
Назва проекту 
Створення скверу навколо озера на Стрийській - Науковій. 

Вид проекту 
Великий 

Категорія проекту 
Інші проекти 
 
Район 
Франківський 
 
Розміщення: 
Між Стрийською, Науковою та Львівським ювелірним заводом 
навпроти парку Боднарівка.  
 
Кадастрові номери ділянок: 
4610136900:09:009:0068 
4610136900:09:009:0069 
4610136900:09:009:0070 
4610136900:09:009:0071 
 
 
Короткий опис:  
Це проект облагородження території та створення скверу біля озера на 
Стрийській - Науковій. Проектом передбачаються умови, щоб кожен міг вільно 
та безпечно гуляти та відпочивати в цьому місці.  
 
Опис: Потреба та можливість: 
Територія між Львівським ювелірним заводом та вул Стрийською має 
надзвичайний потенціал стати гарним місцем відпочинку. Найвищою цінністю 
є те, що тут утворене природне озеро, яке може давати людям прохолоду в 
спекотні дні і ковзанки в морозні зими. Метою проекту є створення скверу 
біля озера, з облагородженою територією навколо нього, створення безпечних 
умов для прогулянок та відпочинку. Тут зможуть проводити час ті, хто 
проживає поряд, мешканці інших районів та гості міста. Це місце стане 
доповненням до існуючого парку Боднарівка та сформує зелений кластер в 
цьому районі.  

https://monosnap.com/file/hvjd7rDBFkwNi4ugn8jsGKkc6jrvku


В першу чергу проект розглядає очищення території від чагарників та старих 
дерев, щоб простір став відкритим та прохідним. Щоб забезпечити вільність 
пересування та можливість відпочинку і спілкування, будуть створені доріжки, 
встановлені лавочки та нічні ліхтарі. 
Ця частина Франківського району активно забудовується і зовсім скоро новий 
житловий масив потребуватиме свого парку чи скверу поблизу, а саме ця 
ділянка і стане таким місцем для всіх мешканців. 
 
Якщо не реалізувати проект, це призведе до того, що: 

- Територія ще більше засмітиться. 
- Алкоголізм продовжать бути частиною цього місця. 
- Озеро засиплять, а територію забудують. 
- Мешканці та Львів втратять гарне озеро, одне з небагатьох існуючих 

водойм. 
 
Рішення: 
Облагородження зі створенням елементів скверу. Оскільки це відкриває нові 
можливості для відпочинку та спілкування, тим самим не навантажуючи 
мікрорайон. Це рішення додасть цю територію в активне життя району.  
Обгрунтування:  

1. Це унікальне місце, так як тут є озеро, тому найкращим рішенням буде 
облагородити територію навколо нього та створити нове місце для 
відпочинку. Влітку тут можна буде кататись на човнах, а взимку на 
ковзанах. В додаток до цього, у Львові не так багато водойм, тому це 
шанс активувати ще одне. 

2. Ця частина району активно забудовується, тут почнуть жити люди, 
народжуватимуться діти, це призведе до потреби мати новий зелений 
клаптик для відпочинку. Саме це місце і буде таким . 

3. Поряд знаходиться парк Боднарівка, і створення нового простору 
доповнить його та сформує зелений кластер. Прогулянки стануть 
цікавішими та довшими. 
 

Кроки: 
1. Очищення території від чагарників зі збереженням всіх великих та 

здорових дерев, вирівнювання рельєфу.  
Обгрунтування: Територія поросла чагарником, рельєф нерівний, є купа 

сміття. Великі дерева повинні залишитись, щоб створювати затишок, 
забезпечити шумопоглинання та тінь в спеку 

2. Розробка проекту та обговорення. 
Обгрунтування: простір буде новим, тому потребуватиме проектування 

професіоналами, щоб було максимально ефективне поєднання  з озером та 
враховувалися всі потреби цільової аудиторії. Обговорення дозволить 



залучити мешканців, зібрати ідеї та побажання для створення максимально 
бажаного простору 

3. Прокладання доріжок. 
Обгрунтування: Обов’язковий крок при створенні простору для 

формування прогулянкових маршрутів. 
4. Встановлення освітлення. 
Обгрунтування: Формування безпеки у вечірній час. 
5. Встановлення вуличних меблів для відпочинку: лавок та урн для 

сміття. 
Обгрунтування: Створення умов для відпочинку та забезпечення 

чистоти. 
 
 
Загальна вартість: 
Проект на 3 мільйони. 
 
Витрати: 

1. Очищення чагарників, корчування, вирівнювання грунту. 
2. Зрізка та корчування сухих великих дерев. 
3. Розробка проекту скверу. 
4. Прокладання доріжок. 
5. Лавочки, вуличні меблі та смітники. 
6. Освітлення. 

 
Очікуваний термін реалізації. 
6 місяців. 
 
Обмеження та ризики.  
Негативна мотивація потенційних забудовників території. 
 
 
 
 
 
 


