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Графічні матеріали 

 

1        Схема розташування територій щодо яких вносяться зміни у функціонально-

планувальній структурі населеного пункту  аркуш №1,              

          М 1:10000 

 

2 План існуючого використання та схема  планувальних обмежень території щодо якої 

вносяться зміни, аркуш №2. М 1:2000: 

3 Основне креслення з планувальними обмеженнями (відображає зміну і вплив цієї зміни 

на прилеглі території), аркуш N3, М 1:2000; 

4 Опорний план. План існуючого використання території та схема існуючих 
планувальних обмежень, аркуш №4,  М 1:500 

5 Проектний план з планом червоних ліній, аркуш N5   М 1:500. 

6 Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, аркуш №6,    М 
1:500 

7 Схема організації руху транспорту та пішоходів , аркуш N7 М 1:500 . 
 
8 Схема інженерних мереж споруд аркуш, N8 М 1:500 
 
 
9 Поперечні профілі вулиць, N9 М 1:500 
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П Е Р Е Д М О В А  

 

 

Внесення змін до генерального плану суміщеним з детальним планом – містобудівна 

документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Внесення змін до 

генерального плану суміщені з детальним планом території у межах населеного пункту 

розробляється з метою: 

- уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту; 

- уточнення планувальної структури та функціонального призначення території, просторової 

композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного 

пункту; 

Внесення змін до генерального плану суміщені з детальним планом території 

визначають: 

- принципи планувальної організації забудови; 
* 

- червоні лінії та лінії регулювання забудови; 

- функціональне призначення та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок; 

- планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними 

нормами та санітарно-гігієнічними нормами: 

- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів: 

- черговість та обсяги подальшої діяльності щодо: 

- проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території: 

- створення транспортної інфраструктури; 

- організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних 

засобів: 

- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної 

безпеки; 

- комплексного благоустрою та озеленення; 

- використання підземного простору тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7. В с т у п 

       Внесення змін до генерального плану суміщеного з Детальним планом території для 

будівництва торгових приміщень (магазину), автомийки самообслуговування, СТО по вул. 

Львівська № 4-Б, № 4-В, с. Задністрянське, Івано-Франківської обл., виконані ФОП Морикіт 

В.С.  м. Тисмениця відповідно до заяви та завдання на проектування. 

 

Проектна документація включає: 

 

Внесення змін до містобудівної документації генерального плану                        с. 

Задністрянське , вул. Львівська, № 4-Б, № 4-В виконано відповідно до: 

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-\/І від 

17.02.2011; 

№п/п Найменування 
На чому 

виконано 
Масштаб Інв.№ 

               І.Текстова частина    

 
  ІІ. Пояснювальна записка книга  . 

 ....  _ 
             ІII.Графічні матеріали  . _ _   .... _ . 

1. 

Схема розташування територій щодо яких 

вносяться зміни у функціонально-

планувальній структурі населеного пункту   

білий папір 1: 10000 

 

2. 
План існуючого використання та схема  

планувальних обмежень території щодо 

якої вносяться зміни 

білий папір 1:2000 
 

3 
Основне креслення з планувальними 

обмеженнями (відображає зміну і вплив 

цієї зміни на прилеглі території) 

білий папір 1:25000 

 

   4. 

Опорний план. План існуючого 
використання території та схема існуючих 
планувальних обмежень білий папір 1:500 

 

 

 

 

 

 
5. Проектний план з планом червоних ліній білий папір 1:500  

6. 
Схема інженерної підготовки території та 
вертикального планування білий папір 1:500  

7. 
Схема організації руху транспорту та 
пішоходів білий папір 1:500  

8. Схема інженерних мереж споруд аркуш білий папір 1:500  

9. Поперечні профілі вулиць білий папір 1:500  

 



- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова території; 

- ДержСанПІН, 2007р. Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів, затверджені Міністерством охорони здоров’я України (наказ N0362 від 02.07.2007 р.) 

із змінами; 

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

- ДБН Б.2.4-2-94 Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження 

містобудівної документації для сільських поселень; 

- ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги: 

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

- інші нормативні документи. 

Відповідно ДО Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміни до 

генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять 

років. Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який затверджував 

генеральний план населеного пункту. Питання про дострокове внесення змін до генерального 

плану населеного пункту може порушуватися за результатами містобудівного моніторингу 

перед відповідною сільською, селищною, міською радою відповідною місцевою державною 

адміністрацією. 

У разі виникнення державної необхідності, рішення щодо доцільності внесення змін до 

генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України. 

Вихідна інформація 
    При внесені змін до генерального плану с. Задністрянське, вул. Львівська  

№ 4-Б, № 4-В  використано наступні матеріали: 

             - проект планування та забудови с. Задністрянське Івано-Франківської області, 

розроблений 1983р. Івано-Франківським Державним інститутом “Діпроміст”. 
            -    вихідні дані міської ради: 

            -    рішення Бурштинської міської ради від 21 травня 2021р № 09/12-21; 

- інженерно-геодезичні вишукування (топоплан), виконані ФОП  Ватралюк Н.С. в 

2021році. 

- проект формування території і встановлення меж сільської ради та населеного 

пункту, виконаний Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою в 1997 

році. 

Проектну документацію (зміни №1) виготовлено у 4-ох примірниках. 

- примірник N 1-архіву, 

- примірник N 2,3,4-замовнику (Бурштинська міська рада). 

Після погодження і затвердження проектна документація підлягає передачі: 

Примірник N3 – сектору містобудування та архітектури м. Бурштин; 

Примірник № 4 - Івано-Франківській обласній архітектурі. 

Авторський колектив: 

          

           Зміни №1 до проекту генерального плану розроблені “Виконавець” – ФОП  Морикіт 

В.С., який має кваліфікаційний сертифікат Серія АА №002462 від 02листопада 2015 року. 



 

 

2. Загальні відомості 

               За припущенням деяких науковців, на території однієї з частин села 

знаходилося літописне поселення Угольники, що згадується в 1230р. М. Грушевським, 

посилаючись на люстрацію Галицького староства за 1565р., стверджував, що в той час на місці 

давніх Угольників, поблизу урочищ Залозець, Липчичі та Клинці була однойменна сіножать. 

Перед початком Другої світової війни поблизу Вуглевої був військовий аеродром повітряних 

сил. 22 червня 1941р. німецькі літаки скинули на нього бомби. Історія Задністрянського від 

перших днів його заснування тісно повязана із Бовшівським цукровим заводом, що розпочав 

діяти в 1957р. У 1958 році було споруджено середню школу. У 80-х роках на території 

функціонували 5 магазинів, їдальні, кравецька майстерня, будинок культури з кінозалом на 

300місць, бібліотека. Діють вони і сьогодні.  

 

 

 
 

Пам'ятки містобудування і архітектури 
 

 
             У1991 році в сквері біля Народного дому було споруджено пам’ятник 

Т.Г.Шевченку на честь 130-х роковин із дня смерті поета. Храм у Задністрянську почав 

будуватися лише за часів незалежності у 1995 році в центрі села, переважно силами громади. 

Пам’ятки архітектури відсутні. 

 
 

   3. Опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов 

 
Задністрянське засноване у 1957р на землях с. Бовшіва як робітниче селище 

працівників місцевого цукрозаводу. Назва населеного пункту вказує на його розміщення 

відносно р. Дністер: буквально “поселення розміщене за Дністром.”  Село Задністрянське  

розташоване на рівнині, за 35км від обласного центру. Одна із частин населеного пункту має 

назву Вуглева. Через село веде шосейна дорога Галич-Рогатин (траса Н-09 Мукачево- Івано-

Франківськ-Львів)та її відгалуження – автошлях Задністрянське-Бовшів, а також залізнична 

колія Івано-Франківськ-Львів зі станцією Бовшів.   

 

Гідрологічні умови  

Місцерозташування і основні геоморфологічні особливості території визначили    і її 

гідрологічні умови. Гідрологічна сітка села і прилеглого району представлена  р. Дністер. В 

селі є декілька осушувальних меліоративних каналів. В північній частині село межує з 

Бурштинським ТЕС та водосховищем. Режим живлення річок змішаний, але з переважанням 

дощового. 

 

 

 



Клімат  

Клімат території помірно-континентальний. Село Задністрянське знаходиться на межі 

достатньо зволоженого теплого повітря (Придністров’я) і надмірного зволоження помірно-

теплого (Передкарпатське передгір’я).  

Середня максимальна температура найжаркішого місяця +23,9
о
 С, а в найхолодніший місяць  -

20,5
о
 С. гранична швидкість вітру 10м/сек. Вітри переважають західні, північно-західні, 

південно-східні та східні. 

 

Характеристика напрямків 

Нижче приведена роза вітрів по метеостанції Івано-Франківськ (%). 

Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ Штиль 

5,8 3,1 15,8 16,6 4,5 9,6 23,4 21,2 29,4 

 

Середня місячна та річна кількість опадів (мм) 

М і с я ц і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
за 
рік 

31 32 35 54 57 98 104 81 53 36 37 41 689 

 

Глибина промерзання грунту на останній день декади за даними спостережень метеостанції 

Коломия з 1998 по 2003 рік (см) 

Роки 
Грудень Січень  Лютий Березень 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1998-1999 7 8 10 15 13 18 20 18 15 14 8 3 

1999-2000 3 - - 3 6 4 2 3 8 1 - - 

2000-2001 - 1 2 - 7 16 5 5 11 - - - 

2001-2002 - - - - - 4 2 2 3 2 - - 

2002-2003 13 27 35 29 27 25 25 25 25 25 24 - 

Максимальна висота снігового покриву по метеостанції Івано-Франківськ (см) 

Роки 
М і с я ц і 

січень лютий березень квітень листопад грудень 

1999 8 63 27 - 11 18 

2000 41 20 13 - - 4 

2001 3 26 10 - 14 22 

2002 34 3 1 - 16 7 

2003 18 21 26 - - - 

 

Відповідно БНіП 2.01.01-82 територія с.Задністрянське відноситься до ІІВ підрайону 

третього будівельно-кліматичного району, для якого орієнтація житлових кімнат 

односторонніх квартир в межах сектору горизонту від 310
0
 до 50

0 
неприпустима. 
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4. Перелік змін, що вносяться в генеральний план 

В процесі реалізації рішень генерального плану виникла необхідність у внесені змін 

до містобудівної документації. Відповідно до рішення міської ради та завдання на 

проектування . Проектом передбачаються наступні зміни до генерального плану: 

1. Внесення  змін до  Генерального плану суміщеного  з Детальним планом території 

земельних ділянок (діл. № 1 – пл. 0,2534га  та  діл. № -  2 пл. 0,1621га ) для  

будівництва торгових приміщень (магазину), автомийки самообслуговування, СТО по 

вул. Львівська № 4-Б, № 4- В, с. Задністрянське. 

 



5. Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, 
використання території, характеристика {за видами, поверховістю, 
технічним станом) будівель, об’єктів культурної спадщини, земель 
історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, 
озеленення і благоустрою, планувальних обмежень. 

5.1.Територія , на яку розробляється внесення  змін до  Генерального плану 

суміщеного  з Детальним планом території земельних ділянок ( діл. № 1 – пл. 0,2534га  та  діл. 

№ -  2 пл. 0,1621га ) для  будівництва торгових приміщень (магазину), автомийки 

самообслуговування, СТО по вул. Львівська № 4-Б, № 4- В,    знаходиться в межах населеного 

пункту та в межах генплану в північній  частині с. Задністрянське та перебувають в 

комунальній власності гр. Агаджанова Артура Аркадійовича. Територія, щодо якої вносяться 

зміни в генеральний план, згідно з діючим генеральним планом, знаходиться в промисловій 

зоні. Проектом передбачається зміна  до генерального плану та уточнення території під 

забудову земельних ділянок для будівництва торгових приміщень (магазину), автомийки 

самообслуговування, СТО. На даний час ділянка вільна від забудови.  Під'їзд до території , на 

яку розробляються зміни до  генерального плану суміщеним  з детальним планом  території , 

здійснюється з західної сторони та  межує: 

- на півночі -  землі промисловості; 

- на сході – землі АЗС та транспорту; 

- на півдні – землі сільської ради ; 

- на заході – землі сільської ради , автодорога. 
 
 
Рельєф ділянки - з мінімальним ухилом на південний захід. Перепад відміток складає в 

середньому 0,2 м. Споруди історичної і культурної спадщини відсутні. Дана земельна ділянка 

знаходиться в санітарно-захисній зоні від промпідприємств. Також  по території земельної 

ділянки проходить підземний  кабель зв’язку  з охоронною зоною 0,6м в обидві сторони, 

ВЛЕП 10кВ з охоронною зоною 10м. в обидві сторони.   

        

       Можна зробити висновок, що проектована ділянка знаходиться в доброму стані і придатна 

під забудову. 

Територія, на яку розробляється ДПТ відсутня від водопостачання та каналізації. 

Електропостачання відсутнє. Поруч з земельною ділянкою знаходиться 

трансформаторна підстанція та ЛЕП 0,4кВ. 

Під'їзд до проектованої території буде здійснюватися  з вул. Львівська. 
 
5.2 Оцінка стану навколишнього середовища  
Оцінка стану навколишнього природного середовища виконана на основі спостереження за 

змінами екологічного балансу території. В зоні проектування визначено декілька джерел 

можливого негативного впливу на навколишнє середовище. 

 

 
 
Стан повітряного басейну 

На сьогоднішній день дані земельні ділянки знаходяться в зоні промпідприємств.  

 Враховуючи цей фактор, можна сказати, що стан атмосферного повітря на території 

проектування відповідає нормативним показникам і характеризується як нормативний. 
 



Стан ґрунтового покриву 
В межах території проектування відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського 

призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані 

сміттєзвалища. Отже, рівень забруднення ґрунтового покриву не перевищує ГДР. 
 
Акустичне забруднення 

Незначним джерелом шуму на території проектування є автотранспорт. Враховуючи те, 

що поруч не проходять дороги з великою інтенсивністю руху транспорту, рівень акустичного 

забруднення території перебуває в межах нормативу.



 

6. Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення 

забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка 

пропонується (поверховість, щільність). 

Для ділянок, на які розробляються зміни до  генерального плану суміщеним з 

детальним планом території , цільове призначення для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 

будівель, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, 

пов’язаної з отриманням прибутку) для встановлення тимчасових споруд для підприємницької 

діяльності.  

Проектною документацією даного детального плану території , цільове призначення 

земельної ділянки , (житлова забудова):  

- 03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель, які використовуються для 

здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) для 

встановлення тимчасових споруд для підприємницької діяльності.               

  Класифікація видів цільового призначення земель відповідає наказу № 548 від 

23.07.2010р. “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель” 

            За функціональним використанням територія відноситься до земель придорожнього 

сервісу . 

Проектною  документацією передбачається будівництво торгових приміщень (магазину), 

автомийки самообслуговування, СТО. Також на ділянці проектування розташовуються 

парковки та інші майданчики для обслуговування даної території. 

 Поверховість забудови передбачена наступна: 

-        для  забудови – 1-2 поверхи з мансардним поверхом. 

 

7. Характеристика видів використання території 

Територія земельної ділянки використовується для придорожнього сервісу. 

8. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови 
територій, передбачених для перспективної 
містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

 

Наміри  забудови  на  даній  території  не  суперечать  чинній  містобудівної 

документації.   Мета  розробки зміни функціонального призначення генерального плану  

розширити  перелік  дозволених  видів використання під будівництво торгових приміщень 

(магазину), автомийки самообслуговування, СТО. Режим забудови території згідно проектного 

плану (див. аркуш №3,6) 

 

 

 



 

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

Придорожній сервіс 
   

Переважні види  використання: 

1. автотранспортні підприємства; 

2. об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, ремонтом автомобільного  

транспорту (СТО, автомобільні комплекси, автомийки); 

3. автомобільні центри (спеціалізовані торгівельні центри); 

4. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС); 

5. підприємства по обслуговуванню пасажирів, водіїв та обслуговуючого 

персоналу;. 

Супутні види використання: 

1. СТО 

2. автомийка, автомийка самообслуговування 

3. торгові приміщення супутних товарів та  підприємства роздрібної торгівлі; 

4. підприємства громадського харчування; 

5. адміністративні будівлі; 

6. інженерні споруди; 

7. малі архітектурні форми (згідно до переліку МАФ, визначеному Законом 

України «Про благоустрій населених пунктів»); 

8. тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності; 

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

зони; 

10. об’єкти інженерної інфраструктури, що пов’язані з експлуатацією будівель 

і споруд зони. 

Використання території зони, розміщення підприємств і установ 

здійснюється відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» та діючого законодавства. 

: 

 

 

 

 

 



Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок, що 

розташована в даній зоні  

1. Назву об'єкта будівництва, що повинна 

відображати вид будівництва та місце 

розташування об'єкта 

- 

2. Інформацію про замовника - 

3. Відповідність на дату надання 
містобу-дівних умов та обмежень 
цільового та функціонального 
призначення земельної ділянки 
містобудівній документації на 
місцевому рівні 

Відповідно до переліку переважних, 
супутніх видів використання 

4. Гранично допустима висотність 

будинків, будівель та споруд у метрах; 

 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій»; 
ДБН В1.1.7-2016 «Пожежна безпека 
об’єктів будівництва»; 
та згідно профільних ДБН за типом 
об’єкту. 
Гранично допустима висота будівель  –               
12 м. 

5. Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій;  
ДБН В.2.2-9-2018 «Будинки і споруди. 
Громадські будинки та споруди. 
Основні положення» та згідно 
профільних ДБН за типом об’єкту. 

6. Максимально допустима щільність 

населення в межах житлової забудови 

відповідної житлової одиниці (кварталу, 

мікрорайону) 

Не визначається 

7. Мінімально допустимі відстані від 

об'єкта, що проектується, до червоних 

ліній, ліній регулювання забудови, 

існуючих будинків та споруд 

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

8. Планувальні обмеження (охоронні зони 

пам'яток культурної спадщини, межі 

історичних ареалів, зони регулювання 

забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони археологічного 

культурного шару, в межах яких діє 

спеціальний режим їх використання, 

охоронні зони об'єктів природно-

заповідного фонду, прибережні захисні 

смуги, зони санітарної охорони) 

 

Згідно креслень:  
- План існуючого використання 
території. Схема існуючих 
планувальних обмежень; 
- Генеральний план. Основне 
креслення. Схема проектних 
планувальних обмежень. 
Відповідно до ст. 32, 36, 37 ЗУ «Про 
охорону культурної спадщини»; ст. 19, 
22 ЗУ «Про охорону археологічної 
спадщини»; розділу 13 ДБН Б.2.2-
12:2019 «Планування та забудова 
територій»;  

9. Охоронні зони об'єктів транспорту, 
зв'язку, інженерних комунікацій, 
відстані від об'єкта, що проектується, 
до існуючих інженерних мереж 

Згідно з розділом 10, 11 ДБН Б.2.2-
12:2019 «Планування та забудова 
територій», додатки И.1, И.2. 

 
 



10.Основні принципи планувально-просторової 
організації території. 

   
Зміни до Генерального плану м. Бурштин, Івано-Франківської області передбачають 

уточнення генплану с. Задністрянське на окресленій проектом території, передбачає 

функціональне призначення даної території під будівництво  торгових приміщень (магазину), 

автомийки самообслуговування, СТО, а також коректуру транспортної схеми даної території 

відповідно до умов, що склалися на даний час. 

 

Основною метою розроблення містобудівної документації є уточнення планувальної 

структури та параметрів забудови об’єктів, будівництво яких плануються на даній території. 

На проектованій території передбачається розміщення  торгових приміщень (магазину), 

автомийки самообслуговування, СТО. 

Ділянка № 1: 

- Технічне приміщення з магазином; 

- Пости мийки самообслуговування; 

- Допоміжна будівля; 

- Свердловина технічної води; 

- Пожежний резервуар; 

- Резервуар накопичувач; 

- Резервуар накопичувач для повторного використання стічних вод автомийки; 

- Майданчик для збору побутових відходів. 

  

Ділянка № 2: 

- СТО; 

- Торгові приміщення, супутні товари; 

- Торгові приміщення, магазин; 

     - Свердловина технічної води; 

     - Пожежний резервуар; 

     - Резервуар накопичувач; 

     - Очисні споруди; 

    -  Майданчик для збору побутового сміття. 

 

 

  В межах проекту буде виконаний благоустрій в межах і за межами виділеної ділянки. 

Зміни до генерального плану суміщені з детальним планом території розроблений на 

основі інженерно-геодезичних вишукувань, виконаної ФОП  Ватралюк Н.С. в  М 1:500 

2021рік.



 

11.Вулично-дорожня мережа, транспортне 
обслуговування, 

організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних 
доріжок, розміщення гаражів і автостоянок. 

Під'їзд до проектованої території здійснюються з існуючої вулиці Львівська. 

Рух транспортних засобів - двохсторонній. Ширину проїзної частини прийнято не менше  

16 м. Територія нової забудови забезпечена системою зручних проїздів. Одним з важливих 

чинників транспорту в проекті детального планування території збережена вся існуюча 

планувальна сітка вулиць та проїздів, що була що сформована існуючим станом. До всіх 

будівель та споруд забезпечений вільний під’їзд. Проектом передбачається заїзди-виїзди на 

ділянку. Також запроектовано стоянки для тимчасового зберігання транспорту. 

12. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних 
мереж, споруд. 

Будівництво інженерних мереж та споруд здійснюється згідно спеціалізованих 

проектів, визначається технологічними потребами. 

 

Водопостачання. 

Водопостачання  – Забезпечення потреб персоналу питною водою, на першу 

чергу, передбачено привозна. Водопостачання технічної води  забезпечуватиметься 

від проектної свердловини. 

 
Каналізування. 

  Каналізування  передбачається – в очисні споруди з повторним використанням, з 

подальшим вивезенням їх на доочистку. 

Дощова каналізація. 
 

        У селі існує сумісна система каналізацій. Роздільна система дощової  каналізації системи 

відсутня . Згідно діючого генерального плану передбачено роздільна самопливна закрита 

мережа дощової каналізації. 

 
Газопостачання. 

        Газопостачання  передбачено від існуючого газопроводу низького тиску. Газифікацію 

будівель виконати за окремим проектом, виготовленим  ліцензованою організацією згідно 

технічних умов. 

                                        Відведення поверхневих стічних вод. 

Згідно із завданням на проектування відведення поверхневих стічних вод з території 

благоустрою і проїздів передбачається вертикальним плануванням відкритим способом по 

поверхні. 



Протипожежні заходи. 

Для забезпечення пожежної безпеки передбачені пожежні резервуари та пожежне депо 

в м. Бурштин. 

Згідно з ДБН В.2.5-64:2012, табл.З, внутрішнє пожежогасіння приміщення для 

обслуговуючого персоналу не передбачається. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж приймаються 

згідно з ДБН В.2.5-74:2013. табл.4 і складають 10.0 л/с на одну пожежу 

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1. 

Тривалість гасіння пожежі - 3 години. 

Необхідний об’єм води на гасіння пожежі складе: 

W пож.заг 
—

 С| зовнХ t X 3,6 М~ 

де q зовн - витрата води на зовнішнє пожежогасіння; що приймається згідно з ДБН 

В.2.5-74:2013, табл..4; 

t - час гасіння пожежі 

W пож.заг =10,0 х Зх 3,6 м
3
 =108,0 м

3
 

Недоторканий протипожежний запас води в об’ємі 2x108 м" для тригодинного гасіння 

однієї зовнішньої та однієї внутрішньої пожеж, при одночасній потребі води на інші витрати 

зберігається в підземних резервуарах, які рівномірно розташовані на шести ділянках. 

Локальні міні-пожежі планується гасити пересувними установками з вуглекислотними 

вогнегасниками, які зберігатимуться в приміщені обслуговуючого персоналу. На території 

встановлюються пожежні щити біля К' П. приміщення для обслуговуючого персоналу та КПП. 

 

Санітарне очищення. 

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з території збирається у 

контейнери. 

На території проектування передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. 

Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця, які погоджуються замовником з 

управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. 

 

    Електропостачання. 

              Електропостачання  передбачається від існуючої  лінії  ЛЕП 0,4кВ. 

Телефонізація. 

Для телефонізації передбачається використання систем мобільного та супутникового 

зв’язку. 

Охоронна зона повітряних ліній до 1 кВ складає 2м по обидві лінії від крайніх про-водів 

(згідно Постанові Кабміну №209 від 04.03.1997р.). 

 

 

 



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

 

13.1. Існуючий стан  
Проектована ділянка знаходяться в східній частині села Задністрянське. 

Рельєф ділянки нескладний - з незначним ухилом  на північ. Перепад відміток складає в 

середньому 1,0м. 

На ділянці відсутні зсувні та ерозійні процеси, територія не підтоплюється. 

Проектний план розроблено на матеріалах інженерно-топографічного плану. 

Система координат – 1963 року, яка ув’язана з державною УСК-2000. Система висот – 

Балтійська. 

Заходи з інженерного підготовлення території здійснюються з метою підготовлення 

території для розміщення нового будівництва і включають схему інженерної підготовки 

території та вертикального планування. 



13.2. Проектні рішення 
  

Схему інженерного підготовлення території та вертикального планування детального 

плану виконано на основі креслення «Інженерна підготовка території» та на топографічній 

основі М 1:500. 

При проектуванні за основу взято репер. Мета інженерної підготовки території – це 

підготовка її до використання за призначенням, а саме для будівництва об'єктів торгових 

приміщень (магазину), автомийки самообслуговування, СТО. 

 

Схема розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу та 

мінімального перетворення місцевості враховуючи інженерні та архітектурно-планувальні 

вимоги. 

Схемою передбачається: 

− забезпечення відведення поверхневих стічних вод; 

− забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та 

в характерних місцях благоустрою; 

− забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів проїздів; 

− забезпечення мінімального обсягу земляних робіт; 

− максимальне збереження природного стану ґрунтів; 

− створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення; 

− забезпечення видимості в плані і профілі. 

Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та 

використання її за функціональним призначенням. 

Мінімальні поздовжні ухили на перспективній ділянці забудови прийнято 2%, , що 

враховують вимоги ДБН В.2.3-4:2015. Поздовжні ухили проїздів, на ділянці забудови, які б 

перевищили нормативні відсутні. 

Відведення поверхневих вод з проїздів передбачається на обочини відведення 

поверхневих вод . 

 

13.3. Першочергові заходи 

 

У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки 

території: 

- відведення поверхневих стічних вод з проїздів; 

- відновлення рослинного покриву; 

- запобігання підмочування грунту; 

- запобігання зсувних процесів. 

 

Заборонні дії щодо інженерного підготовлення 

 

Під час проведення робіт з інженерної підготовки території передбачаються наступні 

заходи: 

 заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів чи 

проекту рекультивації; 

 заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ. 

 



 
14. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

 

Зовнішній благоустрій – це комплекс заходів з ландшафтної, архітектурно-
просторової та естетичної організації території житлової забудови, що 
забезпечують комфортні умови проживання та відпочинку.  

Зелені насадження грають значну роль у санітарно-гігієнічному, архітектурно-

художньому та інженерному благоустрої території. Проектом пропонується озеленити 

територію забудови, також влаштувати зелених насаджень. 

На наступних стадіях проектування необхідно передбачити обладнання території 

інженерними комунікаціями та елементами благоустрою, забезпечити освітлення території, 

встановлення контейнерів для сміття на спеціально обладнаному майданчику. 

На території, що проектується, враховано рух пішоходів: передбачено пішохідні доріжки 

з твердим покриттям. Благоустрій території буде проводитись разом з проведенням 

основних будівельних робіт.  
   Особлива увага повинна приділятись заходам по озелененню. Озеленення 

території передбачати декоративними кущами, квітами та деревами. 



15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 
навколишнього природного середовища. 

 3 метою підтримки нормальної екологічної обстановки на території 

розміщення торгових приміщень (магазину), автомийки самообслуговування, СТО проектом 

намічені наступні містобудівні заходи: 

1) максимальне збереження (рекультивація) грунтово-рослинного покриву в 

місцях розміщення споруд, доріжок, площадок та прокладки інженерних комунікацій; 

2) своєчасний ремонт дорожнього покриття під їздів та проїздів; 

3) покриття проїздів, під’їздів, пішохідних доріжок повинні мати тверде 

покриття без канцерогенних виділень; 

4) якісне санітарне прибирання території, під'їзних доріг, своєчасне 

вивезення сміття та відходів функціонування; 

вертикальне планування території, яке повинно забезпечувати 

поверховий стік дощових та талих вод.



16.Заходи щодо реалізації містобудівної документації на 
етап від 3 років до 7років. 

Черговість реалізації змін до генерального плану 

суміщеного з детальним планом території наступна: 

прийняття рішень міською радою щодо: 

затвердження змін до генерального плану суміщені з детальним планом територій: 

 

Примітка:      Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Зміни до 

генерального плану, суміщені з детальними планами територій підлягають розгляду на громадських 

слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету Міністрів України від 

25 травня 2011 року №555.                 Загальна доступність зміни до генерального плану, суміщеного з 

детальним планом території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого 

самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у 

приміщенні такого органу, крім частини. що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до 

законодавства. Виконавчий орган міської ради забезпечує оприлюднення змін до генерального плану 

території протягом 10 днів з дня його затвердження. 

                                          17. Висновки 
        Внесення змін до генерального плану суміщеним з детальним планом території  для 

будівництва торгових притміщень(магазину), автомийки самообслуговування, СТО, вул. 

Львівська № 4-Б, №4-В, с. Задністрянське, Івано-Франківської області виконано згідно чинних 

нормативних документів станом на  2021р. 

Згідно ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Зміни до 

генерального плану населеного пункту можуть носитися не частіше, ніж один раз на п'ять років. 

Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який затверджував 

генеральний план населеного пункту. Питання про дострокове внесення змін до генерального 

плану населеного пункту може порушуватися за результатами містобудівного моніторингу 

перед відповідною сільською, селищною, міською радою відповідною місцевою державною 

адміністрацією. Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і 

затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях 

протягом трьох місяців з дня їх подання. 

Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується 

відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх 

за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у 

тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у 

місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у 

приміщенні органу місцевого самоврядування.                



18. Основні техніко-економічні показники детального плану 
території  діл. № 1. 

 
Назва показників          

Одиниця 

виміру 

Значення показників 

 

Існуючий 

стан 

 

Етап від 3 

років до 7 

років 

 

Етап  

до 20 

років 

Територія     

Територія в межах проекту. га/% 0,1621 0,1621  

- забудова м
2
  200  

- щільність забудови %  15-35  

- зелені насадження -//-  221  

- проїзди, майданчики -//-  1200  

Установи та підприємства 

обслуговування 

    

Торгово-офісні приміщення м
2
  100  

Пости автомийки кількість  4-5  

Допоміжні технічні приміщення м
2
  40  

Дорожня мережа     

Протяжність мережі проїздів, всього км  0,02  

Відкриті автостоянки для постійного 

(тимчасового) зберігання легкових 

автомобілів 

маш. 

місць 

 10  

Інженерне обладнання     

Водопостачання     

Водопостачання, всього тис 

м
3
./добу 

 Буде 

визначено 

проектом 

 

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод -//-  -//-  

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт  -//-  

Теплопостачання      

Споживання сумарне Гкал/год  Буде 

визначено 

проектом 

 

Інженерна підготовка та благоустрій     

Територія  забудови, що потребує заходів з 

інженерної підготовки з різних причин 

  -  

Протяжність закритих водостоків км  -  

Охорона навколишнього середовища     

Санітарно-захисні зони, всього га  -  

- у тому числі озеленені   -//-  -  

Примітка: величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці проекту 

відведення земельної ділянки та робочого проекту будівництва об‘єкту .                    



Основні техніко-економічні показники детального плану території  
діл. № 2. 

 
Назва показників         

Одиниця 

виміру 

Значення показників 

 

Існуючий 

стан 

 

Етап від 3 

років до 7 

років 

 

Етап  

до 20 

років 

Територія     

Територія в межах проекту. га/% 0,2534 0,2534  

- забудова м
2
  740  

- щільність забудови %  30-35  

- зелені насадження -//-  200  

- проїзди, майданчики -//-  1594  

Установи та підприємства 

обслуговування 

    

Торгово-офісні приміщення м
2
  250  

Торгові приміщення, супутні товари кількість  250  

Пости СТО м
2
  40  

Дорожня мережа     

Протяжність мережі проїздів, всього км  0,03  

Відкриті автостоянки для постійного 

(тимчасового) зберігання легкових 

автомобілів 

маш. 

місць 

 14  

Інженерне обладнання     

Водопостачання     

Водопостачання, всього тис 

м
3
./добу 

 Буде 

визначено 

проектом 

 

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод -//-  -//-  

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт  -//-  

Теплопостачання      

Споживання сумарне Гкал/год  Буде 

визначено 

проектом 

 

Інженерна підготовка та благоустрій     

Територія  забудови, що потребує заходів з 

інженерної підготовки з різних причин 

  -  

Протяжність закритих водостоків км  -  

Охорона навколишнього середовища     

Санітарно-захисні зони, всього га  -  

- у тому числі озеленені   -//-  -  

                                                                                                                                                                              

ГАП                                                                                                                              В. Морикіт 


