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IIEPKACbKA PAfrOHHA BIfrCbKOBA AAMIHICTPAUI'N
qEPKACbKOi OEJIACTI

Bi.qair uicrodyAyBaHan ra apxiTeKTyptr

BITTflT 3 IIPOTOKOJIY

47.09.2022 nn. gepracra

3aciAannr apxiterrypHo-ruicro6ygieHoi
pag.w npr.r aiggini ruicto6yAyBaHH{ Ta
apxircr<rypra rlepracrr<oi pafioHHoi
AepxaBnoi a.qlriHicrparlii

fonoaa rouicii - TEMI{EHKO Haranis
Cercperap r IIOr{HHOK Oxcana

.Nb 5

llpncyuri r{rIeHI{ rorraicii: EOJIOTOB Bixrop, FOHAAPEHKO Bla4ucnan,
AEM".f,HEHKO ceprifi, KontAA leax, KoH4rAACbKHfr JIeosiA,
HIKOJIEHKO Anaronifi, COPOKIH pouau" CyxoBHIZ Murora,
TBEPAOXJIIE Jlapuca, IIEBEP-f,K lOpifi, r{EFEP-flK Eor4au, r{EKAJIEHKO Banepifi,
ruBEUb BaleHrprH, IIIEPEHHA Boao4nrrar.rp
3anpoureni: FAAUI fl:aa - rcpllcr Vnpanninnx Kyrrbrypu ra oxopoHr.r rcynrtypuoi
cnaAIqHHH rlepracrroi obnauroi AepxaBuoi anrraisicrparlii; EPAyI{EP Ceprift
HaqaJIbHI4r< ynpanniHHx apxireKTyprl" perynroBaHHn sa6yAoBr.r ra 3eMeJrbHr.{x nignocuu
Cuingncrrcoi rrnicmoi Fa/,u rlepxacrxoro pafiony rleprcacrrcoi o6nacti;
fyr.geBA orccasa - Harr€r.rb'rar< siA4iny erororir{Horo cynpoBoAy peanisaqii npoerrie
IIpAT ,,yKPfI,ryoEHEPfo"; AHBHHT{ Murona npegcraBnr.rK innemopa
AeftulbHoro nJIaHy repnmpii qacrplna repHropii n agrvriHicrparr.rBnr{x Mexax Einosipcsrcoi
cilrcrrcoi PaAra 9epracrroro pafiouy r{epracrnoi o6lacri nrl posrrairqeuur ra
ercnnyamqii 6yainenr i cnopya astoiuo6irbHoro rpaHcnopry ra Aoponmboro
rocuo.4apcrBa (ra4acrponufi HoMep sslreruHoi AinflHKu 7124981000:01:004:0585);
IJIbTIEHKO lpuHa - HaqarlbHnx nigAiry Ir,ricrcdyayBaHH{ m apxircrrypr{ BrrKoHaBqoro
rouircry 9epronocloGi.qcrroi cilrcrroi pa4" rlepractroro pafiony rleprcacrroi o6nacd;
KAIAHMPEIIb AprcM - creqizuricr VnpanniuHr Kyrrbrypr4 ra oxopoHlr KyrrbrypHoi
cnaAIuHHI{ r{eprcacrrcoi o6lacnoi Aepn€BHoi agMiHicrpaqii; KOBAJIbOB PycnaH
Haq€uIbHIlK nintily peaniraqii npoeKTy ,,EyAinnuqrno KaHiecrrcoi |AEC IIpAT
,,yKP|IIPOEHEP|O", KOJIECHIK IOpifi - rpe.qcraBHnrc iHnecropa,{efturbHoro ruraHy
reprEtopii qacrI4HH rcpr.rtopii c. Einosip'r no npoB. Tra.reHra, 4 rlepracrxoro pafiony
9eprcacrxoi o6nacti; MIIIyK Bonogurvrup - roJroBa Einosipcrroi cilrcnroi parua
r{epracrroro paliouy rlepxacrrcoi o6nacri; CI4HEHKO B'xqecras - 3acrynHlr6
ALIpeKTopa Sinii ,,KaHiscrKa |AEC* 3a npoeKTonr ,,6yginHr.rrlTBo KaniscrKoi |AEC
IIpAT ,,yKP|IAPOEHEP|O"; CMOJIIH Angpifi - npe4craBHuK innecropa qacrr{Hn
rcpuropii ro ByJI. 3axucHllrin YxpaiHH B M. Crraila gepxacrrcoi o6nacri 4m poruirueHHt
ra ercnnyamrlii dasoeoi cranqii crilsnurororo sn'tsry IIpAT ,,Kniecrap";
COKHPHA lOniq - B.o. HarIuuIbHI4Ka yrlpaBJrinHa 4epNaBHoro HaDrflAy 3a AorpHMaHHrM
caui:rapHoro 3aKoHoAaBcrBa foronuoro ynpanniHna ,{epNnpo4cno}Kr.rBcJryN6r.r y
9epracrrifi o6nacri; CTOPOXEFIKO Marcrau - rpeAcraBHr.rK iunecropa .qeraJrbHoro
lJIaHy tepuropii, o6naexeHoi nyrr. Masypa, nyn.Peniua ra 6araroKBaprrapHoro )Kr4TJroBoro



3a6yAoBoro y M. Crraina gepr<acrrcoi o6nacri; CyJITAHOBA Jlisa - rpeAcraBHI4K

ineecropa Aeranbnoro nJraHy repuropii qacrl{Hl{ repuropii c. r{epnona Cno6o.qa
r{epxacrroro pafioHy r{eprcacrxoi o6nacd no ey.n. Inni Irels, 76 a e Mex(ax seNleJlbHoi

4inrnru rno1llerc 0,05 ra r<agacrponuft HoMep: 7124W9000:02:0041317

IIITEOAH Olesa - rorroBa Eo6pzqrroi cinrcrnoi pagra r{epracrroro pafiouy r{eprcacrroi

o6racri.

llopx4or geuHnfi:
1) PosrnxA npoeKTy,,,{erarbnHfi nlan repu:ropii si gMiHolo qimosoro rpn3HaqeHHt{

3eMeJrbgr4x Ainssox Arrfl posuiqeuux o6'exr:y dyAinHuqtea KaniecsKoi |AEC, uo
po3TarrroBaui n aArr,liHicrparrarHr4x Mexax Eo6pnqrxoi cilrcrroi pann rlepxacmoro paftoHy
rlepracrroi o6nacti (sa laexauu HaceJleHux nyHrrin)";

flpoerrysarlbHliK : KIIBAil|I,,OFJIAPXE]OPO" r{epracrxoi o6lacroi pa4v;

Aonosi.qaq: |AII KOnf,AA IsaH BoToAHMI'IpoBI'III;
llpegc:ranHr4Kr4 3aMoBHHKa: roJroBa Bodpraqrxoi cilrcrxoi palra 9epracrroro pafioHy
r{epracrr<oi o6nacti ruTEOAH Onena BacnlieHa;
llpegcr:arHrar ineecropa: 3acryrnuK AnpeKropa $ilii ,,Kaniscrra |AEC" 3a npoexroM

,,EyginHnurso KaHiecrxoi |AEC IIpAT,,yKP|IFOEHEP|O" CHHEHKO B'sqecnan

Ieanona.r;
HaqarbHr4r niaai.iry pearri:aqii npoerry ,,6y4inHuqrno KaHiecrroi fAEC IIpAT

,,yKPf IAPOEHEP| O" KOBAJIbOB PyclaH B anep ift oeuv ;
HatranbHur nig.qiry exorori.rHoro cyupoBoAy pealisaqii npoercdn ITpAT

,,yKPf IAPOEHEP|O" fyJLfleBA OncaHa Olercaupinna;

2) PosrmA npoeKry ,,,{eramHufi nnas'repratopii qacrI4HI,I repnropii c. Binosip'{ ro

npoB. TxaqeHra, 4 r{epracbKoro pafiouy tlepracrroi o6lacri";

llpoerrynarlbHl4r : OO|I r{EFEP-fl K IOpifi Bixroponu'I;

AonoeiAa.I: fAfI r{EFEP,fiK IOpifi Birropoeau;
flpegcranglrKr{ 3aMoBHr.rKa: roJroBa Eiro:ipcrrcoi cinrcrt<oi paAra 9epracsroro paftouy
gepxacrxoi odnacri MII{yK BoloAIltvtnp flaanonnu;
flpegcrarHuK iusecropa: KOJIECHIK IOpift Muxorafiosuq.

3) Posrnx4 npoeKTy ,,,{eranruuft nJraH rcplztopii qacrHHI,I r:epraropii B

a4vrinicrparlrBur.rx Mex{ax Fino:ipcrroi ci.ntcrxoi pagu gepracmoro paftony 9epnacnroi

o6nacri ni4 posr"riqeHHfl ra eKcnryarauii 6yairenr i cnopya as:roMo6irbHoro rpaHcnopry

Ta Aopo)KHboro rocrroAapcrBa (r<aAacrponnfi HoMep seruenrnoi Air-f,HItI'I
7 124981 000 :0 1 :004:0585)";

IlpoexryearrbHr4K : KIIBA|I|I,,APXEIOPO" I{epracrrcoi pafi oHuoi paAH;

,Ilonori,qa.r : f AfI TBEPAOXJIIE Jlapraca O.nercasRpieHa;
llpe4crarHlr6u 3aMoBHr.rKa: roJroBa Eino:ipcstcoi cillcrroi pa4n r{epracsroro pafioHy
r{epxacrxoi o6nacri MIIIyK BoloAnunp llarnorrav;
llpe4cmrnur iHeecropa: ,{HBHHT{ Marola fler:poeu'r.



4) Pogrnsg [poeKTy ,,,{er:amnufi rrJraH repnropii qacruH}r reputopii no ByJI.
3axucsuxin Yrpaiuu r u. Crraina 9epracmoi odnacri aff posuirqenH.fl ra ercnnyarauii
6asosoi cmlrqii cdruruxoBoro 3s's3ry npAT "Kuinctap",

flpoer<ryarurbHuK: KIIBAIIII,,APX6IOPO" r{epracrxoi pafioHnoi iao",
Aonosi,ua.r: |AII TBEPAOXJIIE Jlapuca Orercas.apinua;
flpe4cmnHrlKrd 3aMoBHr,rKa: Haqffrbur{K J[IpaBirinHr apxircKTypu, perynloBanHx sabygouE
ra 3eMeJrbHKx siArrocnH CnainsHcmoi uicrxoi paau r{epracrrcoro pafiony 9eprcacxoi
o6nacri EPAYHEP Ceprifi Mraronaftonuu;
flpe4crannnr iunecropa: npeAcraBurar< IIpAT,,Knincrap" CMOJIIH AHgpifi IOpifi oenv;

5) Posrrr4 npoeKTy ,,,{etzutrHnft nJIaH repnmpii, o6ueNenoi ay;r. Ma:ypa,
nyn.PeniHa ra 6araroxeaprnpnoro xHTJIoBoro :a6yAonoro y M. Cuira r{epxacsroi

o6racri";

flpoexryearrbHr.rK: rpnBarHe ni4npraeuctno,,APXI - IIPOEKT";

,{onori"qav: fAlI TIEBEP-IK IOpifi Bixtoponu.r;
IlpegcrannrlKra 3aMoBHr{Ka: HaqrurbHnr yflpaBriHns apxirercrypr.r? peryJrK)BaHHfl aa6yloera
Ta 3eMeJrbHnx ri4uocnn Clrir.rncsrcoi rraicrrcoi pa.un rlepracmoro paffoHy 9epracrxoi
o6racti EPAyHEP Ceprifi Murorafionx.r;
llpe4crannur< ineecropa: CTOPOXEHKO Mar<currt Bacransonu'r;

6) PosrnrA npoeKTy ,,,{erarrrHnfi maH repnropii qacrprur4 repuropii c. 9epnona
Cnodoga r{eprcacrroro pafiony r{epracrnoi o6racri no nyn. In.ui laens,76 a B Mexux
geuerrnoi AirsHxra rurorqep 0,05 ra KaAacrpoBufi uouep: 7124989000:02:004:1317";

flpoerrynarrbHuK; KIIBAIII,,APXFIOPO" 9epracrxoi pafiouuoi p4w;

flononisau: fAfI TBEPAOXJIIE Jlapuca OrexcauApinua;
flpegcranHuKn 3aMoBHprKa: HaqalbHEK nigAiry rr,ricto6yayBaHHfl Ta apxirerryprn
Br4KoHaBqoro roltrirery qepnoHocnooiAcsroi cinrcrr<oi paAu r{epxacrroro pafiouy
9epracrrcoi o6nacri UIbI{EHKO IpaHa CepriinHa;
flpe4cranHuK iHsecropa: OOn CyJITAHOBA JIiHa MHXAIZIIBHA.

5. CJIVXAJIH:
r{EEEP.flKA lOpix, AupeKropa TOB'9epracapxnpoeKr", srnfi nointpoprrayBaB, rr{o

Aeralrnnfi nJraH repuropii, o6uexenoi nyn. Marypa, nyn. PeniHa, :ra 6araroKBaprnpuoro
)KHTJroBoro sa6yAonoro 3 Meron po:rrairqenHrr rapaxuo-dyAinenbHoro Kooneparr4By.

,{inxHxa npoeKTyBannfl AeraJrbHoro rurarry po3TaruoBaHa B niaAeHuo- gaxi.qHift
qacmui u. Crraina n pafiorri xuuoroi 6araronnap:napuoi sa6yAonu. Ha,qanprft qac 3eMerbna
4i"nrrrra eimHa ni4 sa6yxonH. ,{era.nbuuM nJraHoM rcpuropii po3urflAaerbc.rr Mo)KJrrarictr
posrrairqeuur rapalrHo-6yginenbHoro KooreparuBy ra iuruoi ra6yAoeu.

3ara.nura unorua B Mex€x AnT craHoBHTb opieHronHo 1,5 ra.
3 ninuo.ri gir.nHra, na srifi nponouyerbcr po3Micr:u:ru .{o 50 rapaxin, Mexye 3

3eMeJrbnoro Air-rnKorc puHrcy (0,156914), 4irruxoro na srifi 3Haxoprbc{ Mara3r{Hr4, 3
3axoAy 3 ByJr. Ma":ypa, si cxogy ra nieAH-fl 3eMeJrbHa rirqHKa MelKy€ s npra6y.unHKoBoro
rcpuropiero 9-ru nonepxoBoro 6y4HHrcy no Byn. Masypa.



llpoerroru nepe4davaerrcx posruiqeunx rapaNHo-dyrinenrHoro KooneparnBy,
peKoHcrpyrqiro:4o6y4ororo Ao icnyrouoi 6yainni Mar€t^:HHy KoH.qr4Tepcrroi 3 Mara3r{HoM
m $opuynaHHfl 3eMenbHr4x AirsHox AJr{ Hax.

llpoertHa 3a6yAoBa simHoi rcprEropii He sAificulo€ Herarprnyafi BnJTHB na icHyro.ri
xuuoni ra rpoMaAcrri 6y4inni rpaxonyroqN CC3" qo crBopne 50 rapaNie (10-15na) ra
KoHAr4repcrxa (50rra).

Teparopix nrae c$opuonaHi eJreMeHTr4 iHxeuepnoro gadesneqeHHr. .{o icrryrouoro
Mara3r4Hy rrpoKrlaAeHo rvrepeNi BoAonocra''ranns, nogonigregeuufl, eneKTpoeHeprii.

Ha niAgrasi ronanuercnoi ouiurcu Teplrropii r"roxHa spo6unr nacrynni Br4cHoBKH:
- B Melrax repnropii AeraJrbHoro nJrany Mox(JrHBo nepeg6auHru 6yAinruEurso 50

rapaxin ra peKoncrpyxqirc naararunir s go6y4oeavru,
- Ha repuTopii e sereHi HacaAlKeHHs qrd neo6xi,{no MaKcraM€rJmro s6eperru;
- o6'exrn rcymuloi cnaAuIHHa r:a selari icropuxo-KyirbrypHoro rrpu3HaqeHHs He

eu-flsreHi.
Meta - orpr{Mauru uicro6yrisHax yMoB ra o6uexenr.

BI4CTyIIHJIH : Bircrop BOJIOTOB, Pouan COPOKIH
B xoai o6ronopenHr yrorrHroBaJlacb canirapuo * 3rxr4cHa 3oHa ra Heo6xi.qnicrr

6yli n Hu urBa oAHorunHux rapaxiu.

BHPIIIIHJIH:
lloroAuru [poeKT AeraJrbHoro nnaHy repraropii, o6naeNenoi nyn. Ma":ypa,

ryn.Peniua'ra 6araroKBaprn )r(HTJroBoro 3a6yAoBoro y rra. Cnaina rlepxacrroi o6lacri"

forosa rouicii

Cerpetap

3riluo s opnrinarou

Cercpe:rap

07.49.2422

Hara.rriq TEMTIEHKO

Orcasa |IOWil{OK

Orcana |IOr{HHOK

ilrcT0Fv[.v9i



СМ ІЛЯНСЬКА М ІСЬКА  РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КО М ІТЕТ 

У П Р А В Л ІН Н Я  А Р Х ІТ Е К Т У Р И , Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я  ЗА БУ Д О В И  ТА
ЗЕ М Е Л Ь Н И Х  В ІД Н О С И Н  М ІС Т А

бульвар графа О. Бобринського, 2, м. Сміла, Черкаська обл., 20701, тел. (04733) 2-05-98, 2-47-97,
E-mail: uarzzv@ ukr.net Код ЄДРПОУ 34690653

У- J/JJVs № « / У  Т ' /  На № _____________  від---------------------------

Прошу розглянути на засіданні архітектурно-містобудівної ради проект 
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ, обмеженої вул. Мазура, вуя. Рєпіна 
та багатоквартирною житловою забудовою у  м. Сміла Черкаської області.

Проектувальник: приватне підприємство "Архі-рроект".

Начальнику відділу містобудування та 
архітектури Черкаської районної 
державної адміністрації
Наталії ТЕМЧЕНКО

Началь

М.П.

Сергій БРАУНЕР

/
у

Тетяна КУЧЕРУК 2 05 98

mailto:uarzzv@ukr.net


( ' М І Л А Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

X X V  С Е С ІЯ

Р І Ul Е II II А

17.09.2021 №  25-2 /V 111

Про розроблення детального плану 
території, обмеженої  вул. Мазура, 
вул. Рєпіна та багагокварі ирною житловою 
забудовою у м. Сміла Черкаської  област і

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26, п. З ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України 
від 21.05.1997 №  280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",  сі .  8. 
ст. 10, ч. 1 ст. 16, ст. 19 Закону України від 17.02.2011 №  3038-VI "Про 
регулювання містобудівної діяльності",  Наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
16.11.2011 № 2 9 0  "Про затвердження Порядку розроблення містобудівної  
документації" ,  постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.201 1 №  555 
"Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських і ні єресі в під час розроблення проектів містобудівної  документації  
на місцевому рівні", розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу 
«Вікгорія-Сміла», з метою визначення планувальної  організації  та розвитку 
частини території  міста, міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території,  обмеженої  вул. Мазура, вул. ІУніна 
та багатоквартирною житловою забудовою з метою розміщення гаражно- 
будівельного кооперат иву.

2. Визначити замовником розроблення детального плану т е р и ю р і ї  
управління архітектури,  регулювання забудови та земельних відносин міста.

3. Управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин 
міста:

3.1 Оприлюднити іане рішення, д / ; : • У,
3.2 Забезпечи і п прове іення громйдсіТкЮГо;.обі оворення нроекіч лсіа.тьпоіо  

нлан\ відповідно д о  вимог діючої о Зако полі  не пїіа.

ІмГШНО З 0РИПНАГ



3.3 Розроблений у встановленому законодавством порядку проекі 
містобудівної  документаці ї  подати на затвердження міській раді.

4. Фінансування робіт з планування території  здійснити за рахунок коштів 
місцевого бюджету або інших джерел не заборонених законом.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 
25.04.2019 №  97-1 1 З/У 11 «Про розроблення детального плану частини території  
м. Сміла по вул. Мазура».

Ь. Організацію виконання рішення покласти па управління архітектури, 
регулювання забудови та земельних відносин міста.

7. Контроль за виконанням рішення покласти па секретаря міської ради, 
постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та містобудування, 
екології  та раціонального природокористування.

Міський голова Сергій А Н А Н К О

у  _ _
П ?

П О Г О Д Ж Е Н О

Секретар міської ради Юрій СТ У Д А Н С

Постійна комісія міської ради з 
питань земельних відносин та 
містобудування, екологі ї  та 
раціонального природокористування Роман ГРУ Ш А

Юридичний відділ Оксана СІЛКО

1 Іачальник управління архітектури, 
регулювання забудови та земельних 
відносин міста Михайло КЛИМЕ11КО



ПОГОДЖЕНО

ПП «АРХІ-ПРОЕКТ» 
директор

ЗАТВЕРДЖЕНО

* Г  J i  і

, ft. М. Браунер
(підписі (їм 'я. прізвище)

2022 р.

Завдання 
про розроблення детального плану території, обмеженою вул. Мазура, 

вул. Рєпіна та багатоквартирною житловою забудовою з метою 
розміщення гаражно-будівельного кооперативу

(повна назва містобудівної документації)

№ п/п Складова завдання Зміст

1 Підстава для проектування Рішення XXV сесії Смілянської міської 
ради №25-2/VIII від 17.09.2021 року «Про 
розроблення детального плану території, 
обмеженою вул. Мазура, вул. Рєпіна та 
багатоквартирною житловою забудовою у 
м. Сміла Черкаської області»

2 Замовникрозроблення детального 
плану

Смілянська міська рада, управління 
архітектури, регулювання забудови та 
земельних відносин міста

3 Розробник детального плану Приватне підприємство «АРХІ-ПРОЕКТ» 
20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. 

Соборна, 91-6
тел. 0965203380,0504163459 
e-mail: archi-proekt@ukr.net

4 Строк виконання детального 
плану

Згідно договору на проектні роботи від 14 
лютого 2022 року №02-22. Терміни 
виконання ДПТ коригуються в залежності 
від режиму фінансування роботи з боку 
Замовника (або з інших джерел не 
заборонених законом)

5 Кількість та зміст окремих етапів 
виконання роботи

Один етап

6 Строк першого та розрахункового 
етапів проекту

Згідно договору на проектні роботи

mailto:archi-proekt@ukr.net


7 Мета розроблення детального плану • уточнення планувальної структури і 
функціонального призначення, просторової 
композиції, параметрів забудови земельної 
ділянки обмеженою вул. Мазура, вул. 
Рєпіна та багатоквартирною житловою 
забудовою;

• уточнення в більшому масштабі 
положень генерального плану м. Сміли в 
цій його частині;

• забезпечення комплексності 
забудови території;

• обґрунтування можливості 
розташування на території проектування 
будівлі обслуговування автомобілів;

• визначення всіх планувальних 
обмежень використання території згідно 3 
державними будівельними та санітарними 
нормами.

8 Графічні матеріали із 
зазначенням масштабу

1. Схема розташування території в 
планувальній структурі населеного пункту 
М 1:25000
2. План існуючого використання 
території, поєднаний з опорним планом М 
1:2000
3. Проектний план поєднаний зі схемою 
планувальних обмежень планом червоних 
ліній М1:500, схема інженерних мереж, 
споруд і використання підземного простору 
М 1:500.

4. Схема організації руху транспорту і 
пішоходів М 1:500.Креслення поперечних 
профілів М 1:200.

9 Склад текстових матеріалів
10 Перелік основних техніко- 

економічних показників
Загальна площа території розробки 
орієнтовно складає 0,7 га. Інші показники 
визначити проектом.

11 Особливі вимоги до забудови, 
інженерного обладнання, 
організації транспорту, пішоходів

Інженерне забезпечення об’єкта, що 
проектується, провести у відповідності до 
технічних умов. Комплексне вирішення 
питання забезпечення функціональних 
зв’язків між об’єктом, що проектується та 
оточуючою інфраструктурою

12 Вимоги до використання 
геоінформаційних технологій при 
розробленні окремих розділів схеми 
планування та їх тиражуванні

Вимоги відсутні

13 Перелік вихідних даних для 
розроблення детального плану, що 
надаються замовником, у т.ч. 
топогеодезична основа

Рішення XXV сесії Смілянської міської 
ради №25-2ЛЧІІ від 17.09.2021 року «Про 
розроблення детального плану території, 
обмеженою вул. Мазура, вул. Рєпіна та 
багатоквартирною житловою забудовою у 
м. Сміла Черкаської області»;завдання про 
розроблення детального плану території, 
топографо-геодезична зйомка М 1:500 та



інші вихідні дані надані замовником
14 Необхідність попереднього 

розгляду замовником детального 
плану

Вимоги відсутні

15 Вимоги щодо забезпечення 
державних інтересів

Вимоги відсутні

16 Вимоги з цивільної оборони ( за 
окремим завданням)

Вимоги відсутні

17 Перелік додаткових розділів та 
графічних матеріалів ( із 
зазначенням масштабу), додаткові 
вимоги до змісту чи графічних 
матеріалів ( за наявності)

Виконати фотофіксацію території

18 Перелік та кількість примірників 
графічних та текстових матеріалів, 
форма їх представлення

Матеріали детального плану території 
видати у 2-х примірниках

19 Формат представлення для 
матеріалів, які передаються на 
магнітних носіях

Формати )р§,РОР,

20 Основні вимоги до програмного 
забезпечення, в тому числі 
геоінформаційних систем та 
технологій

Система координат СК2000.

21 Додаткові вимоги Відсутні

В.о.начальника управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних відносин міста

Головний архітектор /  / у  у  _____
проекту ю  в  Чеберяк
(підпис, ім 'я, прізвище) С /  / /













     

ЗМІСТ 

Познач. Найменування Стор 

07-02/22-З Зміст, вихідні дані  

07-02/22-С-

ДПТ 
Склад детального плану  

07-02/22-ПЗ  Пояснювальна записка.   

07-02/22 Запис про дотримання вимог, державних норм, правил, інструкцій, стандартів  

07-02/22-

УП 
Учасники проектування  

Розділ 1 Вступ  

Розділ 2 Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних   умов  

Розділ 3 Стисла історична довідка  

Розділ 4 Оцінка існуючої ситуації  

Розділ 5 

Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на 

вільних територіях, структура забудови, яка пропонується (поверховість, 

щільність) 

 

Розділ 6 Характеристика видів використання території  

Розділ 7 

Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для 

перспективної містобудівної діяльності, в тому числі, для розміщення об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження 

культурної спадщини 

 

Розділ 8 
Переважні супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови 

та обмеження 
 

Розділ 9 7. Основні принципи планувально-просторової організації території  

Розділ 10 Житловий фонд та розселення  

Розділ 11 
Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів 

обслуговування 
 

Розділ 12 

Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 

транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів та 

автостоянок 

 

Розділ 13 Інженерне забезпечення, розміщення  інженерних мереж, споруд                  

Розділ 14 
Інженерна підготовка та інженерний захист території,  використання підземного 

простору 
 

Розділ 15 Комплексний благоустрій з організацією зелених зон  

Розділ 16 Містобудівні заходи щодо поліпшення довкілля  

Розділ 17 
Заходи щодо реалізації детального плану території на етапі від трьох до семи 

років 
 

Розділ 18 Основні техніко-економічні показники проекту  

Розділ 19 Порядок затвердження детального плану території   

 Вихідні дані  

 Графічні матеріали  

 Додатки  
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           77-02/22 - З 
    Зм. Кіл. Арк. №Док Підпис Дата 

  

Ін
в
.№

 о
р
и

г.
         

 

Зміст 

Стадія Аркуш Аркушів 

    ГАП Чеберяк ЮВ   ДПТ 1  

    Розробив Чеберяк ЮВ   

ПП "АРХІ-ПРОЕКТ".         

        

 



     

 
СКЛАД ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ 

 
 

 

№ Позначення Найменування Примітки 

1 2 3 4 

 07-02/22 - ПЗ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

  ГРАФІЧНА ЧАСТИНА  

1 07-02/22 - ДПТ 

Схема розташування території у 

планувальній структурі 

населеного пункту М 1:25000 

 

2 07-02/22 - ДПТ 

План існуючого використання 

території поєднаний з опорним 

планом М 1:1000  

3 07-02/22 - ДПТ 

Проектний план поєднаний зі 

схемою планувальних обмежень. 

План червоних ліній М 1:500, 

Схема інженерних мереж, споруд 

і використання підземного 

простору  М 1:500 

4 07-02/22 - ДПТ 

Схема організації руху 

транспорту та пішоходів М 

1:500, креслення поперечного 

профілю вулиці. 
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           07-02/ 22 – С - ДПТ 
    Зм. Кіл. Арк. №Док Підпис Дата 

  

ін
в
.№

 о
р
и

г.
         

Склад детального плану 

території 

Стадія Аркуш Аркушів 

    ГАП Чеберяк ЮВ   ДПТ   

    Розробив Чеберяк ЮВ   

ПП "АРХІ-ПРОЕКТ".         

        

 



     

 
 

Запис про дотримання вимог, норм, правил, інструкцій та державних 

стандартів 

 

Детальний план території, обмеженою вул. Мазура, вул. Репіна, та 

багатоквартирною житловою забудовою з метою розміщення гаражно-

будівельного кооперативу, виконаний у відповідності з чинними на 

території України станом 01.01.2022 р., державними нормами, 

правилами, стандартами і в ньому передбачені рішення, які забезпечують 

екологічну, санітарно-гігієнічну, вибухову та пожежну безпеку при 

дотриманні правил виконання робіт і правил експлуатації, затверджених 

в установленому порядку. 

 

 

Головний архітектор проекту    _____________ Ю.В.Чеберяк 

 

лютий 2022 року 
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           07-02/22 
    Зм. Кіл. Арк. №Док Підпис Дата 

  

Ін
в
.№

 о
р
и

г.
        Запис про дотримання 

вимог норм, правил, 

інструкцій та державних 

стандартів 

Стадія Аркуш Аркушів 

    ГАП Чеберяк ЮВ   ДПТ   

    Розробив Чеберяк ЮВ   

ПП "АРХІ-ПРОЕКТ".         

        

 



  

      
07-02/ 22 

  -  ДПТ 

Аркуш 

      

 Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата 

 

 

Вихідні дані: 

-  рішення XXV сесії Смілянської міської ради № 25-2/VIII від 

17.09.2021 року «Про розроблення детального плану території, 

обмеженої вул. Мазура, вул. Рєпіна, та багатоквартирною житловою 

забудовою з метою розміщення гаражно-будівельного кооперативу»; 

- завдання на розроблення детального плану території; 

- генеральний план м. Сміла, розроблений проектним інститутом служби 

безпеки України  (м. Київ) у 2021 році 

- матеріали топогеодезичного знімання М 1:500,  

- результати натурних обстежень та контрольних обмірів; 

 - фотофіксація території. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      
07-02/ 22 

  -  ДПТ 

Аркуш 

      

 Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

В проекті враховані вимоги: 

-  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» 

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального  плану  території»; 

-  ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови                                                                           

населених пунктів»;                                           

-  ДБН В.2.3-5-2001  «Вулиці та дороги населених пунктів»; 

-  ДБН Б.2.2-5:2011   «Благоустрій територій». 

Детальний план території розроблено з метою: 

 уточнення планувальної структури і функціонального призначення, 

просторової композиції, параметрів забудови; 

 уточнення в більш крупному масштабі положень генерального плану 

м. Сміла в цій його частині; 

 забезпечення комплексності забудови території розроблення ДПТ; 

 уточнення положень генерального плану, функціонального 

використання та параметрів забудови з метою формування земельних ділянок 

для розміщення гаражно-будівельного кооперативу та нового будівництва 

кондитерської з магазином, а також будівництво багатофункціональної будівлі 

на відведеній ділянці; 

 визначення всіх планувальних обмежень використання території 

згідно з державними будівельними та санітарними нормами. 

            Територія, яка розглядається, знаходиться в адміністративних межах  

м. Сміла в південно-західній його частині.   

Як структурно – планувальний елемент, ділянка, що проектується, є 

складовою частиною сформованої території. 

 

 

 



  

      
07-02/ 22 

  -  ДПТ 

Аркуш 

      

 Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата 

 

Розділ 2. Стислий опис природних, соціально – економічних і 

містобудівних умов 

    

Місто Сміла – адміністративний, культурний, діловий та промисловий 

центр однойменного району, розташований на відстані 29 км від обласного 

центру  – м. Черкаси та 185 км від м. Київ. 

За своїми параметрами місто могло б виконувати роль центру 

міжрайонного рангу, однак, розміщення його поблизу Черкас, де 

сконцентровано основні об'єми закладів епізодичного обслуговування, дає 

підстави визначити Смілу, як центр районної системи розселення, в зону 

впливу якого потрапляє населення, яке проживає в Смілянському районі 

(Схема районного планування Черкаської області"). 

У Смілі знаходиться великий залізничний вузол, що з'єднує чотири 

напрямки: на Миронівну, на Золотоношу, на Знам'янку та на Помошну. 

Свого часу місто сформувалось з декількох населених пунктів – м. Сміла, 

ст. ім. Т. Г. Шевченка, сіл Мала Яблунівка, Гречківка, Загребля, які 

знаходяться в місці злиття річок Тясмин та Сріблянка з річкою Ірдинь. 

Планувально місто можна розділити на три великих райони – західний, 

східний та південний, які, в свою чергу, перетинаються залізничними 

магістралями Москва-Одеса та Київ-Знам'янка, які розрізають місто на 

південну та північну частини, ускладнюючи транспортні зв'язки між ними. 

Через сельбищну територію міста проходять національні автомобільні 

дороги державного значення  Київ - Знам'янка ( Н-1) та Золотоноша -Черкаси - 

Сміла - Умань (Н-16). Великі виробничі території знаходяться в північно-

західній, південно-західній, центральній частинах міста та в районі                               

ст. ім. Т.Г. Шевченка. 

Центр міста знаходиться в північно-східному районі міста в районі вулиць 

Незалежності, Соборної, Перемоги та родини Бобринських. 

Розвиток господарського комплексу міста в діючому генеральному плані 

намічався виходячи з того, що Сміла зберігає функцію промислового, 
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транспортного центру області та адміністративно-господарського центру 

Смілянського району. 

Період реалізації генерального плану співпав з перебудовою 

господарського комплексу країни, занепадом в економіці, що і пояснює те, що 

економіка міста не тільки не одержала розвитку, а навпаки, переживає дуже 

тяжкий період.  90-ті роки в історії міста, як і країни в цілому, відзначились 

економічною нестабільністю та занепадом. 

Найбільше це позначилось на найголовнішій галузі економіки - 

приладобудуванні. Замість наміченого значного розвитку приладобудівного 

заводу (планувалось будівництво II черги підприємства) завод перестав 

існувати і розпався на окремі невеликі підприємства. Населення міста почало 

зменшуватись і на початок 2000 року становило 76,8 тис осіб, а на початок 

2006 року - 68,8 тис. осіб. 

Як показав містобудівний аналіз, за час, що пройшов з моменту 

розроблення попереднього генерального плану, планувальна структура міста 

та його функціональне зонування не зазнали кардинальних змін. Житлове 

будівництво велось незначними темпами, в основному, вибірково  будувались 

садибні будинки в різних частинах міста. Великих об'ємів багатоквартирного 

багатоповерхового будівництва з освоєнням нових територій, намічених 

генеральним планом, побудовано не було. 

Не було повністю завершене формування жодного мікрорайону 

багатоповерхової забудови в центральній та південно-східній частинах міста. 

В центральних районах велась лише вибіркова реконструкція дуже 

незначними об'ємами. 

Крім основних ділянок, наведених вище, для розвитку міста також 

розглядалися окремі території в різних його частинах (ділянки садибної забудови 

в периферійних райони міста, які доцільно ущільнити з метою розміщення 

центрів обслуговування, інші озеленені території, окремі вільні від забудови 

території в існуючих межах міста та інші).                                                               
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Сьогодні, враховуючи територіальний дефіцит міста, для розміщення нових 

об'єктів житлового та громадського призначення, однією з найбільш актуальних 

задач є визначення та освоєння вільних територій. 

По природно-кліматичним ознакам м. Сміла входить в підрайон ІІВ ІІ-ої 

будівельно-кліматичної зони. Клімат помірно-континентальний. 

Середньомісячна температура повітря в січні -6˚ / -8˚.  

Середньомісячна температура в липні  +19˚ - 21˚. 

Температура самої холодної п’ятиденки -21˚, вона є розрахунковою для 

опалення. 

Середня температура опалювального сезону -10˚, а тривалість його 183 

доби. 

Середня глибина промерзання грунту складає 63 см , максимальна  до 125 

см. 

Середнє місячне випадання опадів 40-50 мм, річне – 534 мм. 

Середні декадні рівні сніжного покриву на полях 7-9см, а середнє з 

найбільших декадних рівнів – 15см. 

Середня місячна вологість повітря – 68%. 

Найбільша швидкість вітру – 17м/с та 23м/с один раз в 15-20 років. 

Переважаючий напрямок вітру в теплий період року – північно-західний та 

північний, в холодний період – південний. 

Рельєф  території  спокійний.  

Ґрунтоутворюючими  породами є супісчані  та суглинкові лесовидні 

породи. 

Ґрунтовий покрив, в основному,  представлений чорноземами, що мають 

середньосуглинистий склад. 

Ґрунтовий та гумусований шари через низьку структурну міцність та 

значний вміст органіки підлягають проходці. 

Суглинки наступних шарів мають просадочні властивості від додаткових 

навантажень (І тип).  

В якості основи фундаментів можуть бути використані суглинки 3-7 шарів, 

при цьому необхідно передбачити протипросадочні заходи як в період 
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будівництва так і в період експлуатації будівель. Рекомендуються пальові 

фундаменти. 

В гідрологічному відношенні район характеризується наявністю 

водоносного горизонту приуроченого до флювіальних та флювіогляцивальних 

відкладень на позначці 83-84 м.   

Сейсмічність до 6 балів. 

Ділянка проектування детального плану розташована в південно- західній 

частині м. Сміла в районі житлової багатоквартирної забудови. На даний час 

земельна ділянка вільна від забудови. Детальним планом території 

розглядається можливість розміщення гаражно-будівельного кооперативу та 

іншої забудови.  

Соціально-економічні умови території, що розглядаються проектом – 

сприятливі. 

Слід відзначити такі аспекти: 

- територія розташована в межах  населеного пункту, та межує з 

територією житлової багатоквартирної забудови, та землями загального 

користування вулиць Мазура та Рєпіна ; 

- до особливостей території треба віднести зручне транспортне 

сполучення з іншими частинами міста. 

Район проектування можна визначити перспективним для розвитку 

території. 

Містобудівні умови також можна характеризувати як сприятливі. До 

них відносяться: 

1. Територія проектування забезпечена під’їздним шляхом зі сторони 

вул. Мазура.  

2. Ділянка проектування межує з іншими територіями, які не мають на 

неї негативного екологічного впливу. 

Сейсмічність району до 6 балів. 
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Розділ 3.  Стисла історична довідка. 

 

Сміла – місто обласного підпорядкування Черкаської області, райцентр. 

Центральна частина міста розташована на лівому березі річки Тясмин (приток 

Дніпра), між її притокою Сріблянкою та Ірдинським болотом. Населення 68,7 

тис. осіб (2011 рік). 

1838 р. містечко успадкував граф Олексій Олексійович Бобринський (із 

1856р у Смілі жив постійно), завдяки якому Сміла стала знаною як осередок 

промисловості та центр великого землеволодіння з передовим сільським і 

лісовим господарством. Економічному, соціальному і культурному розвиткові 

Сміли сприяли й нащадки О.О.Бобринського, які були власниками містечка до 

1917 року. Серед смілянських заводів найбільшими були цукровий (заснований у 

1838р), рафінадний (1839), і механічний (1840, виробляв обладнання для 

цукрової промисловості та сільськогосподарського господарства), У 1876р. повз 

Смілу пройшла залізниця Фастів – Знам’янка, яка згодом стала вузловою. 

Станційне селище злилося з містечком.1847р у Смілі мешкало 4 тисячі жителів, 

1910 – понад 29 тисяч. Значну частину мешканців становили євреї. Дослідження 

О.О.Бобринського зробили Смілу відомою серед археологів Російської імперії. 

Радянську владу остаточно встановлено на початку січня 1920р. Із 1923р – 

райцентр. У 1926р. – Сміла дістала статус міста, із 1939р – місто обласного 

підпорядкування. Окупована гітлерівцями з 4 серпня 1941р до 29 січня 1944р. У 

радянський час тривав розвиток Сміли як значного промислового центру 

(машинобудування, харчова промисловість) і транспортного вузла. 

 

 

Розділ 4. Оцінка існуючої ситуації 

 

Загальна площа в межах ДПТ становить орієнтовно 1,5 га. 

Детальний план розробляється на територію, яка знаходиться в 

адміністративних межах м. Сміла. На перший погляд територія, що 

розглядається, використовується не раціонально, тому пропонується 

розглянути можливість забудови вільних ділянок. З півночі  ділянка, на якій 
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пропонується розмістити до 50 гаражів, межує з земельною ділянкою ринку 

(0,1569га), ділянкою на якій знаходяться магазини, з заходу з вул. Мазура, зі 

сходу та півдня земельна ділянка межує з прибудинковою територією 9-ти 

поверхового будинку по  вул. Мазура.   

Проектом передбачається розміщення гаражно-будівельного 

кооперативу, реконструкція з добудовою до існуючої будівлі магазину 

кондитерської з магазином та формування земельних ділянок для них. 

Будівництво багатофункціональної будівлі на території стоянки ринку.  

Проектна забудова вільної території не здійснює негативний вплив на 

існуючі житлові та громадські будівлі враховуючи ССЗ, що створює 50 

гаражів (10-15м)  та кондитерська (50м). 

На території проектування детального плану об’єкти культурної 

спадщини не виявлені. 

 Територія  має сформовані елементи інженерного забезпечення. До 

існуючого магазину прокладено мережі водопостачання, водовідведення, 

електроенергії. 

На території, що розглядається ДПТ, є можливість збільшити площу 

забудови магазину шляхом прибудови, збільшення площі земельної ділянки 

ринку за рахунок вільної території між ділянкою ринку та гаражно-

будівельного кооперативу.  

На території розроблення детального плану сформовані основні елементи 

озеленення та благоустрою. 

Ділянка проектування, крім меж прилеглих земельних ділянок, червоних 

ліній вулиць, охоронних зон комунікацій, не має планувальних обмежень. 

На підставі комплексної оцінки території можна зробити наступні 

висновки: 

- в межах території детального плану можливо передбачити будівництво 

50 гаражів та реконструкцію магазинів з добудовами. 

- на території є зелені насадження які необхідно максимально зберегти; 

- об'єкти культної спадщини та землі історико-культурного призначення 

не виявлені; 
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- рівень екологічного навантаження на проектовану територію, що 

регламентується будівельними та планувальними нормами ДБН Б.2.2-12:2019 

і СанПін № 173-96 – не перевищений. 

В цілому, стан навколишнього середовища на території проектування 

можна характеризувати, як задовільний. 

На ділянці відсутні транспортні підприємства та промислові об’єкти, що 

можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан 

навколишнього середовища. 

Природна радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень. 

 

 

Розділ 5. Характеристика  видів використання території 

 

 

Територія, що розглядається знаходиться у сформованому кварталі 

багатоквартирної  житлової та громадської забудови. 

На момент проектування ДП територія використовується не раціонально, є 

можливість збільшити площу її забудови. 

Ділянки об’єктів, що проектуються  межують з багатоквартирною 

житловою забудовою та землями загального користування, вулиць .   

По території розробки ДПТ проходять магістральні мережі 

електропостачання, водопостачання, каналізації, газопостачання, які в 

подальшому можливо використовувати та при необхідності частково 

реконструювати. Підключення проектних будівель до інженерних мереж 

здійснювати згідно до технічних умов відповідних служб. 

Територія опрацювання знаходиться в районі зі сформованою вуличною 

мережею. 

Доступ до будівель та споруд, що пропонується ДПТ для будівництва, 

реконструкції з добудовою здійснюється з існуючих вулиць Мазура та Рєпіна 

по проїздам.  
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Розділ 6. Розподіл територій за функціональним використанням, 

розміщення забудови на вільних територіях, структура забудови, яка 

пропонується (поверховість, щільність) 
 

За функціональним призначенням територія проектування належить до 

території житлової багатоквартирної забудови (код 10101.0). 

Будівництво багатофункціональної будівлі планується здійснити на 

існуючій ділянці автостоянки ринку площею 0,0784 га, іншу прибудову – на  

проектній ділянці площею 0,0839 га, гаражно-будівельний кооператив на 

проектній ділянці площею 0,3519 га.  

В межах території проектування передбачено наступні види використання її: 

- територія для розміщення будівель; 

- територія для розміщення інженерних споруд; 

- територія транспортного використання – проїзди, майданчики для 

паркування автотранспорту. 

Проектне рішення детального плану території базоване на: 

- врахуванні існуючої мережі вулиць; 

- врахуванні існуючих планувальних обмежень; 

- побажаннях та вимогах замовника, визначених у завданні на проектування 

та у ході робочих нарад під час роботи над проектом; 

- врахуванні інтересів власників та користувачів суміжних земельних ділянок. 

  Транспортне забезпечення до проектних будівель з вул. Мазура по під’їзду, 

та з вул. Рєпіна. 

 

 Розділ 7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в тому числі, для 

розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, 

охорони та збереження культурної спадщини 

 

Режим регулювання забудови передбачається ст. 25 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності». 

Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, 

встановлюється детальним планом території,  що розробляється та обов’язковий 

для врахування під час розроблення землевпорядної документації. 
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Встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних 

потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування 

земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту 

вилучення земельних ділянок. 

 Забудова та благоустрій територій в межах ділянки планується на основі 

переважних, супутніх і допустимих видів використання території, єдиних умов і 

обмежень, що визначені в межах детального планування. 

Пропозиції по встановленню режимів забудови: 

- обов'язкове проведення заходів, щодо належного утримання та 

експлуатації інженерних мереж; 

- існуючі дерева максимально зберегти; 

- обов'язкове проведення заходів щодо належного утримання та експлуатації 

об'єктів інфраструктури. 

          Режим забудови території передбачає використання її для розміщення 

будівель торгівлі та зберігання власного автотранспорту. 

  

 

Розділ 8. Переважні супутні і допустимі види використання території, 

містобудівні умови та обмеження 

 

Види використання території детального плану розглядаються планом 

зонування території згідно з ДСТУ (зонінг). 

Переважний вид використання – вид використання, що відповідає переліку 

дозволених видів для конкретної територіальної зони і не потребує спеціального 

дозволу. Зокрема це розміщення: 

-  будівель торгівлі та зберігання власного автотранспорту. 

Супутній вид використання території – використання, що відповідає 

переліку переважаючих і супутніх видів використання та містобудівній 

документації. Зокрема це: будівлі та споруди інженерно-технічного 

забезпечення, тощо. 

Допустимий вид використання території – вид використання, що не 

відповідає переліку переважних і супутніх видів для конкретної територіальної 

зони, але може бути дозволеним за умови спеціального узгодження. На основі 
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аналізу існуючої забудови, перспективи  функціонально-планувального 

розвитку, функціональні типи території поділяються на територіально- 

планувальні елементи (зони). Допустимі види використання території 

визначити відповідно до будівельних норм. 

 

 Обѓрунтовуючими факторами для розміщення об’єктів є: 

- дефіцит вільних територій та, відповідно, необхідність максимально 

ефективного використання земельного фонду міста; 

- необхідність залучення коштів у міський бюджет для реалізації 

програми соціально-економічного розвитку. 

Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, даним детальним 

планом опрацьовано територію біля 1,5га для розміщення гаражно-будівельного 

кооперативу та інших об’єктів. 

Виходячи із прийнятого планувального рішення, діючих норм та правил 

прийняті наступні показники основного об’єкту: 

- площа земельної ділянки                                - 3519 кв.м 

- орієнтовна площа проектної забудови            - 1137 кв.м   

- площа проїзду для обслуговування                  - 1307 кв.м 

 

Розрахунки щодо умов містобудівного використання земельних ділянок 

базуються на вимогах ДБН стосовно містобудівної ємності проектованої 

території наведені нижче. 

Умови та обмеженням щодо забудови даної земельної ділянки: 

- гранична висота будівлі до  3 м;  

-  максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – не 

нормується; 

- забезпечення нормативних відстаней між проектованою забудовою до 

існуючих будівель та споруд.  

- забезпечення охоронних зон інженерних комунікацій (мінімальні відступи 

згідно ДБН Б.2.2-12:2019 дод. И.1,2). 
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- здійснення благоустрою, озеленення, забезпечення зовнішнім 

освітленням. Покриття пішохідних доріжок, під’їздів  та автостоянок – з твердим 

покриттям вдосконаленого типу.  

 

Основні містобудівні вимоги, які слід враховувати при оформленні 

документів на наступних стадіях проектування: 

- гранична поверховість забудови – 2 поверхи; 

- при подальшому проектуванні забезпечити нормативні відстані між 

будівлями та нормативні розриви до інженерних мереж; 

- здійснення благоустрою, озеленення, забезпечення зовнішнім 

освітленням. Покриття тротуарів – тротуарна плитка ФЕМ, збільшення місць для 

тимчасових автостоянок до 32 з покриттям – асфальтобетон. 

При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватись і 

доповнюватись, але за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог 

даного ДПТ. 

 

Розділ 9.  Основні принципи планувально-просторової  організації 

території. 

         Проектне рішення детального плану території базоване на: 

- врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів; 

- раціональному використанні території кварталу забудови; 

- взаємоув’язки планувальної структури проекту з планувальною 

структурою існуючих територій та з врахуванням  генерального плану  

м. Сміла  2021р. 

- побажаннях та вимогах замовника – міської ради, визначених у завданні 

на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом. 

Проектним рішення ДПТ не вноситься змін до планувальної структури 

навколишніх кварталів житлової забудови. 

Зважаючи на наміри замовника, вигідне розміщення ділянки для 

продовження формування кварталу забудови, детальним планом території 

передбачено раціональне використання території, з визначенням основних 

регламентів. 
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           Планувальний регламент. 

Планувальним регламентом передбачається: 

- визначення принципової планувальної структури території, що 

розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об’єкту 

проектування, забезпечення місцями для паркування; 

- раціональне використання території і формування об’ємно-просторової 

композиції проектованого комплексу будівель; 

- визначення допустимої поверховості проектованого об’єкту. 

 

Функціональний  регламент. 

За функціональним призначенням територія, що закріплюється за 

проектованими будівлями, даним детальним планом території віднесена до 

території житлової багатоквартирної забудови м. Сміла. 

 

.Розділ 10. Житловий фонд та розселення. 

Згідно розробленого детального плану на території опрацювання 

створення додаткових об’єктів житлового фонду та розселення не 

передбачається. 

 

Розділ 11. Система обслуговування населення, розміщення 

основних об’єктів обслуговування. 

 

Для запланованого даним ДПТ об’єктом містобудування передбачена 

існуюча система обслуговування.  

 

 

Розділ 12.  Вулично-дорожна мережа, транспортне обслуговування, 

організація руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і 

автостоянок. 

Основний прохід та проїзд на територію передбачається по під’їзду з 

твердим покриттям з вул. Мазура. Озеленення території існуюче, та вздовж  

вул. Мазура між вулицею і ділянкою гаражно-будівельного кооперативу.  

Зупинка громадського транспорту знаходиться в радіусі пішохідної 

доступності на відстані 200м. 
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Для проектної території передбачено влаштування стоянок автотранспорту 

на 32 машиномісця. 

Схемою організації руху передбачається рух легкового та вантажного 

автотранспорту. 

 

Розділ 13.  Інженерне забезпечення території, розміщення 

магістральних інженерних мереж та споруд. 

 

Водопостачання 

Проектні будівлі планується підключити до існуючої мережі 

водопостачання. Визначення обсягів споживання води для господарсько-

побутових потреб здійснюються на наступних стадіях проектування згідно з 

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». 

Водовідведення. Побутова каналізація. 

Водовідведення у проектних будівлях необхідно забезпечити існуючою 

централізованою каналізацією. 

Відведення поверхневих стоків. 

Відведення поверхневих стоків з проектованої території, враховуючи 

рельєф місцевості, передбачається здійснити відкритою водовідвідною 

системою. 

Санітарна очистка. 

Для організації системи санітарної очистки на території слід розташувати 

контейнер для збору сміття, з послідуючим вивезенням його на полігон твердих 

побутових відходів.  

Побутові відходи вивозяться з території  спеціалізованим автотранспортом 

згідно з відповідною угодою з КП «Комунальник» на офіційне місце їх 

утилізації. 

Теплопостачання 

Теплопостачання об’єкту автономне. 

Газопостачання 

Не передбачене. 

Електропостачання 
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Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої 

системи з попереднім оформленням єдиних технічних умов за результатом 

аналізу потреби електроенергії на всі види витрат та зовнішнє освітлення 

території в нічний час. 

Для зменшення загального енергоспоживання на перспективу детальним 

планом території передбачається на території об’єкту розташувати дахові 

сонячні панелі та сонячні колектори. Зважаючи на державну політику щодо 

широкого впровадження та підтримки альтернативних джерел електроенергії, 

розвитку відновлювальних екологічно чистих технологій та ресурсів, широке 

використання сонячних панелей для генерування електроенергії дозволить на 

30% зменшити енергоспоживання на протязі розрахункового строку детального 

плану території.  

Протипожежні заходи. 

Пожежна безпека споруд забезпечується комплексом проектних рішень, 

спрямованих на попередження пожежі, а також, в разі потреби, створення умов 

для успішного гасіння, евакуації людей і матеріальних цінностей. Детальним 

планом передбачено протипожежні заходи що забезпечуються рішеннями 

відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019: 

- протипожежні відстані до навколишньої забудови дотримуються; 

- можливість під’їзду пожежних машин до об’єкту забезпечується. 

При виконанні монтажних робіт та в період експлуатації об'єкту необхідно 

чітко дотримуватись правил пожежної безпеки згідно з чинними нормативними 

документами. 

Обладнання, що встановлюється повинно бути виконане з матеріалів, що не   

  розповсюджують горіння.  

 

Розділ 14.  Інженерна підготовка та інженерний захист території, 

використання підземного простору. 

 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 

наміченого використання та планувальної організації території, включені: 

- вертикальне планування території; 
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- поверхневе водовідведення. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою 

водовідвідною системою, в комплексі з заходами по вертикальному плануванню. 

 

Розділ 15.  Комплексний благоустрій з організацією зелених зон. 

 

При проектуванні території ДПТ передбачено комплексний благоустрій 

території, зокрема:  

- влаштування автостоянок; 

-  влаштування зовнішнього освітлення; 

- Влаштування поверхневого водовідведення з території земельних 

ділянок.  

 

Розділ 16.  Містобудівні заходи, щодо поліпшення навколишнього 

середовища. 

 

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що 

можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання в проектованому 

кварталі. Територія багатофункціональної будівлі, кондитерської з магазином, 

гаражного кооперативу повинна бути належним чином благоустроєна та 

освітлена. 

Замощення вулиць та проїздів – асфальтобетон, пішохідної частини – 

фігурні елементи мощення. 

 

17. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)  

Заходи цивільної оборони при проектуванні Детального плану території 

передбачені у необхідному для забезпечення цивільного захисту населення 

обсязі.  

 Зокрема передбачено:  

1. Покращення і розвиток мережі проїздів спецтехніки. Даний захід 

забезпечує доступ спеціальної (пожежної,швидкої,служби газу,міліції,тощо) до 

забудови на території ДПТ.  
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2. Передбачено розташування сирени оповіщення населення про 

надзвичайні ситуації. Сирену передбачається встановити на даху проектованої 

будівлі.  

3. Озеленена територія між забудовою зарезервована як місце збору 

населення при надзвичайних ситуаціях (евакуації, землетрусі, тощо) . Дана 

територія вільна від забудови і є оптимальною для даної функції з огляду 

відсутності загрози обвалу будинків чи споруд  

4. Передбачене використання підвального простору на території кварталу. 

Для укриття населення при надзвичайних ситуаціях в підвальних приміщеннях 

необхідне забезпечення розрахункової площі з розрахунку 0,6 м.кв. на 1 

мешканця. В даному випадку основним місцем укриття населення 

передбачається підвали житлових будинків, та багатофункціональної проектної 

будівлі.   

5. Передбачено ремонт мережі гідрантів на території проектування ДПТ із 

відновленням роботи недіючих гідрантів .  

Таким чином даний комплекс проектних рішень дозволить забезпечити 

територію проектування необхідними заходами щодо цивільного захисту 

населення.  

    Згідно вимоги діючих ДБН проектні рішення інженерно-технічних заходів 

цивільної оборони на стадії ДПТ розробляються з врахування рішень розділу 

«Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (ІТЗ ЦЗ) 

генерального плану міста. Даний розділ розроблений в генеральному плані 

населеного пункту розробленого проектним інститутом служби безпеки України  

(м. Київ) у 2021 році.Рішення ІТЗ ЦЗ для даного кварталу розроблені у кладі 

розділу ІТЗ ЦЗ генерального плану.  

Зважаючи на відсутність на території ДПТ потенційно небезпечних 

об‘єктів , а також потенційних чинників надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру схема цивільного захисту в даному дтп не 

розробляється. 
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 Розділ 17.  Заходи щодо реалізації детального плану території на етапі 

від 3 до 7 років 

 

Термін реалізації ДПТ – 3 роки. 

Черговість реалізації ДПТ наступна: 

1. Інженерна підготовка території. 

2. Реконструкція існуючих проїздів та проходів. 

3. Реконструкція та будівництво. 

4. Благоустрій території. 

 

Розділ 18.  Основні техніко-економічні показники проекту 

 

Ділянка гаражно-будівельного кооперативу 

площа земельної ділянки                                - 3519 кв.м 

орієнтовна площа проектної забудови          - 1137 кв.м   

площа проїзду для обслуговування               - 1307 кв.м 

висота   до                                                         - 3 м 

відсоток забудови                                            - 40% 

Ділянка кондитерської з магазином 

площа земельної ділянки                                  - 839 кв.м 

орієнтовна площа проектної забудови            - 300 кв.м   

площа проїзду для обслуговування                 - 124 кв.м 

покриття з ФЕМ                                                 - 243кв.м 

висота   до                                                           - 5 м 

відсоток забудови                                               - 40% 

Ділянка багатофунціональної будівлі (на території ринку) 

площа земельної ділянки                                  - 784 кв.м 
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орієнтовна площа проектної забудови              - 628 кв.м   

висота   до                                                             - 10 м 

відсоток забудови                                                 - 80% 

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при 

розробці робочого проекту будівництва об’єкту. 

 

Розділ 19. Порядок затвердження детального плану території   

   

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

(стаття 19 п.3) на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального 

плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування  

цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає 

невід’ємною частиною детального плану території (даний розділ розробляється у 

складі, визначеному відповідним нормативно – правовим актом). 

Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб розробляється згідно окремої угоди ліцензованою землевпорядною 

організацією. 

Необхідність та порядок проведення громадського обговорення 

Детального плану території визначається Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» та постановою Кабінету міністрів України від 25 

травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні»). 

Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів 

містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх 

прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що 

поширюються на відповідній території, а також розміщення цих рішень на 

офіційних веб - сайтах відповідних органів місцевого самоврядування. 

Детальний план території не підлягає експертизі.                                                    

 


