
Стратегія Рясне



- Проведені зустріч в рамках проекту 
Громади в дії (Кам’янка, Рясне 1, Рясне 
2)

- Складений профіль мікрогромади

- Вивчені проекти громадського бюджету

- Вивчені плани РА

- Проведені публічні презентації-
обговорення (Рясне 1, Рясне 2).



Аналіз мікрорайону

Рясне-2

Рясне-1
Кам’янка

Рясне-1: 

населення - 21,0 тис. осіб,

приблизна площа - 2,1 кв.км

Рясне-2:

населення - 7,5 тис. осіб,

приблизна площа: 1,37 кв.км

Інфраструктура:

• 2 ринки

• три супермаркети

• 1 училище

• 2 школи-садки

• 2 школи

• 8 храмів

• спортивні гуртки 

(футбол, карате, дзюдо,

гімнастика і т. д.)



Візія
Рясне - зручний та комфортний район, який має потенціал для інтегрованого

розвитку та побудови стійких принципів подальшого розширення.

Мікрорайон Рясне – це простір, який розвивається відповідно до потреб та

запитів мешканців, які спільно з владою створюють позитивні умови для

втілення актуальних та інноваційних проектів на благо району.

Відбувається постійне формування громадських просторів, які є територією

згуртування громади. Комфортність життя мешканців району визначається

якісною транспортною системою, достатньою кількістю освітніх установ та

закладів спортивної спрямованості.



Пріоритети

Розвинений 
транспорт та 

інфраструктура 
району

Широка пропозиція 
для дозвілля: 

культура, рекреація, 
освіта, спорт

Громадські 
простори



І. Розвинений транспорт та 

інфраструктура району

1 - 3 роки 4 - 6 років 7 - 10 років

Будівництво проектованої вулиці 

від вул. Суботівської до 

мікрорайону Рясне 

Переформатування маршрутів з 

сполученням до усіх лікарень та 

автостанцій, з кінцевою зупинкою 

хоча б одного маршруту в Рясне-

1, Завершення кінцевої зупинки в 

Рясне-2

Будівництво тролейбусної лінії: 

вул. Суботівська - Рясне-2 

Продовження каналізування 

вулиць 

Капітальний ремонт 

міжквартальних доріг та хідників 



І. Розвинений транспорт та 
інфраструктура району

1 - 3 роки 4 - 6 років 7 - 10 років

Капітальний ремонт вулиць

Будівництво шляхопроводу на 
перехресті вулиць Т. Шевченка - о. 
Омеляна Ковча 

Ремонт вулиці Шевченка 

Поліклінічне відділення в Рясне-1



ІІ. Широка пропозиція для дозвілля

(культура, рекреація, освіта, спорт)

1 - 3 роки 4 - 6 років 7 - 10 років

Створення медіатеки в Рясне-1 

Відновлення спортивного поля

біля СЗШ № 92 в Рясне-1  

Створення спортивної 

інфраструктури біля СЗШ № 100 

Створення скейт-парку біля 

початкової школи в Рясне-2 

Створення центру творчості 

дітей та юнацтва

Будівництво торгово-

розважального центру 

(резервування території, пошук 

інвестора)



ІІ. Широка пропозиція для дозвілля

(культура, рекреація, освіта, спорт)

1 - 3 роки 4 - 6 років 7 - 10 років

Створення дитячо-спортивних 

майданчиків 

Ремонт школи №38 

Капітальний ремонт бібліотеки-

філії № 31 ЦБС для дорослих 

Облаштування дитячих 

майданчиків за адресами вул. 

Величковського, 6, вул. 

Шевченка, 334 

Будівництво спортивного 

майданчика за адресою вул. 

Величковського,10 

Новий ДНЗ/нові групи



ІІІ. Громадські простори

1 - 3 роки 4 - 6 років 7 - 10 років

Створення громадського 

простору біля статуї Матері 

Божої (кінцева зупинка) -

перетворення цього місця на 

умовний центр Рясне-2 

Облагородження зеленої 

відпочинкової зони між вул. 

Лушпинського – Маршалківка 

Ремонт та благоустрій площі 

позаду зупинки громадського 

транспорту поруч з буд. 358 

по вул. Шевченка 



Робоча група з реалізації

Склад:

1. Депутати Львівської міської ради від Рясне;
2. Представники профільних підрозділів Львівської міської 

ради, відповідальні за реалізацію проектів;
3. Представники громади Рясного. 

Завдання:

 Контроль за виконанням проектів;
 Коригуванняпроектів;
 Формування пропозицій.

Збирається раз на півріччя


