
Матеріали для розгляду АМР

житловий будинок по вулиці

Ярославенка, 36 



Ситуаційна схема місцезнаходження земельної ділянки

на вул. Ярославенка
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ВИТЯГ З ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА 

місцезнаходження ділянки проектування



ВИТЯГ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПЛАНІВ ЗОНУВАННЯ АДМІНРАЙОНІВ  

місцезнаходження ділянки проектування
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ВИТЯГ ІЗ ПРОЕКТУ ЗВЕДЕНИХ ЗОН ОХОРОНИ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА



ФОТОФІКСАЦІЯ 



Обгрунтування параметрів забудови ділянки

Ділянка проектованого об’єкту знаходиться в  межах історичного ареалу м.Львова.
Розташована на вул. Ярославенка, 36. на південь від історичного ядра міста. На даний час
входить до Сихівського адміністративного району м.Львова.

Ділянка знаходиться на вул.Ярославенка. Північно-східною частиною примикає до вул.Карманського. 

Проектом передбачено будівництво п’ятиповерхового житлового будинку з чотирма пі’їздами.
Демонтаж старого аварійного одноповерхового будинку.

Будинок розплановано з врахуванням сучасних плагувальних тенденцій. Перший поверх розплановано 
під гаражі для авто. При проектуванні витримані всі протипожежні норми розділення гаражу і житового поверху.
Також в гаражі передбачено сучасні протипожежні заходи. На кожну квартиру припадає як мінімум одне паркомісце
для авто в гаражі, а також додаткові біля будинку.
З другого по п’ятий поверх заплановано по 8 квартир. Квартири довільного планування
за бажанням власників орієнтовно 2 та 3-кімнатні.

Проектований будинок межує з червоною лінією і відступає від наї на вказану нормами відстань.
Передбачено пожежні розриви з оточуючими
будівлями більше 6м (22 і 11м). згідно з додатком 3.1 ДБН 360-92* Планування та забудова міських та 
сільських поселень.

Будинок проектується однокорпусний на окремій ділянці і не примикає до інших будівель чи ділянок.

Будинок не перекриває пішохідних звязків. Має власний підхід для пішоходів та під’їзд для авто.

Згідно з т.1 ДБН В 2.2 - 15 -2005 - Житлові будинки. Основні положення розрахунку щільності населення
приймаємо усереднені показники квартир.
Провівши розрахунки визначено, що розрахункова кількість населення в проектованому будинку - 100 осіб.

При даних параметрах ділянки, щільність населення складає 200 осіб/га.

Щільність забудови відповідно до ТЕП генерального плану складає: 41,5%
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН 

загальні межі ділянки
червона лінія приватна власність
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ПЛАН 1-4 поверхів



ПЛАН ДАХУ



ПЕРЕРІЗ 1-1
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