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Ситуаційний план земельної 
ділянки. 

А3 
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2. План існуючого використання 

території. Схем планувальних 

обмежень. 
А3 1:2000 4 

3. Проектний план тариторії з 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1. Підстава  для  розроблення  детального  плану  території  

 

Детальний  план  території  земельної ділянки для розміщення 

індивідуального гаражу Долганом Миколою Миколайовичем в районі 

житлового будинку №13 по вул. Степана Бовкуна в м. Покровськ, Донецької  

області,  розроблений  на  замовлення  виконкому    Покровської   міської   

ради,   згідно   рішення   Покровської   міської   ради №7/41-38 від  

02.10.2017р. 

В  проекті  опрацьовано  планувальне  рішення  використання  та  

забудови земельної ділянки орієнтовною  площею  0,00375 га. Розрахунковий 

термін реалізації ДПТ  –  3 роки. 

Проект  розроблений  у  відповідності  з  Законом  України  «Про  

регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і 

забудова територій",  ДСП  -173  «Державні  санітарні  правила  планування  

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

населених пунктів», ДБН Б.1.1-4:2012 «Склад та зміст детального плану 

території». 

 

2. Стислий  опис  природних,  соціально-економічних                                          

і містобудівних умов 

 

Покровськ —  місто в Україні обласного значення, центр Покровського 

району Донецької області. Населення - 63,4 тис.осіб. Територія міста 

складається з трьох масивів, розділених між собою штучними межами 

(територією об'єктів залізничного транспорту і магістральною автодорогою 

державного значення, що проходить по вул. Захисників України). Житловий 

масив, де передбачається розміщення гаражу, розташований в північній 

частині міста. 



Ділянка,  на  яку  розробляється  ДПТ,  знаходиться  на  території  

земель Покровської  міської  ради  в північній  частині  міста.  Ділянка   

межує : 

  з  півночі –  з землями Покровської  міської ради; 

 

   зі сходу   – з землями Покровської  міської ради; 

 

   з півдня  -- з землями Покровської  міської ради; 

 

    з заходу –  з землями Покровської  міської ради. 

 Основні  фактори  природного  середовища,  які  впливають  на  

вирішення містобудівних завдань, характеризуються такими даними: 

-  кліматичний район                                                                   - ІІ; 

-  розрахункова зимова температура повітря                           -  -23
0С; 

-  вітровий район                                                                          -  III; 

-  нормативно вітровий тиск                                  - 0,30 кПа (30 кгс/м3
); 

-  сніговий район                                                                          -  І; 

-  снігове навантаження                                        - 0,49 кПа (50 кгс/м 
2
); 

-  нормативна глибина промерзання ґрунту                         - 90-120 см; 

-  переважаюче направлення вітрів: влітку – південно-західне, південне; 

взимку – північно-західне і західне. Клімат району помірно-континентальний 

з м'якою   зимою та значною вологістю повітря. 

Землі   не  підтоплювані.  Фізико-геологічні  явища  і  процеси,  

несприятливі  для будівництва, відсутні. 

Категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями – II. 

 

3. Оцінка існуючої ситуації 

 

3.1.  Стан навколишнього середовища 

Територія, що планується під забудову, має рівнинний рельєф з 

незначним рослинним покровом.  На  ділянці  ДПТ  відсутні  об’єкти,  які  

можуть  здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан 

навколишнього середовища. 



В  цілому,  стан  навколишнього  середовища  на  території  

проектування  можна характеризувати як задовільний. 

 

3.2. Використання території 

Проектна ділянка ураховується в землях  житлової  та громадської 

забудови комунальної власності Покровської міської  ради, які не надані у 

власність чи користування (запас).  На суміжних з ДПТ територіях 

сформована житлова забудова та наявні об’єкти обслуговування населення. 

Під’їзд до території здійснюється по існуючих дорогах, що історично 

склались. 

 

3.3.  Характеристика  території (по видах, поверховістю, технічним 

станом) будівель 

 Ділянка ДПТ представлена частково існуючою забудовою (гаражі, 

житлові будинки). Наявні будівлі та споруди одноповерхові та 

трьохповерхові.  

                   

3.4.  Характеристика об'єктів культурної спадщини  

На території опрацювання ДПТ об’єкти культурної спадщини  відсутні. 

 

3.5.  Характеристика земель історико-культурного призначення 

На  території  опрацювання ДПТ відсутні об’єкти історико-культурного  

призначення. 

 

3.6.  Характеристика інженерного обладнання 

На території ДПТ проходять інженерні мережі – газопровіт, лінія 

електропостачання, тепломережі, каналізація. В межах проектної ділянки  

інженерне обладнання відсутнє.  

 

 



3.7.  Характеристика транспорту 

Доступ  до  території  проектування  ДПТ  здійснюється  по існуючим  

проїздам по вулиці Степана Бовкуна та вул. Олекси Береста. Громадський 

транспорт представлений  автобусами  (маршрутне  таксі),  маршрути  яких  

проходять  повз територію проектування на віддалі 40 м по вул. Степана 

Бовкуна. Під’їзд до території здійснюється по існуючій автомобільній дорозі; 

безпосередньо до земельної ділянки, яка планується під забудову, – по 

існуючій дорозі. 

 

3.8.  Характеристика озеленення і благоустрою 

На території проектування відсутні зелені насадження, об'єкти  

благоустрою в межах зони відсутні.  

 

3.9.  Характеристика планувальних обмежень 

Планувальні  обмеження  відносно  санітарно-захисних  зон  об'єктів,  

які  є джерелами  підвищених  рівнів  шуму,  вібрації,  ультразвукових  і  

електромагнітних хвиль,  електронних  полів,  іонізуючих  випромінювань  

тощо,  зони  санітарної охорони  від  підземних  та  відкритих  джерел  

водопостачання,  водозабірних  та водоочисних  споруд,  водоводів,  зони  

охорони  пам'яток  культурної  спадщини, археологічних територій, 

історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги, 

водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних 

об'єктів,  гідрометеорологічних  станцій,  уздовж  ліній  зв'язку,  

електропередачі, об'єктів  транспорту  тощо),  зони  особливого  режиму  

використання  земель  навколо військових  об'єктів  Збройних  Сил  України  

та  інших  військових  формувань,  в прикордонній смузі - в межах 

проведення проектних робіт відсутні.   

Основними планувальними обмеженнями  даної  території є наявність  

червоних ліній  забудови (ділянка розташована за межами червоних ліній), 



нормативні  розриви  до існуючої житлової забудови 10м (ділянка 

розташована за 12 м від житлової забудови). 

 

4. Розподіл  територій  за  функціональним  використанням, 

розміщення  забудови  на  вільних  територіях  та  за   рахунок 

реконструкції,  структура  забудови,  яка  пропонується (поверхова 

щільність) 

 

За функціональним призначенням, згідно Генплану та Зонінгу міста, 

територія ДПТ є зоною  розміщення багатоквартирних житлових будинків, 

супутніх об’єктів повсякденного обслуговування, некомерційних 

комунальних об’єктів, а також окремих об’єктів загальноміського значення. 

 

5. Характеристика  видів  використання  території  (житлова, 

виробнича,  рекреаційна,  курортна,  оздоровча, природоохоронна 

тощо). 

 

За видами використання території згідно Генплану та Зонінгу міста, 

земельна ділянка, що планується під забудову, є зоною розміщення  

багатоквартирних житлових будинків, супутніх об’єктів повсякденного 

обслуговування, некомерційних комунальних об’єктів, а також окремих 

об’єктів загальноміського значення. 

Відповідно до плану зонування території м. Покровськ віднесена до 

зони змішаної житлової забудови  середньої поверховості (2-5 пов.) та 

громадської забудови Ж-3. Серед допустимих видів використання території 

(земельної ділянки для цієї зони можуть бути тимчасові металеві гаражі.  

У зв̛ язку з цим, передбачена детальним планом територія  земельної 

ділянки   площею 0,00375 га під будівництво індивідуального гаражу, може 

бути використнана тільки для розміщення тимчасового металевого гаражу. 

Інших видів використання   території не передбачається. 

 

 

 



6. Пропозиції  щодо  встановлення  режиму  забудови  територій, 

передбачених  для  перспективної  містобудівної  діяльності,  в т.ч.  

для  розміщення  об’єктів  соціальної  та  інженерно-транспортної  
інфраструктури,  охорони  та  збереження культурної спадщини.  

 

Режим розміщення об̛ єкту на території розглядаємої земельної 

ділянки,  визначений  та встановлений у Генеральному плану та плану 

зонування території м. Покровськ,  обов'язково  враховувався  під  час 

розроблення ДПТ.  

Встановлення   режиму   розміщення об̛ єкту на  території,   визначеної   

для містобудівних  потреб,  не  тягне  за  собою  припинення  права  

власності  або права   користування   земельною  ділянкою. 

Пропозиції щодо встановлення режиму розміщення об̛ єкту на  

території при  освоєнні  території:  дотримуватись  планувальних  обмежень, 

визначених в ДПТ. 

Проектом розглядається земельна ділянка під розміщення 

індивідуального гаражу. На прилеглих земельних ділянках розміщується 

забудова індивідуальними гаражами.  

Розміщення проектованого об'єкта по функціональному використанню 

відповідає плану зонування території м. Покровськ. 

 

7. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, 

містобудівні умови та обмеження (уточнення). 

 

 

Земельна ділянка відноситься до зони змішаної житлової забудови 

середньої поверховості (2-5 пов.) та громадської забудови Ж-3.  

Переважні види використання території:  

- будинки  багатоквартирні 2-5 поверхові (1122.1-1122.3); 

- будівлі шкіл (1263.3), 

- будівлі  дошкільних та позашкільних навчальних закладів (1263.5). 

 

Супутні:   

- будівлі офісні (1220.1- 1220,3 1220.9) 

- вулиці та дороги (2112.1, 2112.4 2112.5, 2112.8 2112.9) 



-  місцеві  комунікації  (2221, 2222, 2223,  2224) 

- громадські сади та парки для розваг і відпочинку (2412,5); 

- спортивні, ігрові дитячі майданчики; 

-  житлово-експлуатаційні установи; 

- господарські майданчики магазини роздрібної торгів-лі ( 1230.9) 

 

Допустимі:  

- будинки  багатоквартирні  вище 5-ти поверхів ((1122.1-1122.3) 

- гуртожитки (1130.1-1130.3), 

- будівлі торговельні (1230.4-1230.6, 1230.9) 

- будівлі закладів оздоровчого призначення (1264.1-1264.9) 

-  тимчасові споруди для здійснення підприємницької  діяльності; 
-  тимчасові металеві гаражі . 

 

Містобудівні умови та обмеження: 

1.Граничнодопустима висота будівель _________5 м____ 

2.Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки не 

нормується (розрахунковий - 100 %) 

3.Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) 

____– _________ 

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

ліній регулювання забудови:  відстань від гаражу до червоної лінії – 3,80 м._ 

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

зони  охоронюваного ландшафту,  межі  історичних  ареалів,  прибережні  

захисні  смуги,  санітарно-захисні  та  інші охоронювані зони)  СЗЗ до 

житлової забудови – 12 м  

6.Мінімально допустимі відстані від об'єкта, якій проектується, до існуючих 

будинків та споруд _10,00м,__згідно державних будівельних норм, 

стандартів та  правил______  

7.Охоронні зони інженерних комунікацій _-_ 

8.Вимоги  щодо  благоустрою   (в  тому  числі  щодо  відновлення  

благоустрою)  __відсутні_ 

9.Забезпечення  умов  транспортно-пішохідного  зв'язку  __    відсутні_ 



10.Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання 

автотранспорту       ___ відсутні________ 

11.Вимоги щодо охорони культурної спадщини _______відсутні_ 

 

8. Основні  принципи  планувально-просторової  території. 
 

Проектне рішення детального плану території базоване на: 

-  врахуванні існуючого рельєфу місцевості; 

-  врахуванні існуючої мережі доріг і проїздів та існуючої забудови; 

-  врахуванні існуючих планувальних обмежень; 

- побажаннях та вимогах замовника, визначених у завданні на 

проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом; 

Суміжні  ділянки  –  це території  забудовані  об'єктами инженерного 

забезпечення   та індивідуальними гаражами. 

 

9. Житловий фонд та розселення. 

 

Територія земельної ділянки передбачена під розміщення 

індивідуального гаражу. Житлова забудова в межах цього ДПТ не 

передбачається. 

 

10.   Система  обслуговування  населення,  розміщення  основних 

об'єктів обслуговування. 

 

Об'єкти обслуговування населення, на территорії земельної ділянки яка 

відводиться, відсутні. 

11.  Вулично-дорожня  мережа,  транспортне  обслуговування, 

організація  руху  транспорту  і  пішоходів  та  велосипедних 

доріжок, розміщення гаражів і автостоянок 

 

Вулична  мережа  вже  сформована.  Під’їзд  до  ділянки  здійснюється  

від вулиці Олекси Береста 



Рух  вантажного  та  обслуговуючого  транспорту  передбачено  

існуючими вулицями. Рух транзитного транспорту передбачено вулицею 

Шмідта. 

Крім вантажного та обслуговуючого транспорту цим транспортним 

коридором здійснюється рух громадського транспорту (автобуси, маршрутні 

таксі). 

 

 

12.  Інженерне  забезпечення,  розміщення  інженерних  мереж, споруд. 

Інженерне забезпечення даного об’єкту передбачається від 

центральних мереж  згідно технічних умов комунальних служб.  

 

13. Інженерна  підготовка  та  інженерний  захист  території, 
використання підземного простору. 

 

Територія  проектованого  району  щодо  вертикального  планування  

вже сформована, тому не потребує інженерної підготовки. 

 

14.  Комплексний благоустрій та озеленення території. 

Враховуючи, що використання ділянки планується під розміщення 

гаражу, благоустрій території передбачається тільки в частині облаштування 

задовільного проїзду до індивідуального гаражу. Передбачити освітлення 

території. Інших заходів не передбачається. 

 

 

15.  Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища 

(охорона навколишнього природного середовища). 

  

1)  Проект Детального плану території для відведення земельної 

ділянки для розміщення індивідуального гаражу Долгана Миколая 

Миколайовича в районі житлового будинку №13 по вул. Степана Бовкуна в 

м. Покровськ Донецької області, було розроблено на підставі рішення 



Покровської  міської ради № 7/41-38 від 02.10.2018 року про розроблення 

містобудівної документації. 

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого  

рівня, яка призначена для уточнення у більш крупному масштабі положень 

генерального плану міста, зокрема, планувальної структури, просторової 

композиції і параметрів забудови території  в по вул. Степана Бовкуна в м. 

Покровськ. 

 Завданням детального плану території є: 

-  визначення параметрів розміщення з урахуванням червоних ліній, 

санітарних зон та обмежень;  

- надання пропозицій щодо розміщення місць паркування транспортних 

засобів, комплексного благоустрою та озеленення території. 

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування, розміщення та іншого використання територій з дотриманням 

вимог містобудівного, санітарного, екологічного, 

природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства; 

Детальний план території виконано з урахуванням містобудівної 

документації вищого рівня: Генерального плану м. Покровськ, затвердженого 

рішенням Покровської міської ради від 22.08.2007 № 5/16-13                                    

«Об утверждении градостроительной документации», плану зонування 

території (Зонінгу)  м. Покровськ, затвердженого рішенням Покровської 

міської ради № 7/34-19 від 26.05.2017. 

2) Місто Покровськ розташоване в центральній частині  

Красноармійського вугленосного  району, в степовій зоні південно-східної 

частини України на південно-західному крилі  Донецького кряжу, одного з 

головних тектонічних елементів Донбас-Кальміус – Торецької улоговини, на 

західному схилі вододільної височини між річками Дніпро і Сіверський 

Донець. 



Рельєф являє собою степову рівнину, розчленовану яружно-балковою 

мережею балок Родинскої і Сінної. Абсолютні відмітки коливаються в межах 

міста від 210 м на вододілі до 150 м – у заплаві ярів і балок. 

Покровськ розташований в помірних широтах, віддалений від моря на 

180 км, тому клімат у місті помірно-континентальний з недостатньою 

вологістю та засушливо-суховійними явищами. Середньорічна температура 

повітря становить + 7,9С, самий теплий місяць – липень, самий холодний – 

січень. 

Місто Покровськ не входить в перелік міст обласного підпорядкування 

з найбільшим забрудненням природних ресурсів, оскільки не має великої 

кількості потужних підприємств зі значними параметрами викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу, скидів забруднених стічних вод, тощо. 

Згідно державних статистичних даних  викиди забруднюючих речовин у 

атмосферу по м. Покровськ становили: у 2015 році - 68,1 тис.т/рік, 2016 році -  

82,5 тис.т/рік, 2017 році - 90,8 тис.т/рік. Згідно інформації Департаменту 

екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації 

середньодобові концентрації речовин в атмосферному повітрі                                      

по м. Покровськ становлять: монооксиду вуглецю СО - 1239,5567 мкг/м3, 

оксидів азоту  NO – 3,77466 мкг/м3 та NO2 – 65,39 мкг/м3, діоксиду сірки 

SO2 – 14,13463 мкг/м3,  озону O3 – 5,07583 мкг/м3. Стан атмосферного 

повітря деякою мірою впливає і на здоров’я населення міста, оскільки                      

з повітря ці речовини потрапляють в організм людини переважно через 

систему дихання. Органи дихання страждають від забруднення 

безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 0,01-0.1 мкм, 

що проникають у легені, осідають в них. Проникаючі в організм частки 

викликають токсичний ефект. Статистичний аналіз встановлює залежність 

між рівнем забруднення повітря і таких захворювань, як захворювання 

верхніх дихальних шляхів, серцева недостатність, бронхіти, астма, 

пневмонія, емфізема легень, а також хвороби ока. 



У разі незатвердження документу державного планування жодних змін 

у стані навколишнього природного середовища не відбудеться, наслідки для 

зміни здоров’я населення відсутні. 

3) Територія детального плану представлена частково землями, 

вільними від забудови, з незначним рослинним покровом, частково 

забудована існуючими гаражами. За умови затвердження детального плану 

території та впровадження заходів, передбачених ДПТ, буде здійснюватися 

незначний вплив на навколишнє середовище. Під час виконання підготовчих 

та будівельних робіт та провадження планової діяльності передбачається 

можливий вплив на довкілля: викиди забруднюючих речовин від 

автотранспорту; шумовий вплив, порушення ґрунтів, утворення будівельних 

та комунальних відходів. Передбачається, що при будівництві фундаменту 

гаражу буде знято незначний обсяг поверхневого шару ґрунту, який 

планується використати для планування поверхні в межах внутрішнього 

контуру об’єкта будівництва. Вплив на флору та фауну не буде 

здійснюватися, оскільки територія ДПТ розташована в комунально-

складській зоні, в межах земель житлової та громадської забудови.  

На період проведення будівельних робіт тимчасово підвищиться рівень 

шуму, що може мати незначний вплив на здоров’я людей, та збільшиться 

потік вантажного транспорту.   

4) На території міста відсутні землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення, лісового фонду, історико-культурного 

призначення. Найближчі території з природоохоронним статусом – урочище 

«Зоря» на території Сонцівської сільської ради Покровського району, що 

розташоване на відстані 20 км  від Покровська. Таким чином, вплив на 

території з природоохоронним статусом ДДП не передбачається. 

5) Проектні рішення проекту містобудівної документації розроблено 

згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». Статтею 3 закону встановлені основні принципи охорони 



навколишнього природного середовища. Відповідно до нормативно-правової 

бази України було прийнято ряд зобов’язань: 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів; 

- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку 

середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів 

щодо охорони навколишнього природного середовища; 

- планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого 

невідновного ресурсу;  

- проектне спрямування на збереження просторової та видової 

різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів; 

- оцінка ступеню антропогенної змінності територій, сукупної дії 

факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку; 

- використання отриманих висновків моніторингу та комплексу 

охоронних заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного 

впливу на охорону довкілля. 

6) Значні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 

від впровадження заходів ДПТ не відбудуться.  

В результаті планової діяльності передбачається незначне збільшення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Передбачається 

тимчасове збільшення рівня шуму при зведенні об’єкту та збільшення 

транспортного навантаження по вул. Степана Бовкуна та вул. Олекси 

Береста, зокрема при завезенні матеріалів  ватажними  машинами та 

здійснення технологічного процесу будівництва спеціалізованою технікою. 

Кумулятивні наслідки, зокрема нагромадження в організмах людей, 

тварин, рослин отрути різних речовин не відбудуться. Ймовірність того, що 

реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів на довкілля або 

здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності 

матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною. 



Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі 

відсутні. 

7) З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних 

наслідків виконання документа державного планування пропонуються 

наступні заходи. 

Вибір території для розміщення гаражу був здійснений з урахуванням 

достатніх відстаней від багатоквартирних жилих будинків, що забезпечує 

дотримання безпечного режиму для пересування населення. Також буде 

дотримано нормовані параметри і допустимі рівні шуму, прийняті для 

територій житлової забудови.   

Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовані таким 

чином, аби максимально  вписатися  в  існуючий  рельєф, з додержанням 

встановлених нормами відстаней для об’єктів будівництва за визначеним 

функціональним використанням території.   

Ділянка  спланована  таким чином, що ухили не перевищують 

допустимих норм.  

Для зменшення та пом’якшення рівня шуму пропонується застосування 

малошумних технологічних процесів та устаткування, оснащення шумного 

устаткування засобами дистанційного керування, дотримання правил 

технічної експлуатації, проведення планово-попереджувальних оглядів та 

ремонтів. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в плані 

акустичного забруднення територій  шляхом вжиття заходів щодо додаткової 

звукоізоляції  огороджувальних конструкцій будівель, що будуть зводитися. 

При зведені гаражу доцільно застостосовувати сучасні 

високоефективні екоенергозберігаючі технології, використовувати екологічні 

матеріали або матеріали з низьким вмістом шкідливих речовин, 

впровадження рішень, що підвищують енергоефективність (тепло- та 

гідроізоляція, тощо.). Дотримуватися планувальних заходів, зокрема 

додержання функціонального зонування території, організації санітарно-



захисних зон та санітарних розривів згідно ДБН 360-92** (п. 7.32*), 

озеленення та ін. 

Будівельне сміття планується вивозити самостійно або 

спеціалізованими підприємствами згідно з укладеними договорами. 

8) З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під 

час здійснення стратегічної екологічної оцінки детального плану території 

передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження 

проектних змін. Альтернативи у разі не затвердження детального плану міста 

не передбачається.  

9) Моніторинг наслідків виконання ДПТ рекомендується здійснювати 

шляхом порівняння фактичного стану компонентів довкілля з 

минулорічними показниками , в яких реалізуються заходи діяльності, 1 раз на 

рік. 

10) Транскордонний вплив для довкілля, у тому числі для здоров’я 

населення, під час реалізації планової діяльності не відбудеться. 

11) Резюме нетехнічного характеру: метою детального плану території 

для відведення земельної ділянки для розміщення гаражу, розташованого в 

районі існуючих гаражів по вул. Сєвєрна в м. Покровськ є уточнення 

планувальної структури території, визначення параметрів розміщення з 

урахуванням червоних ліній, санітарних зон та обмежень.  Вплив на 

навколишнє природнє середовище є зовсім незначний, з позитивних 

наслідків – задоволення потреб населення, запобігання засміченню 

атмосферного повітря та жилих територій мікрорайонів, забезпечення 

безперешкодного руху населення в житлових зонах, а також планування та 

благоустрій території. 

 

16. Заходи щодо реалізації детального плану на етап 

 до 3 років. 

Основні заходи,  які будуть виконані в період 3 років включають в 

себе:  



- приведення у відповідність з вимогами містобудівну документацію для 

ведення містобудівної діяльності; 

- будівництво та організація облаштованості земельної  ділянки під 

розміщення гаражу; 

 

17.  Перелік вихідних даних. 

1.  Рішення сесії  Покровської  міської ради № 7/41-38 від 02.10.2017р. 

2.  Завдання на проектування. 

3.  Матеріали топогеодезичної основи  М 1:500. 

     4.  План зонування території (зонінг) м. Покровськ. 

 

18.  Техніко-економічні  показники,  у  т.ч.  прогнозні  показники 

відповідно до етапів реалізації генерального плану. 

 

№ Показники 
Одиниця 

виміру 

Вихідний рік 

2018 р. 

У т.ч. на першу 

чергу 2020 р. 

1 2 3 4 5 

1 Площа земельної ділянки  

 (в межах детального  

плану всього) в тому числі: 
 

га 

 
- 0,5 

2 Площа земельної ділянки яка 

планується для відведення  

 

га 

 
 0,00375 

2.1 -  Забудова 

 

м2
 

 
- 37,50 

2.2 -  Вулиці, дороги, майданчики 

 

м2
 

 
- Згідно пректу  

2.3 -  Зелені насадження та  

майданчики відпочинку 

м2
 

 
- Згідно пректу  

3 Тривалість розміщення 

 
місяців - Згідно пректу  

4 Річна потреба   

 
   

4.1 -   енергоресурсів:  

електроенергія 
МВт/год - Згідно пректу  

5 -   Ступінь вогнестійкості  
об’єкта будівництва 

 - - 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                



19.  Матеріали  проведених  досліджень  та  проектних  робіт, 

використаними спеціальними організаціями (за наявності) 
 

При розробці ДПТ жодні дослідження не проводились у зв’язку з 

відсутністю необхідності для їх проведення, матеріали проектних робіт 

інших спеціальних організація не застосовувалися. 

 

Примітка: 

Згідно статей 19,21  Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» детальний план території підлягає громадському обговоренню у 

порядку, встановленому законом та постановою КМУ від 25 травня 2011 р. 

№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань               

щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні».  

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. 

Виконавчий орган  міської ради забезпечує оприлюднення детального 

плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

Детальний план території підлягає стратегічній екологічній оцінці, 

експертиза такої  містобудівної документації не здійснюється. 

 

 

 

Пояснювальну записку склав                           С.В. Литовченко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема планувальних обмежень 

Ж-3 -   Зона змішаної багатоповерхової, житлової 
та громадської забудови 

Місце розташування земельної ділянки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА 

РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

У СХЕМІ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

Ділянка на яку розробляється ДПТ 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

-    Ділянка на яку розробляється ДПТ 

-  Дороги та проїзди 

-  Зелені насадження 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


