комунікацій 
Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 та дод. 8.1 

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

Виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування. 

9. Вимоги щодо благоустрою з 
урахуванням положень Закону України 
"Про благоустрій населених пунктів"  

 

- організувати комплексний благоустрій прилеглої території, проїзди та 
пішохідні доріжки облаштовувати з твердим покриттям; 

- обладнати майданчики для ігор дітей і відпочинку дорослих; 

- передбачити влаштування господарських майданчиків, розміщення 
сміттєзбірників; 

- передбачити зовнішнє освітлення, декоративне озеленення та квіткове 
оформлення. 

 

 
10. Забезпечення умов транспортно-

пішохідного зв'язку 
Передбачити під‘їзди та підходи до будинку, а також можливість в‘їзду 
пожежних машин у внутрішнє подвір‘я.   

При влаштування наскрізного проїзду у внутрішній дворик габарити 
проїзду (у світлі) прийняти: шириною не менше 3,4 м, заввишки – не 
менше 4,25 м (згідно ДБН 360-92**, п. 3.14). 

 11. Вимоги щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць для  постійного 
зберігання автотранспорту 

Передбачити нормативну кількість машиномісць згідно ДБН 360-92** (з 
урахуванням  змін): 

- для квартирного житла – згідно п. 7.43, табл. 7.4 б; 
- для об’єктів обслуговування – по табл. 7.6. 

 
 
 

12. Вимоги щодо охорони культурної 
спадщини з урахуванням  
положень Закону України "Про 
охорону культурної спадщини"  

 

Згідно: 

- історико-архітектурного опорного плану м. Львова; 

- висновку історико-містобудівного обґрунтування. 

13. Вимоги щодо створення 
безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення  

 

Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями в громадські будівлі 
згідно: 
- ДБН В.2.2-9-2009, п. 6.1.2  та розд.12.6; 
- ДБН В.2.2-17-2006 " Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд 

для маломобільних груп населення". 
 

14. Вимоги щодо архітектурних та 
інженерних рішень 

 

Архітектурні рішення - нова забудова має відповідати сформованому 
середовищу у масштабному і архітектурному співвідношенні.  
Інженерні рішення – проектований будинок має бути не нижче ІІ ступ. 
вогнестійкості. 
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18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

Таблиця 5 

 
№№ 
п.п. 

 

Показники 

 

Одиниці 

виміру 

 

Сучасний 

стан 

 

1 черга 

(5 років) 

Розрахунк. 

 термін 

(15-20 років) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Територія  

 
га  
 

 
4,8726 

 
4,8726 

 
4,8726 

Територія в межах проекту ДПТ, всього: 
в тому числі: 
 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

- території житлової забудови, з них: 0,381 0,381 0,381 

- існуючий багатоквартирний будинок 0,247 0,247 0,247 

- проектований багатоквартирний будинок - 0,134 0,134 

1.2 
 
 
 

Території спецпризначення, всього: 
в тому числі: 
 

 
 

3,399 

 
 

3,265 

 

- академія сухопутних військ ім. гетьмана  
  П. Сагайдачного 

2,0580 

- територіальний архівний відділ Галузевого 
державного архіву МО України 

0,129 

- приміщення л/ф концерну "Військторгсервіс" 0,128 

- навчально-спортивної база літніх видів 
спорту МО України 

0,548 

- ділянки інших об’єктів спецпризначення 0,093 

1.3 

 

Вулична мережа в червоних лініях  1,4964 1,4964 1,6959 

1,4 

Зелені насадження, всього: 
 в тому числі: 

 

м2 

   

- в межах червоних ліній вулиць   2630 

- на ділянках житлової забудови 430 540 540 

   2. 
Чисельність населення, всього,  

в тому числі 
 

осіб 
150 240 230 

2.1 

 

- у існуючій забудові  150 150 140 

- у проектований забудові - 90 90 

2.2 

 

Щільність населення  

люд./га 
610 630 604 

- у існуючій забудові 610 610 570 

- у проектований забудові  672 672 

3. 
Житловий фонд всього, 

в тому числі: 

 
тис. м2  

заг. 
площі 

3,0 5,0-5,2 5,0-5,2 

3.1 

 

- існуючої забудов 3,0 3,0 3,0 

- проектованої забудови  2,0-2,3 2,0-2,3 

3.2 

 

Вибуття житлового фонду - - - 

3.3 

 

 

 

Нове житлове будівництво кв.  31-35 31-35 

3.4 Загальна кількість квартир 52 83-87 83-87 

3.5 Середня житлова забезпеченість м2/люд 20 21 22 

4. Установи і підприємства обслуговування     

4.1 Дошкільні навчальні заклади * місць 5* 8* 8* 

4.2 Загальноосвітні школи * учн. місць 21* 34* 34* 

4.3 Поліклініки * 

 

відв./зм. 4* 6* 6* 

4.4 Майданчики для занять фізкультурою *  м2 торг. 
площі 

30* 48* 48* 

4.5 Магазини * 35* 55* 55* 

4.6 Підприємства громадського харчування * пос. місць 6* 10* 10* 

4.7 Установи побутового обслуговування * роб. місць 1* 2 * 2 * 

Примітки: * - необхідно по нормі для обслуговування мешканців забудови в межах ДПТ. 
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1 2 3 4 5 6 

5. Вулична мережа та транспорт     

5.1 

 

Протяжність вулично-дорожньої мережі,  
в тому числі: 

 
км 

0,66 0,66 0,85 

- магістральні вулиці районного значення 0,145 0,145 0,145 

- житлові вулиці, проїзди  0,515 0,515 0,705 

5.2 Щільність вулично-дорожньої  мережі км/км2 13,5 13,5 17,4 

5.3 
Гаражі для постійного зберігання легкових 
автомобілів 

 
машино- 

місць 

3 20-22 20-22 

5.4 

Автостоянки тимчасового зберігання  
легкових автомобілів,  в тому числі: 21 25 25 

 - в кварталах житлової забудови 6 10 10 

- біля об’єктів обслуговування 15 15 15 

6. Інженерне обладнання проектованого 
багатоквартирного будинку *** 

    

6.1 Водопостачання - водоспоживання тис. 
м3/добу 

 0,021  

6.2 Каналізація - об’єм стічних вод  0,019  

6.3 Електропостачання - споживання  кВт  42-49  

6.5 Газопостачання - витрати газу млн. м3/рік  0,1-0,12  

6.5 Теплопостачання - споживання тепла сумарне Гкал/год.  0,3-0,35  

7. 

Інженерна підготовка та благоустрій ___га___ 

% до тер. 

 

   

Територія забудови, що потребує заходів 

 з інженерної підготовки 
- 0,07 

50 

 

8. Охорона навколишнього середовища га  -  

9. 
Орієнтовна вартість 1 черги будівництва 

(в цінах 2017 р.) ** 

 

млн .грн. 

 
19,2-22,0 

9.1 Будівництво багатоповерхового будинку 15-18 

9.2 

Вулично-дорожня мережа і гаражі, всього: 
в тому числі: 

 

4,1-5,1 

- магістральні вулиці районного значення - 

- житлові вулиці  - 

- проїзди, автостоянки 0,1 

- гаражі 4-5 

9.3 

Інженерне обладнання,  всього: 
в тому числі: 

 

0,03 

- водопостачання  

 

0,005 

- каналізація  

 

0,01 

- електропостачання 

 

0,003 

- тепло-, газопостачання 

 

0,002 

9.4 Інженерна підготовка, дощова каналізація 0,01 

Примітки:  ** - приведені розрахунки  і є орієнтовними і підлягають уточненню на стадії проектно-
кошторисної документації з врахуванням вихідних даних на проектування.  
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