
  

                                                                                                                                                      
 

Стадія: МР 

Об’єкт:         2016-АР 

 

 

Замовник: ОСББ "Нова Громада" 

 

 

 

МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК 
                          з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва 

реконструкції з надбудовою та прибудовою 
багатоквартирного житлового будинку на 

вул.Карманського,6 в м.Львові 
                                

 

 

 

 

                          Директор                                   М. Шеремета 

 

 

                               ГАП                                           М.Шеремета  

 
 

 

 

Львів – 2016 



 2 

 

1. МІСТОБУДІВНИЙ РОЗРАХУНОК 

з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта 

будівництва. 

1. Поверховість будівлі/споруди (гранично допустима) – 4 поверхів (17,33м) + 

підвальний та цокольний 

 2. Відсоток забудови  земельної ділянки – 49% 

3. Відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки об’єкта проектування:  - з 

півночі – 0,0м, зі сходу – 0,0м, з півдня – 6,0м, з заходу – 0,0м 

4. Відступи від об’єкта проектування до червоних ліній та ліній регулювання 

забудови. –  0,0 м   

5. Основні техніко-економічні показники. 

 

№ 

п/п 

Найменування 
 
 

Одиниці 

виміру 

До 
реконструкції 

Після 
реконструкції 

1. 

 

Площа земельної ділянки га 0,1337 0,1337 

2. Площа забудови м2 

 

209,9 

  

659,2 

3. 

 

Загальна площа будинку м2 

 

489,5 3 953,9 

4. Загальна площа квартир в будинку м2 

 

431,5 1 920,2 

5. Площа підземних автостоянок м2 

 

- 918,3 

6. Площа технічного поверху м2 

 

- 382,0 

7. Площа нежитлових приміщень м2 

 

58,0 224,7 

8. Площа горища м2 

 

- 498,6 

9. Поверховість пов. 3 4 з 
підвальним та 

цокольним 

10. Кількість паркомісць шт  28 

11. Кількість квартир шт 6 24 

 
 

6. Тип мощення.-  тротуарна плитка типу ФЕМ, на проїжджій частині асфальтне 

покриття 

 7. Озеленення земельної ділянки. –травні газон, декоративні кущі та дерева 

 8. Елементи благоустрою на земельній ділянці. – лавочки, урни для сміття 

9. Організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування 

автомашин. 

  під’їзд здійснюється з вул. Карманського. 

 передбачено нормативну кількість парко місць для постійного та 

тимчасового зберігання автомобілів 
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Містобудівний розрахунок з техніко-економічними 

показниками запланованого об’єкта будівництва складається з: 

1. Пояснювальної записки; 

2. Схеми генерального плану, виконану на оновленому топографо-

геодезичному зніманні М 1:500, з нанесеними обмеженнями.. 

3. Архітектурних рішень: 

 Фасади будівель та споруд з зазначенням висотних відміток, 

виконані у кольорі, з точною інформацією щодо опорядження 

фасадів у відомості опорядження фасадів. 

 Плани поверхів 

 Розрізи. 

 

Пояснювальна записка містить: 

1. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 

2. Вступ.  

3. Містобудівна ситуація і характеристика ділянки. 

4. Пропозиція щодо розміщення 

5. Висновок 

6. додатки. (вихідна інформація, інші матеріали.) 

7. проект містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 

(текстова частина – Додаток 1) 

 

Графічна частина містобудівного розрахунку (Додаток 2) 

містить креслення: 

1. Ситуаційна схема.                                               - лист №1; 
2. Фрагмент генерального плану м. Львова                  - лист №1; 
3. Фрагмент плану зонування Сихівського району            - лист №1; 
4. Генеральний план забудови М 1:500                               - лист №2;  
5. Об’ємно - просторове рішення (ескіз)                               - лист №3-14; 
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                                        2. ВСТУП.  

2.1. підстава  для розроблення містобудівного розрахунку: 

 Викопіювання з генплану м. Львова. М 1:500. 

 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

 Свідоцтва про право власності на приміщення 

 Технічні паспорти квартир 

 Наміри замовника 

 
2.2. головна мета: 

- Містобудівний розрахунок розроблений для отримання 
містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. 

 

2.3. законодавчі та нормативно-методичні документи щодо 
розроблення містобудівного розрахунку : 

- згідно ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова 
міських і сільських поселень”,  

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 
109 “Про затвердження Порядку надання містобудівних умов 
та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст“. 

 
2.4. перелік затвердженої містобудівної документації на дану 

територію та інші джерела  вихідної інформації: 
- Генеральний план м.Львова розроблений ДІПМ 

«Містопроект» 
- План зонування Сихівського району розроблений ДІПМ 

«Містопроект» 
 

 

3. МІСТОБУДІВНА СИТУАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЯНКИ 

Земельна ділянка, яка розглядається  розташована в центральній 

частині м.Львова, Сихівському адміністративному районі. 

Згідно генерального плану м.Львова, розробленого ДІПМ 

«МІСТОПРОЕКТ», земельна ділянка розміщена в межах території 

малоповерхової та садибної житлової забудови.  

Згідно плану зонування Сихівського  району територія 

проектування входить в зону Ж-1 (зона садибної житлової забудови, з 

допустимим видом забудови – житлова забудови до 4 поверхів). 

Земельна ділянка знаходиться в межах історичного ареалу міста. 

Зі сходу ділянка обмежена провулком, що веде до ділянок, 

розташованих в глибині кварталу, і які формують південну межу ділянки 
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опрацювання.  З заходу її вимежовує бічна межі ділянки садибної 

забудови на вул. Карманського, 4-а. 

Ділянка доступна для транспортного обслуговування. Під'їзд  до 

проектованого житла здійснюється з вул. Карманського.  

На ділянці розміщений 3-ох поверховий багатоквартирний 

житловий будинок, що реконструюється. 

На ділянці проходять міські інженерні мережі (водопровід, 

газопровід, каналізація, електричні кабеля). 

Перепад висот по ділянці до 2-ох метрів. 

 

4. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ 

 

 Проектом передбачається реконструкції з надбудовою та 
прибудовою 4-ох поверхового багатоквартирного житлового будинку. 

Основні техніко-економічні показники: 

№ 

п/п 

Найменування 
 
 

Одиниці 

виміру 

До 
реконструкції 

Після 
реконструкції 

1. 

 

Площа земельної ділянки га 0,1337 0,1337 

2. Площа забудови м2 

 

209,9 

  

659,2 

3. 

 

Загальна площа будинку м2 

 

489,5 3 953,9 

4. Загальна площа квартир в будинку м2 

 

431,5 1 920,2 

5. Площа підземних автостоянок м2 

 

- 918,3 

6. Площа технічного поверху м2 

 

- 382,0 

7. Площа нежитлових приміщень м2 

 

58,0 224,7 

8. Площа горища м2 

 

- 498,6 

9. Поверховість пов. 3 4 з 
підвальним та 

цокольним 

10. Кількість паркомісць шт  28 

11. Кількість квартир шт 6 24 

 За умовну відмітку 0.000 приймаємо рівень підлоги першого 
поверху. 

Висота будинку 17,33м. 

 
Максимальна кількість людей, яку можна розселити на даній 

ділянці площею 1337 м2 при забудові 4 поверхи (житлові), виходячи з 

норми 20,2 - 17,0 м2/люд.. (ДБН 360-92**, роз. 3.8*, прим.1) становить; 
           1337/20,2 - 1337/17,0=66 - 79 люд.  

4.1 Кількість квартир в будинку запроектовано 24, з них: 

1-кімн – 8 

2-кімн – 8 
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3-кімн – 8 

 

4.2 Кількість мешканців приймаємо коефіцієнт сімейності 3,0, звідси 
24х3= 72 люд. 

Потреба в прибудинкових майданчиках для даного будинку 
складає: 
- для ігор дітей – 0,7х72=50.4 м.кв. 
- для відпочинку дорослих – 0,1х72=7,2 м.кв. 
- для занять фізкультурою – 0,2х72=14,4м.кв. 
- для господарських цілей – 0,3х72=21,6 м.кв. 

- для вигулювання собак – 0,3х72=21,6 м.кв. 
4.3 Розрахунок кількості автостоянок для постійного та 

тимчасового зберігання автомобілів мешканців проектованого 

житлового будинку по вул. карманського 

Розрахунок проведений згідно вимог ДБН 360-92** «Містобудування 

планування і забудова міських і сільських поселень». Потреба в машино-

місцях для житлового  будинку визначається  з використанням даних 

таблиці 7.4а ДБН 360-92**(зміна №4). 

№ 
з/п 

Тип житлового будинку і 
квартир за рівнем 

комфорту та соціальної 
спрямованості 

Кількість машино-місць на  двох- або 

більше кімнатну  квартиру 

для постійного 
зберігання 
автомобілів 

для тимчасового 
зберігання 

автомобілів (гостьові 
стоянки) 

1 
Житлові будинки, що 

розміщуються у  зонах     
міста: середня 

0,8 0,1 

Примітка 1. Кількість машино-місць для однокімнатних квартир 
визначається з використанням коефіцієнта 0,5. 

РОЗРАХУНОК 

Тип квартири Кількість квартир 

Кількість машино-місць на  
квартиру 

для постійного 
зберігання 
автомобілів 

для тимчасового 
зберігання 
автомобілів 

(гостьові 
стоянки) 

1 8 4 1 

2 8 7 1 

3 8 7 1 

Разом 23 18 3 
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Загальна розрахункова кількість місць – 21 м/місць.  

Паркомісця будуть забезпечуватись за рахунок підземного паркінгу 

(12 машиномісць) , паркінгу в цокольному поверсі (12 машиномісць) та 

гостьових стоянок (4 машиномісця) на даній земельній ділянці. 

 

Загальна кількість запроектованих місць для постійного та 

тимчасового зберігання автомобілів мешканців становить 28 м/місць 

 24 машино-місць – підземний паркінг та в цокольному поверсі. 

 4 машино-місць -  гостьові стоянки. 

 

4.5. Обслуговування житлового комплексу буде здійснюватися 
існуючими школами та дитячими садками розташованими на прилеглій 
території.   

Для обслуговування мешканців проектованого житлового 
будинку необхідно: 

(72/1000х125= 9) шкільних місць  
(72/1000х23=2) місць в дитячих садочках. 

Обслуговування житлового комплексу буде здійснюватися існуючою 
школою на вул. Запорізькій,8 (СЗШ №83) та існуючим дошкільним 
навчальним закладом на вул. Ярославенка,98 

4.6. Інженерне забезпечення даного будинку (водопостачання, 
каналізація, електропостачання, газифікація) передбачається від міських 
інженерних комунікацій, згідно ТУ (технічних умов).  

 
4.7. Благоустроєм прилеглої до комплексу ділянки передбачається 

замощення по її периметру  тротуарною плиткою (ФЕМ) з встановленням 
по краях замощення поребрика на цементно-піщаній основі, а також 
влаштування асфальтобетонного покриття в місцях транспортної зони 
проїздів та розворотних майданчиків. Прилегла територія 
впорядковується з ремонтом існуючих, тротуарів, влаштуванням проїзду і 
впорядкування існуючих трав’яних газонів.  

 
5. ВИСНОВОК 

Спорудження на проектованій ділянці житлового будинку не 
спричинить жодних негативних впливів на сусідню забудову і 
навколишнє середовище. Навпаки, буде ефективно використано 
незагосподарьовану територію. 

Спорудження  житлового будинку дасть місту 24 нових квартири.  

Пропонована висота житлового будинку в 4 поверхи не зашкодить 

панорамам історичної частини Львова. 

Даний містобудівний розрахунок необхідно подати у встановленому 

порядку на розгляд в Департамент містобудування ЛМР для надання 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 
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6. ДОДАТКИ 

(вихідна інформація, інші матеріали.) 
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7.  ПРОЕКТ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ  

забудови земельної ділянки.  

(текстова частина  - Додаток 1.) 
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Додаток 1 (ПРОЕКТ) 

до Порядку надання містобудівних умов 

та обмежень забудови земельної  

ділянки, їх склад та зміст 

 

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

 ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

на вул. Карманського, 6 в м.Львові 
                                       (адреса або місце розташування земельної ділянки) 

 

Загальні дані: 

 

1. Назва об'єкта будівництва  - реконструкції з надбудовою та прибудовою багатоквартирного 

житлового будинку; 

2. Інформація про замовника  - ОСББ "Нова Громада" 

3. Наміри забудови – реконструкція; 

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта – вул. Карманського,6 в м.Львові  

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з  

забудови Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
6. Площа земельної ділянки 0,1337 гектарів; 

7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, 
детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) - Генеральний план 
м.Львова, план зонування Сихівського району розроблений ДІПМ «Містопроект», . 
9. Функціональне призначення земельної ділянки – житлового використання 

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва 

 

№ 

п/п 

Найменування 
 
 

Одиниці 

виміру 

До реконструкції Після 
реконструкції 

1. 

 

Площа земельної ділянки га 0,1337 0,1337 

2. Площа забудови м2 

 

209,9 

  

659,2 

3. 

 

Загальна площа будинку м2 

 

489,5 3 953,9 

4. Загальна площа квартир в будинку м2 

 

431,5 1 920,2 

5. Площа підземних автостоянок м2 

 

- 918,3 

6. Площа технічного поверху м2 

 

- 382,0 

7. Площа нежитлових приміщень м2 

 

58,0 224,7 

8. Площа горища м2 

 

- 498,6 

9. Поверховість пов. 3 4 з підвальним 
та цокольним 

10. Кількість паркомісць шт  28 

11. Кількість квартир шт 6 24 

 

Містобудівні умови та обмеження: 

 

1. Граничнодопустима висота будівель – 17,33м (4-ох поверховий будинок + підвальний поверх 

та цокольний); 

 

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки __49% 
 

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) -  відповідно до 

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

0,0м 

 

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного 

ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші 

охоронювані зони) – санітарно-захисні зони оточуючої забудови 

 

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

0,0м 

 

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно нормативів; 

 

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними 

нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва"  - згідно з вимогами органу 

місцевого самоврядування; 

 

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) – немає 

 

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку - під’їзд до ділянки з вул. Карманського, 

відповідно до вимог  ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень" (зі змінами і доповненнями).  

 

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – ____ 

 

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини -  Споруда  розміщена в межах історичного 

ареалу м. Львова. 

 

 

 

______________________________                                               __________________________ 

       (ініціали та прізвище керівника  

  органу містобудування та архітектури)                                            (підпис, дата) 

 

М. П.  

 

 

Дані містобудівні умови є проектом містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки і перед їх 

затвердженням можуть бути уточнені та доповнені уповноваженим органом архітектури і містобудування. 

 

 


