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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1. Вступ 

 

Містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового 

будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями в рівні цокольного 

поверху на вул.Угорській,17 у м. Львові зі знесенням існуючого будинку 

розроблений ФОП Пелех А.Б. згідно з Законом України  №3038-17 «Про 

регулювання містобудівної діяльності» в наступному складі: 

1. Пояснювальна записка; 

2. Ситуаційна схема; 

3. Фотофіксація ділянки; 

4. Схема генерального плану, виконана на оновленому топографо-

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

паперовому та цифровому вигляді (формату DMF) на 

електронному носії з прив’язкою до місцевої системи координат 

контурів земельної ділянки проектованих об’єктів вулиць, 

проїздів, інженерних мереж та з роздруківкою їх координат, 

виконаною ліцензованою геодезичною організацією; 

5. Проектні пропозиції, розроблені ФОП Пелех А.Б. м. Львів 

(додаток 1) 

 

Зміст пояснювальної записки 

 

1. Вступ 

2. Аналіз містобудівної ситуації та характеристика ділянки 

3. Пропозиція щодо розміщення 

4. Розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної ділянки 

5. Додатки 

  

 



 

      Нормативні документи 

 

1. ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова 

міських і сільських поселень” (зі змінами та доповненнями). 

2. 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“. 

3. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 08.02.2012 № 49 

“Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 

07.07.2011 № 109. 

Додаткові використані документи: 

1. Проект 8695-06 Завершення будівництва житлових будинків на вул. 

Угорській, 15-19 у місті Львові розроблений інститутом 

«Містопроект» в 2008 р. 

2. Топографічне знімання території з нанесеними червоними лініями 

за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 17 з погодженими існуючими 

мережами, виконане ТзОВ «Геодезично-будівельний стандарт» в 

2017р.  

3. Рішення № 360 Львівської обласної ради народних депутатів  від 

19.12.89 "Про знесення житлових будинків"; 

4. Рішення № 363 Виконавчого комітету Міської ради народних 

депутатів  від 16.11.89 "Про надання дозволу підприємствам і 

організаціям на проектування та будівництво житла господарським 

способом, знос житлових будинків і вилучення частин земельних 

ділянок"; 

5. Рішення № 451 Міської ради народних депутатів  від 05.11.91 "Про 

надання дозволу Львівському виробничому об'єднанню "Полярон" 



на проектування і будівництво житлового будинку по вул.Угорській"; 

6. Рішення № 914 Виконавчого комітету Львівської міської ради від 

02.09.2005 "Про завершення ТзОВ "ОЛІМПІК ДТД" будівництва 

житлових будинків на вул.Угорській, 15-19"; 

7. Технічний паспорт на будівлю №17 по вул. Угорській, інвентарний 

номер 678 (підлягає розбираню) 

Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 

розроблений для вирішення питання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки. 

 

2. Аналіз містобудівної ситуації та характеристика ділянки 

 

Містобудівний розрахунок багатоквартирного житлового будинку  

з вбудованими нежитловими приміщеннями в рівні цокольного 

поверху на вул. Угорській, 17 в м. Львові зі знесенням існуючого 

будинку. 

 

Генплан Львова 

Земельна ділянка загальною площею 0,52 га розташована в 

південно-східній частині м. Львова.  На ділянці на теперішній час вже 

збудовані два житлові будинки та гаражі. Виконані також майданчики 

для відпочинку дітей та дорослих, господарські майданчики.  Дані 

об’єкти збудовані згідно проекту 8695-06 Завершення будівництва 

житлових будинків на вул. Угорській, 15-19 у місті Львові розроблений 

інститутом «Містопроект» в 2008 р. 

 Під’їзд до ділянки і пішохідні зв’язки сформовані з вул. Угорської.  

 

Зонінг 

 

Згідно зонінгу ділянка розташована в зоні Ж-3 

В зоні ж-3 передбачається багатоповерхова забудова (5-9 поверхів).  

 

Детальний план території  

 



Згідно детального плану території на ділянці проектування 

передбачено будівництво 9-ти поверхового з технічним поверхом 

житлового будинку, як друга черга будівництва житлового комплексу на 

вул Угорська 15-19. 

Поруч з ділянкою, детальним планом передбачені комплексні 

прибудинкові майданчики: 

- Автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів в кількості 5 

машино-місць – поблизу проектованого будинку 

- Гостьові стоянки для громадських приміщень в кількості 3 машино 

місця - поблизу проектованого будинку. 

- Дитячі майданчики та майданчики для відпочинку дорослих на 

території біля будинку №19 

 

Автостоянки для постійного зберігання автомобілів в кількості 33 

машино-місця:  

 2 машино-місця – в існуючих збудованих гаражних боксах 

31 машино-місце – на території підприємства  ТзОВ «ГалІнТех-АМ»  

згідно договору №10-5.17 від 10 травня 2017р. 

 

Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової і 

громадської забудови. 

На земельній ділянці розташована існуюча житлова будівля, яка 

підлягає зносу. 

Рельєф ділянки простий, з ухилом в напрямку схід-захід. Перепад 

висот по ділянці складає до 0,5 м. Кліматичний район – IIв.  

Під’їзд до ділянки і пішохідні зв’язки сформовані з вул. Угорської.  

 

Характер прилеглої забудови 

Вплив на формування забудови ділянки має сусідство існуючих 5-7-

поверхових багатоквартирних житлових будинків, що межують з 

проектованою ділянкою зі східної, західної та північної сторін. 

Характеристика існуючої забудови (призначення будівель та 

споруд, їх висоту (поверховість), технічний стан). 

На земельній ділянці розташована 2-поверхова житлова будівля, яка 

підлягає зносу. Проектований будинок примикає до двох житлових 

будинків, Угорська 15, та Листопадна,1. 

 

Характеристика зелених насаджень та інших елементів 

благоустрою. 



 

На ділянці проектування цінні зелені насадження відсутні. Благоустрій 

на ділянці проектування відсутній. 

 

 

Характеристика існуючої інженерно-транспортної 

інфраструктури. 

 

Технічні умови були видані для будівництва 1-ї і 2-ї черг будівництва 

і були виконані в повному обсязі при будівництві 1-ї черги. 

 

3. Пропозиція щодо розміщення 

 

На ділянці передбачається будівництво 9-типоверхового з технічним 

поверхом багатоквартирного житлового будинку. Ділянка забезпечена 

сформованою вуличною мережею.   

На проектовану ділянку вже проведені інженерні мережі 

електропостачання, газопостачання, водопостачання, каналізації та 

зв'язку. 



4.Розрахунки щодо умов та обмежень забудови земельної 

ділянки. 

№ 
п.п
. 

Найменування Вихідні дані Розрахунок Намір 
забудови 

Примітка 

1. Кількість мешканців Площа земельної 
ділянки – 0,52 га – 
мінімальна норма 
площі на 1 людину 
– 12 м.кв. люд. 
(ДБН 360-92** п. 
3.8) 

5200:12,2= 
426 (люд.), 
З них в існ. 
житлових 
будинках 301 
особа (100 
квартир) 
 

125 люд.  

2. Загальна площа 
квартир 

 

Кількість мешканців 
– 125 люд. житлова 
забезпеченість 25,0 
м. кв./люд. 

125 х 25,0 = 

3125,00 

 

3125,66  

3. Кількість  
квартир 

Розрахункова 
кількість людей на 1 
кв. - 2,05 чол. – 
розрахункова к-сть 
мешканців – 125 
люд. 

 

125/2.05 

=61 кв. 

 

61 кв. 

 

4. Кількість місць в 
дитячих закладах 

Кількість мешканців 
– 125 люд. – 
нормат.потреба в 
дитячих закладах 
на 1000 мешканців 
згідно вікової 
структури 
населення: в 
середніх школах: 
150 місць. – в 
дитячих дошкільних 
закладах – 40 місць 

125/1000 
Х150 
= 19 місць 
 
125/1000Х40 
= 5 місць 

Потребу в місцях 
середньої школи та 
дитячих дошкільних 
закладів можливо 
задовольнити шляхом 
використання існуючих 
середніх 
загальноосвітніх шкіл та 
дитсадків, що 
знаходяться в радіусі 
пішохідної доступності 
від об’єкту згідно норм. 
На вул. Героїв Крут, 27 
знаходиться НВК 
школа-садок "Софія" та 
Спеціалізована школа 
№69 з поглибленим 
вивченням французької 
мови. 

5. Кількість майданчиків 
у кварталі: 
дитячих,господарськи
х 

Кількість мешканців 
– 125 люд. 
Норматив ДБН 360-
92** п. 3.16. 
0,3 м.кв люд – госп. 
0,2 м.кв люд – фізк. 
0,7 м.кв люд – 
дит.м. 
0,1 м.кв люд- для 
дорослого нас. 

0,3х125 

=37,5 м. кв. 

0,2х125 

=25,0 м. кв. 

0,7х125 

=87,5 м. кв. 

0,1х125 

=12,5 м. кв. 

37,5 м.кв. 

 

25,0 м.кв. 

 

87,5 м.кв 

 

12,5 м.кв 

Площі 
існуючих 
майданчиків 
(відповідно до І 
черги 
будівництва) 
передбачаєтьс
я збільшити 
згідно до 
розрахункових 
площ ІІ черги 
будівництва 



6. Забезпечення 
автостоянками 
мешканців 
житлового будинку: 
-для постійного 
зберігання 
автомобілів 

Кількість 
проектованих 
Квартир – 61 

18 кв. х 1 х 0,8 
= 15 (для двох 
та трьох- 
кімнатних 
квартир); 
43 х 0.5 х 0,8 
=18 (для 
однокімнатних 
квартир). 
Всього: 15+18= 
33 машиномісця  
для постійного 
зберігання 
автомобілів.                                  
(ДБН360-
92**,табл.7.4б,).    

 

2 машино-місця – в 
існуючих збудованих 
гаражних боксах, 
 
31 машино-місце – на 
території підприємства  
ТзОВ «ГалІнТех-АМ»  
згідно договору №10-
5.17  від 10 травня 
2017р. 
 

7. - для тимчасового 

зберігання 

автомобілів 

Для 1-кімн.кв.-
0,1Х0,5Х43=3 
Для 2-3-кімн.кв.- 
0,1Х13=2 
 

3+2=5 

машиномісць 

 

 

 

5 

 

 

5 паркомісць 
для тимчасового 
зберігання 
автомобілів 
передбачені на 
автостоянці 
поблизу 
проектованого 
будинку 

 

8. Гостьові стоянки 

для громадськиких 

приміщень  

Загальна площа 
вбудованих 
громадських 
приміщень 180,69 
м.кв. 
Кількість 
працюючих - 54 
чол. 

 

54/100х5=3 

 

3 

 
3 паркомісця 
для тимчасового 
зберігання 
автомобілів 
передбачено на 
автостоянці 
поблизу 
проектованого 
будинку 

 
 
 

9. Обмеження 
забудови 
земельної ділянки 
та суміжних 
територій 

Земельна ділянка 
знаходиться поза 
межами червоних 
ліній  

  

 

 

 

 

 

 

Примітки: містобудівний розрахунок відноситься до стадії 

попереднього проектування. Техніко-економічні показники забудови є 

орієнтовними. 

 



Перелік та параметри об’єктів необхідних для обслуговування 

мешканців будинку 

 

№ Об’єкти обслуговування та 

прибудинкові майданчики 

Норма на 1000 люд. Для житлової 

забудови на 125 

мешканців 

1 Дитячі дошкільні заклади 40 місць 5 місць 

2 Школи 150 місць 19 місць 

3 Ігрові майданчики для 
дітей дошкільного віку 

0,7 м.кв люд 87,5  м.кв. 

4 Майданчик для дорослого 
населення 

0,1 м.кв люд 12,5 м.кв. 

5 Майданчик для 
господарських цілей 

0,3 м.кв люд 37,5 м.кв. 

6 Майданчик для занять 
фізкультурою 

0,2 м.кв люд 25,0 м.кв. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Техніко-економічні показники які характеризують намір 
забудови 

  
Техніко-економічні показники  

 
 

 

         Показники 

 
Одиниці 
виміру 

    
Кількість 

 
Примітки 

1 2 3 4 

1. Кількість   поверхів 
 

пов. 9 
 

 

2. Площа забудови 
 

м.кв 479,93  

    
    

3. Загальна площа квартир 
 
 

4.  Кількість квартир 
 

в т.ч. однокімнатних  
        двокімнатних 
        трикімнатних 

           

м.кв 
 
 

шт. 

3125,66 
 
 

61 
 

43 
9 
9 
 

 

 
5. Будівельний об’єм 

 
В т.ч.:   вище ±0,000 
           нижче  ±0,000 

 
 

6.  Загальна площа вбудованих 
громадських приміщень 

 
7. Площа техпідпілля 

 
8. Площа приміщень загального 

користування 
 
 

 
м.куб 

 
 
 
 
 

м.кв 
 
 

м.кв 
 

м.кв 

 
16067,55 

 
14877,83 
1189,72 

 
 

180,69 
 
 

149,26 
 

451,05 

 

 

 

 



 

Техніко-економічні показники по генплану 
 
 

 
Позначення 

 
Одиниці 
виміру 

 
Кількість 

 

 
Примітки 

1 2 3 4 

Площа ділянки 
будівництва 

 
 

м.кв./% 
 

5200,00 / 100  

    
Площа забудови 

проектованого будинку 
 
 

м.кв./% 
 
 

479,93 / 9,3 
 
 

 

Площа забудови  
існуючих будівель 

 

 
м.кв./% 

 

 
1540,12 / 29,6 

 

 

    
Площа замощення 

території 
 

м.кв./% 1924,00 / 37 
 

 

Площа озеленення м.кв./% 1255,95 / 24,1 
 

 


