
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
22.05.2020 № 426 
 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про міський електричний транспорт“, “Про регулювання містобудівної 
діяльності“, наказом Державного комітету України з питань житлово- 
комунального господарства від 23.09.2003 № 154 “Про затвердження Порядку 
проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів“, 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 16.05.2011 № 45 “Про затвердження 
Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів“, 
розглянувши листи Львівського комунального підприємства “Львівелектротранс“ 
від 14.02.2019 № 4-2512-76, державного підприємства “Науково-дослідний та 
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства“ від 21.08.2018 
№ Ц101 і від 11.03.2019 № 140, враховуючи необхідність якісного та 
безперебійного перевезення пасажирів міським громадським транспортом, 
виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 22.05.2020 № 
426 “Про затвердження вимог до влаштування посадкових майданчиків на 
зупинках громадського транспорту у м. Львові“: 

1. Викласти підпункт 1.1 пункту 1 у новій редакції: 
“1.1. Зупинки громадського транспорту розміщуються відповідно до вимог 

ДБН В.2.3-5:2018, ДБН Б.2.2-12:2018 та ДБН В.2.3-18:2007, облаштовуються 
відповідно до ДСТУ 4100:2014 та ДСТУ 2587:2010.“. 

2. Викласти підпункт 1.2 пункту 1 у новій редакції: 
“1.2. Довжина посадкового майданчика повинна визначатись кількістю 

транспортних засобів, які одночасно здійснюють висадку/посадку пасажирів. 
Довжину посадкового майданчика слід приймати відповідно до частоти руху 
громадського транспорту, який зупиняється на цій зупинці, а також кількістю та 
розмірами транспортних засобів, які одночасно здійснюють посадку/висадку 
пасажирів на цій зупинці, але не менше ніж 36 м. У стиснених умовах 
допускається зменшення цієї довжини до 30 м, якщо через зупинку проходить 
хоча б один трамвайний маршрут, і до 20 м, якщо курсують лише автобусні 
та/або тролейбусні маршрути з частотою руху менше 30 транспортних засобів 
на годину.“. 

3. Викласти підпункт 1.3 пункту 1 у новій редакції: 
“1.3. Висота посадкових майданчиків на трамвайних зупинках – 250 мм від 

рівня головки рейки. На автобусних та тролейбусних зупинках – 200 мм від рівня 
проїзної частини. 

 



У межах зони облаштування трамвайних зупинок (зупинок громадського 
транспорту, у разі облаштованих виділених смуг для руху автобусів), де 
маршрутні засоби рухаються посередині вулиці, а посадкові майданчики 
розміщені на тротуарах, необхідно облаштовувати підвищення проїзної частини 
відповідно до ДСТУ 4123:2020.“. 

4. Викласти підпункт 2.4 пункту 2 у новій редакції: 
“2.4. Всі зупинки громадського транспорту у м. Львові повинні бути 

оснащені табличкою з назвою та номером зупинки громадського транспорту, яка 
розміщується під дорожніми знаками 5.41.2-5.43.2.“. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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