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1. Вступ. 

Містобудівний розрахунок розроблено згідно з вимогами до містобудівного розрахунку з техніко-
економічними показниками запланованого об’єкта будівництва, затверджених Рішенням від 
30.09.2011 № 883 Львівської міської ради  «Про затвердження регламентів (інформаційних карток) 
здійснення дозвільно-погоджувальних процедур, що видаються через управління “Дозвільний офіс“ 
Львівської міської ради, розроблені управлінням архітектури департаменту містобудування, 
примірних вимог до архітектурно-планувальної частини проекту, вимог до містобудівного 
розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва та вимог до 
ескізу намірів забудови земельних ділянок».  

 
2. Аналіз містобудівної ситуації  та характеристика земельної ділянки. 

 Площа та опис меж земельної ділянки, її цільове призначення, відомості про її власника 
(користувача). 

Ділянка, що розглядається , розташована в північній частині м. Львова , у Шевченківському 
адміністративному районі та обмежена просп. Чорновола, кварталами існуючої та проектованої 
громадської та житлової забудови. 

Квартал , де розташована ділянка , сформований багатоповерховою квартирною житловою та 
громадською забудовою.  

Ділянка розташована за адресою просп. Чорновола,67б . На ділянці пропонується розмістити 
багатоквартирний житловий будинок з вбудованими офісними та комерційними об’єктами. 

Згідно витягу державного реєстру на нерухоме майно про реєстрацію прав власності  
землі №83780790 від 29.03.2017 року,  площа земельної ділянки становить 0,4048 га. 

Умови використання земельної ділянки згідно акту: для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови. 

Мета використання – будівництво багатоквартирного житлового будинку. 
Цільове призначення ділянки – для будівництва і обслуговування інших будівель 

громадської забудови.  
Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови. 
 
2.2. Аналіз містобудівної ситуації, наведена в містобудівній документації 

характеристика земельної ділянки та суміжних територій. 

 - місце розташування в планувальній структурі території адміністративно-територіальної одиниці 
Ділянка, що розглядається , розташована в  північній, частині м. Львова, у Шевченківському 

адміністративному районі та обмежена просп. Чорновола, кварталами існуючої та проектованої 
громадської та житлової забудови. 

Квартал , де розташована ділянка , сформований багатоповерховою квартирною житловою та 
громадською забудовою.  

-  сучасне функціональне використання 

На даний час на ділянці знаходиться автостоянка. 
 
Умови використання земельної ділянки згідно витягу на право власності – будівництво 

та обслуговування інших будівель громадської забудови. Цільове призначення ділянки – 
землі громадської та житлової забудови. Функціональне використання даної ділянки – 
землі громадської і житлової забудови. 

 
Ділянка знаходиться в зоні Ж-4 (зона багатоповерхової житлової забудови), згідно 

розробленого та затвердженого Детального плану територій, що вносить зміни та 
уточнення до плану зонування Шевченківського району. 

 
Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови  
Зона змішаної житлової забудови Ж-4 виділена для формування багатоквартирних житлових 

будинків 10 -16 поверхів..  
Дозволений повний спектр послуг місцевого значення і окремих об’єктів загальноміського 

значення, (в тому числі прибудованих) некомерційних комунальних підприємств, а також 
майданчики для відпочинку, ігор, спорту, сквери. Торговельні і обслуговуючі підприємства 
місцевого значення повинні відповідати вимогам завантаження, організації під’їздів і паркування.  

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок: - Багатоквартирні 
житлові будинки 10-16 поверхів  

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



 

 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: - Окремостоячі 
багатоквартирні житлові будинки баштового типу без обмеження поверховості, з об’єктами 
обслуговування вбудовано-прибудованими. - Будинки-інтернати для людей похилого віку та 
інвалідів; - Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару; - Спортивні зали, басейни, 
площинні спортивні споруди; - Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали; - Позашкільні 
заклади; - Культові споруди, каплиці; - Офісні приміщення (вбудовані); - Відділення, дільничні 
пункти міліції; - Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку; - Відділення 
банків; - Житлово-експлуатаційні і аварійно-діспетчерські служби; - Об’єкти пожежної охорони; - 
Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення; - Гаражі, 
вбудовані в житлові будинки; - Гаражі окремостоячі, боксові; - Майданчики для вигулу собак; - 
Майданчики для сміттєзбірників; - Господарські будівлі на присадибній ділянці; 19 - Будівлі для 
індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і 
пожежних норм; - Теплиці, оранжереї.  

Примітка: Містобудівні регламенти в даній зоні формуються з врахуванням регламентів підзон 
обмежень, в яких знаходиться ділянка, у відповідності з п.1.3.2 Загальних принципів зонування 
м.Львова. 

Проектований будинок не суперечить базовому зонуванню території та відноситься до 
допустимих видів забудови згідно зонування. 

-  характеристика існуючої забудови (призначення будівель та споруд, їх висоту (поверховість), 
технічний стан). 

Територія проектування знаходиться у сформованому міському кварталі громадської та 
квартирної житлової забудови з вбудованими та окремостоячими обслуговуючими та громадськими 
об‘єктами та територіями транспортної інфраструктури.  

По типу забудову на прилеглій території МБР можна поділити на багатоповерхову житлову 
забудову,  забудову об’єктів громадського обслуговування та об’єктів обслуговування транспортної 
інфраструктури. 

Цінна історична забудова на території проектування відсутня.  
По капітальності забудова на прилеглій території, ділиться на капітальну житлову сформовану до 

другої половини ХХ ст., капітальну житлову забудову сформовану після другої половини ХХ ст., 
капітальну житлову квартирну забудову що в даний час будується, капітальну нежитлову забудову 
(гаражі, споруди інженерних мереж), сформовану в другій половині ХХ ст., некапітальну 
нежитлову забудову (гаражі, господарські  будівлі та споруди). 

Забудова на ділянці проектування відсутня.  
Загалом прилегла територія вимагає комплексної тактовної та продуманої  реконструкції з 

демонтажем дисгармонійної і малоцінної забудови та добудовою (прибудовою) необхідних та 
обґрунтовано можливих будівель  і влаштуванням відповідного благоустрою, тощо. 

-  характеристика зелених насаджень та інших елементів благоустрою. 

       На ділянці проектування цінні зелені насадження відсутні. Благоустрій на ділянці 
проектування на даний час відсутній. 

-  характеристика існуючої інженерно-транспортної інфраструктури. 
Прилеглі квартали підключені до інженерних мереж міста.  
Проектована забудова має можливість підключення до всіх необхідних інженерних мереж міста.  

Територія проектування забезпечена всіма необхідними інженерними мережами. На прилеглій 
території знаходяться споруди та лінії інженерних мереж, що обслуговують даний квартал.  

Територія проектування забезпечена водопостачанням, каналізуванням, електропостачанням, 
газопостачанням, теплопостачанням. Поряд проходять мережі міського водопроводу, каналізації, 
газопроводи, електричні силові кабелі, кабелі зв'язку, повітряні лінії електропередач, зв'язку, 
тощо.   

Наявність мереж на території проектування підтверджено інженерними службами міста. 
  Просп. Чорновола  в чарвоних лініях становить 65 м. 
 

- функціональне призначення, режим використання (в тому числі забудови),  інженерно-
транспортне забезпечення відповідно до положень містобудівної документації. 

Наявною містобудівною документацією на дану ділянку є : 
 Генеральний план м. Львова затверджений ухвалою ЛМР № 3924 від 30.09.2010р.;  
 план зонування Шевченківського району міста Львова.   

Особливих режимів використання ділянки не передбачено. Проектне рішення даного 
містобудівного  розрахунку базоване на раніше розроблених проектних рішеннях та є уточненням і 
деталізацією в межах ділянки проектування. 

Інженерне забезпечення ділянки вирішується  від існуючих та проектованих  мереж району.  
 
- характеристика інженерно-будівельних умов . 

В кліматичному відношенні досліджуваний район розташований в перехідній зоні від помірно-
теплого західноєвропейського до континентального східноєвропейського клімату з відносно м‘якою 



 

 

зимою, довгою вологою весною, нежарким літом, відносно сухою осінню та характеризується 
такими показниками: 

Середньорічна температура повітря + 7,4°С, абсолютна мінімальна -29,6°С, абсолютна 
максимальна +35,1°С. Найтепліший місяць - липень, найхолодніший місяць – січень. 

Середньорічна кількість опадів - 660 мм, з яких в теплий період випадає - •ІІ9 мм. в холодний - 
171 мм. 

Тривалість періоду з температурами вище 0 С складає 262 дня, вище 5 С - 212 днів, вище Ю С -  
163 дні, вище 15 С - 102 дні. Дати переходу середньодобової температури: 

через 0°С -   - навесні і 27.ХІ - восени; через 5 °С - 02.IV - навесні і 31 .X - восени; 
через 10°С - 27.ІУ - навесні і 07.Х - восени; через 15 С - 25.V - навесні і 04.ІХ - восени. 

Добовий максимум опадів (мм) різного забезпечення 

Середній 

максимум 

 Забезпеченість ;%)  Спостереження максимум 

63 20 10 5 2 1 мм. дата  

39 32 50 60 70 84 94 84 13.06.1953 

Середні декадні висоти снігового покриву по постійній рейці (см) 

Місце встановлення рейки Найбільша за зиму 

середня максимальна мінімальна 

Захищене 20 56 5 

Найбільші декадні висоти снігового покриву різного забезпечення 

Місце встановлення 
рейки 

Забезпеченість декадних висот (%) 

50 25 10 5 

Захищене 17 26 38 46 

Дати утворення і руйнування стійкого снігового покриву 

Станція Число днів 

із сніговим 
покривом 

Дати 

появи 
снігового 

покриву 

Дати 

утворення 
стійкового 

снігового 
покриву 

Дати 

руйнування 
стійкового 

снігового 
покриву 

Дати 

сходу 
снігового 

покриву 

Відсоток зим з 

відсутністю 
стійкового 

снігового покриву 

Львів 85 22.ХІ 23.XII 01.III 27.III 16 

 
Середньорічний напрямок вітру по станції Львів складає: 

Північний 6% ;  
Північно-східний 7% 

Східний 9% 
Південно-східний 17% 

Південний 11 % 
Південно-західний 13% 

Західний 22% 
Північно-західний 15 % 

Штиль 19% 

Максимальна середньомісячна швидкість вітру - 5,0 м/с (січень - лютий), мінімальна - 3,0 м/с 
(липень - серпень).  

Середньорічна швидкість вітру на висоті флюгера 10 м. по станції Львів - 4,0 м/сек. 
На наступних стадіях проектування замовнику необхідно отримати  інформаційну 

довідку 
про інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови земельної ділянки на 
 вул. Чорновола, у м. Львові. , що виконується спеціалізованою організацією. 
 
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

про інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови земельної ділянки для розробки 
детального плану на вул. Торф'яній - просп. Чорновола у м. Львові 

В геоморфологічному відношенні земельна ділянка розташована у межах заплави р. Полтви. 
Рельєф її рівнинний, техногенно змінений. 

В геологічній будові ділянки до глибини 15.0 м приймають участь сучасні, верхньочетвертинні та 
крейдові відклади. 

Сучасні утворення виповнені насипним ґрунтом, верхньочетвертинні -- суглинком заторфованим, 
піском, крейдові - глиною, щебенем. 

Нижче наведений орієнтовний інженерно-геологічний розріз даної ділянки (зверху-вниз): 
0.0 - 2Л м Насипний ґрунт. 
2.1-3.6м Суглинок м’якопластичний, середньозаторфований з прошарками піску, темно-сірий. 
3.6 - 10.2м Пісок середньої крупності, середньої щільності, насичений водою, сірий. 
10.2 - 11.0м Глина тверда, з включеннями щебеню мергелю до 10% об'єму, сіра. 
11.0 - 15.0 м Щебенистий ґрунт - щебінь мергелю з глинистим заповнювачем, 

насичений 
водою, сірий. 
Гідрогеологічні умови ділянки представлені двома водоносними горизонтами: четвертинним та 

крейдовим. 
Живлення горизонтів відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. 



 

 

Четвертинний водоносний горизонт приурочений до суглинків, пісків, ненапірний. Глибина 
залягання рівня становить 1.8-2.0 м. 

Крейдовий водоносний горизонт приурочений до щебеню мергеля, напірний, висота напору 
складає 8.0-9.0 м. 

Ділянка відноситься до підтоплених територій (п. 2.95 "Пособие...к СНиП 2.02.01-83" ). 
Несприятливими інженерно-геологічними умовами ділянки є: 

наявність насипних та заторфованих грунтів; підтопленість території. 
Після розробки генплану проектованих будівель необхідно виконати пошукові роботи з метою 

вивчення несучої здатності грунтів. 
Довідка складена за архівними матеріалами ПрАТ „Геотехнічний інститут” арх. 7207. 

79053, м.Львів, вул. Перфецького, 21, тел.: (032) 294-97-58, тел./факс: (032) 234-05-21 
ЄДРПОУ 02497915 р/р. 2600701919254 в ПАТ «КРЕДОБАНК» 

МФО 325365, інд. подат. № 024979113052, № свідоцтва 100334330 
 

 
- характеристика екологічних умов. 

Екологічні умови ділянки  – задовільні 

 
- планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку: 
 
На ділянку проектування розповсюджуються наступні планувальні обмеження: 
-   червоні лінії прибудинкових проїздів-вулиць та просп. Чорновола; 
- нормативні розриви до житлової забудови від відкритих автостоянок та  гаражів, охоронні зони 

ЛЕП, санітарно-захисні зони виробничих, комунально-складських та нормативні побутові, санітарні 
та пожежні розриви, відповідно до Зміни №4 ДБН 360-92**; 

- пожежні , побутові та інсоляційні розриви між проектованою забудовою; 
 
Фактори, які рекомендовано враховувати при розміщенні проектованої забудови: 
 
o Візуальне сприйняття проектованої забудови зі сторони просп. Чорновола; 
o Забезпечення об’єкту нормативно-розрахунковою  площею ділянки та нормативно-

розрахунковою кількістю автостоянок (для багатоповерхової житлової забудови); 
o Забезпечення інсоляції проектованого будинку; 
o Забезпечення об‘єкту нормативно-розрахунковою площею прибудинкових майданчиків; 
o  Забезпечення ефективного контролю за територією об’єкту та автостоянками; 
o Забезпечення проектованих будівель на першу чергу та проектованого кварталу житлової 

забудови з північної сторони на перспективу нормативно-розрахунковою тривалістю інсоляції; 
- санітарні розриви від проектованих надземних автостоянок та прибудинкових майданчиків до 

проектованої житлової забудови; 
- пожежні , побутові та інсоляційні розриви між проектованою забудовою; 
Ділянка проектування і  проектований будинок розташовані у важливому містобудівному та 

архітектурно-планувальному вузлі , а саме  :  
- в структуріі магістральної вулиці загальноміського та районного значення; 
- в структурі кварталу багатоповерхової забудови; 

Композиційно проектована забудова вписується та доповнює існуючий силует та ритм проспекту 
Чорновола. 

Зважаючи на вищевказане , з метою оптимального планувально-архітектурного рішення , 
організації простору кварталу , формування панорами міста з сторони просп. Чорновола , 
різнопланового силуету кварталу з висотними домінантами , доцільно розташувати на даній ділянці 
багатоквартирний будинок висотою до 22 поверхів включно , відповідно до передпроектних 
пропозицій. 

В підвальному поверсі пропонується розміщення автостоянки для мешканців будинку. 
В перших поверхах передбачено розміщення комерційно-офісних об’єктів. 
       При цьому важливе значення в даному випадку має саме архітектурно-образне вирішення 

будинку. Зважаючи на важливе в містобудівному плані місце розташування будинку , доцільно 
об‘ємним  рішенням підкреслити його як архітектурне доповнення кварталу, що розбудовується. 

 
3. Основні техніко-економічні показники об’єкта містобудування, які    
характеризують намір забудови. 
 
3.1. Вид об’єкта (житловий, дитячий дошкільний, навчальний, охорони здоров’я, 

спортивний тощо). 
Проектований  житловий будинок є об’єктом житлового призначення. Згідно намірів замовника та 

проектного рішення проектований комплекс передбачається у складі 22-ти пов. житлового 
будинку, підземного паркінгу, вбудованих комерційно-офісних об’єктів.  

Таким чином, основною спеціалізацією комплексу є житлова функція. 



 

 

Базовою розрахунковою функцією комплексу є функція житла, розрахункова потужність якої 
приймається  даним містобудівним обґрунтуванням згідно вимог ДБН 360-92** щодо містобудівного 
потенціалу земельної ділянки.  

 
3.2. Площа забудови, висота. 

- Площа забудови ділянки:    2642.4 м.кв.  
- Загальна площа будівлі: 15050.1 м. кв., в т.ч. площа підземного паркінгу (з технічними 

приміщеннями)– 2093,2 м кв.  
-         висота до найвищих виступаючих частин будівлі (без врахування вентиляціних 

каналів): 
   76,3 м відносно рівня першого поверху. 
 
Поверховість:   до 22 поверхів. (3-22 пов. житлові, 1-2 - нежитлові). 

Вищенаведені показники є орієнтовними показниками містобудівного розрахунку і 
можуть бути уточнені в робочому проекті. Граничні показники стосуються поверховості 
забудови і вказані у містобудівних умовах і обмеженнях. 

 
3.3 Технічні характеристики об’єкта. 

Проект передбачає будівництво 22 поверхового офісно-житлового будинку із влаштуванням 1- , 
2, 3-кімнатних квартир загальною кількістю  160. 

В проекті запропоновано наступне співвідношення квартир: 
1-кімнатних - 80 (50%); 2-кімнатних – 60 (37,5%); 3-кімнатних – 20 (12,5%) 

Виходячи із проектних пропозицій, побажань замовника  та діючих будівельних норм та правил 
(зокрема ДБН 360-92**, ДСП–173, тощо) прийняті попередні показники проектованого об’єкту: 

Загальна кількість квартир— 160. 
в тому числі: однокімнатних — 80, багатокімнатних — 80;  

Техніко-економічні показники забудови  наведені у розділі 6 даного містобудівного 
розрахунку. 

 
3.4 Призначення вбудованих та прибудованих приміщень. 

— В рівні першого та другого поверху проектом передбачено влаштування торгових та офісних  
приміщень, в підземному рівні під всією площею будівлі проектом передбачено влаштування 
автостоянки;  

— інші вбудовані приміщення – приміщення технічного та допоміжного призначення. 
 
4. Розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної ділянки, порівняльний 

аналіз намірів забудови . 

 Проектована будівля відноситься до житлової забудови і повністю відповідає діючій 
містобудівній документації. Згідно генплану міста та зонінгу, розташування на ділянці 
багатоповерхового житлового будинку з вбудованими торгово-офісними приміщеннями 
поверховістю 22 поверхи, відповідає гранично допустимим показникам для даної ділянки. 

 Щільність забудови щодо кількості мешканців на ділянку для забудови в 22 поверхи діючими 
ДБН не нормується. Згідно проекту ДБН , що має замінити ДБН 360-92** для забудови такої 
поверховості пропонується встановити щільність 10,6 м.кв. ділянки на мешканця. 

 Даним містобудівним розрахунком пропонується встановити щільність для даної ділянки на 
рівні 11,2 м.кв. ділянки на мешканця. 

  Максимальна кількість мешканців , яких можливо розселити на даній ділянці згідно вимог  п. 
3.8 ДБН 360-92** для 22 пов. забудови при розрахунку 11,2 м кв. діл/люд. складає: 

0,4048 = 4048 м.кв. : 11,2 = 361  мешканців. 

 Розрахункова кількості мешканців визначається згідно ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 
таблиця  В.2, виходячи з кількості кімнат та площ квартир, та становить для даної 
забудови:  

356 мешканців. 

 Відповідно щільність населення при 356 мешканцях = 880 люд./га 
 Подальші показники  даного містобудівного розрахунку базуються на вищевказаній кількості 

квартир (згідно проекту) та кількості мешканців, які в них проживатимуть. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Архітектурно-планувальне рішення  
 
 Проектована забудова вирішена у вигляді неправильної форми забудови, що 

складається з 1-2-22 поверхових частин, що продиктовано конфігурацією ділянки та 
оточуючою забудовою. Розміщення ділянки в глибині кварталу дозволяє створити 
максимальний рівень комфорту, благоустрою та озеленення для мешканців даного 
будинку.  

Територія проектним рішенням забезпечена відповідними під‘їздами, тротуарами, 
прибудинковими майданчиками, благоустроєм, озелененням.  

В’їзд на територію ділянки передбачено з внутрішньо квартальних проїздів, що 
проходять від просп. Чорновола.  

В‘їзди-виїзди в підземний гараж влаштовано з південного боку будинку.  
Згідно проектних пропозицій у таблиці приведені основні відомості та умови 

будівництва і техніко-економічні показники об‘єкта: 

1.1 Основні відомості та умови будівництва. 

№ 
п

/п 

 
Найменування даних 

Одини
ця 
виміру 

 
Показники 

 
Примітка 

1
. 

Клас відповідальності споруди  СС2  

2
. 

Температурна зона району будівництва  І ДСТУ Н Б В 
.1.1-27:2010 

3
. 

Розрахункова зимова температура зовнішнього 
повітря 

оС - 19 

4
. 

Середня температура найбільш холодної доби оС -20 

5 Нормативна глибина промерзання грунту  м 0,8  

6 Сніговий район  3  

7 Снігове навантаження  Па 1400  

8 Вітровий район  3  

9 Вітрове навантаження  Па 550  

1
0 

Ступінь вогнестійкості будівлі  І  

1
1 

Категорія з надійності електропостачання  ІІІ  

 
1.2. Техніко-економічні показники на першу чергу (орієнтовні попередні) 
 
№ Найменування даних Одиниця 

виміру 
Показники 

1
. 

Характер будівництва  нове будівництво. 

2
. 

Поверховість поверхів 22  

3
. 

Загальна кількість квартир у будинку, в т.ч.:  шт. 160 

 - однокімнатних шт. 80 (50%) 

 - двокімнатних шт. 60 (37,5%) 

 - трикімнатних шт. 20 (12,5%) 

4
. 

Загальна площа будинку  м2 15050,1 

5
. 

Загальна площа квартир у будинку м2 9342,8 

6
. 

Загальна житлова площа  м2 4240,6 

7
. 

Площа вбудованих приміщень 
В т.ч.: 
-торгівельна частина (1пов.) 
-офісна  частина 

м2 2385 
 
1416 
969 

8 Площа забудови м2 2642,4 

9 Площа ділянки га 0,4048 

1
0 

Загальний будівельний об’єм житлових секцій, м3 57947 

 - вище рівня ±0,000 м3 47162 

 - нижче рівня ±0,000   м3 10785 



 

 

Нижче в таблиці приводиться перелік та параметри об’єктів необхідних для обслуговування 
мешканців житлової зони проектованого комплексу. 

№ Об’єкти обслуговування та прибудинкові 
майданчики 

Норма на 
1000 люд. 

Для житлової забудови на  
кількість мешканців, люд.: 

356 

1 Дитячі дошкільні заклади 35 місць 12 місць 

2 Школи 140 місць  50 місць 

3 Ігрові майданчики для дітей дошкільного 
віку 

0,7 м2люд 250 м2 

4 Майданчик для дорослого населення 0,1 м2люд 35,6 м2 

5 Майданчик для господарських цілей  0,3х50% м2люд 53,4 м2 

6 Для занять фізкультурою 0,2 м2люд 71,2 м2 

7 Сумарна площа майданчиків  410,2 м2 

 
Згідно розрахунку,  приведеного в таблиці №2 на території проектування розміщаються 

комплексні майданчики для відпочинку дітей та дорослих, занять фізкультурою та господарських 
цілей сумарною площею 411 м.кв. в межах ділянки.  

Входи в будинок передбачаються з північної та східної сторони. Заїзди в підземний гараж 
передбачаються з південної сторони будівлі. Зовні, по периметру вздовж забудови передбачено 
проїзд. 

Оскільки в кварталі проектування неможливо розташувати окремий дитячий дошкільний 
навчальний заклад (ДНЗ), попередньо розроблений ДПТ пропонує міській раді першочергово 
розглянути питання реконструкції найближчих дитячих садків.  Заходи , які зараз приймаються 
Кабінетом Міністрів та профільними міністерствами для дерегуляції діяльності дитячих садків (у 
2016 році прийнято новий Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, іде робота 
по зміні інших нормативних документів) дозволять наблизити українські вимоги до дитячих садків 
до європейських, полегшити функціонування приватних садків та дадуть можливість реконструкції 
і збільшення потужностей для існуючих комунальних ДНЗ. Таким чином, на найближчий час , 
зважаючи на зміни до законодавства, формується сприятлива ситуація для реконструкції дитячих 
садків та збільшення їхньої місткості. 

Крім того, значна кількість об‘єктів обслуговування , зокрема нові дитячі садки, дві середні 
школи, нова поліклініка передбачені у ДПТ району «Під Голоском», який знаходиться на відстані 
приблизно 1 км від території ДПТ. 

Потребу в місцях початкової школи можливо задовольнити шляхом використання (при потребі – 
реконструкції)  існуючої  школи  СШ №23 по вулиці Варшавська,126 (навчається 965 дітей, 
нормативна кількість місць – 1000  ),  СШ № 43 по вул. Масарика, 9 (навчається 705 дітей, 
нормативна кількість місць – 980), СШ №78 по вул. Замарстинівська, 132 (навчається 420 дітей, 
нормативна кількість місць – 466). 

  
 Реконструкція шкільних закладів та дитячих садків може відбуватись , як за бюджетні кошти 

так і за рахунок коштів приватних інвесторів , зокрема забудовників  , що здійснюють будівництво 
в даному кварталі , згідно постанови Кабміну України №40 від 24.01.2007 та за умовами 
Львівської міської ради.   

 Торгово-побутове обслуговування буде здійснюватися існуючими в даному районі об’єктами 
торгово-побутового призначення (ТЦ «Арсен», ТЦ «Інтерсіті»). 

 
Для обслуговування мешканців будинку та забезпечення їх нормативною кількістю стояночних 

машино-місць необхідно: 
1.  Забезпечення житла машино-місцями для постійного зберігання автомобілів 

(розраховується згідно тб. 7.4а ДБН 360-92**) . Потреба у машино-місцях для таких 
будинків становить 1,0 машино-місце на 1 дво- або більше кімнатну квартиру , де 1,0 – 
коефіцієнт для даної зони міста. 

Згідно примітки 1 до табл. 7.4а ДБН 360-92**, кількість машино-місць для 
однокімнатних квартир визначається з використанням коефіцієнта 0,5. 

 
В даному випадку, при кількості багатокімнатних квартир 80, кількість машино-місць для 

постійного зберігання автотранспорту становитиме:      80 х 1,0 = 80;  
При кількості однокімнатних – 80, кількість машино-місць для постійного зберігання 

автотранспорту становитиме:      80 х 0,5 = 40; Всього: 40+80=120 

2. Забезпечення машино-місцями для тимчасового зберігання автомобілів. 
 Розраховується згідно тб. 7.4а ДБН 360-92**): 160 квартири х 0,1 ≈ 16 машино-місць .       
Де 0,1 – коефіцієнт для тимчасового зберігання авто (таб. 7.4а). 



 

 

Отже, для постійного зберігання автотранспорту необхідно 120 машино-місця, для 
тимчасового – 16 машино-місць. Разом: 136 м/м 

 
Постійне зберігання автомобілів та гостьові машино-місця передбачаються у - 

підземному гаражі (93м/м),  та стояночних місцях по периметру ділянки (43 м/м).  

Таким чином , забезпечується 136 машиномісць з необхідних 136. 
 
Благоустрій території та влаштування автостоянок і підземного автопаркінгу 

виконується комплексно з врахуванням освоєння території на всій площі ділянки. 
 
Інженерне забезпечення. 
 
 Інженерне забезпечення об‘єкту передбачається від існуючих інженерних мереж , 

згідно технічних умов відповідних служб. Об‘єкт передбачається забезпечити 
підключенням  до мереж каналізації, водопостачання, газопостачання та 
електропостачання.  

 При цьому, зважаючи на значну площу покрівлі, рекомендується встановити на 
частині даху  сучасні сонячні батареї (для генерування електроенергії) та сонячні 
колектори (для генерування теплої води для побутових приміщень), що дасть змогу 
покращити енергоефективність даної будівлі та здешевити її експлуатацію. 

 
 
6. Техніко-економічні показники: 
 
Площа ділянки – 0,4048 га  
 
- площа забудови ділянки -  2642,4 м.кв.; 
- площа замощення – 1105,6 м.кв.  
- площа озеленення – 300 м.кв.  
 
Житлова забудова . 

- умовна висота будівлі –65,75 м.   
 
- гранична поверховість будівлі – до 22 поверхів (76,3м).  
 
- висота до найвищих виступаючих частин будівельного об’єму:  
До 76,3 м відносно відмітки 0,00 (вхід в будинок з рівня землі)  до найвищої точки 

будівельного об’єму  
    

- Загальна площа будинку – 50050,1  м кв.  

- Загальна площа підземного поверху – 2156,82 м.кв. 

(в тому числі площа підземного паркінгу – 1823,3 м.кв) 

- Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень – 2385 м.кв. 

- Площа квартир у будинку загальна/житлова – 9342,8 м.кв./ 4240,6 м.кв. 

- Будівельний об’єм житлових секцій 

 (- вище рівня ±0,000/- нижче рівня ±0,000) –  
– 47162 м.куб./ 10785 м.куб. 

- Кількість квартир – 160 шт. 
 

 
 

ПРИМІТКА:  
 

Містобудівний розрахунок відноситься до стадії попереднього проектування. 
Техніко-економічні показники забудови  є орієнтовними  і можуть бути 

уточнені на стадії робочого проектування. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Назва об’єкта будівництва (повинна 
відображати вид будівництва та місце 
розташування об’єкта) 

Будівництво багатоквартирного житлового 
будинку з вбудованими приміщеннями 
громадського призначення та підземним 
паркінгом на просп. Чорновола,67-б у м. 
Львові. 

2. Інформація про замовника ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ГРАВІС» 

3. Відповідність цільового та 
функціонального призначення 
земельної ділянки містобудівній 
документації на місцевому рівні 

відповідає 

4. Гранично допустима висотність 
будинків, будівель та споруд у метрах 

До 76,3 м відносно відмітки 0,00 (вхід в 
будинок з рівня землі)  до найвищої точки 
будівельного об’єму  

5. Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

≤ 65 % (згідно затвердженого ДПТ) 
 

6. Максимально допустима щільність 
населення у межах житлової забудови 
відповідної житлової одиниці 
(кварталу, мікрорайону) 

880 мешканців/гектар 
(згідно затвердженого ДПТ) 
 

7. Мінімально допустимі відстані від 
об’єкта, який проектується, до: 

  

7.1. Червоних ліній  —  20 м мінімальна відстань до червоної лінії 
пр.Чорновола;  

7.2. Ліній регулювання забудови  —  відсутні 

7.3. Існуючих будинків та споруд — згідно ДБН 360-92** 

8. Планувальні обмеження:  

8.1. Охоронні зони пам’яток культурної 
спадщини 

—  відсутні 

8.2. Межі історичних ареалів —  відсутні 

8.3. Зони регулювання забудови —  відсутні 

8.4. Зони охоронюваного ландшафту —  відсутні 

8.5. Зони охорони археологічного 
культурного шару, у межах яких діє 
спеціальний режим їх використання 

—  відсутні 

8.6. Охоронні зони об’єктів природно-
заповідного фонду 

—  відсутні 

8.7. Прибережні захисні смуги —  відсутні 

8.8. Зони санітарної охорони —  відсутні 
 

9. Охоронні зони об’єктів транспорту, 
зв’язку, інженерних комунікацій 

—  приймати до об’єктів та  мереж в 
залежності від типів та діаметрів згідно ДБН 
360-92** 

9.1. Відстані від об’єкта, який 
проектується, 

до існуючих інженерних мереж 

—  приймати до мереж в залежності від типів 
та діаметрів згідно ДБН 360-92** 

Тимчасова форма МУО згідно рішення виконкому ЛМР № 528  від 16.06.2017 

http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45E2CDD9DBA77821C22581410033CD22?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45E2CDD9DBA77821C22581410033CD22?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45E2CDD9DBA77821C22581410033CD22?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45E2CDD9DBA77821C22581410033CD22?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool/Info/doclmr_1.NSF/(SearchForWeb)/45E2CDD9DBA77821C22581410033CD22?OpenDocument
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Об’єкт: 108/16 

   

         Замовник: ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРАВІС» 

 

 

 

Містобудівний розрахунок з ескізом намірів забудови 

будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом 

на просп. Чорновола,67-б у м. Львові. 

 
 
 
 

   Фізична особа – підприємець______________Ю. М. Столяров 
 

               
 
               

  Головний архітектор проекту_______________Ю. М. Столяров 
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