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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

        Актуальність проектування і будівництва студентського гуртожитку. 

 

        На початок 2017 р. для забезпечення іногородніх студентів житлом 

Національний університет «Львівська політехніка» має в своєму розпорядження 14 

гуртожитків загальною місткістю 7181 місць (з розрахунку 6 м² на одного 

мешканця.). Останній гуртожиток №15 був  запроектований і введений в 

експлуатацію ще на початку 80-х років ХХ ст. Відтоді, з огляду на фінансову 

скруту в країні, нових гуртожитків для університету не будувалось, а тим часом за 

35 років контингент студентів університету зріс більш ніж в 2 рази, причому частка 

іногородніх студентів, що потребує гуртожитків, росла випереджувальними 

темпами. Також зросла суттєво кількість іноземних студентів, які також потрібно 

забезпечити достатньо комфортним місцем в гуртожитку. 

  

        Окрім того, реформи вищої освіти призвели до того, що розширилась 

географія абітурієнтів. Якщо за часів соціалізму «Львівська політехніка» 

обслуговувала в основному потреби у вищій освіті Західних областей України, то 

сьогодні, завдяки стабільно високому рейтингу, досить значну і постійно 

зростаючу частку студентського контингенту формують іногородні студенти з 

центральних, південних і навіть східних областей України. Особливу категорію 

складають біженці з Криму і Донбасу, діти воїнів АТО, які першочергово мають 

бути забезпечені житлом. Тим не менше, такі позитивні тенденції в умовах нестачі 

місць в гуртожитках призвели до того, що багато студентів з Львівщини, які раніше 

безумовно забезпечувались гуртожитками, переведені в категорію таких, що не 

можуть претендувати на житло, відтак вимушені щоденно витрачати багато годин 

на непродуктивні переїзди в університет і додому.  

         

        Для університету «Львівська політехніка», головною і найважливішою 

продукцією якого є підготовка молодих фахових спеціалістів і науковців, нестача 

місць в гуртожитках загрожує зниженням рівня підготовки іногородніх студентів, а 

також потенційною втратою частини талановитих абітурієнтів, оскільки далеко не 

кожен з них має фінансову спроможність винаймати житло в приватному секторі 

міста. 

        Окрім того, отримання «Львівською політехнікою» статусу науково-

дослідного університету спричинило значне зростання контингенту стажистів, 

аспірантів і докторантів, які також потребують тимчасового житла. Дана проблема 

ще більше загострилася із продовження термінів навчання в очній аспірантурі з 3-х 

до 4-х років.  

 

        Відтак пропоноване даним містобудівним розрахунком будівництво 

гуртожитку в структурі студмістечка на вул. Відкритій,1 розглядається як 

актуальний крок в нагальній справі покращення житлових умов студентів та 

аспірантів Національного університету «Львівська політехніка». 

 



        Вступ 

 

        Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками 

запланованого об’єкту будівництва розроблено для визначення комплексу 

містобудівних і архітектурних вимог до проектування та будівництва щодо 

поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд 

від червоних ліній, встановлених законодавством та містобудівною документацією 

меж, а також для визначення необхідності внесення змін до відповідної 

містобудівної документації. Даний розрахунок зроблено із дотриманням вимог 

чинних державних проектних норм України: 

- ДБН 360-92** «Планування і забудова сільських і міських поселень»; 

- ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; 

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; 

-    Рішення Львівської міської ради №883 від 30.09.2011р. «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’єкту будівництва та вимог до ескізу намірів забудови земельної ділянки»;  

-   Рішення Львівського виконкому №219 від 16.03.2015 «Вимоги до 

містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками запланованого 

об’єкта будівництва». 

 

        Наявними вихідними даними для розробки містобудівного розрахунку і 

подальшого проектування забудови даної ділянки є: 

        - Документи про володіння земельною ділянкою - Державний акт на право 

постійного користування землею ІІ-ЛВ №004815, 2030216, 20302017 - (Додаток 1); 

        -  завдання на розробку проекту (Додаток 2); 

-  ситуаційна зйомка ділянки і прилягаючої території в М 1:2000;  

-  топогеодезична зйомка ділянки і прилягаючої території в М 1:500; 

-   викопіювання із зонінгу Франківського району м. Львова; 

        -  істоорико-містобудівне обгрунтування доповнення забудови вул. Відкрита 

на ділянці будинку №1 (гуртожитку №10 НУ «Львівська політехніка») у Львові, 

виконане Науково-дослідною лабораторією з регенерації заповідних архітектурних 

комплексів історичних міст України №104 НУ «Львівська політехніка» в 2017 р. ; 

- існуюча забудова на суміжних ділянках; 

- інформація про інженерно-геологічні характеристики ділянки; 

- інформація про перенесення сміттєзбірного майданчика – Лист  

            Франківської районної адміністрації №35-1044 від 13.02.2017 р. (Додаток 3); 

- лист Державного інституту проектування міст інституту «Містопроект» від 

16.02.2017р. № 90/12-1 (Додаток 4);   

- інсоляційні розрахунки квартир житлового будинку №20 на вул. Відкритій, 

навпроти проектованого гуртожитку (Додаток 5) . 
 



        Розділ 1.1. Аналіз містобудівної ситуації та характеристика  

                            земельної ділянки. 

 

а) Площа та опис земельної ділянки, її цільове призначення, відомості про її 

власника (користувача). 
        Земельна ділянка, кадастровий номер: 4610136900:05:002:0072, яка є об’єктом 

аналізу даного містобудівного розрахунку, належить Національному університету 

«Львівська політехніка» (Додаток 1) і закріплена за гуртожитком №10.  

        Тип власності: Державна власність 

        Цільове призначення: 02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 

тимчасового проживання - гуртожитків (зона навчального закладу) 

        Категорія земель (ст. 19 ЗКУ) – землі житлової та громадської забудови 

        Площа земельної ділянки складає 0.7706 га 

        Проектований гуртожиток планується розмістити в північно-західній частині 

вказаної ділянки з боку глухого північно-західного торця існуючого гуртожитку 

№10. В протилежному південно-східному куті ділянки планується розмістити 

трансформаторну підстанцію. При цьому сумарна площа забудови ділянки, що 

розглядається, складе 46%. 

         

б) аналіз містобудівної ситуації, яка склалась, а також наведена в 

містобудівній документації характеристика земельної ділянки та суміжних 

територій 

1. Місце розташування в планувальній структурі території адміністративно-

територіальної одиниці; 

          Проектована ділянка, яка розглядається даним містобудівним розрахунком, 

розташована в Франківському адміністративному районі Львова, в ІІІ підзоні 

(перша середня зона, за  планувальним регламентом, розробленим інститутом 

«Містопроект», К=1,25)  на віддалі приблизно 2,3 км від центру міста.  

 

        Район, в якому знаходиться проектована ділянка, обмежується вулицями 

Академіка Андрія Сахарова, Стрийською, Героїв Майдану (колишня Гвардійська), 

Бой-Желенського. В окресленому районі знаходиться Академія сухопутних військ 

України, корпуси заводу «Львівприлад», парк Культури, Студентський парк, 

різноповерхова житлова забудова,  студмістечко НУ «Львівська політехніка». Саме 

студмістечко складається з 11 гуртожитків і зосереджене вздовж вул. Лукаша, Бой-

Желенського,  Академіка Андрія Сахарова, Відкрита (Рис.1). 

        Проектована ділянка розташована на вулиці Відкрита 1 в структурі 

студмістечка НУ «Львівська політехніка», і знаходиться між гуртожитками №11, 

№8, №4  (Рис.2, 3). 

 

        Згідно затвердженої містобудівної документації (зонінг Франківського району, 

рис.4) ділянка на вул. Відкрита, 1 входить в межі зони Г-3 – зона навчальних 

закладів, відтак розміщення гуртожитку на проектованій ділянці не перечить 

зонінгу, що підтверджено заключенням інституту «Містопроект» від 16.02.2017р. 

№ 90/12-1 (Додаток 4).   



           Проектована ділянка межує: 

- з півночі – з 9-поверховим студентським гуртожитком №11 НУ «Львівська 

політехніка», збудованим в 70-х роках ХХ ст ; 

- з північного сходу – з 5-поверховим житловим будинком №20, який є складовим 

елементом житлового кварталу, що розвивається в північно-східному напрямку  

(згідно зонінгу Франківського району - зона Ж-3 - багатоповерхова житлова 

забудови від 5 до 9 поверхів); проектований гуртожиток буде знаходитись у 

візуальному контакті із двома новими висотними житловими будинками, які 

сьогодні знаходяться в стадії завершення будівництва; 

- з південного сходу – з 9-поверховим гуртожитком Академії сухопутних військ 

України; 

- з північного заходу – з краєм вузької ділянки з одним рядом металевих гаражів 

вздовж вул. Відкритої;    

- з півдня, заходу і частково з північного заходу ділянку оточує студентський парк 

(згідно зонінгу Франківського району - зона Р-3 - зона озеленених територій 

спільного користування). 

 

        Окрім того, фрагмент ділянки, на якій власне планується спорудження 

гуртожитку, прилягає до глухого північно-західного торця  6-поверхового 

студентського гуртожитку №10 НУ «Львівська політехніка». 

 

2. Сучасне функціональне використання: 

        Проектована ділянка, яка розглядається даним містобудівним розрахунком, на 

сьогодні використовується для обслуговування гуртожитку №10 (об’їзд навколо 

гуртожитку, пішохідні доріжки, рекреація, озеленення). Частина ділянки, на якій 

планується розмістити проектований гуртожиток, вільна від будь-якої забудови. На 

даний момент вона використовується як гімнастичний та ігровий спортмайданчик 

для студентів.  

 

3. Характеристика існуючої забудови (призначення будівель та споруд, їх висота 

(поверховість), технічний стан); 

        Відрізок вулиці Відкритої, на якій розташована проектована ділянка, 

сформована 5-поверховим житловим будинком, збудованим в кінці 50-х років ХХ 

ст., 6-9-поверховими гуртожитками, зведеними в 60-70-х роках ХХ ст., та лінією 

металевих гаражів.  

        Повз проектовану ділянку (вздовж вул. Відкритої) проходять траси 

газопроводу (до гуртожитку №11), водопроводу, електричний кабель і теплотраса 

університету. Вздовж проїзду між ділянкою під проектований гуртожиток і торцем 

гуртожитку №10 проходять теплотраса (до гуртожитків №8, 6, 4) і дві кабельні лінії 

(одна – університету, інша - міська). Ділянку по діагоналі з півдня на північ 

перетинає траса побутової каналізації.  

        На віддалі 130 м від проектованого гуртожитку знаходиться спортядро 

студмістечка загальною площею 1,15 га (Рис.4). 

 

 



     5. Функціональне призначення, режим використання (у тому числі 

забудови), інженерно-транспортне забезпечення відповідно до положень 

містобудівної документації;     

        Згідно з генпланом Львова, розробленого інститутом «Містопроект», ділянка, 

що розглядається містобудівним розрахунком, відноситься до міських земель 

житлової та громадської забудови, за функцією використання – землі вищих 

навчальних закладів та закладів середньої спеціальної освіти. Тому будівництво 

окремого студентського гуртожитку відповідає планувальним функціям цієї 

частини міста.  

        Відповідно до положень містобудівної документації та генерального плану 

міста існуючий стан інженерного і транспортного забезпечення даного району не 

потребує змін. Однак умовою розміщення гуртожитку на проектованій ділянці є: 

- перекладка траси каналізації, яка перетинає по діагоналі ділянку під 

проектований гуртожиток ; 

- будівництво трансформаторної підстанції. 

Окрім того, у зв’язку із запланованим переходом гуртожитку №11 на кухні з 

електроплитами (замість сьогоднішніх газових плит), передбачено демонтаж нитки 

газопроводу вздовж вул. Відкритої. 

          Під’їзди до проектованої ділянки можливі по 2-смугових вулицях Лукаша і 

Остроградських, і далі – по вул. Відкритій. Пропускна здатність вказаних вулиць 

цілком достатня, зважаючи на дуже низьку інтенсивність транспортного руху по 

них. Забезпечується доступ пожежних машин до всіх 4-х фасадів  проектованого 

гуртожитку, а також зберігається доступ пожежних машин до поздовжніх фасадів 

існуючого гуртожитку №10.  

          Пішохідні підходи до проектованого гуртожитку можливі по вищевказаних 

вулицях, а також додатково двома зручними сходами з вул. Академіка Андрія 

Сахарова і Горбачовського (від трамвайної зупинки і від об’єктів торгівлі) (фото 9). 

 

6. Характеристика інженерно-будівельних умов (геологічних, 

              гідрологічних, кліматичних тощо): 

         - згідно зонінгу Франківського району Львова, проектована ділянка 

знаходиться в зсувонебезпечній зоні;  

 - по складності інженерно-геологічних умов досліджувана ділянка 

відноситься до ІІ категорії (ДБН А.2.1-1-2008); 

          - в гідрогеологічному відношенні досліджувана ділянка придатна для 

використання по призначенню; 

          - сейсмічність району згідно ДБН В.1.1-12:2006 – 6 балів, (карта 3СР-2004-А).  

          - категорія грунтів за сейсмічними властивостями ІІ.  

 

        7. Вимоги до інженерної підготовки території, заходи щодо її інженерного 

            захисту; 
 Згідно з ДБН 360-92**, Розділ 9, табл. 9.1, природні фактори, які вимагають 

спеціальних заходів щодо захисту та інженерної підготовки території, відсутні.  

 

 



 

        8. Характеристика екологічних вимог: 
        Згідно зонінгу Франківського району Львова, проектована ділянка лежить 

далеко поза межами шумового впливу транспортних магістралей, негативного 

впливу підприємств та інших об’єктів, які б вимагали санітарно-захисних розривів.  

        Проектована ділянка лежить також поза межами територій об’єктів природно-

заповідного фонду, зон охорони ландшафту, ботанічних памʼяток природи.  

        Ділянка дуже вигідно межує із озелененими зонами загального користування – 

студентським парком, який оточує її практично з двох боків – з півдня і з заходу.  

        Вул. Відкрита є досить озелененою (див. фотофіксацію). Однак озеленення 

вул. Відкритої з боку гуртожитку №10 сформовано рядом досить старих тополь, які 

можуть бути небезпечними для людей і припаркованих поруч автомобілів на 

випадок сильних штормових поривів вітру. Тополиний пух є відомим алергеном. 

Окрім того, густа зелень високих тополь знижує рівень освітленості та 

ефективність інсоляції житлових приміщень гуртожитку №10 і квартир житлового 

будинку навпроти. Відтак актуальним є оновлення озеленення цієї сторони вул. 

Відкритої (шляхом ліквідації тополь і висадки  нових дерев та кущів).  

        Існує також потреба в замощенні пішохідних напрямків, які протоптали 

студенти по грунту в процесі багаторічного обживання території. 

      

9. Планувальні обмеження, що розповсюджуються на земельну ділянку: 

          - проектований гуртожиток запроектовано по червоній лінії, яка співпадає із 

лінією забудови вздовж непарної сторони вул. Відкритої, в створі з площиною 

фасаду східного крила існуючого гуртожитку №10; 

          - вздовж вул. Відкритої мінімальна віддаль від зовнішньої стіни 

проектованого гуртожитку до 5-поверхового житлового будинку №20 навпроти 

складає 23,2 м, що задовольняє вимоги ДБН 360-92** що до побутових розривів; 

          - згідно проведених інсоляційних розрахунків, запропоноване розміщення 

проектованого гуртожитку не позначиться на забезпеченні нормативним часом 

інсоляції всіх квартир житлового будинку навпроти; 

 - санітарно-захисні зони від об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих 

речовин, запахів, ультразвукових та електромагнітних хвиль, електронних полів, 

іонізуючих випромінювань, підвищених рівнів шуму, вібрації, тощо - відсутні;  

          - з північного боку на віддалі 14 м від проектованого гуртожитку знаходиться 

сміттєзбірний майданчик (див. фото 7). Узгоджено, що сміттєзбірний майданчик 

буде перенесено в інше місце, біля гуртожитку №11 (див. Додаток 3);     

          - з північного боку на віддалі 6,5 м від проектованого гуртожитку 

знаходиться тимчасова споруда – занедбаний металевий гараж (див. фото 7), який 

не використовується ні по призначенню, ні в інший спосіб (власник металевого 

гаража вже багато років постійно проживає за кордоном). Тим не менше, 

планується обмурувати цей гараж цегляною стінкою товщиною в одну цеглу і 

перекрити його бетонною плитою, що дозволить розглядати його як будівлю ІІ 

категорії вогнестійкості. Відповідно віддаль між проектованим гуртожитком, який 

відповідатиме ІІ категорії вогнестійкості, і гаражем задовольнятиме вимоги ДБН 

360-92** (Додаток 3.1) що до протипожежних розривів між будівлями;   



 - зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, 

водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об'єктів оздоровчого призначення 

тощо - відсутні; 

 -   прибережні захисні смуги, водоохоронні зони - відсутні; 

 - інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, 

гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об'єктів 

транспорту тощо ) - відсутні; 

 - зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів 

ЗСУ та інших військових формувань, в прикордонній смузі - відсутні; 

          - зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, 

історичного ареалу населеного пункту – згідно із схемою правового зонування 

Правил забудови та використання територій Львова, розроблених львівським 

інститутом «Містопроект», гуртожиток, що розглядається даним містобудівним 

розрахунком, знаходиться на самому південному краю межі історичного ареалу 

(зона ІА-4). Жодних памʼяток архітектури державного чи місцевого значення 

поблизу чи в межах візуального контакту з проектованою ділянкою немає. Аналіз 

віддалених потенційних видових точок експозиції проектованого гуртожитку 

показав, що він матиме дуже обмежений спектр сприйняття – з віддалі приблизно 

1км і більше, і тільки із верхніх поверхів багатоповерхових будівель. При висоті в 

9-поверхів гуртожиток відіграватиме другорядну роль в панорамі даного району, 

зважаючи на незаперечне домінування 2-х сусідніх багатоповерхових будинків. 

Окрім того, сприйняття проектованого гуртожитку буде в значній мірі перекрито 9-

поверховим гуртожитком №11, який замикає перспективи вул. Горбачевського і 

Княгині Ольги. Тож проектований гуртожиток сприйматиметься тільки 

фрагментарно з ближніх дистанцій і в основному під гострими кутами: 

        -  з рогу вул. Остроградських-Відкрита; 

        -  з протилежного боку з рогу вул. Лукаша-Відкрита; 

        -  від південного торця гуртожитку №11; 

        -  з південного об’їзду навколо гуртожитку №10; 

        -  зі сходів, які ведуть від вул.. Академіка Сахарова (частково крізь дерева); 

        -  з вул. Академіка Сахарова в вузькому проміжку між гуртожитками №8 і №4 

(тільки верхні поверхи). 

   

        Об’ємно-просторове вирішення проектованого гуртожитку зумовлено 

наступними чинниками: 

        -  потребою забезпечити максимально можливу кількість місць в гуртожитку; 

-  обмеженими параметрами ділянки; 

-  малою шириною вул. Відкрита, яка не дає можливості сприймати  

проектований гуртожиток в цілому, а тільки фрагментами і під дуже 

гострими кутами з обох боків вулиці; 

- характером забудови вул. Відкрита в цілому – житлові будинки і гуртожитки, 

збудовані в 50-70-х роках ХХ ст.. – досить поширений для того часу 

примітивний функціоналізм, характерний для даного типу цегляних будівель 

з поздовжніми несучими стінами: прості прямокутні об’єми, плоскі фасади з 

довгими рядами однакових близьких до квадрату вікон, одноманітна 



колористика,  плоскі дахи. Тож проектований гуртожиток мав би стати  

об’єктом, який урізноманітнив би і покращив характер забудови вул.. 

Відкритої; 

- потребою зберегти обʼїзд навколо гуртожитку №10; 

- вимогами мінімальної собівартості будівництва через обмежене бюджетне 

фінансування. 

 

        Відтак проектований гуртожиток вирішено як єдиний цільний об’єм, 

почленований вертикальними заскленими нішами освітлення коридорів, виступами 

ліфтових шахт, терасою спільного користування. Стримана пластика фасадів, 

детермінована великою кількістю ідентичних житлових одиниць, відображає 

аскетичну суть даного типу спеціалізованого житла. Планується, що важливою 

складовою архітектурно-композиційного вирішення гуртожитку стане активна 

колористика фасадів. 

        Окрім того, в рамках будівництва нового гуртожитку планується ряд робіт по 

оновленню благоустрою всієї ділянки, закріпленої за існуючим гуртожитком №10: 

- аванзони перед входом в гуртожиток №10; 

- приведення середовища у відповідність до потреб неповносправних - 

влаштування пандусів для виходу на рівень аванзони і на рівень входу в 

гуртожиток №10; 

- влаштування критих боксів для зберігання велосипедів – популярність 

велосипедного руху серед студентів швидко поширюється і вона ще більше  

зросте, коли університет реалізує заплановану ідею створення велосипедної 

доріжки, яка сполучить студмістечко з навчальною зоною; 

- влаштування 2-х відкритих автостоянок на 6 парко-місць в кожній, 

спільних для існуючого і проектованого гуртожитку;  

- замощення пішохідних доріжок, протоптаних студентами по грунту; 

- влаштування спортмайданчиків, як компенсацію за ліквідацію існуючого 

спортмайданчика для потреб будівництва гуртожитку. Спортмайданчики 

планується розмістити на практично рівному плато перед східним крилом 

існуючого гуртожитку №10 на нормативній віддалі від житлових кімнат 

гуртожитку. Причому 2 спортмайданчики пропонується розмістити на території 

ділянки, закріпленої за гуртожитком №10, а ще 3 - поруч, але на території 

студентського парку. Окрім того, гімнастичні снаряди, які на даний момент 

знаходяться на спортмайданчику, заплановано перенести вздовж гімнастичної 

доріжки, яку також пропонується розмістити і облаштувати на території 

студентського парку. Таким чином новоутворена спортзона, більш ємка від 

ліквідованого спортмайданчика, з якісним покриттям,  зможе обслуговувати також 

потреби студентів гуртожитків, розміщених на вул. Академіка Сахарова, при яких 

спортмайданчики відсутні. 

 

 

 

 

 



Розділ 1.2. Основні техніко-економічні показники об’єкту містобудівного 

розрахунку, які характеризують намір забудови. 

  

        Основні розрахункові параметри проектованого гуртожитку: 

        На відведеній під забудову ділянці планується зведення 9-поверхового 

гуртожитку з приміщеннями допоміжного призначення на першому поверсі і в 

підвалі. 

        Виходячи з умов комфортного нормативного заселення всіх житлових 

одиниць гуртожитку (8 м² житлової площі на 1 мешканця),  в проектованому 

гуртожитку буде проживати 480 осіб. Ще 1488 місць знаходиться в гуртожитку 

№10.  

        Отже, на одного мешканця обох гуртожитків гуртожитку припадатиме  

                            7706 м²: (480+1488) = 3,92 м²  

ділянки, що на перший погляд виглядає недостатньо з позиції задоволення вимог 

ДБН 360-92** для багатоквартирного житла аналогічної поверховості. Однак в 

даній ситуації необхідно врахувати кілька додаткових чинників, які свідчать, що 

жодних проблем в даній ситуації не буде: 

1 - проектований гуртожиток інтегрується в структуру існуючого студмістечка,  що 

складається з 11 гуртожитків, розміщених на значній території. Загальна площа 

території студмістечка складає 19,4447 га, а кількість студентів складає 7181 осіб. 

Відтак в масштабах всього студмістечка  на одного мешканця гуртожитку 

припадатиме  

                            194447  м²: (7181 + 480) = 25,38 м²  

ділянки, що в два рази перевищує мінімальні вимоги чинних ДБН 360-92** для 

багатоквартирного житла аналогічної поверховості та свідчить про територіальний 

потенціал для будівництва ще кількох гуртожитків; 

2 - студенти – це специфічний контингент тимчасових мешканців, які не 

потребують цілого ряду функцій, характерних для звичайного постійного 

багатоквартирного житла: дитячих ігрових майданчиків, майданчиків для 

відпочинку дорослих; майданчиків для сушки білизни і вибивання килимів, тощо; 

3 - потреби студентів у просторах для спілкування в значній мірі вирішуються 

передбаченням в структурі проектованого гуртожитку спільних для всіх мешканців 

спеціальних приміщень, (поліфункціональний зал, пральня, приміщення для занять 

фізкультурою,), а також наявністю на кожному поверсі спільного рекреаційного 

простору із затишними куточками для спілкування біля панорамного вікна, великої 

(14,3 м²) спільної відкритої тераси, орієнтованої на південь у бік парку; 

4 - рекреаційні потреби студентів на відкритому повітрі можуть бути реалізовані 

також в студентському парку, який безпосередньо прилягає до проектованого 

гуртожитку.     

          Оскільки всі гуртожитки студмістечка розраховані на проживання виключно  

несімейних студентів, немає жодних потреб в місцях в дитячих дошкільних 

закладах і в школі. 

  

        Для магазинів розрахункова площа становить: 

- продовольчих товарів – 38,4 м² (з розрахунку 80 м² на 1000 жителів): 



 (80 х 480) : 1000 = 38,4 м² 

- непродовольчих товарів 72,0 м² (з розрахунку 150 м² на 1000 жителів): 

 (150 х 480) : 1000 = 72,0 м² 

        В радіусі пішохідної доступності знаходяться цілий ряд магазинів, аптека, 

кіоски, які здатні забезпечити мешканців проектованого гуртожитку всім 

необхідним (на вул.. Відкритій, на вул.. Остроградській, вздовж вул..Академіка 

Андрія Сахарова). Є також достатня кількість закладів громадського харчування – 

студентські їдальні в гуртожитках №7, кафе «Золотий лимон» (на вул. Академіка 

Андрія Сахарова).     

 

            Медичне обслуговування майбутніх мешканців проектованого гуртожитку 

буде забезпечувати студентська поліклініка з профілакторієм, які розміщені 

суміжно із гуртожитком №1. 

 

  
Фото  10. Ряди магазинів, аптека вздовж вул.Академіка Андрія Сахарова (буд. № 23, 25). 

 

        Розрахункова площа майданчиків: 

А - для ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку – немає потреби;  

Б - для занять фізкультурою - 300,0 м² (з розрахунку 0,2 м² на людину); 

0,2 х (1020 + 480)  = 300,0 м² 

Проектом передбачено сумарна площа спортмайданчиків 843,5 м², з них 342,0 м² на 

ділянці, закріпленій за гуртожитком №10, і 501,5 м² на території студентського 

парку. Окрім того: 

-   в дану площу не увійшла площа гімнастичної доріжки;   

        -   для занять фізкультурою в підвалі проектованого гуртожитку передбачено 

             приміщення з тренажерами; 

-   на житлових поверхах в рекреаційному просторі передбачається 

встановлення 2-х столів (місця достатньо) для гри в настільний теніс; 

- в об’ємі центральної частини горища передбачено ігровий спортзал 15х21м; 

        -  на віддалі 130 м від проектованого гуртожитку знаходиться спортядро 

студмістечка загальною площею 1,15 га. На поточний 2017р. запланована 

докорінна реконструкція спортядра, кінцевою метою якої будуть 5 ігрових полів з 

сучасним покриттям і обладнанням. 

        -   зовсім поруч з проектованим гуртожитком, на розі вул. Княгині Ольги і 

             Горбачовського (рис.1), знаходиться спортивний комплекс «Медик»; 

        -   до послуг студентів два крупних спортивних комплекси, включаючи і  



            басейн, в Стрийському парку (рис.1, будівлі №22, 24), а також  

            спорткомплекс на вул..Івасюка,2, які належать НУ «Львівська політехніка». 

 

В - для відпочинку дорослого населення – немає потреби, виходячи із специфіки 

контингенту, наявності місць для спілкування в структурі проектованого 

гуртожитку (на поверхах і в підвальних приміщеннях), а також завдяки 

безпосередньому сусідству із студентським парком. Окрім того, масові розваги 

студентів відбуваються в студентському клубі при гуртожитку №1.  

 

Г - потреби в майданчику для господарських цілей фактично зводяться до 

необхідності забезпечити сміттєвидалення з гуртожитку. Враховуючи пілотний 

характер проекту (останні студентські гуртожитки проектувались і будувались 

понад 35 років тому), пропонується відмовитися від формального вирішення 

проблеми, регламентованого чинним ДБН В.2.2-15-2005, – влаштування 

сміттєпроводу. Замість сміттєпроводу в партерному рівні проектованого 

гуртожитку запропоновано передбачити відповідно обладнану сміттєкамеру 

площею 17,8 м², в якій планується розмістити контейнери для сортування сміття, 

прибиральний інвентар двірника.  До сміттєкамери передбачено доступ як з 

гуртожитку, так і ззовні для служб, які будуть займатись вивезенням сміття. 

Додаткові аргументи на користь подібного рішення:   

          1 – контингент мешканців – студенти, молодь, яка не дуже обтяжує себе 

підтриманням чистоти при користуванні сміттєпроводами; 

          2 -   студенти є найбільш мобільною категорією населення; 

          3 - подібні рішення із застосуванням сміттєкамери, вбудованої в нижній 

поверх будинку, вже давно успішно застосовуються в закордонній практиці і 

дозволяють максимально ефективно використати територію ділянок під забудову.     

 

Д - Автостоянки для постійного паркування автомобілів – як свідчить практика 

експлуатації 15-ти гуртожитків НУ «Львівська політехніка», студенти, що 

проживають в гуртожитках, практично не мають власних автомобілів, відтак немає 

особливої потреби в місцях для паркування приватних автомобілів студентів. Тим 

не менше, проектом передбачається влаштування 2-х відкритих автостоянок на 6 

парко-місць кожна, вздовж вул. Відкрита.  

        Окрім того, проектом передбачені: 

       - приміщення для паркування 48 велосипедів (10% від кількості студентів) в 

підвалі проектованого гуртожитку; 

       - 3 криті парковки для велосипедів (на 20 велосипедів кожна) біля існуючого 

гуртожитку №10. 

 

Е - гостьові автостоянки - 7 машино-місць можливі вздовж північної парної 

сторони вул. Відкритої, навпроти проектованого гуртожитку, чому сприяють:  

- достатня ширина цієї вулиці (6,5м); 

- дуже низька інтенсивність руху по цій вулиці (саме завдяки тому, що вона 

обслуговує студентські гуртожитки); 



- забезпечення нормативних розривів (понад 10 м) від парковок до вікон 

кімнат гуртожитку і житлового будинку №20.  

 

        Доступність гуртожитку для неповносправних 

        Головний вхід в проектований гуртожиток (у вестибуль і до ліфтів) 

здійснюється пандусом з нормативним ухилом. Двома ліфтами забезпечується 

доступ до житлових одиниць на всіх поверхах і до приміщень спільного 

користування в підвалі. Гуртожиток повністю пристосований для потреб 

маломобільних груп населення завдяки відсутності на шляхах їх руху жодних 

ступеньок, порогів і влаштуванню безбар’єрного вертикального планування 

території перед входом  в будинок. 

        Проектом передбачено 9 житлових одиниць на 18 осіб (або 4% від загальної 

кількості місць в гуртожитку, що в 2 рази більше від потреби), пристосовані до 

ергономічних вимог неповносправних. Всі ці житлові одиниці запроектовані на 

першому поверсі. Таким чином неповносправні студенти не відчуватимуть 

особливих проблем навіть у випадку виходу з ладу обох ліфтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Основні розрахункові параметри гуртожитку 

 

№ 

п/п 

Назва Оди- 

ниця 

ви-

міру 

Показники: 

розрахункова 

кількість по 

ДБН 360-92** 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 

1 Клас наслідків відповідальності  СС3  

2 Ступінь вогнестійкості  ІІ  

3 Кількість поверхів  9+підвал  

4 Загальна площа ділянки м² 7780  

5 Площа забудови м² 1087 кв.м.  

6 Загальна площа гуртожитку 

(в т.ч. підвалу) 

м² 12586,6 

(1085,6) 

 

7 Загальна площа приміщень гуртожитку 

(в т.ч. підвалу) 

м² 10694,1 

(632,3) 

 

8 Загальна площа номерів гуртожитку м² 60334,2  

9 Загальна житлова площа гуртожитку м² 3853,1  

10 Розрахункова кількість мешканців 

в гуртожитку 

осіб 480  

11 Житлова площа на 1 мешканця м² 8,03  

12 Загальна площа на 1 мешканця м² 12,60  

13 Кількість житлових номерів, в т.ч.: 

1 - кімнатних   

1 - кімнатних для неповносправних   

2 - кімнатних  

3 - кімнатних  

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

224 

188 

9 

3 

24 

 

14 Будівельний об’єм будинку, 

                                    в т.ч. нижче 0,00 

м³ 

м³ 

38809,6 куб.м. 

3380,5 куб.м. 

 

15 Умовна висота будинку м 26,5 м.  

16 К-сть машино-місць на автостоянках м/м 12  

     

 

Головний архітектор проекту 

д. арх., проф. кафедри АП  Інституту архітектури 

Національного університету «Львівська політехніка»    

(Сертифікат Серія АА  №002625 від 22.12.2015р.)                                   Гнесь І.П. 
 

 

 

 

 



 
 

Рис.1. Проектована ділянка і суміжні території в структурі Франківського району 

 

 

 
  
 Рис. 2. Проектована ділянка в структурі студмістечка НУ «Львівська політехніка»  

  



      
 

Рис. 3. Ситуаційна схема 

 



 
Рис. 4. Території студмістечка НУ «Львівська політехніка» 



 

Рис. 5 . Опорний план. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 
Фото  1 . Фотофіксація вул. Відкритої (гостьова автостоянка біля гуртожитку №10). 

 
Фото  2 . Фотофіксація вздовж вул. Відкритої (ліворуч - гуртожиток №10, праворуч –  

              житловий будинок №20). 

 
Фото  3 . Фотофіксація ділянки вздовж вул. Відкритої (ліворуч). 

 



 
Фото  4 . Фотофіксація ділянки вздовж вул. Відкритої (ліворуч). 

 
Фото  5 . Фотофіксація ділянки вздовж вул. Відкритої (ліворуч). 

 
Фото  6 . Фотофіксація вул. Відкритої (ліворуч – під’їзд до майданчика сміттєзбірників,  

              ряд металевих гаражів, праворуч - 9-поверховий гуртожиток №11,). 

 



 
Фото  7. Металевий гараж і сміттєзбірний майданчик по сусідству з ділянкою   

  

   
Фото 8 . Фотофіксація ділянки (прямо - гуртожиток №11, житловий будинок №20,  

             праворуч – торець гуртожитку №10). 



                       

                       

                       
                       Фото 9 . Фотофіксація ділянки зі сходів, що ведуть від гуртожитків № 8, 4,  

                                    від вул..Академіка Андрія Сахарова 

 



                      
            Рис. 6. Проектована ділянка в контексті зонінгу Франківського району. 



 

                 
                                                  

                                                  Рис. 7. Схема генерального плану 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
2.9.   План підвального поверху 

  

  
2.10. План 1-го поверху  



 
2.11. План 2,3,4,6,8-го поверхів 

 
2.12. План 5,7-го поверхів 



  
2.13. План 9-го поверху  

 
2.14. План горища 



  
2.15. План крівлі 

 
2.16.  Розріз 2-2 



  
2.17.  Розріз 5-5 

 
2.18. Фасад по осі «13» 



  
2.19. Фасад по осі «2» 

 
2.20. Фасад по осі «М» 



  
2.21. Фасад по осі «А» 

 

 

 

2.22. Ілюстративні схеми та візуалізації – аркуші 22-27 

 
 



 

                 
 

 

 

                 
 

 



                 
 

               

                 
 

 



                

 

                  
 

                

 

 

                                                         
 



                 
 

                 









 
 



 



 





 
 



 



         



 



 



 



 



 





 
 



 


