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Концепція освоєння території історико-культурного ландшафтного 

комплексу "Цитадель" з містобудівним обґрунтуванням розміщення готельного 

комплексу розроблене у відповідності з ДБН 360-92** "Планування і забудова 

міських і сільських поселень", ДБН Б. 1.1-4-2002 "Склад, зміст, порядок 

розроблення погодження та затвердження місто-будівного обгрунтування", 

ДБН В,2.2-20-2008 "Готелі". 

Дану роботу слід розглядати разом з історико-містобудівним обґрунту-

ванням будівництва готельного комплексу класу 5* на території "Цитаделі" в м. 

Львові, розробленим інститутом "Укрзахідпроектреставрація" в 2009 році. 

 

СКЛАД РОБОТИ: 

1. Пояснювальна записка                                                          – 1 книга. 

2. Креслення: 

- Схема розташування об’єкту в системі міста, б/м            –  лист № 1; 

-   Схема ландшафтних та архітектурних домінант  

     в центральній частині міста, б/м                                         –  лист № 2; 

- Схема існуючої ситуації, м 1:2000                                      –  лист № 3; 

- Схема генплану історико-культурного ландшафтного 

   комплексу "Цитадель", м 1:2000                                         –  лист № 4; 

-   Схема генплану готельного комплексу м 1:1000               –  лист № 5; 

-   Розрізи по 1-1, 2-2, варіант 1, м 1:1000                               –  лист № 6; 

-   Розрізи по 1-1, 2-2, варіант 2, м 1:1000                               –  лист № 7; 

-   Вид з вежі ратуші, варіанти 1 і 2                                          –  лист № 8; 

-   Модель об’ємно-просторового рішення, варіант 1            –  лист № 9; 

   -   Модель об’ємно-просторового рішення, варіант 2           –  лист № 10. 

 

Зміст пояснювальної записки 

1. Вступ. 

2. Коротка характеристика існуючого стану. 

     2.01. Функціональне використання, планування та забудова території. 

     2.02. Природні, інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови 

3. Роль Цитадельної гори в просторовій композиції центральної частини 

міста. 

4. Попереднє проектування. 

5. Концепція освоєння території історико-культурного ландшафтного 

комплексу "Цитадель". 

6. Параметри проектованого готельного комплексу. 

7. Пропозиції щодо будівництва готельного комплексу з врахуванням 

містобудівних умов і обмежень. 
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1. ВСТУП 

 Даний проект розглядає ініціативу інвестора щодо можливості містобу-

дівних умов та обмежень розміщення готельного комплексу класу 5* в межах 

історико-культурного ландшафтного комплексу "Цитадель", з врахуванням 

історико – архітектурних вимог, визначених інститутом "Укрзахідпроект-

реставрація", виходячи з умов будівництва на території пам’ятки природи та 

культури. 

 Місце розміщення готельного комплексу в межах Цитаделі визначене 

розташуванням нерухомості, що є у власності інвестора. 

Основними задачами даного проекту є: 

- відновлення і збереження цілісності середовища пам’ятки – фортифікацій-

ного комплексу на основі відновлених візуальних зв’язків та втрачених 

елементів комплексу; 

- забезпечення повноцінного відпочинку туристів – клієнтів готелю з 

врахуванням ролі Цитадельної гори як оглядового майданчика з видом на 

історичний центр міста; 

- забезпечення повноцінного відпочинку мешканців міста та інших туристів –  

відвідувачів історико-культурного і ландшафтного комплексу; 

- максимально можливе збереження і відновлення ландшафту. 

2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ 

2.01. Функціональне використання, планування та забудова території 

Історія формування і подальшого використання фортифікаційного 

комплексу на Цитадельній горі, яка об’єднує давні назви її окремих частин – 

Каліча гора та гора Вроновських, детально викладена в історико-містобудівному 

обгрунтуванні, розробленому інститутом "Укрзахідпроектреставрація". 

 На даний час, крім давніх фортифікаційних споруд, на території Цитаделі 

була побудована велика кількість переважно одноповерхових будівель 

господарського призначення, які використовуються під гаражі, склади, гуртівні, 

виробничі приміщення тощо. Вказана забудова не має жодної архітектурної 

цінності, захаращує територію пам’ятки, віднесена до дисгармонійної і підлягає 

ліквідації. 

 Разом з тим, право власності на нерухомість ускладнює реалізацію 

вказаної ідеї, яка була покладена в основу ряду концептуальних проектів 

облаштування території Цитаделі як парку загального користування, 

розроблених в 90-х роках минулого  століття. 

 За функціональним призначенням на території Цитаделі представлені: 

- офісні об’єкти, найбільш крупним з яких є „Vo1ksbank”; 

- торгові об’єкти – гуртівні в південній частині території; 

- гаражі і стоянки в північній частині території; 

- спортивні об’єкти –тенісні корти, спортивний корпус і поле для стрільби  

  з лука. 
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 Крім цього, в північно-західній башті розташоване книгосховище 

бібліотеки ім. Стефаника АНУ, в північно-східній завершується пристосування 

і надбудова під готель з рестораном. 

 Південно-західна башта була реставрована з наміром подальшого 

використання під ресторан, однак на даний час роботи припинені, південно-

східна башта в значній мірі зруйнована і не використовується. 

 Заїзд на територію здійснюється в основному з вул. Грабовського, є 

можливість заїзду з вул. Коцюбинського, ускладнена понаднормативним 

ухилом (~ 200 
о
/оо) на ділянці в’їзду. В’їзд з вул. Каліча Гора заблокований 

комплексом приватних гаражів. 

 Рельєф на верхньому плато гори спокійний, абсолютні відмітки поверхні 

землі біля основних фортифікаційних споруд Цитаделі – 319-320 м, є незначне 

пониження на північ (орієнтовно на 8 м) між північно-східною і північно-

західною баштами. Крутизна схилів гори різна і найбільшою є на південь (до 

вул. Вітовського) та на північний захід (до вулиць Стефаника і Коперніка). 

Незабудовані території поросли деревами і кущами, за якими практично 

не здійснюється догляд. Частка озеленених територій складає приблизно 40% 

від загальної площі ландшафтного комплексу. 

2.02. Природні, інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови 

 В геоморфологічному відношенні територія району г. Цитадель 

розташована  в межах сильно розчленованого Львівського плато. 

Гора Цитадель розташована майже в центрі міста і являється одним із 

самих цікавих ерозійних останцевих горбів. Гора має майже правильну округлу 

форму з крутими схилами, які виходять до вулиць Вітовського, Франка, 

Грушевського, Мартовича, Стефаника, Коперніка. Абсолютні відмітки поверхні 

землі по верху гори коливаються від 310 м (район вул. Каліча Гора) до 324 м 

(район вул. Вітовського). Абсолютні відмітки поверхні землі по низу гори - 293 

м (район вул. Вітовського) до 279 м (район вул. Коперніка - Стефаника). 

 Клімат району помірно-континентальний. Кількість опадів за рік 

дорівнює 782 - 798 мм. Середньорічна температура повітря складає 7,7-7,9
0
С. 

 Геологічні умови 
В геологічній будові території г. Цитадель приймають участь 

верхньокрейдяні та четвертинні відклади. 

 Верхньокрейдяні відклади, які входять в склад  так званої Львівської 

крейдяної мульди, складають саму верхню частину потужної товщі крейдяних 

порід. Гора Цитадель, як було  сказано вище, являється в геоструктурному 

відношенні ерозійним останцевим горбом, складеним верхньокрейдяними 

породами. Літологічно крейдяні породи представлені мергелями сірими з 

рештками фауни. Верхня частина крейдяної товщі, як правило, сильно 

вивітрена. Вона представлена глиною мергелистою та щебенем мергеля з 

глинистим заповнювачем. В цілому для товщі крейди характерна значна 

тріщинуватість. Потужність крейдяних відкладів (від верху гори) більше 100 м. 
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 Четвертинні відклади на території гори представлені пісками дрібними, 

супісками твердими та пластичними, суглинками півтвердими. Потужність їх 

коливається від 4 до 12 м. 

 З поверхні землі вся територія покрита насипними грунтами потужністю 

від 0,7 до 2,5 м в середньому. В окремих місцях потужність насипних грунтів 

збільшується до 3,5 - 4,5 м. 

 Гідрогеологічні умови 

  На території Цитаделі підземні води можуть бути зустрінуті тільки в 

відкладах верхньокрейдяного віку. Цей водоносний горизонт повсюдно 

розповсюджений на території м. Львова. Водотривкими породами цього 

горизонту є тріщинуваті мергелі. Водонасиченість мергелів дуже різна як по 

площині так і в вертикальному напрямку. Найбільша тріщинуватість 

спостерігається в межах річкових долин та глибоків ярів і балок. Вода 

крейдяного водоносного горизонту напірна, напір коливається від 4 до 6 м. 

 Четвертинний водоносний горизонт в районі гори Цитадель відсутній. 

Інженерно-геологічні умови 

В інженерно-геологічному відношенні в межах території гори Цитадель 

виділяються: 

1) ділянки особливо несприятливої категорії для забудови: 

- схили гори з ухилом поверхні землі більше 20 %, складені насипними 

грунтами, супісками, суглинками, мергелистими грунтами з розрахунковим 

тиском на них 1,0 - 1,5 кг/см
2
; 

2) ділянки несприятливої категорії для забудови: 

- схили горбів з ухилом поверхні землі 10 - 20 %; 

- ділянки, де потужність насипних грунтів більше 2,0 м; складені насип-

ними грунтами, супісками, мергелистими грунтами з розрахунковим тиском на   

них 1,0 - 1,5 кг/см
2
; 

3) ділянки сприятливої категорії для забудови: 

- це місця з ухилом поверхні землі від 0,5 до 10 %, складені пісками, 

супісками, суглинками, мергелистими грунтами з розрахунковим тиском на них 

більше 1,5 кг/см
2
. Потужність насипних грунтів не перевищує 1,5 м. 

Сейсмічність району 5 балів. 
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3. РОЛЬ ЦИТАДЕЛЬНОЇ ГОРИ В ПРОСТОРОВІЙ КОМПОЗИЦІЇ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА 

 Архітектурно-просторова композиція центральної частини міста в 

значній мірі сформована природним ландшафтом, зокрема рельєфом 

місцевості. 

 Особливістю рельєфу Львова є наявність пониження в його центральній 

частині (т. зв. Полтвинської котловини), сформованого за рахунок багатолітньої 

ерозії змиву поверхневого шару грунту водами р. Полтви і її притоків. 

Пониження із сходу, півдня і заходу оточене амфітеатром схилів різної 

крутизни і через відносно вузький прохід між горою Високий Замок і 

Кортумовою горою (т. зв. Полтвинський прорив) поширюється на північ і 

дальше - на схід. 

 Окремі ділянки схилів котловини - останцеві виступи верхнього плато і 

локальні підвищення є ландшафтними домінантами  в даному ареалі. 

 Цитадельна гора - ерозійний останцевий горб, розташована в південній 

частині котловини і, разом з Високим Замком, Кортумовою і Святоюрською 

горами є однією з ландшафтних домінант, які оточують її понижену частину. 

 Давньоруське і середньовічне місто, яке виникло біля підніжжя Високого 

Замку, за рахунок значного перепаду відміток (45 – 60 м), добре сприймалось з 

схилів котловини та вищеназваних гір (горбів), особливо з Цитадельної гори, 

яка розташована на південь від компактної забудови історичного періоду і є 

ідеальним оглядовим майданчиком за умовами сонячного освітлення об’єкту 

експозиції. 

 Подальше поширення багатоповерхової міської забудови, яка вийшла за 

межі котловини, в значній мірі знівелювало вищеописані особливості рельєфу 

центральної частини міста, які проявляються тільки при значному перепаді 

висот (г. Високий Замок) і акцентуванні ландшафтної домінанти домінантою 

архітектурною (собор Св. Юра на Святоюрській горі, 9 - 10-поверхова забудова 

на Кортумовій горі). Значення Цитадельної гори як домінанти на даний час 

виявляється дуже слабо. 

 Роль Цитадельної гори як місця розміщення ідеальних видових 

майданчиків на історичну забудову також не може бути реалізоване в зв’язку з 

забудовою та озелененням її схилів високими деревами. 

 Виходячи з вищеприведеного аналізу на Цитадельній горі доцільне роз-

міщення архітектурної домінанти, яка одночасно слугуватиме видовим майдан-

чиком на історичну частину міста, що сприятиме підвищенню привабливості 

міста для туризму, який визнано пріоритетним видом діяльності для м. Львова. 
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4. ПОПЕРЕДНЄ ПРОЕКТУВАННЯ 

 В даному розділі розглядаються проекти, що розроблялись після 

вивільнення території від промислових функцій (складського господарства 

об’єднання "Електрон"). За період з 1988 року розроблялись: 

1. Замовні конкурсні проекти на створення культурно-освітнього осередку 

міста: 

     − л/ф "Діпроміст" − паркова зона з розміщенням фестивального поля в 

північній частині і концертного комплексу на 5 тис. місць в південній 

частині території, пристосування існуючих споруд - пам’яток під 

громадські функції; 

    − інст. "Укрзахідпроектреставрація" − паркова зона з реставрацією і 

відновленням втрачених фортифікаційних споруд та їх пристосуванням 

переважно під музейні функції; 

    −   СПКБ Львівського політехнічного та Львівського лісотехнічного інститутів 

- семантичний парк нового типу, парк-пам’ять, парк-генеза культури, 

парк-надія. 

2. ТзОВ "Гражда" на замовлення "Електрон-банку" − концепція формування 

паркової зони з розвинутою виставковою функцією. 

3. Інст. "Укрзахідпроектреставрація", 1996 р., − ескізний проект генплану 

архітектурно-ландшафтного комплексу Цитадельної гори - ландшафтний 

парк, семантично пов’язаний з різними історичними періодами в різних 

ландшафтних зонах. 

4. ДІПМ "Містопроект", 1999 р., − проект детального планування території 

"Цитаделі" - розвиток ідей, закладених в конкурсному проекті л/ф 

"Діпроміст" 1988 року. 

5. Інст. "Укрзахідпроектреставрація" − проект меж історико-культурного 

комплексу "Цитадель", затверджений рішенням Львівської міської ради 

№ 1150 від 5.11.2004 р.. 
 

Підсумовуючи викладене вище, можна константувати, що за матеріалами 

попереднього проектування визначились два напрямки: 

− ідеалістичний - максимальне відтворення  втрачених елементів форти-

фікаційного комплексу і формування паркової зони, без нового будівництва; 

−  реалістичний - збереження і часткове відновлення елементів фортифі-

каційного комплексу з пристосуванням під громадські та бізнесові функції, 

формування паркової зони і нове будівництво, яке повинне бути джерелом 

інвестицій для впорядкування всієї території. 
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5. КОНЦЕПЦІЯ ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЇ  ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСУ "ЦИТАДЕЛЬ" 

 Концепція освоєння території Цитаделі базується на висновках історико-

містобудівного обґрунтування розміщення готельного комплексу, розробленого 

інститутом "Укрзахідпроектреставрація та враховує пропозиції раніше 

розроблених  проектів. Концепція передбачає формування наступних зон: 

- північно-західна зона – територія навколо північно-західної башти, 

північні і західні схили, які трактуються як загальнодоступна паркова 

зона. Книгосховище бібліотеки ім. Стефаника пропонується винести, 

башту пристосувати під музейні функції; 

- північна зона – розміщення проектованого готельного комплексу та 

готелю в північно-східній башті. Будівництво необхідно вести з 

забезпеченням візуальних зв’язків, визначених історико-містобудівним 

обґрунтуванням, благоустрій території без обмеження доступу. 

Розміщення готелів, які відносяться до туристичних об’єктів, є сумісним з 

основною функцією паркової зони, їх території, згідно Земельного 

Кодексу України, гл. 9, відносяться до земель рекреаційного призначення; 

- північно-східна зона – облаштування спортивної зони; 

- центральна зона – осередок офісно-ділового призначення в 

пристосованих будівлях-пам’ятках, ліквідація дисгармонійних об’єктів і 

відтворення втрачених елементів колишніх фортифікацій, благоустрій 

території без обмеження доступу; 

- південна зона – ліквідація дисгармонійних об’єктів і відтворення 

простору зовнішнього плацу. Територія облаштовується як поле для 

масових дійств, народних гулянь, концертів і виставок під відкритим 

небом тощо. Пропонується відтворення південного валу і в’їзної брами, 

реставрація південних башт і їх пристосування під об’єкти 

обслуговування відпочиваючих та туристів. 

 Основний пішохідний підхід передбачається від вул. Стефаника. Для 

полегшення доступу пропонується влаштування ескалатора, який може бути 

вирішений у підземному тунелі. 

 Транспортний під΄їзд вирішується по вул. Грабовського і вул. Коцюбин-

ського, які з’єднуються пів кільцевим проїздом для забезпечення епізодичного 

під’їзду до готелів і спортивної зони. Крім цього, вказані вулиці пропонується 

з’єднати підземним проїздом вздовж будівлі колишньої казарми з влаштуванням 

підземних стоянок під проектованим полем масових дійств. На в’їзді з вул. 

Коцюбинського пропонується реконструкція даного вузла з влаштуванням 

петлі для забезпечення нормативного поздовжнього ухилу. Від вул. Каліча 

Гора, за рахунок винесення приватних гаражів, передбачається пішохідна  алея 

до центральної зони з можливістю епізодичного проїзду автотранспорту. 

 В цілому територія історико-культурного ландшафтного комплексу 

розглядається як зона полі функціонального використання, домінуючою 

функцією якої є відпочинок та пізнавальний туризм. 
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6. ПАРАМЕТРИ ПРОЕКТОВАНОГО ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

 При визначенні параметрів проектованого комплексу враховані побажання 

замовника та інвестора, згідно яких місткість готелю повинна складати не 

менше 250-260 номерів, що визначається умовами комерційної доцільності. 

Параметри проектованого готелю вмістимістю 256 номерів були 

визначені проектною пропозицією, розробленою ТзОВ "Інтербуд-АРТ", і 

приймаються даним проектом за основу, не враховуючи показників по 

підземних паркінгах: 

       - загальна площа адміністративних та сервісних об’єктів              –  17300 м
2
; 

       - загальна площа готелю (245 однокімнатних номерів I категорії, 

        7 двокімнатних номерів люкс, 7 трьохкімнатних номерів люкс)   – 13600 м
2
. 

 Для визначення мінімальних габаритів житлового блоку готелю 

виконаний розрахунок за рекомендованими мінімальними нормативами ДБН 

В.2.2-20-2008, додаток А,  згідно якого приймається:  

- загальна площа однокімнатного номера I категорії,  

  з врахуванням допоміжних приміщень                                          –  24 м
2
; 

- загальна площа двокімнатного номера люкс                                 –  70 м
2
; 

- загальна площа трьохкімнатного номера люкс                             –  85 м
2
. 

 Загальна площа житлових номерів готелю:   

245 × 24 + 7 × 70 × 85 = 6965 м
2
 

 Частка житлових номерів в загальній площі блоку 60 %. 

 Загальна площа блоку: 

                                          6965 : 60 × 100 = 11608 м
2 

 Орієнтовна загальна площа готельного блоку в конструктивних осях: 

11608 × 1,1 = 12769 ~ 12800 м
2
 

 Для визначення висоти готельного блоку висота поверху приймається 3 м, 

висота приміщень в чистоті - 2,7 м. 

 Вмістимість паркінгу визначається згідно ДБН 360-92** зміна № 1 табл. 7.7: 

– готель на 256 номерів 

256 : 100 × 20 = 51 машиномісце, 

– концертний зал на 2500 глядачів 

    2500 : 100 × 15 = 375 машиномісць. 

          Разом 426 машиномісць 
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7. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

 З ВРАХУВАННЯМ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ 

Історико-архітектурні умови і обмеження, визначені історико-

містобудівним обґрунтуванням, регламентують: 

 – висота забудови в межах візуального зв’язку між північною і північно-

східною баштами - 6 м; 

 – висота забудови на ділянці поза межами візуальних зв’язків - 20 м; 

 – висота окремих архітектурних елементів поза межами візуальних зв’язків 

- 25 м. 

 За точку відліку можуть бути прийняті абсолютні відмітки рівня землі 

біля основних споруд - пам’яток в даній зоні: 

 – біля північної башти             - 319,32 м, 

 – біля північно-східної башти - 318,59-319,47 м, 

          – біля казарми                           - 318,8-319,25 м. 

 Середня відмітка - 319,0 м. 

 Готельний комплекс пропонується умовно розділити на 2 блоки -  блок А 

адміністративних і сервісних об’єктів та готельний блок Б з житловими 

номерами. 

 Верх блоку А пропонується прийняти на відмітці 318,6 м, що відповідає 

вимозі забезпечення візуальних зв’язків по всіх осях, при цьому в північній 

частині передбачається понижена тераса до відмітки 315,0. Більшість 

приміщень даного блоку будуть підземними або напівпідземними, але при 

загальному пониженні рельєфу від 318,5 м до 310 м таке рішення дозволяє 

організувати нормальні входи. 

 Загальна площа двох поверхів блоку А складає орієнтовно 17 тис.м
2
, що 

відповідає намірам замовника. 

 В північній частині блоку А пропонується розміщення концертного залу з 

окремим входом, який може функціонувати як окремий об’єкт. Пішохідний 

вихід на площу перед концертним залом передбачається по сходах, 

продубльованих серпантином з поздовжнім ухилом до 40 
о
/оо для 

маломобільних груп населення, крім цього пропонується влаштування 

екскалатора по підземній трасі, з підземною нижньою станцією на площі перед 

бібліотекою ім. Стефаника. 

 Вхід в готель пропонується з західної сторони, до входу передбачений 

підїзд автотранспорту і туристських автобусів, для яких на даному проїзді 

розташована гостева стоянка на 10 машиномісць. Стоянка для більш тривалого 

зберігання автомашин запропонована під південною частиною блоку А в трьох 

підземних рівнях, де на кожному рівні розташовуються 2 протипожежні секції 

на 100 авт. кожна, всього загальна вмістимість - 600 машиномісць. В΄їзд і виїзд 

передбачається по двох відособлених, відкритих у зовнішнє середовище 

кругових рампах з подальшим виїздом на вул. Грабовського і Коцюбинського і, 

крім цього, виїзд з нижнього рівня на вул. Ак. Ф. Колесси. 

 Вмістимість паркінгу забезпечує розрахункову потребу проектованого 

об’єкту (426 м/м) та інших об’єктів, розташованих на Цитаделі. 
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 Для ув’язки блоку А з навколишнім середовищем на його даху передба-

чається влаштування газону з посадкою квітів та декоративних кущів. 

 Розміщення блоку Б, згідно вимог історико-містобудівного обґрунту-

вання, передбачається на ділянці поза межами зон візуальних зв’язків. 

Оптимальною в даній ситуації є Т-подібна в плані форма, яка найбільш 

ефективно використовує площу  ділянки і забезпечує вид на історичну частину 

міста значної частини номерів. Три частини даного блоку пропонується 

об’єднати круглим циліндричним об’ємом (асоціація з оборонними баштами 

Цитаделі), на останньому поверсі якого передбачається ресторан з загально-

доступним оглядовим майданчиком на даху. 

 Загальна площа типового поверху в конструктивних осях складає ~ 1400 м
2
. 

 В рамках обмеження висоти основної частини об’єму до 20 м може бути 

розміщений 6-повеерховий блок, ресторан з оглядовим майданчиком може бути 

елементом, для якого допускається висота 25 м. 

 Загальна площа 6-поверхового блоку складає ~ 8400 м
2
, на такій площі 

може бути розміщено приблизно 170 готельних номерів, що не відповідає 

умовам замовника. 

 Враховуючи обмеження, що не дозволяють збільшити даний блок в плані, 

пропонується  збільшити його висоту і розглядати як локальну архітектурну 

домінанту (див. розділ 3) з одночасним ускладненням форми шляхом 

поступового нарощування висоти від 5 до 11 поверхів (5-7-9-11 пов.). В 

результаті може бути сформована компактна центрична об’ємна композиція, 

яка в більшій мірі відповідає вимогам до архітектурної  домінанти і органічно 

впишеться в середовище Цитаделі та панораму забудови міста.  

 Загальна площа блоку Б за вищеприведеним варіантом (без ресторану) 

орієнтовно складає 12,5 тис. м
2
, що є близьким до умов замовника. 

 Дана пропозиція є основною і в кресленнях позначена як варіант № 1. 

Обов’язковою умовою для даного варіанту є також влаштування 

загальнодоступного оглядового майданчика на даху ресторану. 

 В межі ділянки проектованого готельного комплексу пропонується 

включити територію забудови з пішохідними підходами та транспортними 

під’їздами. В межі благоустрою необхідно включити всю територію північно-

західної зони згідно концепції (див. розділ 5), де передбачається благоустрій 

загальнодоступної паркової зони з влаштуванням відпочинкових   майданчиків, 

альтанок тощо для мешканців міста та гостей готелю. 

 На території готелю, що розміщається в пристосованій північно-східній 

башті, пропонується зменшити площу автостоянок і збільшити площу 

озеленення з відзнакуванням елементів фортифікаційних споруд в благоустрої, 

а також реконструювати трансформаторну підстанцію з розміщенням її в 

підземному виконанні та демонтувати огорожу. 

 Архітектурні рішення можуть уточнятись на подальших стадіях 

проектування за умови дотримання містобудівних умов та обмежень, 

викладених в даній роботі. 
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ВИСНОВКИ 

1. На ділянці в північній частині історико-культурного ландшафтного 

комплексу "Цитадель" за рахунок винесення гаражів та інших 

господарських об’єктів може бути розміщений готельний комплекс 5* з 

врахуванням містобудівних умов і обмежень, викладених в історико-

містобудівному обґрунтуванні  і  розділах 5-7 даного проекту. 

2. Висота блоку готельного комплексу з готельними номерами може бути 

прийнята до 35 м за умови формування компактної центричної об’ємної 

композиції будівлі з поступовим нарощуванням висоти об’єму від 15 м. 

3. На даху одного з об’ємів блоку з готельними номерами необхідно 

влаштувати загальнодоступний оглядовий майданчик, орієнтований в 

сторону Високого Замку та історичної частини міста. 

4. Подальше проектування готельного комплексу здійснювати на 

конкурсній основі.   
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