
БУДІВНИЦТВО  ПІДЗЕМНОГО БАГАТОРІВНЕВОГО 
МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ПАРКУВАННЯ У М. ЛЬВОВІ



Цей документ є власністю та призначений лише для конфіденційного використання. Він видається Львівською міською
радою, Державною організацією «Агентство з підтримки державно-приватного партнерства» (Агенція ДПП) виключно
для використання передбачуваними одержувачами та їх радниками. Його не можна відтворювати, розповсюджувати
повністю або частково, розголошувати третім особам або передавати його третім особам без попередньої письмової
згоди Львівської міської ради, Агенції ДПП. Жодна інша особа не була уповноважена надавати будь-яку інформацію чи
робити будь-які зауваження щодо потенційного проекту, описаного в цьому документі, і, якщо така інформація надана
або зроблена, покладатися на неї не слід.
Цей документ видано лише для ознайомлення. Він призначений для інформування одержувачів про потенційний
проект, який може відбутися або не відбутися в майбутньому. Цей документ не має на меті забезпечити основу для
рішення про інвестування.
Жодних заяв, гарантій чи зобов'язань (явних чи прихованих) не робиться. Львівська міська рада, Агенція ДПП не
приймають або не несуть відповідальності за адекватність, точність, повноту або обґрунтованість інформації, що
міститься в цих матеріалах. Інформація, що міститься в цьому документі, може бути змінена або замінена Львівською
міською радою, Агенцією ДПП у будь-який час, без попереднього повідомлення. Ніщо в цьому документі або доданих
до нього документах не є і не може розглядатися як обіцянка або уявлення щодо майбутніх результатів потенційного
проекту, і не повинно розглядатися як рекомендація Львівської міської ради, Агентства ДПП для участі в потенційному
проекті. Львівська міська рада, Агенція ДПП відмовляються від будь-якої відповідальності в зв'язку з використанням
будь-яким одержувачем інформації, що міститься в цій презентації.

Застереження



Метою цього документу є інформування потенційних приватних інвесторів та перевірка їх зацікавленості щодо
потенційного проекту концесії будівництва підземного багаторівневого паркінгу у м. Львові (нове будівництво), який
розглядається Львівською міською радою.

У цьому процесі Львівська міська рада підтримується Агенцією ДПП.

Уповноважені одержувачі цих інформаційних матеріалів можуть бути запрошені для попередніх обговорень,
спрямованих на те, щоб допомогти Львівській міській раді оцінити ступінь їх зацікавленості у потенційній концесії
будівництва підземного багаторівневого майданчика для паркування у м. Львові (нове будівництво) та визначити
відповідну структуру концесії.

Мета цього документа



Джерело: План сталої міської мобільності м. Львова, затверджений ухвалою Львівської міської ради від 13.02.2020 №6293

Використання громадського 
транспорту та приватних автомобілів 

мешканцями різних районів міста Львів 

Шевченківський район 
Личаківський район 
Галицький район 
Сихівський район 
Франківський район 
Залізничний район

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

ВЛАСНЕ АВТО

Відсоток власників транспортних 
засобів по районах міста Львів 

Динаміка зростання автоволодінь  та динаміка кількості 
транспортних засобів у володінні на одного суб’єкта реєстрації 

порівняно з 2014 роком у місті Львів

Більше 70 р.

60 – 70 р.

50 – 59 р.

40 – 49 р.

30 – 39 р. 

24 – 29 р.

18 – 23 р.

площа Петруушевича

вул. Зелена

вул. Левицького
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Завантаженість дорожнім 
рухом вулиць Шота 
Руставелі,  Зелена, 

пл. Є. Петрушевича у 
м. Львів (наявний стан)

Транспортне навантаження на центральну частину міста



Джерело: https://city-adm.lviv.ua/portal/transport - сайт Львівської міської ради (паркування в місті) 

Parking fee amount per hour

Потреба у місцях паркування на території, обмеженій 
вул. Шота Руставелі,  вул. Зеленою,  

пл. Є. Петрушевича у м. Львів

- мінімальна кількість    - максимальна кількість
Район №3075: мінімальна кількість місць для паркування – 42, максимальна - 279
Район №3076: мінімальна кількість місць для паркування– 390, максимальна - 544

Паркувальні зони на території м. Львова 



Попит та 
оцінка 
цінової  

еластичності

• Здійснено попередню оцінку платоспроможного попиту на 
послуги паркування  та оцінку його цінової еластичності, 
здійснене транспортне моделювання на території реалізації 
Проекту (будівництва), оцінено потенційний попит.

• Потреба в місцях для паркування на території, обмеженій 
обмеженої вул. Шота Руставелі,  вул. Зеленою, 
пл. Є. Петрушевича у м. Львові: 

мінімальна - 432
максимальна - 823

• Тариф на послуги паркування встановлюється/регулюється 
Львівською міською радою.

• У підземних паркінгах, незалежно від місця розміщення, розмір 
плати за паркування становить не більше 40 грн за годину.

• Пл. Є. Петрушевича знаходиться в 3-й паркувальній зоні і 
межує з 2-ю. Середньозважена вартість послуги паркування в 
межах найближчих суміжних до пл. Є. Петрушевича 
паркувальних зон – 17 грн.

• Результати аналізу вказують на можливість досягнення 78% 
заповнюваності при встановленні ціні на рівні 24 грн. за 
годину.
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Джерело: Stephan Lehner, Stefanie Peer «The price elasticity of parking: A meta-analysis», 
Transportation Research Part A Policy and Practice, March 2019

Попит та вартість послуг



Джерело: Львівська міська рада, Публічна кадастрова карти України

3D візуалізація території двох земельних 
ділянок загальною площею 0,8332 га План території двох земельних ділянок 

загальною площею 0,8332 га

№ Площа Право власності Вид використання

1 0,7015 га
Комунальна Для будівництва та обслуговування підземного багаторівневого паркінгу

2 0,1317 га

Земельні ділянки
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будівництво підземного паркінгу під площею 
Є. Петрушевича (площа забудови 7015 кв. м) на
350 машиномісць:

• 332 паркомісця для автомобілів;
• 18 паркомісць обладнаних зарядним 

пристроєм для електроавтомобілів.

Перенесення інженерних мереж

Оновлення міського скверу (загальною площею 
0,5381 га) (з можливістю встановити комерційний 
об’єкт)

із подальшим врегулюванням дорожнього руху

Капіталовкладення (CAPEX) $ 10 млн

Пл. Є. Петрушевича розташована недалеко від історичного центру міста та 
пам'ятників архітектури ⇒ був обраний варіант підземного паркінгу

Будівництво підземного багаторівневого паркінгу у м. Львові



Попередні 
умови 

концесії

Структура доходів (орієнтовна)

61%

2%

31%

3%
3%

Доходи від плати за паркування 
транспортних засобів

Доходи від плати за паркування 
на місцях, обладнаних 
зарядними станціями

Доходи від послуг зарядки 
електроавтомобілів

Доходи від послуг автомийки

Доходи від діяльності 
торгівельного об'єкту (МАФа) 
на території скверу

Фінансування та забезпечення Приватним партнером: 
проектування й будівництва нових та реконструкцію або 
перенесення існуючих об’єктів: 

• будівництво підземного паркінгу, 
• перенесення інженерних мереж, 
• реконструкцію скверу на площі Є. Петрушевича,
• встановлення на території скверу комерційного 

об’єкту,

управління всіма об’єктами протягом строку дії договору 
ДПП:

• користування / експлуатація,
• технічне обслуговування.

Приватний партнер може обрати два варіанти діяльності, 
пов’язаної з управлінням комерційним об’єктом: 

(a) надання в оренду комерційного об’єкту іншим 
суб’єктам господарської діяльності, 
(b) особисте здійснення підприємницької 
діяльності у комерційному об’єкті.

Концесійний період – не менше 11 років 

Сума концесійного платежу буде визначена під 
час конкурсної процедури

Будівництво підземного багаторівневого паркінгу у м. Львові



Орієнтовний розподіл ризиків:

Категорія ризиків Державний 
партнер

Приватний 
партнер

Фінансування

Проектування та будівництво

Попит кінцевого споживача

Експлуатація, 
обслуговування, 
комерційна діяльність

Соціальні та політичні

Кадрове забезпечення

Ефективність 

Регулятивні

Розподіл 
ризиків

Державний партнер надаватиме допомогу в 
отриманні дозволів на будівництво та переміщення 
інженерних мереж

Для стимулювання попиту державний партнер 
зобов'язується:
• Розірвати договори з операторами наземних 

паркінгів на пл. Є. Петрушевича.
• Виключити зі списку паркувальних зон поверхню 

площі. Є. Петрушевича.
• Реконструювати прилеглі до пл. Є. Петрушевича 

вулиці (за необхідності) з метою врегулювання 
наземного паркування та створення умов для 
ефективного функціонування підземного 
багаторівневого паркінгу.

Державний партнер: 

Будівництво підземного багаторівневого паркінгу у м. Львові



Концептуальна записка
Техніко-економічне 

обґрунтування 
(ТЕО)

Аналіз ефективності Конкурсна  
процедура

Укладання концесійного 
договору

Вересень – Жовтень ‘20 Листопад – Грудень ‘20 Січень – Березень ‘21 Квітень – Липень ‘21 Липень ‘21

Зондування ринку 
(поточний етап) 

Орієнтовні строки підготовки до реалізації


