
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження опису концепції та 
ескізу реконструкції вул. Т. Шевченка 
(від вул. Хорватської до вул. 
Левандівської) 
 
 
 Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
Законами України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про дорожній 
рух“, рішенням виконавчого комітету від 26.07.2019 № 701 “Про надання функцій 
замовника ЛКП “Львівавтодор“ на проектування та реконструкцію вул.                              
Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) з організацією 
кільцевого руху по вулицях Т. Шевченка, Левандівській, Залізничній“ та від 
02.08.2019 № 723 “Про надання функцій замовника ЛКП “Львівавтодор“ на 
проектування, будівництво та реконструкцію об’єктів вулично-дорожньої мережі 
м. Львова“, з метою забезпечення умов для безперешкодного та безпечного 
пересування пішоходів, велосипедистів і транспорту по вул. Т. Шевченка, 
враховуючи сучасні підходи до проектування вулиць та результати 
транспортного моделювання, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Затвердити: 
 1.1. Опис концепції реконструкції вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до 
вул. Левандівської) (додаток 1). 
 1.2. Ескіз реконструкції вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. 
Левандівської) (додаток 2). 
 2. Львівському комунальному підприємству “Львівавтодор“: 
 2.1. Використати напрацювання проектно-кошторисної документації 
об’єкта “Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Городоцької до вул. 
Левандівської)“ при виготовленні проектно-кошторисної документації таких 
об’єктів: 
 2.1.1. “Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. 
Ярослава Мудрого)“. 
 2.1.2. “Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Ярослава Мудрого до вул. 
Залізничної)“.  
 2.1.3. “Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. 
Левандівської) з організацією кільцевого руху по вул. Т. Шевченка, вул. 
Левандівській, вул. Залізничній“. 
 2.2. Врахувати вартість понесених витрат на проектування об’єкта 
будівництва “Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Городоцької до вул. 
Левандівської)“ при виготовленні проектно-кошторисної документації об’єктів, 
перелічених у підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 пункту 2, у встановленому 
законодавством порядку. 
 

 



      Відповідальний: директор ЛКП 
      “Львівавтодор“. 
 3. Вважати рішення виконавчого комітету від 05.07.2019 № 625 “Про 
затвердження ескізного проекту реконструкції вул. Т. Шевченка“ таким, що 
втратило чинність. 
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 1 
 
         Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____  
 
 

ОПИС  
концепції реконструкції вул. Т. Шевченка 

(від вул. Хорватської до вул. Левандівської) 
 
 
 1. Тротуари з обох сторін вулиці з шириною пішохідної зони не менше 2,25 
м (без врахування ширини сходів, огороджень, опор знаків та інших об’єктів). 
 2. Не застосовувати направляюче пішохідне огородження, окрім випадків 
відокремлення острівних зупинок від смуги руху та ділянок навпроти виходів з 
навчальних закладів. 

3. Велосипедна інфраструктура для безпечного та зручного руху 
велосипедистів в обидві сторони; на ділянці спуску у напрямку до центру – 
велосипедна смуга. 

4. Двосторонній рух маршрутних транспортних засобів та автотранспорту 
передбачити на всій ділянці вулиці. 

5. Влаштування спільних трамвайно-автобусних зупинок з висотою 
платформи не більше 250 мм та електронними табло для інформування про 
прогнозований час прибуття транспорту. 
 6. Кількість смуг руху на ділянці від вул. Хорватської до вул. Ярослава 
Мудрого – 1 х 1. 
 7. Кількість смуг руху на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. В. 
Єрошенка – 2 х 1 з влаштуванням конструктивно відокремленої смуги для руху 
маршрутних транспортних засобів у напрямку центру. 
 8. Кількість смуг руху на ділянці від вул. В. Єрошенка до вул. Залізничної – 
2 х 2 з влаштуванням конструктивно відокремлених смуг для руху маршрутних 
транспортних засобів в обох напрямках. 
 9. Забезпечення умов для виконання повороту ліворуч з вул. Т. Шевченка 
на вул. В. Єрошенка (з влаштуванням двостороннього руху по вул. В. Єрошенка) 
та з вул. Т. Шевченка на вул. Я. Пстрака. 
 10. Влаштування світлофорного регулювання з адаптивним режимом 
регулювання, пріоритетним пропусканням трамваїв, оглядовими відеокамерами 
та підключенням їх до центру керування рухом. 
 11. Влаштування біодренажу: дощову воду з дахів прилеглих будинків 
скеровувати підземним способом через ділянки вуличного озеленення за 
допомогою дренажних труб з переливом у дощову каналізацію, мінімізуючи 
обсяги води на тротуарах, велодоріжках та проїзній частині вулиці. 
 12. За наявності достатньої відстані між деревами – облаштування місць 
для паралельного паркування автомобілів. 
 13. Покриття проїзної частини вулиці – асфальтобетон. 
 14. Покриття місць для паркування – бруківка або грубоколотий камінь. 
 15. Збереження дерев, які перебувають у доброму та відмінному стані 
(відповідно до інвентаризації стану дерев), покращання умов їх росту через 



облаштування лунок площею не менше 2,5 кв. м, уникнення земляних робіт 
понад 30 см глибиною за 2 метри від стовбура. Заміна дерев, які перебувають у 
задовільному та аварійному стані. 
 16. Облаштування озеленення вулиці деревами на обох сторонах, 
проміжки між лунками дерев не менше 5 метрів і не більше 12 метрів (без 
врахування примикання вулиць і заїздів). Лунки дерев розміру не менше 1,5 х 1,5 
метри, з поребриком не вище рівня мощення. 
 17. Облаштування пішохідних переходів, у тому числі поза межами 
перехресть, поблизу зупинок громадського транспорту, на шляхах руху до шкіл 
та дитсадків. 
 18. Облаштування місць для короткотермінової зупинки та стоянки 
транспортних засобів поблизу об’єктів соціальної інфраструктури (школи, 
лікарні тощо) з відповідними дорожніми знаками про обмеження тривалості 
стоянки. 
 19. Облаштування вуличних меблів, велостоянок, лав тощо поблизу 
зупинок громадського транспорту, об’єктів інфраструктури та вздовж шляхів 
руху пішоходів. 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 
 
 Віза: 
 
Директор ЛКП “Львівавтодор“      О. Єстеферова 
 



 

 

 
                    Додаток 2 
 
                              Затверджено 
                 рішенням виконкому 
                від _____________ №_____ 
 

ЕСКІЗ 
реконструкції вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. Левандівської) 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
  Керуючий справами виконкому        М. Литвинюк 
 
 
   Віза: 
 
  Директор ЛКП “Львівавтодор“         О. Єстеферова 
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