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1.  
Ситуаційна схема; Функціональне зонування генплану 

 м.Львова, виконане ДІПМ «Містопроект»;                                                           
1  

2.  План благоустрою ділянки і прилеглої території М 1:500                        2  

3.  Фотофіксація ділянки 3  
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12.  Перерізи   А-А, 1-1,  2-2 12-13 

13.  Фасади  в осях   1-6,  Г-А,  6-1 14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Вступ 
Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками для 

багатоквартирного житлового будинку на в.Шевченка,146А у м.Львові 

розроблено у відповідності з Наказом № 109 від 07.07.2011р. "Про підтвердження 

Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх 

склад та зміст" та на основі і з врахуванням наступних вихідних даних: 

1. Лист - замовлення     п.Головатого Б.О. від 12.04.2017 
2. Кадастровий номер 4610137500:02:004:0036 
3. Копія топографічного знімання М 1 : 500  
4. Проект багатоповерхового житлового будинку на в.Шевченка,146А у м.Львові. 
5. Матеріали генплану м. Львова, затвердженого ухвалою Львівської міської ради     

№ 4657 від 21.05.2015 

ДБН 360- 92** "Планування і забудова міських і сільських поселень", 
ДСП - 173 "Державні санітарні правила планування та забудови 
населених пунктів". 

 

2. Аналіз містобудівної ситуації та характеристика ділянки 
Проектована ділянка розташована в північно-західній частині м. Львова в  

Шевченківському районі. Знаходиться поза межами ареалу історичної забудови 

м.Львова.  
Ділянка майже прямокутна, майже без ухилу. 

Проектована ділянка обмежена: з південного сходу примикає до торця 
житлового не однородинного двоповерхового будинку під двоскатним дахом    

(Шевченка,146) з північного сходу через 4м з проїздом між вулицями Шевченка 
і Яворівською. З північного сходу – в.Яворівська, з південного заходу з тилу – 
хідник в.Шевченка. 

Містобудівна ситуація на цьому проміжку в. Шевченка сформована так, що 

існуючі житлові будинки, так і проектована ділянка мають входи і під’їзди з 

в.Яворівської, а тильною стороною звернуті до в.Шевченка, хоча мають адресу 

і нумерацію в.Шевченка. 

Ділянка знаходиться поза межами ареалу історичної забудови м.Львова.  
В межах земельної ділянки територія не забудована і не використовується 

раціонально. На ділянці ростуть кущі, дерева і трава, стан насаджень недоглянутий. 

 

3. Обґрунтування містобудівних умов та обмежень, 

архітектурно - планувальне рішення. 

Згідно кадастрового плану, площа земельної  ділянки складає 0, 0295га. 

Згідно намірів Замовника на проектованій ділянці пропонується розмістити 
багатоквартирний  6-ти поверховий  житловий будинок.. 

Відповідно до «Правил  використання і забудови території м.Львова» «Плани 
зонування» проектована територія відповідає Ж-4 - для «Багатоповерхової житлової 

забудови від 9 до16 поверхів»,  за історико-культурними факторами підзона ІА-5 
– зона регулювання забудови не вище 18м. 

Після вивчення містобудівної ситуації, існуючої містобудівної 
документації, основними факторами розташування багатоквартирного 

житлового будинку на даній ділянці є: 



- відповідність функції прилеглих територій; 
- необхідність раціонального використання занедбаних і депресивних 

ділянок; 

- досить зручні транспортні та пішохідні зв’язки з об’єктами 
обслуговування, пішохідна доступність до зупинок громадського транспорту. 

- недоліком є віддаленість до дошкільних та загально-освітніх закладів, 
рекреаційних зон. 

Виходячи з  існуючих планувальних обмежень, параметрів забудови сусідніх 
кварталів, рішень генплану, а також необхідність раціонального використання 
ділянки, доцільно прийняти проектований будинок  6 поверхів, де частина 
останнього – поверху використовується під житло, що дає правовий прецендент 

обслуговування даху будинку власниками квартир котрим він належить. 
Таким чином, на проектованій ділянці площею 295,0м2 можна розмістити 

житловий будинок, у відповідності з вимогами ДБН 360-92** п. 3.8 примітка 1 і 
таблиці 6.1, розрахований максимально на:    

295,0 : 13,9м2/люд. = 21 особа. 
Враховуючи сформовану навколишню забудову, та згідно проектної пропозиції  

кількість мешканців становитиме  21 особа.  
Загальна площа всіх квартир згідно проектних пропозицій, може складати 

орієнтовно 803,0м2 (середня забезпеченість 17,8 м2/люд.).  При середній площі 
квартири 53,5м2, максимальна кількість квартир становитиме  15 шт.  Це 
однокімнатні - 9 кв.,  двокімнатні - 5 кв. і трикімнатні – 1кв.  

У будинку  передбачено підвальні приміщення для потреб мешканців. 

Опалення квартир - індивідуальне. 
Житловий будинок обладнаний ліфтом. 
Розміщення будинку на пропонованій  ділянці забезпечує нормативну інсоляцію 

квартир проектованого і існуючих будинків. 

Відсоток забудови становитиме 65,5%  при умові використання прилеглої 
території для потреб мешканців поза межами проектованої території житлового 
будинку де передбачаються нормативні майданчики для обслуговування населення. 
(ДБН 360-92** п. 3.16 тб.3.2 та ДБН В.2.2.-20:2008 ) 

Незначні розміри ділянки не дають можливості влаштувати підземний 
паркінг під будинком, тому стоянку авто пропонується влаштувати на 
прилеглій території - перед будинком, там же ж господарський майданчик. Ця 
територія нині не впорядкована, з хаотично розташованими пісочницею, 

качелею і турніком для госп. потреб. Проектом передбачено впорядкування 
цієї території з чітким зонуванням на госп. зону, паркінг відділений від інших 
зеленими смугами, з кущами і деревами, місце для відпочинку і дитячий 
майданчик.  

Майданчик з контейнерами для сміття – існуючий, розташований на 
відстані біля 20м. з доступом для транспорту комунальних служб.  

 

 

 

 

 



Перелік об'єктів обслуговування мешканців житлового будинку. 

№ п/п 
Об’єкти обслуговування та 

прибудинкові майданчики 
Нормативні 

параметри 

Для проектова-

ного житлового 
будинку 

1.  Дитячі дошкільні заклади 30місць/1000 1 місце 

2.  Школи 125 місць/1000 6 місць 
3.  Стоянка авто.  

(IV- середня зона К=0.87) 
0,87 – 6кв. 
0,5 – 9кв. 10 паркомісць 

4.  Ігрові майданчики для дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку 

0,7м2/ 
на особу 

 

У проекті 
70,5 м2 

 

5.  Майданчик відпочинку 
дорослого населення 

0,1м2/ 
на особу 

У проекті 
25,0 м2 

6.  Майданчик для госп. потреб 0,3 м2/ 
на особу 

У проекті 
26,0 м2 

Найближчі шкільні заклади; №67- в. Сяйво,18; в. Сяйво, 99.  №33- в.Шевченка,34.  

№44- в.Петрака,1 
Найближчий дошкільний заклад; НВК школа-садок «Арніка» в.Комарова,12.  
Торгово-побутові послуги здійснюються існуючими об’єктами на вул. Шевченка. 
До проектованого будинку передбачається під'їзд через проїзд з в.Шевченка до 

в.Яворівської. До будинку передбачається під’їзд для машин пожежної безпеки, 
швидкої допомоги та ін.  

Ділянка розташована  в пішохідній доступності до зупинки громадського 
транспорту (мах. 300 м). на транзитній магістралі загальноміського значення - 

в.Шевченка, в хорошому сполученні з центральною частиною міста. 

4. Основні техніко- економічні показники: 
1.  Площа ділянки –          0.0295га 

2.  Площа забудови –            193,3м2 

3.  Поверховість –                                 6  поверхів  

4.   Загальна  площа приміщень будинку –     1009,0 м2 

    в т.ч. підвалів –          143,5 м2 

5.   Кількість квартир –               15 шт. 

6.   Кількість мешканців –         21 особа 

7.  Будівельний об’єм –        4011.0. м3  

   в т.ч. підвалів –           385,8 м3 

5. Інженерне забезпечення 
Інженерне забезпечення проектованої забудови здійснюється від існуючих 

мереж м. Львова згідно технічних умов, виданих відповідними службами. 

Принципи інженерного забезпечення пропонується вирішувати на подальших 
стадіях проектування. 

6. Висновок 

Виходячи із складених містобудівних умов,  керуючись вимогами державних 
будівельних і санітарних норм і правил, на ділянці площею 0,0295 га на 
в.Шевченка,146а у м. Львові може бути розміщений 6-и поверховий житловий 
будинок із встановленими даними містобудівного розрахунку з техніко-

економічними показниками.                                                                                 



Містобудівні умови та обмеження забудови  земельної ділянки 

1. Адреса або місце розташування земельної ділянки: в.Шевченка,146А у м.Львові  

Загальні дані:  

2. Назва об'єкту будівництва:  Багатоквартирний житловий будинок на 

в.Шевченка,146А у м.Львові 

3. Інформація про замовника:  п.Головатий Б.О. 

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта: в.Шевченка,146А м.Львів 

5. Документи, що підтверджують право власності або користування 

земельною ділянкою:  Згідно інфо довідки з Держ. реєстру речових прав            

№ 72047378 від 02.11.2016р.  реєстр. номер об’єкта нерухомого майна 

1005971846101, кадастровий номер 4610137500:02:004:0036 

6. Площа земельної ділянки: 0.0295га 

7. Цільове призначення земельної ділянки: Будівництво та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку 

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, 

план зонування, детальний план території та рішення про її затвердження ( у разі 

наявності): генеральний план міста Львова, затверджений ухвалою Львівської 

міської ради від 30.09.2014р за № 3924. 

9. Функційне  призначення земельної ділянки:  Зона багатоповерхової житлової 

забудови від 9 до16 поверхів 

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта : 

1.  Площа ділянки –         0.0295га 

2.  Площа забудови –           193,3м2. 

3.  Поверховість –                   6  поверхів  

4.   Загальна  площа приміщень будинку –     1009,0 м2. 

    в т.ч. підвалів –          143,5 м2. 

5.   Кількість квартир –             15 шт. 

6.   Кількість мешканців –         21 особа 

7.  Будівельний об’єм –        4011.0. м3  

   в т.ч. підвалів –           385,8 м3 

 

 

 

 

 

 



 

Містобудівні умови та обмеження: 

1.      Гранично допустима висота будівлі:  18,0м .  

2. Максимально допустимий відсоток забудови ділянки: 65,5% 

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови):                 

439 люд/га. для ділянки. 

4. Відстань від об'єкта, який проектується до червоних ліній та ліній регулювання 

забудови: 2,5 м до червоної лінії в.Яворівської,  6,0 м до червоної лінії в.Шевченка 

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

охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, санітарно-захисні та охоронні 

зони: Ділянка поза межами історичного ареалу м.Львова. 

6. Мінімальні допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих 

будинків та споруд: Передбачити зблокування стінами торців будинки №146 і 

проектованого №146а на в.Шевченка 

7. 7.  Охоронніі зони інженерних комунікацій: немає. 

8.  Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами ДБН А. 2.1-1-2008 "Інженерні 

вишукування для будівництва":  Провести геологічні вишукування. 

9. Вимоги щодо благоустрою: Розробити проект комплексного благоустрою 

прилеглої ділянки до забудови з влаштуванням гостьових стоянок та 

пішохідних звязків. Для замощення пішохідних площ та доріжок застосувати 

ФЕМ. Розробити вертикальне планування з відводом поверхневих вод у закриту 

дощову каналізаиію. Передбачити влаштування газонів, посадку дерев, 

організаиію дитячого майданчика та зони відпочинку. 

10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязку:  під'їзд і прохід до будинку з 

в.Яворівської; 

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць збереження 

автотранспорту : - н а  прилеглій територіїі передбачити автостоянку на        

10 машино- місць. 

Примітка: Дані містобудівні умови є проектом містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки і перед їх затвердженням можуть бути уточнені та 

доповнені згідно зауважень органу місцевого самоврядування та спеціально 

уповноваженого органу архітектури і містобудування. 

 

    Головний архітектор проекту     Зінчук  Н







 


