










{Effigy-c (/5 (4’. be: I}, 

BHTflF 3 npomxony N2 16 
3acinaHH51 apxiTeKTypHo-MiCTo6yniBHo'1' pazm 

Hpn flenapTaM6HTi 6yniBHI/ILITBa 
I-Iep1<acI:I<o'1' 06HaCHo'1' nepxcaBHo'f amiHiCTpauii'. 

28.09.2021 

Micue l'IpOBelIeHHSII MaJIa cecifiHa 3ana BynnHKy pan no Gyaapy LHqeHKa, 185 M. I-Iep1<ac1z1 

ronosymtmfi: IIMHTpeHKo B. I. — I‘OJIOBa pam/I, I‘OJIOBa I-Iep1<acr.1<o'1' 06JIaCHo'1' opraHizaui'l' 
Hanionansno’f cninKH apxiTeKTopiB VKpa'fHH, FOJIOBHHfi apxiTeKTop 06HaCTi, 
HaPOIIHI/Ifi apxiTeKTop YKpaIHH, aKaIleMiK YKpai'HCLKo'l' aKaJICMfi apXiTeKTpI, 
HaypeaT npeMi'l' AKaneMi'l' 6yIliBHI/IHTBa YKpa‘l'HI/I 

HpOTOKOJI BiB: Ha3apeHK0 JII‘. — cneu’ianiCT Birminy Micro6yniBH0'1' lIiHJILHOCTi Ta 
MiCT06y11iBHOI‘O RanaCp IICIIapTaMCHTyG 6yniBHHuTBa oGnnepxcamwiHiCTpaui'l' 

IIpucvi lmenu apximekmvpuo - Micmofivoieuoi' padu: 

KOHzIpaTCLKHfi 
J'IeOHin CTCl‘IaHOBI/I‘I 

CopoxiH 
POMaH IBaHOBI/I‘I 

I-Ie6ep;11< 
IOpifi BiKTopOBI/Itl 

HeM’HHeHKo Ceprifi 
MHKOJIafiOBPI‘I 

IOpiH 
llMHTpo OJICKCflHflpOBI/Iq 

Komma IBaH 
BononHaOBHq 

KoceHKo OneKcaa 
Onexcifionnq 

3aB’51JIOBa 
IpHHa BiKTopiBHa 

Foprmmco 
HeTpo IBaHOBHq 

ApxiTeKTop, qJIeH HaHiOHaJILHo'l' cninKn apxiTeKTopiB VKpa'fHH, 
naypeaT HepmaBHo'i IIpeMi'l' CPCP Ta HauiOHaao'f upeMi'l' YKpa'l'HH 
iM. T. F. HlqeHKa, IIOLICCHI/If/i Imen YKpa'l'HCLKo'l' aKaJIeMi'l' 
apxiTeKTypH, HaypeaT npeMi'l' AKaLLeMi'l' 6yniBHHHTBa VKpa'l'Hn, ‘DICH 
HpaBJIiHI—ISI IIOOHCA YKpa'l'HH 

ApxiTeKTop, ZlPIpeKTOp, I‘OJ'IOBHI/Ifi apXiTeKTOp npoeKTiB TOB 
“CTaHa HTLI”, qneH HauiOHaJILHo'l' cnimcn apxiTeKTopiB YKpai'HH, 
naypeaT IlepxcaBHo'f upeMi'l' CPCP B rany3i apxiTeKTypH, tIJIeH 
HpaBJIiHHSI IIOOHCA VKpa'l'Hn 

ApxiTeKTop, ,unpeKTop TOB “I-IepKacapxnpoeKT”, tmen 
HaHiOHaJILHo'l' cnimcn apxiTeKTopiB VKpa'l'Hn, ‘IJIeH-KopeCl'IOHfleHT 
YKpai'HCLKo'l' aKazLeMi'l' apXiTCKTypH 

HaaILHI/IK AHM KHBAHH ffO6napx6Iopo” IlepKaCLKOi' o6naCHo'1’ 
pam/I, qneH HaHiOHamsHoi' Cl'IiJIKPI apxiTeKTopiB YKpai'HH, I{JIeH 
HpaBJIiHHa LIOOHCA YKpa'l'HH 7 

ApxiTeKTop, FAH TOB “qepKacapxnpoeKT”, ImeH HauiOHaJILHo'l' 
CIIiJIKPI apXiTCKTOpiB VKpa'l'HI/I 

ApXiTeKTOp, PAH KHBAHH “O6JIapx6Iopo” I—Iep1<ac131<o'1' 
o6naCHo'1' paIII/I, rmeH HauiOHaJILHo'l' cniJIKH apxiTeKTopiB YKpa'l'HH 

‘apxiTeKTop, Tamen HaHiOHaJILHoi' cnimcn apxiTeKTopiB VKpa'fHH, 
rmeH HpaBJIiHHH IIepKaCLKO'l' o6JIaCHo'1' OpraHisaui'l' HauiOHaJILHo'l' 
cninxu apxiTeKTopiB YKpai'HH, nupeKTop BynnHKy apxiTeKTopa 

ApxiTeKTop, FOJIOBHIrIf/i apxiTeKTop npoeKTiB TAM ,,ApxiTeI<Typa“, 
qJIeH HauiOHaJILHo'f cniJIKH apXiTeKTopiB YKpa'l'HH 

‘- 

apxiTeKTop, men HaHiOHaJILHo'l' cninKH apxiTeKTopiB VKpa'l'HH 



.i 

IBqa V 
HMKTpO OJIeKcaHJIPOBI/I‘I 

HiKoneHKO 
AHaTonifi IOXI/IMOBI/Iq 

BOJIOTOB 
BiKTop CeprifiOBHII 

KJIHMeHKo MHxafiJIo 
BOJ'IOIII/IMI/IpOBI/ILI 

BHJJpa 
HaTaJIi}! MHKOJIai'BHa 

CTOHoxceHKo HaTaJIiSI 
BOHOJIHMHpiBHa 

qaJ'IeHKO Banepifi 
BiKTopOBHq 

HOKaTiJIOBa IpHHa 
Banepii'BHa 

TKaqKO OneKcaa 
MHKonafiOBHtI 

BCCHiH Irop 
BononHMHpOBHq 

Illep6nHa BononHMHp 
AHaTOJIif/‘IOBI/III 

HpoueHKo BiKTOp 
MHKOJIaI‘z‘IOBHq 

Hinpytmnfi OJIeKcaHztp 
IBaHOBI/I'I 
CCMKO Bacnnb 
MHxafiHOBHrI 

KaCBSIHOB PcIaH 
BiKTopOBHq 

KpaeHKo Bipa 
BaCHJIiBHa 

3aCTynHHK HaaILHHKa Biminy MiCTOGyIIiBHoi' IliflJILHOCTi Ta 
MiCT06ylliBHOI‘0 Kaaacrpy HenameHTy 6y,I[iBHHIITBa 
o6nnepmaaMiHiCTpaui'1' 

ApxiTeKTop, PAH HH ,,J'IAPO 2010“ men HauiOHaJILHoi' Cl'IiHKH 
apxiTeKTopiB YKpa'l'HH 

IceHep-MiCTOGyniBHHK 

ApxiTeKTop, I‘OJ'IOBHI/Ifi apxiTeKTop M. CMina, HaIIanLHHK ynpaBJ'IiHHH 
apxiTeKTypH, peraoBaHHx 3a6yn03p1 Ta 3eMeJII>HPIX BiIIHOCPIH 
M. CMina 

3aCTy1'IHHK HaaILHHKa ynpaBJ'IiHHSI - HaqanLHHK Biminy caHiTapHo- 
emineMionorqoro Harmy Ta opraHisaui'l' po3cni11yBaHH51 cnaJIaxiB 
yl‘IpaBJIiHHSI nepmaBHorowHaezty 3a ,ZEOTpI/IMEIHHHM caHiTapHoro 
3aKOHOIIaBCTBa Fonoanoro ynpaBniHHa Hepmnponcnomnncnyxfin 
y IIepxacmcifi o6JIaCTi 

FOJIOBHI/Ifi cueuianicr aaBJIiHHsI eKonori'l' Ta npmpoax pecypciB 
qepKaCLKoi o611acno'1'11ep21caBHo‘1' anMiHiCTpauii' 

HpOBilIHIrIfi (baxiBeuL Biminy OpraHisaui'f 3axoiB H3 VHpaBJIiHHSI 
JICHC VKpai'HpI y qCpKaCLKifi o6naCTi 

3aCTyHHHK Ha‘IaJIBHIrIKa Biminy opraHi3aui'1' 3axoniB HHBiJILHoro 
3aXHCTy aaBJIiHHSI unBinLHoro 3axnc1‘y Ileplcacmcoi' 06Hacno'1' 
nepmaBHoi' aHMiHiCTpaui'f 

Hpucvmui Ha padi 200M001”!!! ma 3anpomeui: 

3aBiztyI0tII/II71 ceKTopOM MiCTo6yzLyBaHH>I Ta apxiTeKTypH KaM’xHCLKo'I' 
MiCLKo'l' palm - 

HaqanLHnK ynpaBniHHx apxiTeKTypH, perymOBaHHa 3a6yn013n 
Ta 3eMenLHHx BiZlHOCI/IH BI/IKOHaB‘IOI‘O KOMiTCTy 3on0T0HiCLK0'1' 
MiCLKo'l' pam/I 

FOHOBHHfi cueuianicr Birminy MicmGynyBaHHa Ta apxiTeKTypH 
LIepKacnKo'l' pafiOHHo'l' nepxcaBHoi' anMiHiCTpauii' 

IHBeCTop IIHT M. 30J'IOTOHOHIa no HpOB. LIKaJIOBa, 8 

IHBeCTop III—IT M. 30n0TOHoma B Memax seMeJILHo'l' ,uiJDIHKH no 
ByJI. BOI‘yHCBKOI‘O, Mixc ByJI. OCiHHLOIO Ta ByJI.23-I‘O Bepecml 
TeXHitIHHfi mapeKTop HpAT <<qepxacn OHAC» 

IHBCCTOp HUT B c. Cymxn qepKaCLKOI‘O pafiOHy 

IHBCCTOp III‘IT no Byn. Bepe3p1, 28 B c. BnaronaTHe, 30HOTOHiCLKOI‘O 
pafiOHy 



KOJIOMiCIIB BornaH 

HiKiTtIeHKo Ceprifi 
IBaHOBPI‘I 

Kamoxcnnfi IBaH 
BononnaOBnq 

Pn6a1< )KaHHa 
KOCTHHTHHiBHa 

CannMax TemHa 
MHxafiniBHa 

BpayHep Ceprifi 
Mnxonafionnq 

HeTpeHKo HMI/ITpo 
AHaTonil‘ionnq 

Bapa OneKcaa 

IHBCCTOp III—IT B c. I{episoHa Cno6ona 
LIepKacmcoro pafiony 

IHBeCTop HUT 06Me)I<eHOIo ByJI. Hesanemnocfi, 
Byn. B‘nqecnaBa I-Iop110130na, Me>KaMH nOMOBononiHHH N927 
Ta 6yniBni MaraanHy N925 no Byn. HesanexcHOCTi 

flnpeKTop 30n0ToniCLKo'1'1bini'1'TOB CH «HIBVJIOH» 

IHBeCTop III—IT Mi>1< )KI/ITJ'IOBI/IMI/I 6ynnHKaMH N916 no Byn. 
He3ane>KHoc1i Ta N910 no Byn. )KHTOMHpCLKifi B M. CMina 

ApXiTeKTOp, PAH KHBAHH «O6napx610po» 

ApxiTeK'rop, PAH HH «APXI - HPOEKT» 

CneuianiCT Binniny MiCTooyniBHoi' lIiHJ'IBHOCTi Ta MiCT06yniBHoro 
Kanacrpy flenapTaM6HTy 6yniBHHnTBa o6nnep>1<anMiHiCTpanii 

CneuianiCT Binniny MiCTo6yniBHoi'ni51nLHOCTi Ta MiCT06yniBHoro 
AHaTonifiOBnq KanaCp HenameHTy 6yniBHnnTBa o6nnep>1<azuwiHiCTpanii 

CnenqKo MnKona 
OneKcifiOBnq 

ApxiTeKTop, PAH KaM‘nHCLKe KOMyHaJ'ILHe ninnpneMCTBo 
«KmapxnpoeKT» 

HOPflIIOK nEHHI/Ifi 

7. Posrnnn npoexTy neTanLHoro nnaHy Tepnropii, 06MC)KCHOIO Byn. Hesanexcnocri, 
Byn.B‘51qecnaBa LIopHOBOJIa, Me>I<aMH nOMOBononiHHn N927 Ta 6yniBni Maraay N925 no 
Byn.He3ane>1<Hocri3 MGTOIO pO3MiHICHH$I 6yniBni 06cnyronyBaHHx aBT0M06iniB. 
HpoekmyeabHuK. l'Il'I «APXI- HPOEKT» 
,ZIonoeiaaq. PAH Bpaynep Ceprifi Mnxonanonnn; 

7. Ho CLOMOMy nnTaHmo nononinan FAII Bpaynep Ceprifi Mnxonafionnq 
3eMenLHa IliHSIHKa, HJIOHICIO 0,5ra., mo p03FJIHHa€TI>C$I npoeKTOM neTanLHoro nnany 

TepnTopii', posTamOBaHa B ueHTpanLHifi qaCTnHi M. CMina Ha po3i Bynnub He3aJ'Ie)KHOCTi Ta 
B‘nqecnaBa I-IopH013ona. BinHOBinHo no Fenepanbnoro IIJIaHy MiCTa CMina ninnHKa BinHocLcn no 
BeMeJIL rpOManCLKo'l' 3a6ynOBn, TepHTopix mo ninnxrae peKOHCpKnii'. Tepmopia 06Me>1<ena 
)I(HTJIOBOIO canH6HOIo 3a6yn013010 Ta BCMJISIMI/I Marasnny «,ZLeKop». B Mexcax ,ZliJIiIHKI/I l'IpoeKTyBaHHSI 
po3MiIneHa Taacoaa cnopyna no npona>Ky IHPIH Ta JII/ICKiB Ta IIII/IHOMOHTEDK. HpoeKTOM neTanLHoro 
nnaHy TepnTopii' npononyeTc peKoHcrpyKnisl TaaCOBoi' cnopynn B KaHiTaJIBHy cnopyny 
mara3nHy «IHHHH-nmm» 36n0KOBaHoro 3 Mara3HH0M «Hemp». [[1151 JIOTpI/IMaHHH HopMaTHBHo'l' 
BinCTaHi Bin nepexpecm npononyeTLca icnyioqy aBTOCTOSIHKy nepeHeCTn Ha BinCTaHB no 30M. 
KpiM TOI‘O, nepen6a11aeTLcsi Buninnrn TCpPITOpiIO no Me>1<i )KI/ITJIOBOT 3a6yn013n 3a paxyHOK BinLHoi' 
3eMenLHo'1' ,ZliJ'ISIHKI/I Ta nOBinBecm no «nepBono'l' niHii' » Byn. B‘xqecnaBa IIopHOBona. 

BI/ICTYHI/IJII/I: llMHTpeHKo B.I., BOJ'IOTOB B.C., CopOKiH P.I., KnHMeHKo M.B. 
B nponeci o6ronopeHH51 cnipHnM HHTafiHflM 6yno snifiCHeHHa o6cneByBaHH51 aBT0M06iniB. 

KJIKMCHKO M.B. HOBiJIOMI/IB HO3I/IHiIO CMinnHCoi' MiCLKoi' pann: - ,ZIaHI/Ifi 06‘6KT iCHoqHfi, ninflHKa 
BinBeneHa arinHo CBOI‘O (pyHKnionanLHoro npnsnaqHx, a opraH MicneBoro caMOBpflLEYBaHHSI He 
3anepeIIy€ mono fioro p03MiHICHH5L CopOKiH P.I. 13910110131413 Bnacny nyMKy, Ino BI/IpOGHH‘II/Ifi nponec 



B neH'rpaJIbHifi ‘IaCTHHi MiC’l‘a Bifl6yBaTI/IMCTBCSI B Memax ((‘IepBOHHX ninifi» Bynnni i CTBOpHTB 
Hespytmocri mm MCIIIKaHIIiB MiCTa, TOMy mm BnpimeHHa III/ITaHHSI MOXCJII/IBO nepen6arm'm TaK 
3BaHEfi 6ap‘ep MbK upo'ixcmlcom qacmHOIo Ta BI/IpO6HI/IIITBOM, TOIIIO. lIMHTpeHKo B.I. nonyqnnca no 
CKaSaHOI‘O Ta peKomeHnyBaB HpoeKryBaJILHmcy noonpaulonam IIp0€KT ,ElCTaJ'ILHOI‘O nnaHy TepnTopii' 
i nonommm MaTepiaJm lIl'IT Bisyanizauielo ueHTpaJIbHo'l' qacmHn M. CMiJIa. 

B npoueci HiIII‘OTOBKH npomxony 3acinaHHa apxiTeKTypHo — MiCTo6yniBHo'1' pazm no 
HenameHTy GymBHHuTBa LIeplcacmcoi' o6JIaCHo’1' nepxaBHoi' anMiHicrpaui'i HaflifiIIUIO aBepHeHHa 
HH «APXI - HPOEKT» Bin 29.09.2021 N2 17/9 CTOCOBHO BilIMOBI/I iHBeCTopa HiKiqHKa C.I. Biz: 
HaMipiB HanaHHx nocnyrn H0 IIII/IHOMOHTEDKy Ta 3 npoxaHHxM HOI‘OLDKCHHH npoeKTy IICTaIILHOI‘O 
unaHy TepHTopi'f 3 MeTOIO p03MiflleHHfl Mara3nHy no nponamy IIII/IH. 

BI/IPIIIII/IJII/I: norozmrn “poem neTaJloro [many Tepm‘opi'l’, ofimemeflom 
syn. Hesanemnocfi, ByJ'l. B‘aqecnaBa IIopuonona, memamn nomonouoninna N227 Ta 5ylliBJIi 
mararmny N225 no ByJI. Hesanemnoc'ri 3 meTom posmimennn 6yzliBJIi maraanny 6e3 Hanamm 
IIOCJIyI‘ mnnomoxnamy. 

em 6 ' » <6“ .. 5' /g /y (beam “WM/9&0?) 
‘ /? 6; 

Fonona paw/I (3 BacL HMI/ITPEHKO ‘ 

CeIcperap pazm Hilda HA3APEHKO 

11min Hazapemco 
(0472)37 29 10 



VKpa'l'Ha 
YIIPABJIIHHSI APXITEKTYPI/I, PEI‘YJIIOBAHHSI 3ABYIIOBH 

TA 3EMEJILHI/IX BIJIHOCI/IH MICTA 
CMIJUIHCLKA MICBKA PAIIA qEPKACLKo'I' OBJIACTI 

BI/IKOHAB‘II/IP’I KOMITET 

20700, M. CMiJIa, ‘Ieplcacmcoi‘ o611ac1‘i, 6y1maap Fpadm Bofiplmcucoro, 2, Ten. (04733)40513, 45079 

0& <WZ» 2021 p. N2 /jygj '1’ Ham ' fiVéI/ Bill 

“‘ IlenapTaMeHTy MiCTo6ynyBaHH51, 
affiiiTeKTypI/I, 6yfli'B'I-IHHTBa Ta )KI/ITHOBO- 

RomyHaJILHoro I‘OCl‘IOIlapCTBa IIep1<ac1;1<o'1' 
06naCHo'1' amiHiCIpaui'l' 

Hpoco posrnaHyTH Ha 3acinaHHi apxiTeKTypHo — MiCTo6yniBHo'1' pazm 
flpfieifi‘ «JIeTaflLHHfi H3131; Tepmepii', 66M65K6HOI0 Byfl. HBSa’fiEXCHGCTi, Byfl. 
B’qcnaBa IIopHOBOJIa, MCXCaMI/I JIOMOBOJ'IOIIiHHfi N227 Ta 6yniBJIi Mara3HHy N225 
no ByJI. HBBaJIeXCHOCTi 3 MeTOIo pOSMiHIeHHSI 6yz{iBJIi OGCJIYI‘OBYBaHHSI 
aBTOMOGiJIiB». 

PospoGHHK: HII «APXI - IIPOEKT» 
llononinaq: PAH Bpa_yHe_p C.M. 

HaqanLHnK ynpaBJIiHHsI apxiTeKTypK, 
perymoaaHHx 3a6y1103n Ta 3emenzbfinx 
BiIlHOCHH MiCTa eHKo 



/.. 
CMIJISIHCLICA MICLKA PARA 

XIII CECIH 

PILHEHHH 

28.04.2021 Ne l3—62/VIII 

l'Ipo poapoGnemm neTaJILHoro nmmy 
Tepu'mpii, ofimemeI-Iom Byn. Hesanexmoc’ri, 
Byn. B’x'iecnaaa l‘Iopflcumna, memamn 
nomonononianx N2 27 Ta 6ynisni marazm-xy 
N2 25 no syn. Hezanemocfi 

Bimosim-Io no 11. 34 q. 1 CT. 26, n. 3 t1. 4 CT. 42, q. l CT. 59 Balcony Ykpa'ixm 
Bin 21.05.1997 N2 280/97—BP "l'Ipu MicueBe caMOBpnnyBal—Im B Yxcpa‘ini", CT. 8, 
01.10, H. 1 CT. 16, CT. 19 3aKOHy YKpa‘l‘Hu Bill 17.02.2011 Ne 3038-VI "l'Ipo 
perymonanua MiCTofiyniBI-Io‘f nimmocfi", Haxaay Miaic‘repcma periOHaflLHOl‘O 
p03BHTKy, 6y11i31-mm13a Ta mrnoao»xomynanmoro rocnonapc'ma VKpa'l'Hn 3111 
16.11.2011 N2 290 "Hpo samepnmennx Hopumcy poapofineHI-m Mic‘m6yniBHo'1' 
noxymeHTaniT", noc‘ranom Ka6ine1'y MiHic’rpiB YKpaTHH Bin 25.05.2011 N2 555 
"l'Ipo saraepmxennz HopSm nposeneHI-m rpomancmqax cnyxam, mono apaxyBaHI-Ia 
rpomaacmmx inTepeciB 11in qac pospoGnemm npoeKTiB MicrofiyniBHo'f noxyMeHTauii‘ 
Ha Micueaomy piBHi", p03I‘JDIHyEDIPI asepHeHI-m daianquo‘i ocoén-nhmpuemm 
HiKi'meHKa Ceprix 133.1108a, Bpaxoaqn peKomen-mauii nocfii’mo‘i KoMici'l' MicsKo'i 
palm a mum-IL seMenLHKx aocnn Ta MiCTOGynyBaflnx, exonori'i Ta pauionmaoro 
npuponoxopncmaHI-m 3111 22.04.2021 npxyroxon M; 13, 3 M97010 snznaqenflx 
unaHyBaJILHoi' opraI-Iiaauii’ Ta p03HHTKy Han-mun Tepn'mpi'l' Mica paua 
BI/IPllLII/IJIA: 

1. Poapo6m'm neTaJm-mfi nnan Tepmopii', ofimemenom syn. Heaanemoc’ri, 
syn. B’mlecnana ‘IopHonona, memawm Homosommiflm N2 27 Ta 6yni1mi maragnmy 
N2 25 no syn. Hesanexcx-Ioc‘ri 3 Me'rox) poamimemm 6y11i3ni cnyronyBaHHx 
amomofiinis. 

2. BH3Ha‘IHTH smonmom pospo6nenm ne'raumoro many Tepmopii‘ 
ynpannim-m apxiwmypu, perymoBaHI-m 3a6y1101m Ta @1116m BiJIHOCHH Mic-Ia. 

3. aanninmo apxi‘rex‘rypu, pgrynaHHa 3a6y1101m Ta semennnx aim-10cm 
MiCTa: 

3.1 Onpnmonnnm name piLIJEHI-Ifi. 











ЗМІСТ
Познач. Найменування Стор
07-05/21-З Зміст, вихідні дані

07-05/21-С-
ДПТ

Склад детального плану

07-05/21-ПЗ Пояснювальна записка.

07-05/21 Запис про дотримання вимог, державних норм, правил, інструкцій, стандартів
07-05/21-

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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Стадія Аркуш Аркушів
ГАП Браунер ДПТ 1
Розробив Браунер

ПП "АРХІ-ПРОЕКТ".



СКЛАД ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

№ Позначення Найменування Примітки

1 2 3 4

07-05/21 - ПЗ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1 07-05/21 - ДПТ
Схема розташування території у
планувальній структурі
населеного пункту М 1:25000

2 07-05/21 - ДПТ
План існуючого використання
території поєднаний з опорним
планом М 1:1000

3 07-05/ 21 - 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 07-05/21 - ДПТ

Схема організації руху
транспорту та пішоходів М
1:500, креслення поперечного
профілю вулиці.
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Стадія Аркуш Аркушів
ГАП Браунер ДПТ
Розробив Браунер

ПП "АРХІ-ПРОЕКТ".



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

стандартів

Детальний план території обмеженою вул. Незалежності,  вул. В’ячеслава

Чорновола, межами домоволодіння № 27 та будівлі магазину № 25 по

вул. Незалежності в м. Сміла Черкаської області, виконаний у

відповідності з чинними на території України станом 01.09.2021 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    _____________ С.М.Браунер

жовтень 2021 року
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Розробив Браунер
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

РОЗДІЛ 1.

Вступ

Детальний план території частини обмеженою вул. Незалежності,  вул.

В’ячеслава Чорновола, межами домоволодіння № 27 та будівлі магазину № 25

по вул. Незалежності в м. Сміла Черкаської області, розроблений на підставі

рішення XIII сесії Смілянської міської ради № 13-62/VIII від 28.04.2021 року.

Площа детального плану території складає орієнтовно 0,5 га.

В проекті враховані основні рішення  генплану м. Сміла, розробленого

Державним підприємством  Державним  інститутом проектування міст

«ДІПРОМІСТО»  (м. Київ) у 1992 році.

Детальний план території виконаний на підставі таких даних:

- завдання на розроблення детального плану території;

- рішення XIII сесії Смілянської міської ради № 13-62/VIII від 28.04.2021

року «Про розроблення детального плану території, обмеженою вул.

Незалежності,  вул. В’ячеслава Чорновола, межами домоволодіння № 27 та

будівлі магазину № 25 по вул. Незалежності»;

- топографічної основи  М 1:500, виконаної у 2019 році.

- натурних обстежень;
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Вихідні дані:

- рішення XIII сесії Смілянської міської ради № 13-62/VIII від

28.04.2021 року «Про розроблення детального плану території,

обмеженою вул. Незалежності,  вул. В’ячеслава Чорновола, межами

домоволодіння № 27 та будівлі магазину № 25 по вул. Незалежності»;

- завдання на розроблення детального плану території;

- генеральний план м. Сміла, розроблений Державним підприємством

Державним  інститутом проектування міст  «ДІПРОМІСТО»  (м. Київ) у

1992 році.

- матеріали топогеодезичного знімання М 1:500,

- результати натурних обстежень та контрольних обмірів;

- фотофіксація території.
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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 території орієнтовною площею 0,08 га з

метою реконструкції ТС в магазин «Шини-диски» на території міста;

· визначення всіх планувальних обмежень використання території

згідно з державними будівельними та санітарними нормами.

Територія, яка розглядається, знаходиться в адміністративних межах

м. Сміла в центральній його частині.

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

складовою частиною сформованої території.

Розділ 2. Стислий опис природних, соціально – економічних і

містобудівних умов
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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,

транспортного центру області та адміністративно-господарського центру

Смілянського району.
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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 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).

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.
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Значне відхилення об’ємів житлового будівництва від намічених діючим

генеральним планом зумовлено переважним чином тим, що в цей період були

кризові явища в розвитку економіки міста: не відбувся намічений розвиток

промислових підприємств, що значно вплинуло на розвиток житлово-

соціальної сфери.

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).
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В якості основи фундаментів можуть бути використані суглинки 3-7

шарів, при цьому необхідно передбачити протипросадочні заходи, як в період

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 центральній

частині м. Сміла в районі змішаної багатоквартирної житлової забудови. На

даний час земельна ділянка площею 50 м2 відведена і перебуває в

користуванні на умовах оренди, на якій встановлено ТС – шиномонтаж та

продаж шин, дисків. Детальним планом території розглядається можливість

реконструкції ТС в магазин «Шини-диски».

Соціально-економічні умови території, що розглядаються проектом –

сприятливі.

Слід відзначити такі аспекти:

- територія розташована в межах населеного пункту, та межує з

територією житлової забудови, та землями загального користування вулиці

Незалежності ;

- 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’їзним шляхом зі сторони вул.

Незалежності.

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. 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.
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Розділ 4. Оцінка існуючої ситуації

Загальна площа в межах ДПТ становить орієнтовно 0,5 га.

Детальний план території розробляється на земельну ділянку площею

0,0500 га, кадастровий номер 7110500000:02:003:0180, яка знаходиться в

адміністративних межах м. Сміла. Ділянка розташована на розі вулиць

Незалежності та В’ячеслава Чорновола. Землеустрій при формуванні

земельної ділянки здійснений не раціонально, з трьох сторін ділянка межує з

вільними незабудованими територіями, які не можна використати окремо для

містобудівних потреб в зв’язку з незначним розміром, тому пропонується

розглянути можливість збільшення площі забудови, у тому числі за рахунок

збільшення земельної ділянки. З півночі земельна ділянка межує з вулицею

Незалежності, з заходу з територією садибної забудови, зі сходу – з вулицею

В’ячеслава Чорновола, з півдня з магазином «Декор».

Проектом передбачається розміщення магазину «Шини-диски»

зблокованого з магазином «Декор».

Ділянки та територія, що знаходяться в безпосередній близькості, не

здійснює негативний вплив на розміщення проектного об’єкту.

На території проектування детального плану об’єкти культурної

спадщини не виявлені.

Територія має сформовані елементи інженерного забезпечення, мережі

водопостачання, водовідведення, електроенергії .

На території, що розглядається, є можливість збільшити площу забудови

та ділянки, одночасно забезпечивши раціональне землекористування. 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:
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- в межах території детального плану можливо передбачити розміщення

магазину;

- на території є зелені насадження які необхідно максимально зберегти;

- об'єкти культурної спадщини та землі історико-культурного

призначення не виявлені;

- 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

житлової забудови.

На момент проектування ДПТ територія використовується не раціонально,

є можливість розмістити магазин замість ТС.

Ділянка ТС межує з земельною ділянкою комунальної власності з

кадастровим номером 7110500000:02:003:0194 під існуючим магазином,

землями загального користування вулиць та поруч з присадибною ділянкою

приватної власності з кадастровим номером 7110500000:02:003:0319

(черезсмужно).

На  території  опрацювання  ДПТ об’єкти культурної спадщини не

виявлені.

По території розробки ДПТ проходять магістральні мережі

електропостачання, водопостачання, каналізації, газопостачання, які в

подальшому можливо використовувати для підключення. Підключення
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проектних будівель до інженерних мереж здійснювати згідно до технічних

умов відповідних служб.

Територія опрацювання знаходиться в районі зі сформованою вуличною

мережею.

Доступ до будівлі, що пропонується ДПТ для будівництва магазину,

здійснюється з існуючих вулиць В’ячеслава Чорновола та Незалежності.

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 (КВФПТ 10101.0).

Будівлю планується побудувати одноповерхову площею 75 м2 на

проектній ділянці площею 136 м2 без врахування площі для під’їзду та

паркування (ділянка 2 в межах вулиці 129 м2).

В межах земельної ділянки передбачено наступні види використання

території:

- територія для розміщення будівлі;

- 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 проектної будівлі з вул. Незалежності.
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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.

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;

- обов'язкове проведення заходів щодо належного утримання та

експлуатації об'єктів інфраструктури.

Режим забудови території передбачає використання її для розміщення

будинків торгівлі.

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).
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Переважний вид використання – вид використання, що відповідає переліку

дозволених видів для конкретної територіальної зони і не потребує спеціального

дозволу. Зокрема, це розміщення житлових будинків.

Супутній вид використання території – використання, що відповідає

переліку переважаючих і супутніх видів використання та містобудівній

документації. Зокрема це: для будинків торгівлі, 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

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 території опрацьовано земельну ділянку 0,5 га для розміщення магазину

«Шини-диски» зблокованого з існуючим магазином «Декор». Виходячи із

прийнятого планувального рішення, діючих норм та правил прийняті наступні

показники проектованого об’єкту:

- площа земельної ділянки - 136+129= 265 кв.м

- орієнтовна площа проектної забудови - 75 кв.м

- площа проїзду для обслуговування - 140 кв.м
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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 6 м, один поверх;

- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 50%

- 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).

- 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 висота забудови – 6м;

- при подальшому проектуванні забезпечити нормативну площу

протипожежного відсіку та нормативні розриви до інженерних мереж;

- здійснення благоустрою, озеленення, забезпечення зовнішнім

освітленням. Покриття тротуарів – тротуарна плитка ФЕМ, 1-2 місця для

тимчасових автостоянок – асфальтобетон. Заїзд-виїзд на парковку на відстані

30 м від перехрестя.

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;

- раціональне використання території кварталу забудови
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- взаємоув’язки планувальної структури проекту з планувальною

структурою існуючих територій та з врахуванням генерального плану

м. Сміла, виконаних УДНДІПМ „ДІПРОМІСТО»  1992р.

- 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.

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

проектованою будівлею, даним детальним планом території віднесена до

житлової багатоквартирної забудови.

Розділ 10. Житловий фонд та розселення.

Згідно з розробленим детальним планом на території опрацювання

створення додаткових об’єктів житлового фонду та розселення не

передбачається.
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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 з твердим

покриттям з вул. Незалежності. Озеленення території існуюче.

Зупинка громадського транспорту знаходиться в радіусі пішохідної

доступності на відстані 200м.

Для магазину запроектовано влаштування стоянки автотранспорту в

кількості 1-2 місця.

Схемою організації руху передбачається рух легкового та вантажного

автотранспорту.

Розділ 13.  Інженерне забезпечення території, розміщення
магістральних інженерних мереж та споруд.

Водопостачання

Проектна будівля забезпечується водопостачанням. 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.

Проектна будівля забезпечується центральною каналізацією.

Відведення поверхневих стоків.

Відведення поверхневих стоків з проектованої території, враховуючи

рельєф місцевості, передбачається здійснити відкритим.

Санітарна очистка.
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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 відповідної угоди із СКП «Комунальник» на офіційне місце їх утилізації.

Теплопостачання

Теплопостачання об’єкту електричне.

Газопостачання

Не передбачене.

Електропостачання

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 відповідно до п 15.2.3;

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

- поверхневе водовідведення.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою, 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 тротуару та заїзду на парковку за 30м від перехрестя

- влаштування парковки;

- влаштування зовнішнього освітлення;

- влаштування поверхневого водовідведення з території.

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 магазину повинна бути належним чином благоустроєна та

освітлена.

Замощення вулиць та проїздів – асфальтобетон, пішохідної частини –

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

Заходи цивільної оборони при проектуванні Детального плану території

передбачені у мінімально необхідному для забезпечення цивільного захисту

населення обсязі.

Розділ 18.  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 19.  Основні техніко-економічні показники проекту

- площа земельної ділянки - 136+129= 265 кв.м

- орієнтовна площа проектної забудови - 75 кв.м

площа проїзду для обслуговування - 140 кв.м

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при

розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та робочого

проекту будівництва об’єкту.

Розділ 20. Порядок затвердження детального плану території

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

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


