
КОНЦЕПЦІЯ       
АРТ-ПРОСТОРУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ



Територія академ-містечка, що розглянута розробниками концепції 



В червні-липні 2021 року командою було проведено комплексне онлайн опитування  
"Скажіть свою думку...", щодо території академ-містечка Національного університету 
"Львівська Політехніка"
Анкета розроблена на основі співпраці архітектурного бюро "Replus 
bureau" та студентів і викладачів кафедри містобудування за підтримки 
Асоціації випускників Львівської політехніки.



Далі деякі цікаві результати опитування ☺



Результати опитування: 
Яка на вашу думку має бути доступність академ-містечка ?



Результати опитування: 
Яку основну функцію, на сьогоднішній день, виконує для 
вас ця територія?

Вибрані побажання 
опитуваних:



Результати опитування: 
Оцініть наскільки територія академ-містечка Львівської 
політехніки забезпечує ваші потреби?



Результати опитування: 
Як ви добираєтесь до академ-містечка?

Вибрані побажання 
опитуваних:

Вибрані побажання 
опитуваних:



Результати опитування: 
Які елементи благоустрою, на вашу думку, доцільно облаштувати на території 
академ-містечка?

Вибрані побажання 
опитуваних:



Результати опитування: 
Який із запропонованих заходів періодичного характеру ви б відвідали на 
території академ-містечка? 
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КОНЦЕПЦІЯ АРТ-ПРОСТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

альтернативний варіант - влаштування підземного паркінгу і
облаштування суцілього парку з широкою центральною алеєю

Додатковий вхід
Влаштування додаткового
інклюзивного входу з сторони
вул.Архітекторської, як варіант для
збереження гранітних сходів перед
головним корпусом

Зменшення кількості
асфальту
Розширення зелених зон за рахунок
непотрібних транзитних площ,
додавання місць для сидіння, висадка
нового великогабаритного дерева

Нова алея
Прокладання нової алеї в зеленій зоні
для забезпечення інклюзивного
доступу

Додатковий вхід
Для забезпечення інклюзивного
транзиту між навчальними корпусами

Фудкорт
Зовнішні тераси для нових
закладів харчування

Скульптурний парк
парк з скульптурами на
природній зеленій території
під березами

Фудкорт
відкриті тераси кафе що можливо
влаштувати в холі корпусу №2

Озеленення
внутрішнього двору
в комплексі з озелененням провести
археологічні вишуковування
фундаментів церкви

відпочинкова зона
існуюча відпочинкова зона,
потребує невеликої модернізації в
плані забезпечення доступності
(сходи при вході)

відкрита аудиторія
пергольня конструкція для
проведення навчальних
занять на свіжому повітрі

Трильяж для рослин
просторова конструкція для плетучих рослин,
додаткові місця для відпочинку і роботи

реновація паркінгу
збільшення кількості паркоміць

до 40  за рахунок не
використовуваних зелених зон,

без зрізання важливих делев
додавання відпочинкових зон

експозиція
Постійно діюча вулична експозиційна зона з
підсвіткою площин, з можливістю зміни
експозицій та додатковими місцями для сидіння

світлова
конструкція
Виразна металева
архітектурна форма, яка
поєднує в собі освітлення,
сидіння, місця для зарядки
та працює візуальною
домінантою

вулична аудиторія
пергольна конструкція навкого

вентиляційних шахт для
влаштування комфортних умов

для проведення навчальних і
практичних занять на відкритому

повітрі

Сидіння на сходах
влаштування додаткових сидінь на
"мертвих" зонах сходів

Концертна площа
площа для проведення заходів та

концертів з мобільними вуличними
меблями

інклюзивний спорт-майданчик
влаштування інклюзивного спортивного майданчика

Алея-пандус
Нова алея-пандус, що забезпечує інклюзивний
доступ до навчального корпусу №4 та до нової
відкритої аудиторії

Меблі для роботи
Нові меблеві конструкції з
столиком та накриттям
для роботи і навчання

Сцена
місце встановлення сцени для

концертів та фестивалів

Форми клумб
зміна форм підпірних
стінок клумб для для
розширення хідника та
розкриття простору

Пандус
влаштування пандусу від зупинки
громадського транспорту до входу в
корпус №5

додавання входу
додавання нового пішохідного входу

з вулиці Митрополита Андрея

"Парк Ветеранів"
конструкції для експозиції на

тематику роботи центру
ветеранів та меморіальної

інформації. Конструкції для
сидіння та зустрічей

Пандус
влаштування нового зручного

пандусу для доступу на площу перед
корпусом №1

переосмислення площі
новий погляд на площу, з
кардинальним збільшенням зон для
сидіння та озеленення. Демонтаж
фонтану

новий прохід
влаштування нового проходу в зоні
існуючого витоптаного транзиту

розширення площі
переніс паркану та збільшення

громадської площі по вул.Бандери
додаванян місць для сидіння

навчальний
корпус №5

актовий
зал

центр
ветеранів

навчальний
корпус №1

навчальний
корпус №4

навчальний
корпус №2

навчальний
корпус №3

навчальний
корпус №28

комбінат
харчування

головний корпус

ву
ли

ця
 А

рх
іте

кт
ор

сь
ка

вулиця Митрополита Андрея

вулиця Степана Бандери

Національний Університет
Львівська Політехніка

Асоціація випускників
Львівської Політехніки

Кафедра містобудування replus bureau

Авторський колектив :
Наталя Данилко , Соломія Коник , Дмитро Сорокевич , Михайло Чижовський , Ігор Павлішевський

Етап концепції :
Паучок Ярина , Мадяр Олександр , Печенюк Володимир

Етап опитування :
Ганушкевич Віталік , Комаренець Олена

Проектний колектив :
Школьник Марія , Лукавська Світлана , Зіневський Дмитро , Бутенко Ангеліна , Максименко Анастасія , Троян Володимир ,

Кобзєв Антон
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Жодне дерево не постраждає!

Реновація
комбінату

харчування

8
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КОНЦЕПЦІЯ АРТ-ПРОСТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

навчальний
корпус №5

ЦЕЙ ПРОЄКТ ПРО

ДОСТУПНІСТЬ

навчальний
корпус №1

навчальний
корпус №4

навчальний
корпус №2

навчальний
корпус №3

навчальний
корпус №28

комбінат
харчування

головний корпус

пропозиція розвитку вулиць
Карпінського-Архітекторська
розроблена
Управлінням архітектури та урбаністики

ву
ли

ця
 А

рх
іте

кт
ор

сь
ка

вулиця Митрополита Андрея

вулиця Степана Бандери

wc

P

wc

автомобільний
заїзд / виїзд

автомобільний

заїзд / виїзд

автомобільний
заїзд / виїзд

автомобільний
заїзд / виїзд

паркінг / 50 авто

P

прохід в паркані

прохід в паркані

сходини

сходини

сходини

сходини

сходини

сходини

прохід в паркані

велопарковка

велопарковка

зупинка
громадського
транспорту

умовні позначення :
існуючі перешкоди для інклюзивного доступу

існуючі пішохідні зв'язки

P автомобільні паркінги

велопарковка

закриті велосипедні паркінги

відкриті публічно доступні санвузли 24/7

Національний Університет
Львівська Політехніка

Асоціація випускників
Львівської Політехніки

Кафедра містобудування replus bureau

Авторський колектив :
Наталя Данилко , Соломія Коник , Дмитро Сорокевич , Михайло Чижовський , Ігор Павлішевський

Етап концепції :
Паучок Ярина , Мадяр Олександр , Печенюк Володимир

Етап опитування :
Ганушкевич Віталік , Комаренець Олена

Проектний колектив :
Школьник Марія , Лукавська Світлана , Зіневський Дмитро , Бутенко Ангеліна , Максименко Анастасія , Троян Володимир ,

Кобзєв Антон

wc

велодоріжки
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ЦЕЙ ПРОЄКТ ДЛЯ

ЛЮДЕЙ

КОНЦЕПЦІЯ АРТ-ПРОСТОРУ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Загальна додаткова місткість зон відпочинку,
рекреації та роботи на свіжому повітрі 376 чол.

Загальна додаткова місткість
відкритих зон харчування 145 чол.

навчальний
корпус №5

+50
людей

+10
людей

+30
людей

навчальний
корпус №1

навчальний
корпус №4

навчальний
корпус №2

навчальний
корпус №3

навчальний
корпус №28

комбінат
харчування

головний корпус

ву
ли

ця
 А

рх
іте

кт
ор

сь
ка

вулиця Митрополита Андрея

вулиця Степана Бандери

лекторій/+
30 людей

+30
людей

+20
людей

+10
людей

Національний Університет
Львівська Політехніка

Асоціація випускників
Львівської Політехніки

Кафедра містобудування replus bureau

Авторський колектив :
Наталя Данилко , Соломія Коник , Дмитро Сорокевич , Михайло Чижовський , Ігор Павлішевський

Етап концепції :
Паучок Ярина , Мадяр Олександр , Печенюк Володимир

Етап опитування :
Ганушкевич Віталік , Комаренець Олена

Проектний колектив :
Школьник Марія , Лукавська Світлана , Зіневський Дмитро , Бутенко Ангеліна , Максименко Анастасія , Троян Володимир ,

Кобзєв Антон

фудкорт
100чол.

+70 людей

+30 людей

+20
людей

фудкорт
45чол.

вулична
експозиція

інклюзивний спорт-
майданчик

+20 людей

+20
людей

лекторій/+
30 людей

+6
людей

+20 людей

коворкінг

комбінат
харчування

1000чол.

центр
ветеранів

студ хаб
50 людей

актовий
зал
1000чол.

концертна
зона

4000 людей

geoterrace



Існуючий стан: 
1. Транзит до головного корпусу. Величезна кількість асфальту та невикористаних зелених зон



1. Додатковий вхід на вул. Архітекторську
Для забезпечення інклюзивного транзиту між навчальними корпусами



1. Додатковий вхід на вул. Архітекторську
Для забезпечення інклюзивного транзиту між навчальними корпусами



1. Нова алея
Прокладання нової алеї в зеленій зоні для забезпечення інклюзивного доступу 



1. Зменшення кількості асфальту
Розширення зелених зон за рахунок непотрібних транзитних площ, додавання місць для 
сидіння, висадка нового великогабаритного дерева



1. Зменшення кількості асфальту
Розширення зелених зон за рахунок непотрібних транзитних площ, додавання місць для 
сидіння, висадка нового великогабаритного дерева



1. альтернативний варіант - влаштування підземного паркінгу і 
облаштування суцілього парку з широкою центральною алеєю



1. альтернативний варіант - влаштування підземного паркінгу і 
облаштування суцілього парку з широкою центральною алеєю



1. альтернативний варіант - влаштування підземного паркінгу і 
облаштування суцілього парку з широкою центральною алеєю



1. альтернативний варіант - влаштування підземного паркінгу і 
облаштування суцілього парку з широкою центральною алеєю



1. альтернативний варіант - влаштування підземного паркінгу і 
облаштування суцілього парку з широкою центральною алеєю



1. альтернативний варіант - влаштування підземного паркінгу і 
облаштування суцілього парку з широкою центральною алеєю



Існуючий стан: 
2. Зона перед комбінатом харчування. No comments...



2. Оновлена інклюзивна площа перед комбінатом харчування



2. експозиція
Постійно діюча вулична експозиційна зона з підсвіткою площин, з можливістю зміни 
експозицій та додатковими місцями для сидіння



2. експозиція
Постійно діюча вулична експозиційна зона з підсвіткою площин, з можливістю зміни 
експозицій та додатковими місцями для сидіння



Існуючий стан: 
2. Зона перед 2 корпусом. Закрита...



2. Фудкорт
відкриті тераси кафе що можливо влаштувати в холі корпусу №2 



2
2. Фудкорт
відкриті тераси кафе що можливо влаштувати в холі корпусу №2 



Існуючий стан: 
3. Задня сторона комбінату харчування



3. Фудкорт
Зовнішні тераси для нових закладів харчування



3. Фудкорт
Зовнішні тераси для нових закладів харчування



3. Фудкорт
Зовнішні тераси для нових закладів харчування



3. Фудкорт
Зовнішні тераси для нових закладів харчування



Існуючий стан: 
3. Вхід в бібліотеку та вхід на територію з сторони скверу св.Юри. Закриті..



3. Фудкорт
Зовнішні тераси для нових закладів харчування



3. Фудкорт
Зовнішні тераси для нових закладів харчування



Існуючий стан: 
3. Зони перед 4-тим корпусом.



3. Алея-пандус
Нова алея-пандус, що забезпечує інклюзивний доступ до навчального корпусу №4 та до 
нової відкритої аудиторії



3. Алея-пандус
Нова алея-пандус, що забезпечує інклюзивний доступ до навчального корпусу №4 та до 
нової відкритої аудиторії



3. відкрита аудиторія
пергольня конструкція для проведення навчальних занять на свіжому повітрі 



4. Концертна площа 
площа для проведення заходів та концертів з мобільними вуличними меблями



4. Концертна площа 
площа для проведення заходів та концертів з мобільними вуличними меблями



4. Концертна площа 
площа для проведення заходів та концертів з мобільними вуличними меблями



4. Концертна площа 
площа для проведення заходів та концертів з мобільними вуличними меблями



4. Концертна площа 
площа для проведення заходів та концертів з мобільними вуличними меблями



4. Концертна площа . Додаткова функція
концертна площа може бути взимку катком



4. Концертна площа . Додаткова функція
концертна площа може бути взимку катком



5. вулична аудиторія
пергольна конструкція навкого вентиляційних шахт для влаштування комфортних умов 
для проведення навчальних і практичних занять на відкритому повітрі



5. вулична аудиторія
пергольна конструкція навкого вентиляційних шахт для влаштування комфортних умов 
для проведення навчальних і практичних занять на відкритому повітрі



5. інклюзивний спорт-майданчик
влаштування інклюзивного спортивного майданчика



Існуючий стан: 
5. Зона перед студхабом та центром ветеранів



5. "Парк Ветеранів"
конструкції для експозиції на тематику роботи центру ветеранів та меморіальної 
інформації. Конструкції для сидіння та зустрічей



5. "Парк Ветеранів"
конструкції для експозиції на тематику роботи центру ветеранів та меморіальної 
інформації. Конструкції для сидіння та зустрічей



5. "Парк Ветеранів"
конструкції для експозиції на тематику роботи центру ветеранів та меморіальної 
інформації. Конструкції для сидіння та зустрічей



Існуючий стан: 
6. Площа перед першим корпусом, величезна кількість асфальту, незручний транзит, незрозумілий фонтан, 
недостатньо умов для такої великої кількості людей, що користуються площею



6. переосмислення площі
новий погляд на площу, з кардинальним збільшенням зон для сидіння та озеленення. 
Демонтаж фонтану



6. переосмислення площі
новий погляд на площу, з кардинальним збільшенням зон для сидіння та озеленення. 
Демонтаж фонтану



6. переосмислення площі
новий погляд на площу, з кардинальним збільшенням зон для сидіння та озеленення. 
Демонтаж фонтану



Існуючий стан: 
6. Протоптаний по коріннях дерев прохід між 1-им та 5-им корпусами. Незрозуміла закрита зелена зона



6. новий прохід
влаштування нового проходу в зоні існуючого витоптаного транзиту



6. новий прохід
влаштування нового проходу в зоні існуючого витоптаного транзиту



Існуючий стан: 
7. Транзитна зона без жодної іншої функції



7. світлова конструкція
Виразна металева архітектурна форма, яка поєднує в собі освітлення, сидіння, місця для 
зарядки та працює візуальною домінантою



7. світлова конструкція
Виразна металева архітектурна форма, яка поєднує в собі освітлення, сидіння, місця для 
зарядки та працює візуальною домінантою



Існуючий стан: 
8. Зона перед входом до корпусу №5, сходи, немає доступності до зупинки громадського транспорту



8. Пандус
влаштування пандусу від зупинки громадського транспорту до входу в корпус №5



8. Пандус
влаштування пандусу від зупинки громадського транспорту до входу в корпус №5



8. Форми клумб
зміна форм підпірних стінок клумб для для розширення хідника та розкриття простору



Існуючий стан: 
9. зона неефективно діючої парковки за корпусом №5



9. реновація паркінгу
збільшення кількості паркоміць до 40  за рахунок не використовуваних зелених зон, без 
зрізання важливих делев додавання відпочинкових зон



9. реновація паркінгу
збільшення кількості паркоміць до 40  за рахунок не використовуваних зелених зон, без 
зрізання важливих делев додавання відпочинкових зон



9. реновація паркінгу
збільшення кількості паркоміць до 40  за рахунок не використовуваних зелених зон, без 
зрізання важливих делев додавання відпочинкових зон



GSPublisherVersion 118.54.95.100

ПРОПОЗИЦІЯ РОЗВИТКУ ВУЛИЦЬ КАРПІНСЬКОГО-АРХІТЕКТОРСЬКА

Управління
архітектури та
урбаністики



GSPublisherVersion 118.54.95.100

існуюче озеленення (оточ.)

існуюче озеленення

мощення тип 1

проїжджа частина

огорожа

обмежувачі
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вузький зруйнований хідник

неорганізоване паркування

ізольований громадський
простір

Кількість авто:

вул. Карпінськаого - 47 шт.
вул. Архітекторська - 11 шт.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
варіант 1

Кількість паркомісць:

вул. Карпінськаого - 23 шт.
вул. Архітекторська - 16 шт.
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вул. С. Бандери

згідно з проектом реконструкції
вул. С. Бандери

підняття проїжджої частини
в один рівень з хідником

демонтаж сходів
підняття заїзду
в рівень з хідником
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мощення тип 5

паркомісце

проїжджа частина

місце для сидіння

стовпчик

велодоріжка

Кількість паркомісць:

вул. Карпінськаого - 23 шт.
вул. Архітекторська - 16 шт.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
варіант 2

згідно з проектом реконструкції
вул. С. Бандери

згідно з проектом реконструкції
вул. С. Бандери

демонтаж сходів
підняття проїжджої частини
в один рівень з хідником
по всій довжині вулиці

формування площі перед
ІІ навчальним корпусомперепад рельєфу ізолює

територію університету від вулиці

затишний громадський простір,
поєднаний з вулицею

підняття заїзду
в рівень з хідником

висадка дерев

N
0 5 20
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