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Як функціонує місто?
Маршрут № 2. 1.

(адміністративний центр)

Маршрут:
Ратуша – І міська поліклініка – Старенький трамвайчик – 
обласна рада – пожежна частина – Перша міська клінічна
лікарня ім. Князя Лева – ЛКП «Центральне» – зупинка
маршруток біля Кумпеля – пологовий на Рапоппорта – в’язниця
Бригідки – Головне управління поліції – зупинка тролейбусів
Університет – Головна пошта

Довжина маршруту: 3,7 км.
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Завдання екскурсії
Взяти в інформаційному центрі карту і нанести на неї весь маршрут екскурсії.

Львів є одним з найбільших міст України. Тут
проживає 730 000 мешканців. Львів – це 1243
вулиці і площі. Управління містом здійснює
львівська міська рада, яка знаходиться у
будинку Ратуші. Очолює місто міський голова,
який разом із заступниками формує виконавчий
комітет. 
Міська рада поділена на департаменти, до
складу яких входять управління. Наприклад, до

складу департаменту економічної політики в входять управління економіки,
управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій, управління комунальної
власності У структурі міської ради є районні адміністрації, які здійснюють
повноваження у 6 районах міста та комунальні підприємства. Для звернення людей
працює спеціальна приймальня, а для туристів діє інформаційний центр. 

Завдання. Зайдіть в інформаційний центр і запитайте про найближчу поліклініку.

Ратуша

Медичну допомогу у Львові можна отримати у
поліклініці. Поліклініки бувають дорослі і дитячі.
Більшість поліклінік у Львові знаходиться на
державному фінансуванні. Існують також
приватні поліклініки. Найвідоміша поліклініка у
центрі міста – 1 комунальна міська поліклініка. 
Окрім первинної медичної допомоги тут можна
отримати консультацію кардіолога,
ендокринолога, гастроентеролога, ревматолога,

хірурга, проктолога, травматолога, офтальмолога, отоларинголога, уролога,
невропатолога.
Також працюють відділення сімейної медицини, жіноча консультація, перев’язочні,
денний стаціонар.

Завдання. З’ясуйте, як називається відділення, в якому записуються на прийом до
лікаря.

1 комунальна міська поліклініка
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Львів є центром Львівської області. Львівська
область має площу 21800 км² і це найбільша
область у західній частині України. Львівська
область складається з 20 районів і 9 міст
обласного підпорядкування. Всього в області 44
міста, 34 селища міського типу, 1850 сільських
населених пунктів (найбільша кількість в
Україні). Перед вами будинок, в якому працюють
обласна рада та обласна адміністрація, які

забезпечують державну й адміністративну владу в області. На місцях існують сільські,
селищні, міські та районні ради.

Завдання. Назвіть усі інші області України.

Обласна рада

Найстарішим видом транспорту у Львові є
трамвай. Запуск першого електричного
трамваю у Львові відбувся у 1894 році. Сучасний
сувенірний магазин «Старенький трамвайчик» з
точністю відтворює вигляд першого львівського
трамваю.  
Зараз львівський трамвай налічує 10 маршрутів.
Всі вони проходять через центральну частину
міста. 

Трамвай дешевий і екологічний, тому у Львові цей вид транспорту вважається
перспективним і пріоритетним. Зараз на львівський трамвай припадає майже 25%
перевезень. У Львові також працює завод «Електрон», який виробляє нові сучасні
трамваї.

Завдання. Зайдіть до трамваю і з’ясуйте, як потрібно компостувати квитки.

Старенький трамвайчик
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Історія пожежної охорони Львова налічує кілька
століть. В давнину пожежі були чи не
найбільшою проблемою Львова. Так, у 1527 році
внаслідок пожежі Львів майже повністю
вигорів. Зараз можемо оглянути будинок
Головного обласного управління надзвичайних
ситуацій. В цій історичній будівлі з моменту її
спорудження розміщувалися пожежні
підрозділи міста Споруду пожежної частини

міста Львова прикрашає скульптура покровителя усіх пожежників – Святий Флоріан.
Біля будівлі пожежної частини, експонується старовинна помпа, яка працювала на
початку ХХ століття під час гасіння пожеж у місті Львові. У випадку пожежі
спрацьовує сигналізація, пожежники за лічені секунди спускаються по жердині,
сідають в пожежну машину і вирушають на допомогу. Телефон екстреної пожежної
служби в України – 101.

Завдання. Знайдіть на вулиці гідрант або позначку про його розміщення.

Пожежна частина

Перша міська клінічна лікарня імені Князя Лева
є одним із найпотужніших лікувально-
профілактичних закладів Львова. У лікарні
можна отримати кваліфіковану стаціонарну і
спеціалізовану медичну допомогу.
У будівлі перед вами розташований стаціонар,
з якого бере початок лікарня. Стаціонар
розрахований на 240 ліжок, тут функціонують
алергологічне, терапевтичне, хірургічне,

отоларингологічне, гінекологічне відділення.

Завдання. Перерахуйте симптоми грипу.

Перша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева
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Важливу роль для функціонування міста
відіграють львівські комунальні підприємства
(ЛКП). До їх функцій належить зберігання
закріпленого за ними житлового фонду і
забезпечення безперебійної роботи
інженерного устаткування житлових будинків,
своєчасне проведення поточного ремонту,
прибирання прибудинкової території, сходових
кліток, вивезення відходів, обслуговування

ліфтів. Це ЛКП, або, як казали раніше, ЖЕК (житлово-експлуатаційна контора)
обслуговує будинки в центральній частині міста.

ЛКП «Центральне»

Ми знаходимося на одній з найбільш
інтенсивних автобусних зупинок у Львові.
Кожної хвилини тут зупиняється 2-3 автобуси. У
Львові діють 53 міські автобусні маршрути.
Серед них 7 радіальних маршрутів, які
сполучають околиці міста з центром, та 45
хордових маршрутів, які сполучають райони
міста між собою. Також у Львові можна
скористатися з понад 40 приміських маршрутів,

якими можна виїхати за місто. В основному перевезення здійснюються невеликими
автобусами місткістю 35-40 осіб, які називають маршрутками. Зупинку здійснюють у
фіксованих місцях на вимогу пасажирів. Оплата здійснюється водію.

Завдання. Дізнайтеся, яким автобусом найкраще доїхати до кінотеатру Довженка.

Зупинка маршруток

Нові львів'яни з'являються на світ у пологових
будинках. Один з найвідоміших пологових
будинків знаходиться на вулиці Рапопорта у
старовинній будівлі єврейської лікарні.
Пологове відділення розраховане на 100 ліжок.
Тут є 8 індивідуальних пологових залів, з яких 3
сімейні, операційне відділення, післяопераційні
палати, маніпуляційні кімнати. Практикується

проведення партнерських пологів, сумісне перебування матері та дитини, участь
членів родини у догляді за дитиною в післяпологовому періоді.

Завдання. Розкажіть, що ви знаєте про пологовий будинок, в якому народилися.

Пологовий на Рапоппорта
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Ми знаходимося біля найстарішої діючої
в’язниці у Львові, яка розташована  у
перебудованому жіночому монастирі ордену
Святої Бригіди. Звідси походить назва
«Бригідки». Довгий час в’язниця
використовувалася для утримання політичних
в'язнів. Тут у різні часи утримувалися борці за
незалежність України. Наприкінці червні 1941
незадовго до відступу відбулися масові

розстріли в’язнів радянськими каральними органами. До кінця 1980-х років у в’язниці
приводилися у виконання смертні вироки. Нині в будівлі розташовано львівський
слідчий ізолятор № 19.

Завдання. Опишіть, як ви уявляєте внутрішні приміщення в’язниці.

В’язниця «Бригідки»

Порядок і спокій у Львові забезпечує поліція.
Зараз ми знаходимося біля Головного
управління поліції у Львові. До повноважень
поліції входить профілактика та протидія
правопорушенням, затримання підозрюваних,
регулювання та контроль за дотриманням
правил дорожнього руху.
За дотриманням громадського порядку
слідкують поліцейські патрулі. Поліцейські

мають право здійснювати перевірку документів та опитування особи, зупинку і огляд
транспортного засобу.
Перед управлінням встановлений пам’ятник поліцейським, які загинули при
виконанні службових обов’язків.

Завдання. Опишіть пам’ятник. Як ви думаєте, кого він зображує?

Управління поліції
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Ще одним поширеним видом транспорту у
Львові є тролейбус. Першу тролейбусну лінію
було відкрито у Львові 27 листопада 1952 року.
Львівський тролейбус налічує 10 маршрутів. На
відміну від трамваїв, тролейбуси переважно
їздять у віддалені райони міста. 
З 2008 році у тролейбусах запроваджено
компостерну систему. Квитки можна купити у
кіосках із пресою, спеціалізованих автоматах

або у водія і обов'язково компостувати. 

Завдання. Назвіть відмінності тролейбуса від трамваю.

Зупинка тролейбусів – Університет

Перед вами будинок Львівської пошти, який
споруджено у 1890 році. Пошта у Львові має
давні традиції. Перше поштове сполучення у
Львові, яке також і перше на території України,
було організовано у 1629 році флорентійським
купцем Роберто Бандінеллі. 
Сучасна пошта надає послуги пересилання
листів, поштових карток, посилок, бандеролей,
здійснює міжнародні поштові відправлення,

розповсюдження періодичних видань, кур’єрську доставку, надає у користування
абонентські скриньки. Багато людей колекціонує поштові марки. етикетки, ярлики,
поштові штемпелі. Це хобі називається філателія.

Завдання. Придбайте листівку і надішліть її до себе додому.

Пошта
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Підсумкові запитання
• Що можете розказати про діяльність львівської міської ради?

• Яку допомогу можна отримати у 1-й міській комунальній поліклініці?

• Які особливості львівського трамваю?

• Які повноваження здійснює обласна рада?

• Яку допомогу можна отримати у Першій міська клінічній лікарні?

• Чим займаються ЛКП?

• Як виглядає у Львові система автобусного транспорту?

• Де і в яких умовах з’являються на світ нові львів’яни?

• Що можете розказати про «Бригідки»?

• Хто і як забезпечує дотримання правопорядку у Львові?

• Що ви знаєте про львівський тролейбус?

• Які послуги можна отримати на пошті?


