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В наші часи відбувається активне освоєння міських територій, яке 

потребує продуманого планування містобудівної структури. Особливої уваги у 
цих умовах потребують об’єкти всеміського значення, що є домінантами у 
забудові. Являючи собою центри концентрації громадського життя, такі об’єкти 
вимагають створення сучасної розвиненої міської інфраструктури. До них 
можна віднести й такі важливі громадські споруди, як стадіони Євро-2012 в 
Україні, інфраструктура території яких має максимально задовольняти потреби 
населення і гостів міста. 

Стадіони до Євро-2012 розміщені у чотирьох містах України: Львів, Київ 
(НСК «Олімпійський»), Харків (стадіон «Металист»), Донецьк («Донбас 
Арена»). Найновішим з них є стадіон у Львові. Місткість стадіону, який 
планують здати в експлуатацію 15 жовтня 2011 р., становить 33400 місць. 
Центральний прохід споруди міститиме заклади громадського харчування, і 
водночас він дозволить швидко евакуйовувати глядачів.  

Оскільки стадіон до Євро-2012 є центром тяжіння населення та гостів 
міста, він потребує розвиненої інфраструктури на прилеглій території. 
Запроектована нфраструктура включає такі елементи: транспортні мережі, 
планувальні структури зелених насаджень,  місць відпочинку, обслуговування, 
системи міських мереж, інженерні комунікації. У перспективі забезпечення 
транспортної доступності – чотири під’їзні дороги, підведення до території 
нової трамвайної лінії, траси перспективного міського метрополітену, 
будівництво транспортно-пересадочного вузла і т.п. На території, прилеглої до 
стадіону, додатково до існуючих інженерних мереж має бути проведена ЛЕП 
від вузлової трансформаторної підстанції, дощова каналізація для відведення 
стоків зі стадіону, мережа водопостачання та ін.  

Особливе значення для інфраструктури району будівництва стадіону 
мають заклади обслуговування населення і гостів міста. До закладів, які 
запроектовано на прилеглій, є торгові, ресторанний та офісний комплекси, 
універсальний розважальний комплекс, спортивні споруди, школа верхової 
їзди, адміністративно-побутові комплекси, лікарня на 600 місць, вищий 
навчальний заклад, пожежне депо, заклади обслуговування житлової забудови 
(дитячі садочки та школи) і господарські споруди. 



Таким чином, запроектована інфраструктура біля стадіону до Євро-2012 у 
Львові втілює перспективні тенденції планування міської території. Сучасна 
інфраструктура стадіону є стимулюючим фактором розвитку міської структури. 


