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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

«обмежений вул. Центральна, вул. Набережна та вул. Патріотична в с. Пухівка

Броварського району Київської област розроблено на підставі:

-Рішення Зазимської сільської ради Броварського району Київської області про

розроблення детального плану території

від 24 грудня 2020 року №291-03 позачергової-VIIІ

-Рішення про внесення змін до "рішення Зазимської сільської ради Броварського району

Київської області про розроблення детального плану територі

від 24 грудня 2020  року №291-03 позачергової-VIIІ" від 30 вересня 2021 року №2113-20

позачергової-VIII

-Рішення Зазимської сільської ради Броварського району Київської області про

розроблення детального плану території

від 28 травня 2021 року №1316-12 позачергової-VIIІ

-Рішення Зазимської сільської ради Броварського району Київської області про

розроблення детального плану території

від 28 травня 2021 року №1317-12 позачергової-VIIІ

-Завдання на розроблення детального плану території.

Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і

стандартами.

Детальний план виконано в системі координат УСК-2000; на топографічній підоснові М

1:500.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

«Порядок розроблення містобудівної документації», затверджений Наказом Мінрегіонбуду

України № 290 від 16.11.2011 р.;

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

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».

Умовні позначення витримані згідно нормативного документа:

ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів

містобудівноїдокументації».

Містобудівні рішення відповідають нормативним документам:

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
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ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території».

Вимоги техногенної та пожежної безпеки витримано згідно НПА:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». Загальні вимоги;

НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Інженерне забезпечення території розраховувалось і проектувалось згідно:

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

ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

ПУЕ-2016 «Правила улаштування електроустановок»;

ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного

призначення»;

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій.

Проектування».

Мета розроблення детального плану:

уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової

композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного

пункту;

формування принципів планувальної організації забудови;

встановлення ліній регулювання забудови;

визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними

будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

визначення містобудівних умов та обмежень;

визначення потреб у підприємстві обслуговування, місце його розташування;

забезпечення комплексності забудови території.

Детальний план території складається із графічних та текстових матеріалів.

Детальний план території не підлягає експертизі.
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2. ГЕОГРАФІЧНІ, КЛІМАТИЧНІ ТА ПРИРОДНІ УМОВИ.

ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ.

2.1 Місцезнаходження території.

Територія площею 35.8653 га, для якої розробляється даний детальний

план (далі – «ділянка проектування»), розташована в с. Пухівка, в межах Зазимської

територіальної громади Броварського району Київської області, по автошляху

Т 1008 — автомобільний шлях територіального значення в Київській та Чернігівській

областях. Проходить територією Броварського та Козелецького районів. Загальна

довжина — 87,4 км. (Пролягає через населені пункти

Погреби, Зазим'я, Пухівка, Рожни, Літки, Літочки, Крехаїв, Євминка, Остер, Пархимів,

Котів, Савинка, Димерка).

На території проектування розміщується на земельні ділянки приватної та комунальної

власності, найбільші з них:

- Кадастровий номер:3221286801:01:033:0049

Тип власності: Комунальна власність

Цільове призначення: 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель

громадської забудови для будівництва та обслуговування інших будівель громадської

забудови

Площа: 17.4707 га

- Кадастровий номер:3221286801:01:092:0021

Тип власності: Комунальна власність

Цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для

будівництва торгівельного комплексу

Площа: 1.2 га

- Кадастровий номер:3221286801:01:033:0041

Тип власності: Комунальна власність

Цільове призначення: 03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів

культурно-просвітницького обслуговування для будівництва будинку культури

Площа: 1.0294 га

- Кадастровий номер:3221286801:01:033:0048

Тип власності: Комунальна власність

Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного

житлового будинку під будівництво двох багатоквартирних будинків

Площа: 0.98 га
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Теритрія проектування знаходиться в історичному та географічному центрі с. Пухівка в

пішій доступності р. Десна.

2.2 Кліматичні умови.

Клімат області помірно-континентальний, з досить теплим літом та порівняно м’якою

зимою та доброю зволоженістю. Середні температури січня змінюються з заходу на схід від

-4,5, -5 °С до -7, -8 °С. Середні температури липня змінюються відповідно

від +17 до +19,5 °С. Але в окремі роки температура значно відхиляється від вказаних

величин. Абсолютний температурний максимум +39°С, а мінімум -33°С. Безморозний

період триває 160—180 днів. В окремі роки бувають сильні морози. Тривалість періоду зі

стійким сніговим покривом 95-105 днів. Щодо поліської частини області, слід відмітити,

зокрема, що клімат тут більш континентальний, якщо порівнювати з іншими районами

Полісся України. Період вегетації (кількість днів з температурою понад 15°) становить

105-110 днів. Переважають західні вітри, що приносять 550-600 мм опадів за рік. Найменше

опадів буває зимою (січень-лютий), найбільше їх припадає на червень-серпень.

2.3 Природно-кліматичні умови

За архітектурно кліматичним районуванням України, територія с. Пухівка, для якої

розробляється ДПТ знаходиться у північно-західному кліматичному районі(І район).

За фізико-географічним зонуванням України с. Пухівка, для якої розробляється ДПТ

розташована зоні мішаних кліматичної зони ІІ, яка є сприятливою для всіх видів

будівництва.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженернобудівельних

умов територія проектування, в цілому, належить до територій із сприятливими

кліматичними умовами.

2.4 Рельєф.

Рельєф ділянки проектування упорядкований і характеризується незначним перепадом

абсолютних відміток.

У геоморфологічному відношенні ділянка розташована в зоні Придніпровської терасної

рівнини в межах Дніпровсько-Донецької западини придніпровської терасної рівнини.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним ухилом в західному напрямку (в бік руху течії р.

Десна).
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2.5 Ґрунти, гідрогеологічні умови, сейсмічність.

Територія, для якої розробляється детальний план має сприятливі для будівництва умови.

Згідно з натурними обстеженнями та результатами геологічних вишукувань на території с.

Пухівка, виявлені наступні фактори:

-ґрунти, які вимагають улаштування складних штучних (палевих) основ і фундаментів у

зв`язку з наявністю просідаючих грунтів;

-ґрунти мають Тип І та ІІ за класифікацією щодо просідання яких відбувається від ваги

ґрунту, що лежить вище, у нижній частині просідної товщі, а за наявності зовнішнього

навантаження - у межах зони, що деформується.

Більш точна характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов можна буде отримати після

здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки при обємному

проектуванні. Проведення такого обстеження є обов’язковою передумовою для здійснення

будівництва.
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3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ: СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА,

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, ХАРАКТЕРИСТИКА  (ЗА ВИДАМИ.Ю

ПОВЕРХОВІСТЮ, ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ) БУДІВЕЛЬ, ОБЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ

СПАДЩИНИ, ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,

ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ, ТРАНСПОРТУ, ОЗЕЛЕНЕННЯ І

БЛАГОУСТРОЮ, ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ.

3.1 Стан навколишнього середовища озелененя і благоустрою.

Територія, для якої розробляється детальний план, розташована поруч з прибережними

територіями р. ДЕСНА. Ділянка проектування відносто спокійний рельєф. Частина

території знаходиться в низині де можливе підтоплення. Решта території розташована на

природній рівнині, але нижче нівня  автошляху Т 1008  і представляє собою відносно рівну

поверхню. Ця частина території частково являє собою пустирем. На території ДРТ, є вже

побудовані міліораційні канали, які слугують дренажними озерами. Стан водойм

задовільний, вода не застоюється. територія має хорошу аерацію потоків повітря з р. Десна,

що позначається на відносно благополучному екологічному стані території.

Територія функціонуючої частини "громадського центру" має зелені насадження, які

представлені багаторічними деревами і чагарниками. Територія ДПТ і його розташування в

стуктурі села відіграє важливу роль в екосистемі цього району. Завдяки своєму

розташуванню та прилеглій інфраструктурі ця територія є найперспективнішим

рекреаційним місцем відпочинку та спорту мешканців села.

Оточуючі територію детального плану ділянки – баз відпочинку, дачних поселень та

спортивного стадіону, мають завдяки цій території високий рівень озеленення. Стан

зелених насаджень задовільний.

Територія ДПТ переважно вільна від забудови і не має значних масивів зелених насаджень.

Частина цієї території зайнята автостоянкою, магазинами та поодинокими садибними

будинками.

3.2 Використання території.

Використання території в межах детального плану відображено на плані існуючого

використання території (арк. 25.08.2021-02-ГП графічної частини), та розподіляється на

декілька видів - території громадської забудови (автостоянки, магазини), території

озеленення загального користування (масив зелених насаджень в північній та центральній

частиді території), території садибної забудови, території які не використовуються.
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При розробці детального плану на територію, обмежену ділянками і вулицями, прийняті

межи проектування, які визначені виходячи з впливу навколишніх територій на проектні

рішення детального плану. В межи проектування включені ділянки території прилеглих

вулиць та деяких ділянок з існуючою забудовою.

Для визначення функціонального призначення території ДПТ та суміжних територій

використовувалися матеріали публічної кадастрової карти України та натурні обстеження.

Детальніше дані з використання території наведені у таблиці 1, з вказанням коду

використання території згідно класифікатора цільового використання земель.

Таблиця 1
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Цільове призначення Кадастровий номер,
Функціональне використання

Площа
земельної
ділянки,
га

01.03 Для ведення особистого селянського
господарства для ведення особистого
селянського господарства

3221286801:01:020:0032
Ділянка вільна від забудови
3221286801:01:020:0035
Ділянка вільна від забудови
3221286801:01:042:0086
Ділянка вільна від забудови
3221286801:01:042:0090
Ділянка вільна від забудови

3221286801:01:020:0043
Ділянка вільна від забудови

3221286801:01:020:0021
Розміщено житловий будинок

3221286801:01:020:0044
Ділянка вільна від забудови
3221286801:01:092:0003
Ділянка вільна від забудови

02.01 Для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) для будівництва
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)

3221286801:01:020:0041
Ділянка вільна від забудови

0.1

0.1

0.1

0.1213

0.1

0.1

0.1

0.1551

0.0903

3221286801:01:020:0018
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0025
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0030
Розміщено житловий будинок

0.1

3221286801:01:020:0034
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0027
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0036
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0037
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:033:0026
Розміщено тимчасову споруду

0.01

15

Арк.
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3221286801:01:020:0029
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0040
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0031
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0026
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0023
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0038
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0028
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0022
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0047
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0049
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0020
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0019
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:020:0050
Розміщено житловий будинок

0.05

3221286801:01:042:0093
Розміщено житловий будинок

0.05

3221286801:01:042:0084
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:042:0085
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:042:0087
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:092:0029
Розміщено житловий будинок

0.05

3221286801:01:092:0028
Розміщено житловий будинок

0.05

3221286801:01:092:0024
Ділянка вільна від забудови

0.1

3221286801:01:092:0027
Розміщено житловий будинок

0.225

3221286801:01:092:0001
Розміщено житловий будинок

0.2346

3221286801:01:092:0007
Розміщено житловий будинок

0.2352

3221286801:01:092:0002
Розміщено житловий будинок

0.2164

3221286801:01:092:0026
Розміщено житловий будинок

0.14

3221286801:01:092:0017
Розміщено житловий будинок

0.0698

3221286801:01:020:0033
Розміщено житловий будинок

0.1 16
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3221286801:01:092:0016
Розміщено житловий будинок

0.0699

3221286801:01:092:0012
Ділянка вільна від забудови

0.126

3221286801:01:092:0005
Розміщено житловий будинок

0.0684

3221286801:01:092:0004
Розміщено житловий будинок

0.0654

3221286801:01:092:0022
Розміщено житловий будинок

0.1323

3221286801:01:092:0008
Розміщено житловий будинок

0.12

3221286801:01:092:0020
Розміщено житловий будинок

0.1542

3221286801:01:092:0019
Розміщено житловий будинок

0.09

3221286801:01:051:0039
Розміщено житловий будинок

0.08

3221286801:01:033:0030
Розміщено житловий будинок

0.064

02.03 Для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку під
будівництво двох багатоквартирних будинків

3221286801:01:033:0048
Ділянка вільна від забудови

0.98

3221286801:01:033:0033
Ділянка вільна від забудови

0.5

3221286801:01:034:0038
Ділянка вільна від забудови

0.1021

3221286801:01:034:0074
Ділянка вільна від забудови

0.111

03.05 Для будівництва та обслуговування
будівель закладів культурно-просвітницького
обслуговування для будівництва будинку
культури

3221286801:01:033:0041
Незавершене будівництво

1.0294

03.07 Для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі під комерційне будівництво

3221286801:01:092:0011
Ділянка вільна від забудови

0.15

3221286801:01:092:0023
Кафе

0.057

3221286801:01:092:0030
Магазин

0.1224

3221286801:01:092:0021
Ділянка вільна від забудови

1.2

3221286801:01:033:0042
Ділянка вільна від забудови

0.04

3221286801:01:033:0024
Ділянка вільна від забудови

0.05

3221286801:01:033:0039
Ділянка вільна від забудови

0.04

3221286801:01:033:0036
Ділянка вільна від забудови

0.04

03.08 Для будівництва та обслуговування
об'єктів туристичної інфраструктури та
закладів громадського харчування Для
будівництва та обслуговування об'єктів
туристичної інфракструктури та закладів
громадського харчування

3221286801:01:033:0027
Ділянка вільна від забудови

0.25

17
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Як видно з аналізу даних землекористування, територія проектування включає в себе:

1. Ділянки в межах території ДПТ використовуються частково:

- вільні території, комунальної власності і які здаються в оренду, ОСГ та під забудову

громадськими будівлями, і на даний час не використовуються.

2. Ділянки в межах проектування фактичного використання:

- Для громадських функцій, властивих центрам, розважальні, громадського харчування,

фізкультури та спорту

3. Ділянки перспективного розвитку, вільні від забудови:

- перспективної багатоквартирної житлової забудови;

- перспективних спортивно-оздоровчих і торгово-розважальних центрів і територій.

Рівень містобудівного освоєння території, що розглядається, незадовільний та не відповідає

її містобудівній цінності. Це в цілому пов'язано зі значними неосвоєними територіальними

ресурсами, недостатньою

податковою базою для поповнення бюджету розвитку села, штучно зниженим

інвестиційним рейтингом.

3.3 Характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель

Згідно класифікатора ДК 018-2000, функціональне використання будівель, розташованих в

межах проектування підрозділяється на декілька видів:

1110.3 Будинки садибного типу

1211.5 Ресторани та бари

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.

2411.1 Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі

Характеристика існуючої забудови за крітеріями:

- гранична поверховість будівель на території ДПТ: 2 пов.

- стан будівель задовільний та хороший

3.4 Характеристика об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного

призначення

В межах проектування та території, для якої розробляється детальний план,

об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення не виявлено.
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3.5 Характеристика інженерного обладнання, транспорту

Інженерні мережі, сучасний стан.

Територія, для якої розробляється детальний план має не повну інженерну інфраструктуру.

Її складові - це коридори інженерних комунікацій.

По вулицям проходять мережі вгазопостачання, електропостачання, зв'язку.

3.6 Транспортне обслуговування. Сучасний стан.

Місцезнаходження території ДПТ характеризується наявністю непогано розвиненої

системи транспортних зв'язків, як для сіл такого типу. Вулиця Центральна, що обмежує

територію ДПТ зі сходу є найважливішими складовими транспортної артерії території ОТГ,

і забезпечують високий рейтинг доступності цієї території для всіх видів автомобільного

транспорту. Вулиці в межах проектування, відповідно до класифікації мають різний статус

і функції.

Автошлях Т 1008 є  вулицею районного значення. В даний час рух транспорту по

автошляху обмежується кільцевими розворотами та пішохідними переходами.

Зараз по автошляху здійснюється інтенсивний рух усіх видів автомобільного транспорту.

- Найближчі зупинки громадського транспорту знаходяться в районі перехрестя з вул.

Центральна та вул. Набережна.

3.7 Характеристика озеленення і благоустрою

На території, для якої розробляється детальний план, в наявності ділянки якісного

благоустрою. В основному, це благоустрій вул. Центральна, який було оновлено шляхом

реконструкції, а також, вул. Набережна, ділянка якої була побудована порівняно

нещодавно. Перехрестя вул Центральна та Набережна має всі необхідні параметри

громадського простору. Крім транзиту пішоходів він виконує функцію зони піших

прогулянок.

Рівень благоустрою освоєної частини громадського центру знаходиться в незадовільному

стані.

Малі архітектурні форми відсутні.

Озеленення в межах ДПТ знаходиться у не задовільному стані. Територія насичена

багаторічними деревами та чагарниками.

3.8 Характеристика планувальних обмежень.

Існуючі планувальні обмеження відображені в графічній частині на основі отриманих

вихідних даних зі схеми планувальних обмежень Генерального плану.

Крім того, до існуючих планувальних обмежень, в результаті уточнення щодо

використання територій та об'єктів, додані обмеження забудови від інженерних

комунікацій, відповідно вимог до графічноїчастини (п.5.1.4, ДБН Б.1.1-14:2012 ).
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4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ,

РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК

РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ

(ПОВЕРХОВІСТЬ, ЩІЛЬНІСТЬ).

Згідно з рішенями Генерального плану с. Пухівка, територія проектування включає в себе

кілька функціональних зон:

- озеленена територія загального користування;

- зона загальноміського центру включає до себе адміністративні, торгові та заклади

харчування

- територія спортивної зони

Основні проектні рішення генерального плану не змінюються планувальною структуруою

території в межах проектування детального плану. Більша частина території передбачена як

територія зелених насаджень загального користування.

Проектними рішеннями детального плану передбачена деталізація та уточнення рішень

Генерального плану с. Пухівка.

Зміни у функціональному використанні територій заплановано в частині існуючих ділянок

садибної забудови, які знаходяться в приватній власності.

Розміщення будівель багатоквартирної забудови.

Основними рішеннями детального плану визначені параметри забудови території з

урахуванням дотримання основних принципів формування центральної частини міста.

Передбачена забудова ділянок комунальної власності багатоквартирної забудови.

Забудова вирішена у вигляді комплексу багатосекційного житлового будинку 3-4 поверхів,

з можливістю розміщення в першому поверсі об'єктів громадського призначення. Загальна

площа складає орієнтовно 15800м2 вище рівня 0.000 та 4500 м2 нижче рівня 0.000.

До складу об'єктів громадського призначення що можуть розміститись на першому та

цокольному поверхах входять;

магазини продовольчих товарів повсякденного попиту, магазини непродовольчих

товарів, бутиків – одягу, взуття, аксесуарів, підприємства громадського

харчування, виставкові галереї, приміщення для проведення семінарів і конференцій,

офісно-адміністративні приміщення центри каворкінга, салон краси, аптеки. Входи в ці

об'єкти орієнтовані на вулиці і забезпечені під'їздом особистого автотранспорту. Також, на

першому поверсі можливе розташування невеликого дитячого дошкільного закладу. При

розміщенні дитячих садків враховані норми інсоляції та вимог ДБН В.2.2-4: 2018 «Заклади

дошкільної освіти. Будинки і споруди». Входи в дошкільні установи орієнтовані на
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 дворовий простір. Для визначення кількості жителів враховано те, що квартал житлової

забудови, що проектується, не включає в себе повний (мікрорайонний) комплекс

обслуговування і, при площі ділянки (нетто) прийнята гранична щільність

населення – 429 люд/га за умови розміщення 3-4 пов забудови. Щільність житлового фонду

нетто розраховується для земельної ділянки окремого житлового будинку або житлової

групи з прибудинковими територіями без урахування площі території для постійного

зберігання автомобілів та майданчику для вигулу домашніх тварин. Площа ділянки (нетто)

при сумарній площі двох ділянок 1.5085 га без урахуванням можливості часткового

розміщення місць постійного зберігання автомобілів на сусідніх з ділянкою паркінгах,

Кількість мешканців складає 647 осіб.

Кількість мешканців складає, яка запроектована 1.5085 га, визначена виходячи з кількості

проживаючих людей на цій території 15085/23.3 (м2 площі/1особу)=647 зосіб.

Враховуючи наявність вертикальних комунікацій (ліфти, позаквартирні коридори), для

визначення загальної площі квартир приймається коефіцієнт 0,87. Загальна площа квартир

комплексу складе 0,87х15800 = 13 746м2

Кількість квартир приймається, виходячи з 3 осіб/1 кв= 647/3=216 квартир.

Формування планувальної структури території нової забудови.

Для формування планувальної структури кварталу нової забудови необхідно дотримати

баланс території з урахуванням сучасних нормативних вимог. Основні вимоги щодо

планування території - це створення комфортного середовища життєдіяльності та

проживання, в якій враховані потреби в зручних пішохідних зв'язках і під'їздах транспорту,

в майданчиках відпочинку, ігор, фізкультури і спорту, місцях для паркування велосипедів,

місцях паркування автомобілів на гостьових автостоянках, і автостоянках для постійного

зберігання, майданчиках збору побутових відходів, озеленення прибудинкових територій.

Розрахунок потреби в майданчиках для мешканців житлових будинків
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Нормативна потреба
на 1 людину- м2/люд

Розрахунковий показник
площі майданчику, м2

Найменування майданчику

0,7 453Для ігор детей дошкільного
і молодшого шкільного віку

0,2 130Для відпочинку дорослого
населення

0,2 130Для занять фізкультурою
(для прибудинкових територій
житлових кварталів з неповним
комплексом обслуговування)

0,07 для наземного способу 46Для збирання побутових
відходів
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Розрахунок потреби в місцях тимчасового та постійного зберігання автомобілів.

Розрахунок необхідної потреби в машино місцях для мешканців житлових будинків

виконується виходячи з кількості квартир різних типів, а також визначення типу житлової

забудови.

Склад і кількість квартир житлової частини комплексу, згідно з аналогом місцевого

забудовника:

- однокімнатних -108;

- двокімнатних - 65;

- трикімнатних - 43;

Загальна кількість квартир-216.

Місця тимчасового зберігання автомобілів визначаються виходячи з умов забезпечення

цими місцями не менше ніж 15 % розрахункового парку автомобілів, які належать жителям

даного району, мікрорайону.

згідно табл. 10.5 п.10.8.1 ДБН Б.2.2-12-2019 кількість машино-місць для

постійного зберігання автомобілів слід здійснювати з розрахунку:

на двокімнатні і трикімнатні квартири

108х0.50=54м/м,

на однокімнатні квартири

108х0.50х0.5=27м/м,

де 108=65+43 – загальна площа двокімнатних та трикімнатнихквартир в будинку;

108 – загальне число однокімнатних квартир в будинку;

таким чином для постійного зберігання автомобілів жителів житлового будинку потрібно:

54+27=81 машино-місця.

кількість машино-місць для тимчасового зберігання автомобілів (гостьові стоянки) слід

здійснювати з розрахунку :

на двокімнатні і трикімнатні квартири

108х0.15=16м/м,

на однокімнатні квартири

16х0.15х0.5=1.2=4м/м,

де 108=65+43 – загальна площа двокімнатних та трикімнатних квартир в будинку;

108 – загальне число однокімнатних квартир в будинку;

таким чином для тимчасового зберігання автомобілів жителів житлового будинку потрібно:

16+4=20 машино-місць.

Парковки постійного зберігання можливо розмістити в підземному паркінгу будинку.
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Заклади дошкільної освіти

У зв'язку з відсутністю дитячих дошкільних закладів в межах нормативного радіусу

пішохідної досяжночті 300 м, детальним планом передбачено можливість розміщення на 1

поверсі будинку вбудованого дитячого садку.

Розрахунок потреби в місцях закладів дошкільної освіти наведено в таблиці гл.9

пояснювальної записки. При розміщенні і визначенні планувальних показників дитячих

садків враховувалися нормативні вимоги ДБН В.2.2-4: 2018 «Будінки і споруди. Заклади

дошкільної освіти».

Садибна житлова забудова призначається для розташування

одноквартирних житлових будинків до 3 поверхів із земельними ділянками та

одноквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Супутні види використання:

- Допустимі види використання:

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2

автомобілі;

- Окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- Надвірні вбиральні;

Ландшафтний парк.

Пропозиції щодо зонування парку, об`єкти паркової інфраструктури.

Найважливішою частиною території проектування є об`єкт рекреаційної структури

населеного пункту - ландшафтний парк. Площа парку становить 19.3544га. У проектних

рішеннях детального плану передбачено зонування парку.

Основні зони -це:

-зона проведення святкових заходів, яка знаходиться по осі пішохідної алеї, яка є

продовженням осі з вул. Центральна з напряму від с. Рожни;

- ландшафтний парк;

- спортивна зона;

- дитяча зона

- тиха зона

- адміністративно - господарська зона з розміщенням будівлі обслуговування парку.

Нормативна розрахункова кількість відвідувачів парку прийнята з показників максимально

допустимій одночасній кількості відвідувачів для міських парків – 100 осіб/га, та
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 складає 1900 осіб. Потреба в м/місцях автостоянки для відвідувачів парку, з розрахунку 15

машино/місць на 100 одночасних відвідувачів складе 126 м/місць.

Детальним планом передбачено реконструкція та будівництво автостоянок зі збільшенням

місткості до нормативного показника.

Детальним планом запропоновано розміщення будівлі обслуговування парку з туалетами.

Гранична розрахункоува кількість одночасних відвідувачів виходячи з населення села=

1996чол. х 0.15 (для міста) = 299 чол.

Об’єкти ділового, культурного, комерційного використання.

У зв'язку з функціональною насиченістю навколишньої існуючої забудови, до складу цих

об'єктів будуть входити приміщення для різних функцій –це

магазини–одягу, взуття, аксесуарів, виставкові галереї, приміщення для проведення

семінарів і конференцій, офісно-адміністративні приміщення, центри каворкінга, салон

краси, аптеки. Потреба в машино/місцях для відвідувачів цих об`єктів буде розрахована в

подальших стадіях проектування, після уточнення функціонального призначення

вбудованих приміщень. Місця для паркування можливо буде передбачити в паркувальних

кишенях вздовж вулиць.
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ.

1) Зона зелених насаджень загального користування на території проектування:

- відпочинок мешканців села на озеленених територіях;

- проведення масових заходів,

2) Торгівельна зона

3) Зона об`єктів обслуговування населення

4) Адміністративно-побутова

5) Зона під фізкультурно-оздоровчу функцію

6) Житлова зона
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6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, В Т. Ч.

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ-ТРАНСПОРТНОЇ

ІНФРАСТРУКТУРИ, ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.

Для території проектування спеціальних режимів забудови встановлювати не потрібно.

Детальним планом визначені зелені лінії, які закріплюють межі територій зелених

насаджень. Наміри забудови на даній території не суперечать чинній містобудівної

документації. Мета розробки детального плану врахувати інвестиційні наміри та

побажання замовника, додавши житлову функцію з комплексом обслуговування населення.

На території детального плану є території зелених насаджень які при подальшій потребі

можна використати для розміщення обєктів обслуговування населення, до них належать:

критий спортивний комплекс, школа, дитячий садок, заклади харчування, продовольчі

магазини, звязку з чим, до детального плану території треба буде внести зміни, в

залежності від соціальних потреб та інвестиційних можливостей.
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7. ПЕРЕВАЖНІ І СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ

УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ.

Мета розробки даної містобудівної документації полягає в деталізації та визначенні

функцій проектними рішеннями на позначеній детальним планом ділянці дозволених видів

використання території.

Опираючись на ДСТУ Н Б Б.1.1-12:2011 територію проектування умовно можна поділити

на наступні функціональні зони:

Ж-1 – зона садибної житлової забудови.

Зона індивідуальної житлової забудови виділена для забезпечення правових умов

формування житлових районів низької щільності забудови – окремо стоячих житлових

будинків садибного типу і блокованих житлових будинків поверховістю не вище 3-х

поверхів з земельними ділянками, з мінімально дозволеним набором послуг місцевого

значення.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Одноквартирні житлові будинки окремостоячі, з присадибною ділянкою;

- Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою.

Супутні види забудови та іншого використання:

- Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні);

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти

побутового обслуговування;

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Сквери, алеї;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Сади, городи;

- Квітники, палісадники.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів;

- Культові споруди;

- Відділення, дільничні пункти міліції;
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-  Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

- - Об’єкти пожежної охорони;

- - Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

- - Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

- - Гаражі окремостоячі, боксові;

- - Майданчики для вигулу собак;

- - Майданчики для сміттєзбірників;

- - Господарські будівлі на присадибній ділянці;

- - Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу

добросусідства,

- санітарних і пожежних норм;

- - Теплиці, оранжереї.

Ж-3 – зона багатоповерхової квартирної житлової забудови.

Зона багатоквартирної квартирної житлової забудови виділена для забезпечення правових

умов формування кварталів багатоквартирних житлових будинків 3-4 поверхів з середньою

щільністю забудови, а також відповідних об’єктів повсякденного обслуговування місцевого

рівня, некомерційних комунальних підприємств, скверів, ігрових спортивних майданчиків.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові будинки 3- 4 поверхів

Супутні види забудови та іншого використання:

- Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

- Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;

- Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти

побутового обслуговування;

- Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

- Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

- Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

- Сквери, алеї;

- Гостьові (тимчасові) автостоянки;

- Квітники, палісадники;

- Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури.
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Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

- Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

- Позашкільні заклади;

- Культові споруди, каплиці;

- Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих будівлях;

- Офісні приміщення (вбудовані);

- Відділення, дільничні пункти міліції;

- Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

- Відділення банків;

- Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

- Об’єкти пожежної охорони;

- Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

- Майданчики для вигулу собак;

- Майданчики для сміттєзбірників;

Р-3 Території зелених насаджень загального користування

Для території зелених насаджень загального користування в детальному плані передбачено

розширений перелік дозволених видів використання на території проектування. Зона

призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони входять парки,

сквери, бульвари, та інші озеленені території, що активно використовуються населенням

для відпочинку, об'єкти відпочинку, туризму, спортивні та рекреаційні для дітей та

дорослих.

Переважні види використання:

- зелені насадження загального користування: міські парки, у т.ч.

спеціалізовані: спортивні, дитячі, меморіальні, зоологічні, ботанічні, виставкові;

- лісопарки, гідропарки;

- сквери;

- водні поверхні;

- доріжки, велодоріжки, майданчики для відпочинку;

- набережні.

Супутні види використання:

- допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку;
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- ігрові майданчики;

- спортивні майданчики, стадіони,

- пункти прокату ігрового та спортивного інвентарю;

- танцювальні майданчики;

- літні театри, естради;

- комплекси атракціонів;

- некапітальні відкриті заклади громадського харчування;

- пункти надання першої медичної допомоги;

- громадські вбиральні;

- малі архітектурні форми (згідно до переліку МАФ, визначеному Законом

України «Про благоустрій населених пунктів»);

- мережі інженерної інфраструктури, що пов’язані з експлуатацією об’єктів зони.

- Споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування

об’єктів зони.

Г-6-І - торговельна зона

Зона призначена для розташування об’єктів торгівлі (магазинів, торговельних

комплексів), ринкових комплексів. Зону формують території здебільше громадської

забудови, на яких за містобудівною документацією розміщуються торговельні заклади та

інші об’єкт обслуговування населення.

Переважні види використання:

- магазини, торговельні та ринкові комплекси;

- розважальні комплекси;

- виставкові комплекси;

- торговельно-розважальні комплекси ;

- спортивні, спортивно-розважальні комплекси;

- готелі, центри обслуговування туристів;

- адміністративні споруди, офіси, організації управління;

- фінансові установи;

- юридичні установи;

- підприємства громадського харчування;

- підприємства побутового обслуговування;

- зелені насадження загального користування (парки, сквери, алеї, бульвари);

- доріжки, велодоріжки, майданчики.
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Супутні види використання:

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для обслуговування

об’єктів зони;

- малі архітектурні форми (згідно до переліку МАФ, визначеному Законом України

«Про благоустрій населених пунктів»);

- громадські вбиральні;

- мережі інженерної інфраструктури, що пов’язані з експлуатацією об’єктів зони.

Містобудівні умови і обмеження

Для територіій, на яких будуть реалізовуватися проектні рішення детального плану
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Найменування параметру
містобудівних умов

Значення параметру,
опис параметру

Переважні, супутні та
допустимі види забудови та
іншого використання
земельних ділянок

 Назва зони: Рекреаційна зона озеленених
територій загального
користування

Гранично допустима висота
будівель

12м

Максимально допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

5%

 Відстані від об’єктів, які
проектується, до меж червоних
ліній та ліній регулювання
забудови:

6 м

Планувальні обмеження (зони
охорони пам’ яток культурної
спадщини, зони
охоронюваного ландшафту,
межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги,
санітарно-захис

Санітарно-захисна зона
насосної зливової
каналізації-15м

Мінімально допустимі відстані
від об’єктів, які проектуються,
до існуючих будинків та
споруд

8м

Охоронні зони інженерних
комунікацій

Газопровід середнього
тиску -4м(до
фундаментів будівель і
споруд);

ЛеЕП 10 кВ -10м

Мережа господарсько
питного водопроводу5м (до
фундаментів
будівель і споруд)

Переважні види використання:
- зелені насадження
загального користування:
міські парки, у т.ч.
спеціалізовані: спортивні,
дитячі, меморіальні, зоологічні,
ботанічні, виставкові;
- лісопарки, гідропарки;
- сквери;
- водні поверхні;
- доріжки, велодоріжки,
майданчики для відпочинку;
- набережні.
Супутні види використання:
- допоміжні споруди та
інфраструктура для
відпочинку;
- ігрові майданчики;
- спортивні майданчики,
стадіони,
- пункти прокату ігрового
та спортивного інвентарю;
- танцювальні
майданчики;
- літні театри, естради;
- комплекси атракціонів;
- некапітальні відкриті
заклади громадського
харчування;
- пункти надання першої
медичної допомоги;
- громадські вбиральні;
- малі архітектурні форми
(згідно до переліку МАФ,
визначеному Законом
України «Про благоустрій

населених пунктів»);
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Найменування параметру
містобудівних умов

Значення параметру,
опис параметру

Переважні, супутні та
допустимі види забудови та
іншого використання
земельних ділянок

Напірна каналізаційна
мережа-5м (до
фундаментів будівель і
споруд)

Самопливна
каналізаційна мережа-3м
(до фундаментів
будівель і споруд)

Кабелі силові всіх
напруг -1,0 м (до
фундаментів будівель і
споруд)

 Назва зони: Торгівельна зона

Гранично допустима висота
будівель

Максимально допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

Відстані від об’єктів, які
проектується, до меж червоних
ліній та ліній регулювання
забудови:

Планувальні обмеження (зони
охорони пам’ яток культурної
спадщини, зони
охоронюваного ландшафту,
межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги,
санітарно-захис
Мінімально допустимі відстані
від об’єктів, які проектуються,
до існуючих будинків та
споруд

Охоронні зони інженерних
комунікацій

12м

50%

6 м

Санітарно-захисна зона
насосної зливової
каналізації-15м

Зона регулювання
забудови

8м

Газопровід середнього
тиску -4м(до
фундаментів будівель і
споруд);

ЛеЕП 10 кВ -10м

Мережа господарсько
питного водопроводу5м (до
фундаментів
будівель і споруд)

Напірна каналізаційна
мережа-5м (до
фундаментів будівель і
споруд)

- мережі інженерної
інфраструктури, що пов’язані з
експлуатацією об’єктів зони.
- Споруди для
тимчасового зберігання
транспортних засобів, для
обслуговування об’єктів зони.

Переважні види використання:
- магазини, торговельні та

ринкові комплекси;
- розважальні комплекси;
- виставкові комплекси;
- торговельно-розважальні

комплекси ;
- спортивні,

спортивно-розважальні
комплекси;

- готелі, центри
обслуговування туристів;

- адміністративні споруди,
офіси, організації
управління;

- фінансові установи;
- юридичні установи;
- підприємства

громадського
харчування;

- підприємства побутового
обслуговування;

- зелені насадження
загального користування
(парки, сквери, алеї,
бульвари);

- доріжки, велодоріжки,
майданчики.

Супутні види використання:

- споруди для тимчасового
зберігання транспортних
засобів, для
обслуговування об’єктів
зони;

- малі архітектурні форми
(згідно до переліку
МАФ, визначеному
Законом України «Про
благоустрій населених
пунктів»);
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Найменування параметру
містобудівних умов

Значення параметру,
опис параметру

Переважні, супутні та
допустимі види забудови та
іншого використання
земельних ділянок

Самопливна
каналізаційна мережа-3м
(до фундаментів
будівель і споруд)

Кабелі силові всіх
напруг -1,0 м (до
фундаментів будівель і
споруд)

 Назва зони: зона садибної житлової
забудови.

Гранично допустима висота
будівель

Максимально допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

Відстані від об’єктів, які
проектується, до меж червоних
ліній та ліній регулювання
забудови:

Планувальні обмеження (зони
охорони пам’ яток культурної
спадщини, зони
охоронюваного ландшафту,
межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги,
санітарно-захис
Мінімально допустимі відстані
від об’єктів, які проектуються,
до існуючих будинків та
споруд

Охоронні зони інженерних
комунікацій

12м

50%

3 м - житлові вулиці
6 м - магістральні вулиці

Зона регулювання
забудови

8м

Газопровід середнього
тиску -4м(до
фундаментів будівель і
споруд);

ЛеЕП 10 кВ -10м

Мережа господарсько
питного водопроводу5м (до
фундаментів
будівель і споруд)

Самопливна
каналізаційна мережа-3м
(до фундаментів
будівель і споруд)

Кабелі силові всіх
напруг -1,0 м (до
фундаментів будівель і
споруд)

- громадські вбиральні;
- мережі інженерної
інфраструктури, що пов’язані з
експлуатацією об’єктів зони.

Переважні види забудови та

іншого використання

земельних ділянок:

- Одноквартирні житлові
будинки окремостоячі, з
присадибною ділянкою;

- Одноквартирні житлові
будинки зблоковані, з
присадибною ділянкою.

Супутні види забудови та

іншого використання:

- Гаражі, вбудовані в
житлові будинки
(одноквартирні);

- Магазини товарів першої
необхідності, вбудовані і
окремостоячі;

- Заклади громадського
харчування до 25
посадочних місць,
вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;
- Пошивочні

ательє, ремонтні
майстерні побутової
техніки, перукарні, інші
об’єкти побутового
обслуговування;

- Майданчики дитячі,
спортивні, відпочинкові,
господарські;

- Сквери, алеї;
- Гостьові (тимчасові)

автостоянки;
- Сади, городи;
- Квітники, палісадники.

Допустимі види забудови та

іншого використання

земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові
будинки до 4-х поверхів;
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Найменування параметру
містобудівних умов

Значення параметру,
опис параметру

Переважні, супутні та
допустимі види забудови та
іншого використання
земельних ділянок

 Назва зони: зона багатоквартирно житлової
забудови

Гранично допустима висота
будівель

Максимально допустимий
відсоток забудови земельної
ділянки

Відстані від об’єктів, які
проектується, до меж червоних
ліній та ліній регулювання
забудови:

Планувальні обмеження (зони
охорони пам’ яток культурної
спадщини, зони
охоронюваного ландшафту,
межі історичних ареалів,
прибережні захисні смуги,
санітарно-захис
Мінімально допустимі відстані
від об’єктів, які проектуються,
до існуючих будинків та
споруд

Охоронні зони інженерних
комунікацій

12м,
4 пов.

50%

3 м - житлові вулиці
6 м - магістральні вулиці

Зона регулювання
забудови

8м

Газопровід середнього
тиску -4м(до
фундаментів будівель і
споруд);

ЛеЕП 10 кВ -10м

Мережа господарсько
питного водопроводу 5м (до
фундаментів
будівель і споруд)

Самопливна
каналізаційна мережа-3м
(до фундаментів
будівель і споруд)

Кабелі силові всіх
напруг -1,0 м (до
фундаментів будівель і
споруд)

 Вимоги щодо благоустрою Не допускається здійснення
забудови чи встановлення
тимчасових споруд у
внутрішніх дворах будинків.
Забезпечити благоустрій,
озеленення внутрішніх дворів
та
при будинкових територій.
Створення благоустроєних
місць
відпочинку.

Переважні види забудови та

іншого використання

земельних ділянок:

- Багатоквартирні житлові
будинки 3- 4 поверхів

Супутні види забудови та

іншого використання:

- Магазини товарів першої
необхідності, вбудовані і
окремостоячі;

- Заклади громадського
харчування до 25
посадочних місць,
вбудовані і окремостоячі;

- Аптеки;
- Пошивочні

ательє, ремонтні
майстерні побутової
техніки, перукарні, інші
об’єкти побутового
обслуговування;

- Приміщення для
фізкультурно-оздоровчих
занять (вбудовані);

- Приміщення для
культурно-масової
роботи і аматорської
діяльності (вбудовані);

- Майданчики дитячі,
спортивні, відпочинкові,
господарські;

- Сквери, алеї;
- Гостьові (тимчасові)

автостоянки;
- Квітники, палісадники;
- Об’єкти і будівлі

інженерної
інфраструктури.

Допустимі види забудови та

іншого використання

земельних ділянок:

- Спортивні зали, басейни,
площинні спортивні
споруди;

- Клубні установи, центри
дозвілля, танцювальні
зали;

- Позашкільні заклади;
- Культові споруди,

каплиці;
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Найменування параметру
містобудівних умов

Значення параметру,
опис параметру

Переважні, супутні та
допустимі види забудови та
іншого використання
земельних ділянок

Зарезервувати ділянки та
влаштувати
нормативно-необхідну
кількість побутових, дитячих,
спортивних майданчиків для
кварталів забудови.
Рекомендовані рішення:
проїзди - асфальтобетон або
бетонна бруківка;
тротуари - бетонна бруківка
або бруківка з натурального
каменю;
автостоянки - бетонна бруківка
або газонна решітка
(екопокриття);
майданчики - спецпокриття.
Озеленення земельної ділянки
- передбачити озеленення,
посадку квітників, дерев,
тощо.
Елементи благоустрою на
земельній
ділянці –передбачити
влаштування лавок,
зовнішнього освітлення,
смітників,
відповідного обладнання
майданчиків.

Забезпечення умов
транспортно-пішохідного
зв'язку:

Передбачити під‘їзди та
підходи до будівель ,
можливості
проїзду пожежних машин

Вимоги щодо
забезпечення необхідною
кількістю місць
зберігання автотранспорту:

згідно табл. 10.5 п.10.8.1 ДБН
Б.2.2-12-2019

Максимально допустима
щільність населення (для
житлової забудови):

450 люд/1га

- Кафе, їдальні, ресторани
в окремостоячих
будівлях;

- Офісні приміщення
(вбудовані);

- Відділення, дільничні
пункти міліції;

- Поштові
відділення, пункти
телефонного та
телеграфного зв’язку;

- Відділення банків;
- Житлово-експлуатаційні

і аварійно-диспетчерські
служби;

- Об’єкти пожежної
охорони;

- Кіоски, ятки, тимчасові
павільйони роздрібної
торгівлі і обслуговування
населення;

- Майданчики для вигулу
собак;

- Майданчики для
сміттєзбірників;

-
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8. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТЕРИТОРІЇ

При розробленні проектних рішень в детальному плані велика увага приділялася

ландшафтної складової містобудівних умов ділянки. У планувально-просторової організації

території враховані основні візуальні осі і точки сприйняття. Нова висотна забудова

скомпонована виходячи з концепції панорамного сприйняття з вікон житловихприміщень, а

також з необхідності забезпечити візуальні зв'язки між шляхами пересування транспорту

пішоходів з акцентними елементами забудови.

Основні структурні елементи планувальної організації території, це ландшафтний парк,

система пагорбів з акцентним елементом, озелененим бульваром, квартал нової забудови,

який спланований з урахуванням перетікання простору з зеленої зони через спортивну в

житлову.
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9. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНИХ
ОБЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Проектні рішення детального плану території охоплюють чотири функціональні зони.

Згідно з планом з визначеними в детальному плані території зонами , це торгова зона,

рекреаційна зона зелених насаджень загального користування, зона садибної забудови та

зона багатоквартирної забудрви.

При формуванні житлової частини, розрахунку території і кількості мешканців прийнято

рішення про розміщення кварталу з житловою забудовою неповного комплексу

обслуговування, це обгрунтовано розташуванням ділянки нової забудови поблизу

загальноміського центру з існуючим набором функцій з обслуговування населення.

В радіусі пішохідної досяжності розташовані:

- Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів,

- Дитячий садок

- Магазин побутових товарів

- Магазин продовольчих товарів

- Кафе

- Адміністративна будівля

- Супермаркет

- Зупинка громадського транспорту

При розрахунку потреби в місцях дошкільних і шкільних навчальних закладів

використовувалася розрахункові дані наведені в ДБН "Планування та забудова територій".

Кількість проживаючих  дітей 3-5 років включно становить:

733х(38 дітей на 1000 чол) = 28.

Кількість проживаючих  дітей шкільного віку (6-18 років) становить:

733х(135 учнів на 1000 чол) = 99.

Найменування
параметру
містобудівних умов

Одиниця
виміру

Забезпеченість повсякденними
послугами на 1000 люд.

Нормативна
вимога

Кількість

Проектні рішення, заходи
забезпечення

Заклади дошкільної
освіти

Місце 38 на 1000 чол 28 Розміщення в першому поверсі
багатоквартирного будинку, або
в існуючому закладі дошкільної
освіти

Заклади загальної
середньої освіти

Учнів 135 на 1000 чол 99 В існуючому закладі ЗОШ І-ІІІ
ступеню

Приміщення для
фізкультурно-
оздоровчих занять у
житловому кварталі

м2
загальної
площі на 1
тис. осіб

30 30х0.733=21.99 Вбудовані-прибудовані
приміщення до
багатоквартирного будинку або
інших гром. будівель.
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Найменування
параметру
містобудівних умов

Одиниця
виміру

Забезпеченість повсякденними
послугами на 1000 люд.

Нормативна
вимога

Кількість

Проектні рішення, заходи
забезпечення

Спортивні зали
загального
користування,
включаючи
приміщення
реабілітаційного
призначення

40 40х0.733=29.32 Вбудовані-прибудовані
приміщення до
багатоквартирного будинку або
інших гром. будівель.

м2
загальної
площі на 1
тис. осіб

Клубні приміщення
(за місцем
проживання)

60 60х0.733=44 Вбудовані-прибудовані
приміщення до
багатоквартирного будинку або
інших гром. будівель.

Місць
відвідуван-
ня (або м2
площі
підлоги)
на 1 тис.
осіб)

Магазини
продовольчих
товарів

15 15х0.733=11 Оремо стоячі,
вбудовані-прибудовані,
приміщення до
багатоквартирного будинку або
інших гром. будівель.

м2
торговель
ної площі
на 1 тис.
осібМагазини

продовольчих
товарів

20 20х0.733=14.66

Підприємства
харчування (заклади
ресторанного
господарства)

7 7х0.733=5,131Пос. місць
на 1 тис.
осіб

Оремо стоячі,
вбудовані-прибудовані,
приміщення до
багатоквартирного будинку або
інших гром. будівель.
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10. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ,

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ ТА ВЕЛОСИПЕДНИХ

ДОРІЖОК, РОЗМІЩЕННЯ АВТОСТОЯНОК

На території проектування існує сформована мережа вулиць місцевого значення. Територія

проектування потребує реконструкції та покращення існуючої мережі проїздів та

пішохідних проходів. Дане рішення обґрунтоване необхідністю забезпечення під‘їзд

пожежних автомашин та іншої аварійної та спеціальної техніки до всіх будинків території

проектування, необхідністю покращити мережу пішохідного руху і забезпечити скорочення

шляху підходу мешканців до основних об‘єктів обслуговування, при будинкових

майданчиків, зупинок громадського транспорту.

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від

території проектування, і зберігаються в місцях їх сучасного розташування на весь

розрахунковий термін ДПТ.

Додатковою умовою містобудівного освоєння ділянки є забезпечення нормативної

кількості машиномісць для проектованої житлової забудови , а саме:

Потреба в машино-місцях за типами зберігання автомобілів і функціональним

призначенням автостоянок.

Тип зберігання автомобілів, функціональне
призначення.

Потреба згідно розрахунку Проектне рішення

Гостьові автостоянки для нової
багатоквартирної забудови

126 м/м

Розташування в більшої частині
з боку вулиць

Автостоянки постійного зберігання для
мешканців кварталу багатоквартирної забудови

Гостьові автостоянки для відвідувачів
ландшафтного парку

81 м/м

20 м/м

Гостьові автостоянки відвідувачів будівель
торгівлі

Розташування в більшої частині
з боку вулиць, підземний
паркінг, компенсуючі
автостоянки в межах
пішохідної доступності

Розташування в більшої частині
з боку вулиць

Розташування в більшої частині
з боку вулиць

Розраховуються на наступній
стадії проектування

Обслуговування ландшафтного парку передбачено з технічного проїзду для спецтехніки.

Цей проїзд в основний час буде використовуватися як пішохідна алея.

Проїзд відокремлює торгову зону від парку.

Пішохідні зв'язки території передбачені з урахуванням основних центрів тяжіння.

Розміщення нових об'єктів не перешкоджає основним пішохідним шляхам. Планувальна

система пішохідних зв'язків прив’язана до акцентних елементів громадського простору.

Передбачені найкоротші шляхи від зупинок громадського транспорту.
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11. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

Водопостачання:

Існуюче централізоване водопостачання в с. Пухівка відсутнє.

На проектний період проектована та існуюча забудова забезпечується водопостачанням

шляхом підключення до запроектованих водорозподільчих мереж села.

Розрахункові витрати води для проектованого кварталу складають орієнтовно 3.6 м3/місяць

людину; 733х3.6 = 87.96 м3/добу для проектованої забудови.

Разом з тим в проектованій тзабудові слід вжити заходів по встановленню сучасної

водоощадної арматури та енергоощадних систем водоспоживання, що дасть змогу

на 25% зменшити водоспоживання об‘єктів на території в цілому.

На території проектованої житлової забудови повинна бути забезпечена можливість

протипожежного водопостачання.

Каналізування:

Існуюче централізоване водовідведення в с. Пухівка відсутнє.

Даним проектом передбачається провести будівельні роботи по прокладання магістралі

водовідведення до існуючих очисних споруд та будівництво нових КНС.

Водовідведення існуючої та проектованої забудови прийнято по водоспоживанню.

Санітарна очистка:

Санітарне очищення території проектованого кварталу передбачається по

планово-регулярній схемі, з вивозом ТПВ та прибиранням прибудинкової території щодня.

Накопичення ТПВ по проектованому кварталу складає:

для садибної забудови

1.26 кг/день на 1 людину 86х1.26=0.108т/день, або 39,55 т/рік.

для багатоквартирної забудови

0.77 кг/день на 1 людину 647х0.77=0.498т/день, або 181,839 т/рік.

разом: 0.606т/день, або 221,389 т/рік.

Склад і тип контейнерів повинні забезпечувати можливість сортування роздільного збору

сміття.

Для зберігання контейнерів передбачено спеціальний господарський майданчик з

санітарнозахисною зоною – 20 м.

Господарський майданчик необхідно огородити спеціальною сіткою для запобігання

розвіювання легких відходів по території та дашком, територія майданчика повинна бути з

твердого покриття, спланована та від неї повинен бути організований відвід поверхневих

вод.
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Прибирання території передбачається здійснювати силами територіального комунального

підприємства, або ж іншими спеціалізованими службами відповідно до договорів.

Теплопостачання:

Існуюча садибна забудова забезпечена теплопостачанням від власних газових

двохконтурних котлів.

Теплопостачання на проектний період в розрахунковій потребі 5308,38 Гкал/рік

опалювальний період  передбачається здійснювати від індивідуальних двох контурних

котлів або від власних дахових котелень для кожного будинку.

Вид палива котлів визначається техніко економічним обґрунтуванням.

Газопостачання:

Забудова, що знаходиться на території проектованого кварталу забезпечена

централізованим газопостачанням на 100%. Газ використовується для приготування їжі,

підігрів води та для опалення приміщень.

Розрахункова потреба газу складає:

- для приготування їжі і підігріву води 0,0924 млн.м3/рік;

- для опалення 0,5544 млн.м3/рік;

Заживити проектованого споживача можливо до існуючої газорозподільчої мережі

низького тиску.

Для підключення необхідно на наступних етапах проектування отримати технічні умови.

Слід зазначити, що проектом пропонується встановлення в проектованих будинках

сучасних енергоощадних котлів, які в комплексі із терморегулюючими датчиками ,

застосуванням рекуператорів повітря та утепленням будинку із доведенням до

нормативного рівня теплового опору, дозволять зменшити споживання газу орієнтовно на

20-25%.

Електропостачання:

Громадська та житлова забудова проектованого району заживлена до існуючої розподільчої

мережі 0,4 кВ.

Електропостачання проектованого об’єкту, який віднесений до ІІІ категорії надійності

можливо від існуючих ТП 10/0,4 кВ.

Розрахункове електричне навантаження складає:

- при варіанті влаштування в квартирах газових плит, газових котлів - 1759200 кВ/рік

Вибір електрообладнання в квартирах проектованого об’єкту вирішується на

стадії «технікоекономічне обґрунтування» та згідно вимог замовника.
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Для зменшення загального енергоспоживання на перспективу Детальним планом території

передбачається на території кожного об‘єкту розташувати дахові сонячні панелі та сонячні

колектори. Зважаючи на державну політику щодо широкого впровадження та підтримки

альтернативних джерел електроенергії, розвитку відновлюваних екологічно чистих

технологій та ресурсів широке використання сонячних панелей для генерування

електроенергії дозволить на 30% зменшити енергоспоживання на протязі розрахункового

строку детального плану території.

Телефонізація, радіофікація та інтернет.

Розрахунок точок телефонних і радіо абонентів приймався по квартирно.

Система провідного мовлення є необхідною в цілях цивільної оборони населення, оскільки

ДСНС має доступ до сповіщення населення з державного провідного мовлення.

Розрахунок точок підключення до інтернету для громадської забудови приймається

поквартирно і становить – 300 точок., для громадської забудови з розрахунку

систем «Wi-Fi» і орієнтовно складає – 30 точок.
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12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИХ 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.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:500

На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також

проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях

основних перегинів поздовжнього профілю. На ділянках із складеною забудовою збережені

існуючі ухили.

З умов існуючого складного рельєфу та зменшення обсягів земробіт, для окремих проїздів

прийнято максимально допустимі нормативами поздовжні ухили. З метою забезпечення

стабільності схилів в місцях їх можливої підрізки, необхідно влаштувати локальні підпірні

стінки з організацією пристінних дренажів. Детальне трасування, підбір конструкції

підпірних стін та спосіб їх влаштування можливий лише після грунтовних

гідро-геологічних вишукувань та розрахунків на наступній стадії проектування.

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити поєднанням відкритої мереж

дощової каналізації. На ділянках з критичними ухилами, відкрита водовідводна мережа має

бути запроектована із влаштуванням кріплення русла (з використанням збірних лотків,

перепадів, водобійних колодязів тощо).
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13. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Основна мета комплексного благоустрою-це створення комфортного середовища для

жителів села та громади.

Основні рішення по комплексному благоустрою озеленених територій. Територія ДПТ

перебуває у відносно благополучному положенні.

Планується розвивати паркове будівництво. Запроектований парк буде виконано із

зміцненням схилів, буде озеленюватися газонами чагарниками і цінними породами дерев.

Одночасно буде виконуватися покриття пішохідних доріжок та алей.

Прибудинкові території планується озеленити і виконати покриття та обладнання

майданчиків відпочинку. На території зелених насаджень загального користування

передбачено улаштування майданчиків відпочинку. Зелені насадження на цій території

будуть деревами і чагарниками цінних порід.

Однією з важливит територій озеленення є зони формування озеленених територій є зелені

насадження загального та обмеженого користування.

Озелененням передбачено створення захисних посадок по периметру житлового кварталу з

урахуванням забезпечення достатнього провітрювання та інсоляції.

Види насаджень, їх розміщення вибрані з урахуванням існуючої рослинності і

ґрунтово-кліматичних умов за дотриманням садово-паркових вимог.

Для благоустрою відповідної території необхідно виконати декілька видів

озеленення: об’ємне - чагарники, деревні насадження; партерне - газони, квітники. Для

озеленення використати асортимент дерев, чагарників і квітів стійкий для місцевих

кліматичних умов, стійкі до пилу та органічним забрудненням атмосфери. Система зелених

насаджень повинна сприяти захисту території від пилу і впливу шуму.

Існуючі зелені насадження території вздовж вулиць і на внутрішньо квартальної території

зберігаються після детальної інвентаризації. Видалення зелених насаджень може

проводитися лише після отримання документу, який посвідчує право на проведення таких

робіт.

Зелені насадження є елементом об’єктів благоустрою населеного пункту, а тому порядок

їхнього утримання регулюється Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Відповідно до ч. 1 от. 28 цього закону, охороні та відновленню підлягають усі зелені

насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім

зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і

кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. В

протилежному випадку вони також підлягають охороні і видаляються в загальному
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порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства.

За загальним правилом видалення зелених насаджень на території населеного пункту

здійснюється за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

(компетентний орган).

Обладнання майданчиків різного типу приймається відповідно з типовими рішеннями,

затвердженим Держбудом України або по індивідуальним проектам.

Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для інвалідів, треба розміщувати у

одну лінію за межами пішохідної зони. Ці перешкоди треба маркувати, використовуючи

яскраві і контрастні кольори. Оптимальними для маркування є кольори яскраво-жовтий,

яскраво-жовтогарячий, та яскраво-червоний. Рекомендується застосовувати контрастні

сполучення - білий з чорним та білий з червоним у вигляді горизонтальних, вертикальних

та діагональних смуг.
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14. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕНЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОЇ

ТЕРИТОРІЇ

Стан навколишнього середовища проектних територій, яка розглядається, визначається

санітарним станом повітря, води, ґрунту, акустичним режимом, благоустроєм території.

Промислові джерела викидів в атмосферу в межах ділянки відсутні. Лінійним джерелом

викидів в атмосферу є автотранспорт.

Джерелом забруднення ґрунтів ділянки є частково господарсько-побутові відходи. Для

забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов території рекомендується ряд

інженерно-планувальних заходів:- організація нормативних санітарних розривів між

будівлями;- озеленення території;- своєчасне вивезення господарсько-побутових відходів з

наступною їх переробкою. З метою виключення забруднення ґрунтів передбачені заходи

щодо каналізування об’єктів, організації збору дощових і талих вод. Замощення вулиць і

проїздів - асфальтобетон, пішохідні частини - фігурні елементи мощення.

Для мінімізації техногенного навантаження на природне середовище, проектом

передбачаються природоохоронні заходи загального характеру: ретельний благоустрій і

озеленення прилеглої території.

Територія добре провітрюється, отримує достатню сонячну радіацію, захист від вітрів.

Повітряне середовище на території має високу здатність до самоочищення.

До початку проектування обов’язковому порядку необхідно провести лабораторні

дослідження щодо оцінки існуючого санітарно - гігієнічного стану земель, водного й

повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного й радіаційного забруднення

тощо. В разі виявлення порушення концентрації забруднюючих речовин або рівнів

впливу, в проекті передбачити заходи щодо запобігання впливу шкідливих чинників на

здоров’я населення.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, проїздів,

мереж, проведення вертикального планування, використовується для покращення

родючості землі.
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15. ТЕХНОГЕННА ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

При визначенні заходів щодо техногенної безпеки, пов’язаних із запобіганням можливості

виникнення аварій на об’єкті, проектування слід здійснювати з урахуванням вимог Кодексу

цивільного захисту України, Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на

підприємствах, в організаціях, установах та інших нормативних документів.

Необхідність розроблення у проекті розділу щодо інженерно-технічних заходів з

техногенної безпеки визначається у завданні на проектування відповідно до технічних умов

на інженерне забезпечення згідно Закону України «Про регулювання містобудівної

діяльності». Окремі види інженерно - технічних заходів цивільного захисту можуть

міститись у спеціальних державних програмах і розроблятись за окремими вимогами (за

завданням на проектування на наступних стадіях згідно вимог ДБН В. 1.2-4-2019).

Усі будівлі та споруди підлягають обстеженню та паспортизації згідно з нормативними

документами з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації

будівель та споруд.

Пожежна безпека об’єкта забезпечується комплексом проектних рішень, спрямованих на

попередження пожежі, а також створення безпечних умов роботи підприємства, евакуацію

людей і матеріальних цінностей.

З метою забезпечення протипожежної безпеки містобудівною документацією визначено

необхідні заходи, що обов’язкові для врахування при подальшому проектуванні та

експлуатації будівель та споруд:

• протипожежні відстані по відношенню до навколишньої забудови дотримуються ;

• забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в

межах проектування;

• забезпечується можливість проїзду протипожежних машин до усіх об’єктів і

можливість доступу до приміщень з автодрабин чи авто - підйомників;

• проектування проїздів і пішохідних шляхів передбачається в нормативних габаритах,

що забезпечують можливість вільної евакуації;

• проїзди та внутрішньо майданчикові шляхи передбачено з твердим покриття;

- зовнішнє гасіння пожежі передбачено від пожежних гідрантів, встановлених на

кільцевій мережі водогону (діаметром не менше 100мм.) з урахуванням 200м радіусу

обслуговування та прокладання рукавних ліній по дорогах з твердим покриттям у

відповідності до вимог п.12.16, п. 13.3.4 ДБН В 2.5-74:2013.

додержуватись відстаней від найближчих підземних мереж у відповідності до ДБН.
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- У відповідності з будівельними нормами і правилами всі інженерні мережі

(водоводи, каналізаційні, лінії електропередач, газопроводи, лінії зв'язку) необхідно

забезпечити санітарними та охоронними зонами, щоб уникнути пошкоджень, аварій та

інших можливих несправностей та нещасних випадків.

Найближче діюче пожежне депо знаходиться в с. Пухівка.

Відстань проектної території в залежності від напрямку прибуття, що відповідає

нормативному радіусу обслуговування Зкм.

На наступних стадіях проектування слід забезпечити повний обсяг заходів з пожежної

безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.
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16. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Здійснення забудови обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками,

містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами.

Виходячи з вимог Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» з метою організації

комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення громадських та приватних

інтересів, детальним планом розвинуто та уточнено функціональне та цільове

використання території, щодо необхідності організації проведення робіт та спрямування

фінансування на ефективне використання наявної території.

Розроблений детальний план території підлягає громадським слуханням. Порядок

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затверджений

постановою Кабінету Міністрів України.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення завчасно

техногенної безпеки та цивільного захисту населення на території детального плану під час

будівництва нових або реконструкції існуючих будівель та споруд, які можуть бути

віднесені до переліку об’єктів, визначених ПКМУ № 6 від 09.01.2014 року, суб’єктам

господарювання цих об’єктів необхідно передбачити розробку відповідного розділу

інженерно-технічних заходів цивільного захисту на стадії проектування цих об’єктів

будівництва (реконструкції) відповідно до вимог ДСТУ 8773:2018.

Затверджений детальний план є підставою для оформлення вихідних даних на

проектування об’єкту.

Детальний план території не підлягає експертизі. Режим забудови територій, визначених

для містобудівних потреб, обов’язковий для врахування під час розроблення

землевпорядної документації.
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17. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
ТЕРИТОРІЇ

НАЗВА ОБ'ЄКТУ

 житлова забудова у тому числі:

ОДИНИЦІ
 ВИМІРУ

га

а) квартали садибної забудови га

Територія

габ) квартали багатоквартирної забудови (з
урахуванням гуртожитків)

Територія в межах проекту у тому числі: га

існуючий
 стан

етап
від 3 років
до 7 років

етап
від 15 років
до 20 років

Населення

Чисельність населення, всього у тому числі: осіб

- у садибній забудові осіб

- у багатоквартирній забудові
(з урахуванням гуртожитків)

осіб

Щільність населення у тому числі:

 - у садибній забудові люд./га

 у багатоквартирній забудові
(з урахуванням гуртожитків)

люд./га

8.0991

6.5906

1.5085

733

86

647

13

429

35.8653

 громадська забудова га 2.7292

 рекреаційна забудова у тому числі:

а) ландшафтний парк га 10.0780

б) спортивна зона га 6.7053

в) дитяча зона га 1.4682

г) тиха зона га 1.1029

вулиці га 5.6826

19.3544

ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ

Відкриті площинні споруди у житловому
кварталі (мікрорайоні)

га

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих
занять у житловому кварталі (мікрорайоні)

м2 заг.
площі

Магазини м2 торг,
площі

Підприємства громадського харчування місць

2.6735

0

1851

31

Установи та підприємства обслуговування

50

Арк.



Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

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

км

- магістральні вулиці районного значення км

- житлові вулиці км

Відкриті автостоянки для постійного
(тимчасового) зберігання легкових
автомобілів

маш.-
місць

4.4672

0.3690

4.0982

  21
(236)
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