
 
Зміст пояснювальної записки : 
 
1. Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ) 

Підстава для розроблення детального плану території. 
 

2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов. 
 
3. Стисла історична довідка. 
 
4. Оцінка існуючої ситуації 
- стан навколишнього середовища; 
- використання території; 

- характеристика будівель; 
- характеристика об‘єктів культурної спадщини та земель історико-культурного призначення; 
- характеристика інженерного обладнання; 
- характеристика транспорту; 
- характеристика озеленення і благоустрою; 
- характеристика планувальних обмежень; 

 

5.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях 
та за рахунок реконструкції, структура забудови. 
 
6. Характеристика видів використання території. 

 
7. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, передбачених для перспективної  

містобудівної діяльності. 
 

8. Переважні , супутні і допустимі види використання територій , містобудівні умови і обмеження 
(уточнення). 

 
9. Основні принципи планувально-просторової організації території. 

 

10.   Житловий фонд та розселення. 
 
11.   Система  обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування. 

 
12.   Вулична мережа та транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів, 
розміщення гаражів і автостоянок. 

 
13. Інженерне забезпечення території, розміщення інженерних мереж та споруд. 
 
14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.     
      Заходи цивільної оборони. 
 
15. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

 
16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 
 
17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років. 
  
18. Перелік вихідних даних. 

 

19. Основні техніко-економічні показники ДПТ. 
 
Додатки та документи.  
 

 

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ) 

 
Пояснювальна записка – 1 том. 
Графічні матеріали – 7 аркушів 
 
 

 
 

 



Склад графічних матеріалів: 
 
1.Схема розташування території в структурі населеного пункту. М 1: 5 000 
 

2. План існуючого стану території  суміщений зі  схемою планувальних обмежень та опорним планом. 
М  1:1000. 

 
3. Проектний план М  1:1000 
 
4. Схема організації руху транспорту і пішоходів. М   1:1 000 та кресленням поперечних профілів 
вулиць М 1;200. 
 
5. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:1 000 

 
6. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:1 000  
 
 
 
 

 

 
ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ. (ПЕРЕДМОВА). 
 

Детальний план території індустріального парку «Яричів»  на території Старояричівської 
сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янко-Бузького району Львівської області 
розроблений  на замовлення  Кам’янко-Бузької районної ради  згідно  Розпорядження Кам’янко-

Бузької РДА  №538/02-08/16 від 16 листопада 2016 року.  
 

 Детальний план території визначає: 
1) принципи планувально-просторової організації забудови; 
2) регулювання забудови; 
3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних 

ділянок, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами; 

4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення 
містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території; 

5) потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; 

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; 
7) черговість та обсяги інженерної підготовки території; 
8) систему інженерних мереж; 

9) порядок організації транспортного і пішохідного руху; 
  10) порядок комплексного благоустрою та озеленення. 
 

      В проекті опрацьовано планувальне рішення щодо планувальної організації та розвитку , 
містобудівного використання та забудови території площею  близько 21,0 га.   Розрахунковий термін 
реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років. 
 

      В проекті враховані основні рішення  Схеми генплану с. Старий Яричів , що була розроблена  ДП 
«Львівський Промбудпроект». 
 
       Проект розроблений у відповідності з  Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ДБН 360-92** ‘‘ Планування і забудова міських і сільських поселень ‘‘, ДСП -173 
«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001»Вулиці 

та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94   «Планування і забудова сільських поселень», ДСТУ-Н 

Б Б.1.1-8:2009  «Настанова щодо складу , змісту , порядку розроблення, погодження та затвердження 
детального плану території». 
 
 

2. СТИЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ. 

 

2.1. Кліматичні умови  
 

Територія села характеризується помірно теплим, вологим кліматом з помірно-холодною зимою і 
нежарким літом. Тип клімату, в основному, визначається дією морських мас повітря, які приходять з 
заходу і приносять багато вологи. 

Середньорічна кількість опадів, підрахована за даними багаторічних досліджень, дорівнює 782-798 

мм . З них 72% приходиться на теплий період року. Кількість опадів перевищує величину випаровування. 

Коефіцієнт зволоження території складає 1,1. 



Середньорічна температура повітря становить 7,7-7,9°. Середньомісячна температура повітря в 
січні місяці дорівнює - 4,1° в липні +18,3°. По даних багаторічних досліджень в окремі періоди 
спостерігались різкі похолодання до - 35°С і підвищення температури до 37°С.  

В зимовий період формується більш-менш стійке снігове покриття. Тривалість його становить від 

1,5 до 2,5 місяців. Початок зими - 25-30 листопада. Весна починається 4-11 березня. 
Відносна вологість повітря в середньому змінюється від 0,72 до 0,88. Більші середньомісячні 

значення /0,84-0,88/ спостерігаються в зимовий період /листопад-лютий/, менші /0,72-0,77/ в теплі 
місяці /травень-липень/. 

Швидкість вітру в районі незначна. Її середньомісячний показник по багаторічних спостереженнях 
коливається від 3,0 до 5,0 м/сек. 

В місті нараховується лише 50 сонячних днів в році і майже 150 похмурих, останні з мінливою 
хмарністю. 

Глибина промерзання ґрунтів залежить від багатьох факторів. Максимальне її значення досягає 82 

см. 
      

 
2.2. Загальна характеристика території населеного пункту та його соціально-

економічні умови.  
 

 Село Старий Яричів Кам’янко-Бузького району Львівської області розташоване   за 15 км на 

північний схід від обласного центру -  м. Львова. Зв’язок з обласним центром здійснюється 
автодорогою міжнародного значення Київ-Чоп.  Село розташоване  на відносно рівнинній території та 
межує із селами Новий Яричів, Запитів. 

Територія села  в існуючих межах становить 210 га. Населення села  на даний час становить 
близько 1746 мешканців. Густота населення 831,43 осіб/км² 

Село  забудовано переважно житловою забудовою , яка складається із виключно садибної  

житлової забудови  поверховістю 1-2 поверхів.  
         

2.3. Географічно-геологічні умови 
 
Рельєф території відносно рівний з невеликими ярами з пологими схилами. Загальний ухил поверхні 

землі – з заходу на схід. Абсолютні відмітки поверхні землі проектованої території коливаються від 244-
238м. 

В  геоморфологічному  відношенні  територія  села  знаходиться  на  території Львівського  плато. У 
цілому   Львівське  плато  має  пластовий тип  рельєфу, який  дещо  порушують давні плоскодонні 

лощини.  
 Гідрогеологічні умови території характеризується наявністю наступних водоносних горизонтів: 

водоносний горизонт четвертинних відкладів – підземні води зустрічаються в пісках, супісках на  
глибині 1,0-3,0м, використовується місцевим населенням за допомогою колодязів, дебіти  

колодязів коливаються від 0,02 до 0,3 м³/год.; водоносний горизонт неогенових відкладів – підземні 
води пристосовані до прошарків пісковиків та пісків в неогенових глинах та суглинках: дебіти 
свердловин коливаються від 1 до 7м³/год;  водоносний горизонт верхньокрейдових відкладів-підземні 
води пристосовані до тріщинуватих зон в мергелях. Різна ступінь тріщинуватості мергелів обумовлює 
різну їх водонасиченість. Підземні води першого від поверхні землі водоносного горизонту 
(четвертинного) зустрічаються на глибині 20-18м в вапняках з пісками та мергелях тріщинуватих 
обумовлює різну їх водонасиченість. Глибина залягання підземних вод досягає до 120м. Дебіти 

свердловин коливаються в широких границях – від 2,5 до 11,0 м³/год. Глибина залягання покрівлі 
водовміщаючих порід 50-68м. Води – напірні, висота напору 8-19м. 

    Сейсмічність району -  6 балів. 
 
3. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА. 

 

Згадується 14 січня 1465 року в книгах галицького суду. 

У податковому реєстрі 1515 року повідомляється про неможливість отримання податків з села 
через зруйнування волохами і татарами. 

Село засноване у 1563 році. Його назва пішла від ярів які були на території цього села. 

15 грудня 2007 року помер найстарший на той час житель планети — мешканець села 117-
літній Григорій Дмитрович Нестор. 

  
 
  



4. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. 
 

- стан навколишнього середовища. 
 
Стан навколишнього середовища території проектування можна оцінити як задовільний. 

Територія знаходиться поза санітарно-захисними зонами виробництв, не містить об‘єктів 
промислового призначення , які можуть здійснювати негативний вплив на екологічну ситуацію 
сельбищної території.  
  

- використання території; 
 
Територія, на яку розробляється проект  ДПТ знаходиться в західній частині села , поза існуючими 

межами і займає площу близько 21,0 га. 
  
Територія детального плану  обмежена наступним чином:  
- із заходу та півночі – меліоративними каналами та ґрунтовими проїздами; 
- із сходу – землями сільськогосподарського призначення; 
- із півдня – автодорогою міжнародного значення Київ-Чоп; 
 

 

Термін реалізації детального плану території – 15 років. 
Термін реалізації першої черги ДПТ – 5 років. 
На даний час територія  ДПТ використовується для ведення сільськогосподарської діяльності.  
 

Найбільшу частину території ДПТ займають землі для ведення сільськогосподарської 

діяльності.  
 

-  характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу). 
 
Забудова на території детального плану відсутня. 
 

- характеристика об’єктів культурної спадщини та земель історико-культурного 

призначення;. 
 

Об‘єкти культурної спадщини на території проектування відсутні. 
 

- характеристика інженерного обладнання. 
 

Квартали прилеглої забудови підключені до електричних мереж та телефонних ліній. 

Каналізування прилеглої забудови відсутнє. 
Згідно топопідоснови М 1:1000 та натурних обстежень з півночі на південь по ділянці 

проходить газопровід середнього тиску. На півночі, підні, та заході знаходяться відкриті 
меліоративні канали. На півдні проходять кабельні лінії зв’язку.  

 
 

- характеристика транспорту.  
 
 

Вулична мережа відсутня, проїзд до території сільськогосподарського призначення здійснюється 
ґрунтовими проїздами. Громадський транспорт представлений маршрутними автобусами міжміського 
сполучення. Доступ до території ДПТ на даний час здійснюється автодорогою міжнародного значення 
Київ-Чоп. 

 
- характеристика озеленення і благоустрою. 

 
Територія , яка передбачається для містобудівного освоєння здебільшого вільна від цінних 

зелених насаджень та в даний момент незагосподарьована. Переважно використовується під городи 
або жодним чином не використовується. 

. 

 
- планувальні обмеження. 

 
Планувальними обмеження на території ДПТ є :  

- смуга відводу автодороги; 
- охоронна зона відкритих каналів (згідно генерального плану); 

- санітарно – захисні та охоронні зони інженерних мереж ( газопровід середнього тиску – 4м,); 
 
Планування території індустріального парку здійснюється у існуючих межах землевідводів  

 
 



5. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ПО ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ 
НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ. 

 
Територія ДПТ за своїм функціональним призначенням вирішується як полі-функціональна 

територія індустріального парку . 
Умовно території можна розподілити на три функціональні зони:  

- територія торгівельно-логістичного комплексу, яка включає в себе будівлю складу, підсобні 
приміщення (майстерня, склад МТЗ, КПП тощо) та стоянку вантажного транспорту на 
110машиномісць; 

- територія офісно-виробничо-складських тип 1  споруд – ділянки характерні відкритим 
доступом для легкового транспорту, включають в себе технологічні майданчики. 

-  територія офісно-виробничо-складських тип 2 споруд – автономні ділянки, кожна з яких 
включає розвантажувальні зони, гостьові паркінги легкового гостьового транспорту та інші 

технологічні майданчики ; 
- територія офісного центру;  

 Проектована забудова розташовується на вільних територіях, призначених для ведення 
сільськогосподарської діяльності. 

Також в межах проектованої ділянки розташовуються території інженерної інфраструктури 
(КТП,ГРП, очисні споруди тощо) та майданчики збору твердих побутових відходів. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ  
 

Крім територій індустріального парку в проекті передбачено резервування територій   
природоохоронного призначення, санітарно – захисні озеленені території об‘єктів та споруд,  озеленені 
території, пожежні водойми. 
 

7.  ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, В Т.Ч. СОЦІАЛЬНОЇ І ІНЖЕНЕРНО - 
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. 

 
Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для  будівництва 

індустріального парку. Такий комплекс є соціально необхідним району об‘єктом , а його розташування 
за межею населеного пункту поруч з  трасою міжнародного значення є оптимальним з містобудівної 

точки зору. 
Дані в ДПТ показники є розрахунковими і можуть бути уточнені, з метою забезпечення більш 

комфортних умов праці, проживання та проведення дозвілля. Також дані показники можуть бути змінені 

при реальному проектуванні забудови і визначенні кінцевих площ і параметрів будівель. 

Для перспективної містобудівної діяльності передбачені території, зарезервовані для 
трасування проїздів, території вздовж вулиць , де передбачені водовідвідні канави   зокрема: 

- території для розміщення об‘єктів інженерної інфраструктури – газопроводу середнього тиску, 
каналу закритого типу , тощо. 
Дані території не підлягають зміні цільового призначення під розміщення об'єктів іншого 

призначення. 
 
8. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ  ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ 

УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ (УТОЧНЕННЯ)  

 
Переважний вид використання складські території.  
На території проектування передбачається розташування: 
- Споруди торгівельно-логістичного комплексу 
- територія офісно-виробничо-складських споруд (проект); 

- території інженерної інфраструктури;  
 

Гранична поверховість проектованої забудови - 8 поверхів.  
 

9. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ. 
 
Проектне рішення детального плану  території  базоване на : 
- врахуванні існуючого рельєфу місцевості; 

- врахуванні сформованої структури незабудованих земельних ділянок; 
- взаємозв’язки планувальної структури проектованої території з планувальною структурою 

генерального плану села; 
- побажаннях та вимогах замовника, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад 

під час роботи на проектом. 
Обмеженнями при розплануванні мережі проїздів, є врахування структури земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування проектованих споруд. 

 

 
 



10.  ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ. 
 

В межах території детального плану житлова забудова відсутня та не передбачається. 
 

11. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ. 
 

Забезпечення побутових потреб працівників індустріального парку буде відбуватись локально, 
площі та потужності побутових приміщень визначаються на наступних стадіях проектування. 

 
 
12. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА , ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ 

ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І 
АВТОСТОЯНОК. 

 
Територією проектованого індустріального парку передбачено трасування мережі проїздів, з 

врахування руху вантажного та обслуговуючого транспорту. Трасування вулиць і доріг на території 
проектування  непередбачено. Передбачається рух громадського транспорту що забезпечує добирання 
працівників та відвідувачів. 

 

Зберігання гостьового вантажного автотранспорту передбачено у відкритих 

вантажних стоянках місткістю 110, 27 та 49 одиниць вантажної техніки.  
Ширина дорожнього полотна проїздів становить – 6;7 та 9м. 

 
Зміна цільового призначення земельних ділянок, що перебувають у приватній 

власності , здійснюється у межах їх землевідводів за винятком тих частин ділянок , що 
попадають у смуги відводу автодороги. Дані частини земельних ділянок вилучаються для 

влаштування нормативних профілів згідно діючого законодавства. 
 
 

13. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД. 
 

Даний розділ проекту розроблений на основі архітектурно-планувального розділу. 
У процесі розроблення використовувались наступні нормативні документи: 

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських населених 
пунктів»; 

- ДБН Б 2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень»; 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання»; 
- ДБН В 2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»; 

- ДБН Б-1.1-4-2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження 
містобудівного обґрунтування». 

У зв’язку з додатковими навантаженнями на інженерно-транспортну інфраструктуру населеного 
пункту, забудовникам необхідно передбачити кошти на її розвиток, згідно чинного законодавства.  

 
Водопостачання 
 

Розділ по водопостачанню і каналізації розроблений на основі:  
- генерального плану; 
- відповідних розділів ДБН 360-92** , ДБН Б.2.4-1-94, ДБН Б.2.4-4-97,                       СНиП 

2.04.02-84, СНиП 2.04-03-85. 
 

Водопостачання об’єкту передбачається від існуючого водопроводу с. Старий Яричів. Для 

безперервного водопостачання підприємств передбачається  свердловина з насосним 

обладнанням. 
Згідно з гідрогеологічним висновком водопостачання для обслуговування нежитлових 

будівель та споруд може бути здійснене від свердловини, облаштованої на четвертинний водоносний 
горизонт, глибиною 23-25 м, розташованої в північній частині ділянки. Для свердловини є можливість 
організації зони санітарної охорони.  

Перший пояс (пояс суворого режиму) організовується з метою усунення можливості випадкового 

або свідомого забруднення води в місці розташування водозабірних і водопровідних споруд. 
Враховуючи природну захищеність водоносного горизонту (наявність у крівлі водоносного горизонту 
товщі слабо водопроникних порід) у відповідності до СНиП 2.04.02-84 п.10.12 перший пояс ЗСО може 
бути встановлений розміром 15х15 м. 

Другий пояс ЗСО служить для захисту свердловини і водоносного горизонту від хімічного і 
бактеріологічного забруднення. Його розміри,  згідно з розрахунком, становлять: довжина вверх за 
потоком 61 м, вниз за потоком – 55 м, загальна довжина – 116 м, ширина – 116 м.  

Третій пояс призначений для захисту свердловини і водоносного горизонту від хімічного 

забруднення і встановлюється, згідно з розрахунком, довжиною вверх за потоком 296 м, вниз за 
потоком – 197 м, загальною довжиною 493 м, шириною 482 м.  



Визначення витрати води по обєкту на господарсько-питні потреби здійснюється на 
наступних стадіях проектування згідно   ДБН Б.2.4-1-94  “ Планування і забудова сільських поселень ”.   

Водопровідна мережа проектується з поліетиленових водопровідних труб по ДСТУ 
Б.В.2.7-151/2008. 

 
Детальна розробка системи водопостачання виконується в наступних стадіях 

проектування. 
 
Каналізація 
 
На території передбачається відведення побутових стічних вод та дощових вод.  
Відведення побутових стоків підприємств планується на очисні споруди, які розташовані 

нижче по рельєфу від водозабірної свердловини, за межами другого поясу ЗСО. 

 Після очисних споруд очищені стоки скидаються в  існуючу канаву .      
Відведення дощових та талих вод з території об’єкту проектування здійснюється мережами 

дощової каналізації. Для очищення дощових вод від нафтопродуктів передбачається встановлення 
сепаратора нафтопродуктів, нижче по рельєфу від водозабірної свердловини і за межами другого поясу 
ЗСО.  Очищені дощові води можуть використовуватись для поливу, зрошення   або скидаються 
в  існуючу канаву .     

Витрата стічних вод  приймається за витратою водоспоживання.  

Мережі побутової та дощової каналізації виконується з пластикових двошарових труб Е2 
по ДСТУ Б.В.2.5-2005. 
  

Газопостачання 
 

 Розділ газопостачання індустріального парку в с. Старий Яричів Кам’янко-Бузького 

району Львівської області розроблений відповідно до діючих нормативних документів: ДБН В.2-5-20-
2001 “Газопостачання”, ДБН В.2-5-41-2009 "Газопроводи з поліетиленових труб", ВБН-СПП-46-1-94, 

ДБН А.2.2-3-2004 “Склад і порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної 
документації для будівництва”-  Київ 2004р.,”Правил безпеки систем газопостачання України”- 
затверджені наказом “Держнаглядохоронпраці” від 1.01.97 р. №254, зареєстровані міністерством 
юстиції України від 15.05.98 р.№318/2758, рекомендації по зварці поліетиленових труб при будівництві 
газопроводів – РСН 358-91. 

Газопостачання проектованих складів індустріального парку передбачається від існуючого 

газопроводу середнього тиску. 
Підтримання тиску природного газу  на заданому рівні  передбачається в шафовому 

газорегуляторному пункті типу ШГРП. 

          Комерційний вузол обліку природного газу для визначення витрат для індустріального 
парку передбачається на газопроводі середнього тиску в  ШГРП. 

 Газопровід середнього тиску передбачається із поліетиленових труб ПЕ80 для подачі горючих 
газів і з’єднувальні деталі вітчизняного та зарубіжного виробництва. Труби ПЕ80 для подачі горючих 
газів з твердого поліетилену високої щільності виготовлені за ДСТУ Б В.2.7-73-98 і відповідають 
вимогам ISO 4437. 

Фасонні частини передбачаються литі заводського виготовлення. 

ТЕХНІКО-ЕКНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
 

Витрата природнього газу:  

- годинна витрата, нм3/год 600,1 

- річна витрата, тис.нм3/рік 2071,42 

Довжина газопроводу с/т, пм 1,0 

Кількість ГРП, шт. 1 

  

Більш детальні проектні рішення та розрахунки будуть визначені на наступних стадіях 
проектування.    

Газомонтажні роботи виконувати у відповідності з ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання”, 
„Правил безпеки систем газопостачання України” спеціалізованими БМО і після закінчення монтажних 
робіт і пневмовипробувань здати газопровід  і обладнання в експлуатацію комісії з участю 
представників ПАТ „Львівгаз”. 
 

Теплопостачання 
 
В проектованій забудові передбачається опалення індивідуальними засобами та вирішується на 

наступних стадіях проектування.   

 
 



 
 
Електропостачання 
 

Електропостачання Індустріального парку «Яричів» на території Старояричівської сільської ради 
(за межами населеного пункту) Кам’янко-Бузького району Львівської області, передбачається від 

існуючих мереж 10 кВ, по ІІ категорії надійності електропостачання. Точки приєднання КЛ 10 кВ до 
джерел електропостачання визначаються на наступних стадіях проектування.  

 

Найменування споживача Одинична 
розрахункова 

потужність (кВт) 

К-ть Коеф. 
одночас-

ності 

Розрахункова 
потужність (кВт) 

1. Офісно-виробничо-складські 
споруди (400 м2) 

40 13 0.8 416 

2. Офісно-виробничо-складські  
споруди (650 м2) 

25 14 0.7 252 

3. Виробничо-складські споруди 
(1200 м2) 

400 5 0.85 1700 

4. Насосні установки 
водопостачання та каналізації 

30 2 1 30 

5. Зовнішнє освітлення 10 - 1 10 

На шинах  РП-0,4  :    2400 

6. Комплекс складських споруд 1200 1 1200 1200 

На шинах  РП-0,4  :    2400 

Всього:    3600 

Річне електроспоживання індустріального парку складатиме 9000 тис. кВт*год. 
 Фактична розрахункова потужність та річне електроспоживання залежатиме від характеру 

виробництва, потужносте технологічного обладнання та ступеню електрифікації виробничих процесів і буде 
уточнюватись на наступних стадіях проектування. 

Електропостачання насосної станції пожежогасіння виконується від проектованої ТП2 двома 
кабельними  лініями 0,4 кВ із встановленим на вводі пристрою автоматичного вводу резервного 
живлення. 

Основними споживачами електричної енергії є: 
- технологічне обладнання; 

- обладнання загально-обмінної вентиляції та кондиціонування; 

- зовнішнє та внутрішнє електричне освітлення; 
- господарсько-питні насоси; 
- адміністративно-побутові споживачі. 
 Категорія надійності електропостачання основних споживачів – ІІ, окрім насосної станції 

пожежогасіння, пристроїв пожежної сигналізації та аварійного освітлення, які відносяться до І категорії. 
Електропостачання кожної проектованої ТП виконується по КЛ-10кВ. Кожна КЛ-10кВ повинна 

витримувати повне розрахункове навантаження.  
Розподілення електроенергії від трансформаторних підстанцій до основних будівель та споруд 

виконується в кабельній каналізації з ПНД труб, прокладеній на глибині не менше 1,0 м від поверхні. 
Кабельні колодязі встановлюються через кожні 50м, а також в місцях повороту траси. Для кожної 
окремої будівлі, блоку необхідно встановити ввідно-розподільчий пристрій (ВРП) в електрощитових або 
інших приміщеннях. 

Облік електроенергії передбачається виконати на вводах кожного ВРП. Лічильники 
передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для можливості влаштування 
автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) згідно технічних умов ПАТ 
«Львівобленерго». 

Зовнішнє освітлення проїздів проектується світильниками з натрієвими лампами потужністю 
150Вт, які установлюються на опорах. Територія кожної ділянки освітлюється за допомогою прожекторів 
потужністю 250 Вт та світильників зовнішнього освітлення встановлених на опорах. Освітленість 

території прийняти згідно ДБН В.2.5-28-2006. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в 
автоматичному та дистанційному режимі від фотореле зі щита зовнішнього освітлення та від ВРП. 

Блискавкозахист будівель та споруд виконується згідно вимог ДСТУ Б В.2.5-38-2008. 
Для захисного заземлення передбачається влаштування контурів заземлення. Ці контури 

заземлення об’єднуються між собою. Опір розтіканню струму в заземлюючому пристрої повинен 
відповідати вимогам ПУЕ. 

 

 
Санітарна очистка. 
Відповідно з генеральним планом передбачається шляхом організованого збору та вивезенням 

на сміттєзвалище. 
На території індустріального парку передбачені місця для збору ТПВ. Побутові відходи 

вивозяться з кварталу спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із спеціалізованою 

організацією на місце їх утилізації. Очистка стічних вод та каналізаційних відходів відбувається на 
очисних спорудах.  



14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, ВИКОРИСТАННЯ 
ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ. 

 
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого 

використання та планувальної організації території, включені: 
- вертикальне планування території; 

- поверхневе водовідведення; 
План організації рельєфу розроблений на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталями 

через 0,5 м. На плані приведені напрямки і величини проектованих ухилів проїздів а також проектовані 
та існуючі відмітки по осі проїзної частини проїздів. Проектовані поздовжні ухили відповідають 
нормативам. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною 
системою (кюветами та лотками) з влаштуванням містків або труб на пересіченнях з 

вулицями і проїздами. З прибордюрних лотків вода відводиться канавами (лотками) в 
проектовану самопливну ливневу каналізацію.  Конструктивні характеристики канав або 
лотків необхідно розраховувати та підбирати з умов забезпечення нерозмиваючих 
швидкостей протікання вод.  

Існуючий меліоративний канал, що розташований в східній частині території 
детального плану, пропонується перекласти і влаштувати канал закритого типу згідно 

технічних умов. 

 
 Принципове та важливе значення має збереження та утримання у належному стані 
меліоративних каналів , оскільки вони виконують роль основної системи водовідведення  з 
прилеглих територій. 
 

Для захисту від підтоплення окремих ділянок, з можливим високим стоянням ґрунтових вод 

пропонується здійснити комплекс заходів: 
- підсипка мінеральним ґрунтом місць проектованої забудови; 
- додаткова гідроізоляція підземних частин будинків і споруд, влаштування пристінних дренажів; 
- влаштування додаткових водовідвідних лотків (каналів); 
- ліквідація безстічних територій для пониження рівня ґрунтових вод. 
 
Для забезпечення цивільного захисту населення кварталу проектування передбачено ряд 

наступних заходів: 
 

А) Укриття людей 

 Передбачається пристосування споруд подвійного призначення, а саме: наземні, або підземні 
споруди що можуть бути використані за основним функціональним призначенням і для захисту людей 
та найпростіші укриття - цокольні або підвальні приміщення, що знижують комбіноване ураження людей 

від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій в проектованій забудові в межах ДПТ відповідно до 
вимог ДБН В.1.2-4-2006, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту 
України.       Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення (приведення у 
готовність) передбачити 24 години. Проектом ДПТ передбачено підвальні приміщення в кожному 
будинку у випадку надзвичайних ситуацій . Дані приміщення можуть бути пристосовані і 
використовуватись як найпростіші укриття населення. Площі підвальних приміщень які можуть бути 
пристосовані для укриття визначається з розрахунку не менше 2 кв.м. на робітника.  

У випадку відсутності в проектованій забудові підвальних приміщень, які можна пристосувати під 
місце укриття на території ділянки на відстані не менше 10 м від споруд на території без твердого 
покриття споруджуються найпростіші укриття – щілини. 

Шляхи та місця евакуації та система оповіщення населення плануються на весь населений пункт у 
відповідному розділі ІТЗ ЦЗ генерального плану населеного пункту. 

 

Б) Оповіщення людей 

Система оповіщення населення у містобудівній документації передбачається під час розроблення 
розділу ІТЗ ЦЗ генерального плану населеного пункту. 

Оповіщення людей здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту Львівської області та 
шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу. 

 
В) Протипожежне водопостачання 

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до СниП 
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При проектуванні водопроводу по 
вулицях в межах ДПТ передбачити, що проектований водопровід повинен бути закільцьований та 
містити пожежні гідранти з нормованим кроком; 

Зовнішнє пожежогасіння передбачається від двох пожежних водойм. Наповнення водойми 

здійснюється від питного водопроводу та свердловини.  

Вода з пожежної водойми  пожежними насосами, встановленими в насосній станції, 

подається в пожежний водопровід з установкою на ньому пожежних гідрантів (вздовж 

автомобільних доріг). 

Детальна розробка проекту пожежогасіння в наступних стадіях проектування . 



 
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. Даний розділ виконується разом з 

розробленням нового генерального плану населеного пункту або після нього.  Рішення ІТЗ ЦЗ для 
даної території будуть розроблені у складі 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 детальному плані згідно завдання , погодженого Головним 
управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області не 
розробляється 

 
15.  КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН. 

 
При проектуванні території ДПТ  передбачається здійснення комплексного озеленення та 

благоустрою  територій в межах охоронних зон інженерних мереж, та територій  межах смуги відводу 
автодороги. 

 
16.  МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів , що можуть здійснювати 
негативний вплив на умови навколишніх територій.  Територія  забудови повинна буди належним чином 
благоустроєна та освітлена. Замощення проїздів асфальтобетон. 

 
17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.  

 

Розрахунковий термін реалізації ДПТ  відповідає розрахунковому терміну генерального плану 
населеного пункту .   

У випадку змін у черговості будівництва , пов‘язаних із відсутністю фінансування, інвестицій, 
нововиявленими обставинами, що ускладнюють будівництво, тощо частина рішень по реалізації ДПТ 
можуть бути реалізовані після завершення розрахункового терміну ДПТ. 

На етап від 3 до 7 років передбачається будівництво торгово-побутового комплексу, орієнтовно 50% 
житлової забудови і будівництво вуличної мережі та інженерної інфраструктури.  

Протягом розрахункового терміну ДПТ може бути здійснена реконструкція прилеглих житлових 
будинків, благоустрій та завершення будівництва житла.  

 

 
 

18. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ.  

 
1. Розпорядження Кам’янко-Бузької РДА  №538/02-08/16 від 16«листопада» 2016р. 
2. Договір №021/11-2016 від 16«листопада» 2016р 
3. Завдання на розроблення ДПТ. 

4. Генеральний план села Старий Яричів,  розроблений  ДП «Львіський Промбудпроект». 
5. Геодезичне знімання М 1:1000; 

6. Натурні обстеження та фото фіксація території , виконана в ході роботи над проектом у 
2016 році. 

 

  



 

19. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ  
 

 
Назва показників 

 

 
Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 
3 

років до 
7 

років 

Етап від 15 років 
до 20 років 

Територія     

Територія в межах проекту 
у тому числі: 

га / % 21,0/100 21,0/100 21,0/100 

- житлова забудова 
  у тому числі: 

» -/-- -/-- -/-- 

а) квартали садибної забудови (включно з 
майданчиками та мікрорайонним озелененням) 

» -/-- -/-- -/-- 

б) квартали багатоквартирної забудови 
( з урахуванням гуртожитків) 

 
» 

- - - 

- ділянки установ і підприємств обслуговування ( крім 
підприємств і установ мікрорайонного значення) 

 
» 

- - - 

- зелені насадження ( крім зелених насаджень 
мікрорайонного значення) 

 
» 

-/-- -/-- -/-- 

- вулиці, площі ( крім вулиць мікрорайонного значення) » -/-- -/-- -/-- 

Території ( ділянки ) забудови іншого призначення 
(ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, 
оздоровчої тощо) 

 
» 

- -   - 

- інші території (в тому числі городи та ОСГ) » 21,0/100 21,0/100 21,0/100 

Населення     

Чисельність населення (100% - в садибній забудові) тис. осіб - - - 

Щільність населення (100% - в садибній забудові) люд./га - -  - 

Житловий фонд     

Житловий фонд (100% - в садибній забудові) тис. м2 
загальної 

площі 

- - - 

Середня житлова забезпеченість  
(100% - в садибній забудові) 

м2/люд - 
 

- - 

Вибуття з житлового фонду 
 

тис. м2 загал. 
площі 

- - - 

Житлове будівництво, всього: » - - - 

- садибна забудова (одноквартирна забудова) 
 

тис. м2/ 
будинків 

- - - 

Вулична мережа і транспорт     

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього 
(існуюча, будівництво)     
у тому числі: 

км 0.867 0.867 
 

0.867 

- магістральні вулиці  загальноміського значення » - - - 

- магістральні вулиці районного значення » - - - 

Кількість транспортних розв`язок у різних рівнях од. - - - 

Кількість підземних та надземних пішохідних переходів » - - - 

Щільність вулично-дорожньої мережі, всього:   
у тому числі: 
 

км/км2 27 27 27 

Щільність мережі наземного громадського транспорту 
(по осях вулиць)  

км/км2 - - - 

Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів маш.-місць - - - 

Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів » - - - 

Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) 
зберігання легкових автомобілів 
 

маш.-місць - - -- 



 
Назва показників 

 

 
Одиниця 
виміру 

Значення показників 

Існуючий 
стан 

Етап від 
3 

років до 
7 

років 

Етап від 15 років 
до 20 років 

Інженерне обладнання     

Водопостачання    200 200 

Водоспоживання, всього тис.м3/ добу - 200 200 

Каналізація     

Сумарний об`єм стічних вод » - 200 200 

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт - 3,6 3,6 

у тому числі на комунально-побутові послуги » - 3,6 3,6 

Кількість квартир, що обладнані електроплитами од. - - - 

Газопостачання     

Витрати газу всього тис.м3/ рік - 2071,42 2071,42 

- у тому числі на комунально-побутові послуги » - 100 100 

Протяжність газових мереж (будівництво) км - 1 1 

Теплопостачання   - - 

Споживання сумарне Гкал/год - - - 

Протяжність мереж (будівництво, перекладання) км 0,28 12 12 

Інженерна підготовка та благоустрій     

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної 
підготовки з різних причин 

га / % до тер. - - - 

Протяжність закритих водостоків км - - - 

Охорона навколишнього середовища  - - - 

Санітарно-захисні зони, всього га 0,028 0,028 0,028 

- у тому числі озеленені » 0,018 0,075 0,075 

Орієнтована вартість будівництва  (в цінах 2015р.)   1034,7 1034,7 

Загальна вартість житлово-цивільного 
будівництва,   у тому числі: 

млн. грн. - 1014 1014 

- житлове » - - - 

- установи та підприємства обслуговування » - 1014 1014 

Вулично-дорожня мережа та пасажирський 
транспорт,    у тому числі: 

» - - - 

- вулично-дорожня мережа, всього »  - - 

- автомобільні тунелі млн. грн. - - - 

- транспортні розв`язки в різних рівнях » - -  

- автостоянки і гаражі » - - - 

Інженерне обладнання, всього   :       у тому числі: »  - - 

- водопостачання » - 3,3 3,3 

- каналізація » - 1,9 1,9 

- електропостачання » - 8,5 8,5 

- зв`язок і сигналізація » - - - 

- газопостачання » - 5,5 5,5 

- теплопостачання » - - - 

- інженерна підготовка » - - - 

- дощова каналізація » - 1,5 1,5 

 
 

 



ПРИМІТКА: 
 
Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19)  у складі 

ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб. Даний проект землеустрою та проекти землеустрою щодо відведення окремих 
земельних ділянок розробляються землевпорядною організацією на основі затвердженого 

детального плану території. 
 
Графічні матеріали Детального плану території виконані у державній системі координат 

1963 року та можуть бути переведені у систему УСК-2000 спеціалізованою землевпорядною 
організацією при переведенні земельних та містобудівних кадастрів у дану систему. 

     Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план території 
підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено 

постановою Кабінету міністрів України. 
Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його   

розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих друкованих  засобах  масової 
інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу,  крім частини,  що  
належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  В матеріалах даного 
ДПТ зазначена інформація відсутня. 

     Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення  детального  

плану  території  протягом 10 днів з дня його затвердження.  
     Детальний план території  розглядається  і  затверджується виконавчим органом  сільської,  
селищної,  міської  ради  протягом 30 днів з дня його  подання,  а  за  відсутності  затвердженого  в 
установленому  цим  Законом  порядку  плану  зонування території – відповідно місцевою радою. 

 
           Детальний план території не підлягає експертизі. 

 
 

 
 

ТИПОВІ  РЕКОМЕНДОВАНІ ВИМОГИ 
до забудови садибної земельної ділянки 

 

(для використання при оформленні та наданні  будівельного паспорту забудови 
земельних ділянок , визначених даним ДПТ  для забудови та розташованих в межах 

території ДПТ) 

 
 

                       ВИМОГИ  
                    до забудови земельної ділянки  

 
 

Містобудівні та планувальні вимоги та обмеження: 
 
1) граничнодопустима висота будівлі 30м  (до гребня даху); 
2) відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних  

ліній та ліній регулювання забудови по лінії регулювання забудови; 
3) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який  проектується, до меж земельної ділянки 

згідно проектних рішень ДПТ; 
4) мінімально   допустимі   відстані   від   об'єкта,    який проектується, до існуючих будинків та 

споруд згідно проектних рішень ДПТ але не менше протипожежних розривів; 

5) тип огорожі  плити залізобетонні 3х6м; 
6) відстань від об'єкта, який проектується, до вулиць (доріг) 

згідно проектних рішень ДПТ по лінії забудови; 
7) інженерне   забезпечення   об'єкта   будівництва  (у  разі  
наявності технічних умов) згідно технічних умов 

8) інші  вимоги  та  обмеження використання земельної ділянки (сейсмонебезпечні  території,  
підроблювані,  карстонебезпечні  та підтоплювані  території,  ґрунти:  насипні,  намивні,  зсувні,  що  
просідають та набухають, ділянки у районах морської абразії) ------------- 
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Містобудівні умови та обмеження  

забудови земельної ділянки  
 

 
Територія Старояричівської сільської ради (за межею населеного пункту) 

Львівської області; 
        (адреса або місце розташування земельної ділянки)  

 
 

     Загальні дані:  

 
1. Назва об'єкта будівництва:  Розроблення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок з ведення особистого селянського господарства на землі з 
розміщення та експлуатації об'єктів промисловості, складського господарства, транспорту 
та зв'язку - "Індустріального парку Яричів" на території Старояричівської сільської ради (за 
межами населеного пункту) Кам'янко-Бузького району Львівської області; 

 

2. Інформація про замовника: Кам’янко-Бузька районна рада ;  
 

3. Наміри забудови:  Будівництво індустріального парку; 
 

4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта:   Територія Старояричівської сільської 
ради (за межею населеного пункту) Львівської області; 

 
5.Документ,  що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою: Відомості 

з державного реєстру речових прав на нерухоме майно  

  6. Площа земельної ділянки  21,0 га  
 

7. Цільове призначення земельної ділянки:   землі розміщення та експлуатації об'єктів 
промисловості, складського господарства, транспорту та зв'язку. 

 
 

  8. Посилання  на містобудівну документацію:  генеральний план населеного пункту,  план 
зонування,  детальний план  території  та рішення про їх затвердження (у разі наявності): 
Генеральний план села Старий Яричів. 

 

     9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування 
індустріального парку;  
 

 
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва: 

 
 Площа ділянки – 21,0 га;  

- площа забудови ділянки -  60,1 тис м.кв.; 
- площа замощення –  129,9 тис. м.кв.  
- площа озеленення – 16,5тис м.кв  
- умовна висота будівлі – до 20 м.  
- гранична висота будівлі – 30 (відносно поверхні землі, в місці найбільшого перепаду 

висот). 
 

Дані показники є орієнтовними і можуть бути уточнені на наступних стадіях 
проектування. 

 
 

    Містобудівні умови та обмеження:  
 

 
     1. Гранично допустима висота будівель: – 30(відносно землі, в місці найбільшого 

перепаду висот);  
 

     2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки : до 40 % ;  
 

     3. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови) ---;  

 
     4. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання 

забудови: згідно проектних рішень ДПТ 



 
 
     5. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони 

охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  

інші  охоронювані зони): смуги відводу автодороги, охоронні зони інженерних мереж. 
 

     6. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до інших будинків та 
споруд: не менше 8 м для дотримання пожежних розривів.  

 
     7. Охоронювані зони інженерних комунікацій: згідно ДБН 360-92**;  
 

     8. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   
будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": виконати 

інженерно-геологічні вишукування;  
 

     9. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):   
- Тип мощення: проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка; 
- тротуари - бетонна бруківка; 
- автостоянки - асфальтобетон або газонна решітка (екопокриття); 

-  Організація під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування 

автомашин - вказано на схемі. 
- Забезпечити не менше 25% озеленення земельної ділянки. 
 
 
     10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
Передбачити під‘їзди та підходи до будівель, можливості проїзду пожежних машин;  

 
     11. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:  

згідно зміни №4 до ДБН 360-92** та рішень відповідного ДПТ. 
 
     12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає ;  

 
 

 
 
 

 
 
 

 __________________________                ______________________  
 (ініціали та прізвище керівника                         (підпис, дата)  
 органу містобудування  та архітектури)  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ГРАФІЧНА    ЧАСТИНА 

 
 

 
 

 
 


