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ЗМІСТ 
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 Титульний аркуш  
06-0000/21-ТМ І. ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ  
06-0000/21-ЗМ Зміст стор. 1 
06-0000/21-СП Склад проекту  стор. 3 
06-0000/21-ПД Підтвердження ГАП’а стор. 4 
06-0000/21-ВУ Відомості про учасників стор. 5 
06-0000/21-ВД I.І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ   
06-0000/21-ПЗ I.ІI. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 Розділ 1. Вступ. Вихідні дані стор. 6 

 Розділ 2. Стислий опис природних, соціально-економічних і 
містобудівних умов 

стор. 7 

 Розділ 3. Стисла історична довідка стор. 11 

 Розділ 4. Оцінка існуючої ситуації стор. 13 

 Розділ 5. Розподіл території за функціональним 

використанням, розміщення забудови на вільних територіях 
та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка 
пропонується 

стор. 15 

 Розділ 6. Характеристика видів використання території стор. 15 

 Розділ 7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови 
територій, передбачених для перспективної містобудівної 
діяльності 

стор. 15 

 Розділ 8. Переважні, супутні і допустимі види використання 
території, містобудівні умови та обмеження (уточнення) 

стор. 16 

 Розділ 9.  Основні принципи планувально-просторової 
організації території 

стор. 17 

 Розділ 10. Система обслуговування населення, розміщення 
основних об’єктів обслуговування 

стор. 18 

 Розділ 11. Вулично-дорожня мережа, транспортне 
обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та 

велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок 

стор. 18 

 Розділ 12. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних 
мереж, споруд 

стор. 18 

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

стор. 19 

 Розділ 14. Комплексний благоустрій та озеленення території стор. 20 

 Розділ 15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану 

навколишнього середовища 

стор. 20 

 Розділ 16. Заходи щодо реалізації детального плану на етап 

від 3 років до 7 років 

стор. 20 

 Розділ 17. Перелік вихідних даних стор. 21 

 Розділ 18. Техніко-економічні показники детального плану  стор. 22 

 Розділ 19. Висновки стор. 23 
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 Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 
 06-0000/21- ЗМ 

Арк
. 
2 

06-0000/21-ДПТ II. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА  

 1. Схема розташування території в планувальній структурі 
населеного пункту М1:5000 

арк.1 

 2.  План існуючого використання території. Опорний план. 
Схема планувальних обмежень М 1:500 

арк.2 

 3.  Проектний план суміщений з планом червоних ліній та 
схемою організації руху транспорту і пішоходів М 1:500 

арк.3 

 4. Схема інженерної підготовки території, вертикального 
планування та червоні лінії М1:500.  Креслення поперечних 

профілів вулиць М 1:200 

арк.4 

 5. Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного 

простору  М1:500 

арк.5 

 6.  Схема основних напрямків руху транспорту та пішоходів 

М1:500   

арк.6 

06-0000/21-
СЕО 

ІII.  ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ДОКУМЕНТУ 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

 1.  Зміст та основні цілі детального плану, його зв'язок з іншими 
документами державного планування; 

арк. 

 2.  Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я 
населення та прогнозні зміни цього стану, якщо документ 
державного планування не буде затверджено; 

арк. 

 3.   Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення 
та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають 
негативного впливу; 

арк. 

 4.  Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я 
населення, які стосуються документу державного планування; 

арк. 

 5.  Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із 
запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, 
встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що 
стосуються документа державного планування, а також шляхи 
врахування таких зобов’язань під час підготовки документа 
державного планування; 

арк. 

 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у 
тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, 
середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно), 
постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 

арк. 

 1.1. 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та 
пом'якшення ймовірних негативних наслідків виконання  документу 
державного планування; 

 

 

 1.2. 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що 
розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність 
інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

1.3.  

 

 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 
виконання детального плану для довкілля, у тому числі для здоров'я 
населення; 

1.1.  

 

 10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення (за наявності); 

1.2.  

 

 11. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру 
звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану. 
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Директор 

ГАП 

Розробив 

Стадія Аркуш Аркушів  
 

Склад проекту 

06-0000/21 - СП 

Путрашик Т.В. 
ДПТ 

Білинець Ю.І. 

Путрашик Т.В. 

 1 1 

ПП «АРХІТЕКТУРА & К» 
35299780 

 

 
Перевірив Баняс Я.В. 

 

 
 СКЛАД ПРОЕКТУ 

Н
о
м

е
р
 

то
м

у
 

Позначення Найменування Примітка 

1 2 3 4 

І 06-0000/21-ТМ І.   Текстові матеріали детального плану території  

І 06-0000/21-ВД І.І.  Вихідні дані для проектування  

І 06-0000/21-ПЗ І.ІІ. Пояснювальна записка  

ІІ 06-0000/21-ДПТ ІІ.   Графічні матеріали  

ІІІ 06-0000/21-СЕО ІІІ. Звіт про СЕО  
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Директор 

ГАП 

Розробив 

Стадія Аркуш Аркушів  

 
Підтвердження ГАП’а 

06-0000/21 - ПД 

Путрашик Т.В. ДПТ 

Білинець Ю.І. 

Путрашик Т.В. 

 1 1 

ПП «АРХІТЕКТУРА & К» 
35299780 

 Баняс Я.В. 

 
Перевірив 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА ЗГІДНО З ЧИННИМИ 

НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ 

СТАНДАРТАМИ. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Головний архітектор проекту Путрашик Т.В. 
 



 

 

 
 

 

5 

Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Директор 

ГАП 

Розробив 

Стадія Аркуш Аркушів  
 

Відомість про учасників 

проектування 

06-0000/21 - ВУ 

Путрашик Т.В. ДПТ 

Білинець Ю.І. 

Путрашик Т.В. 

 1 1 

ПП «АРХІТЕКТУРА & К» 
35299780 

 Баняс Я.В. 

 
Перевірив 

ВІДОМІСТЬ ПРО УЧАСНИКІВ 

Підприємство, в якому 
розроблено проект 

Посада виконавця Прізвище виконавця Підпис 

1 2 3 4 

ПП «АРХІТЕКТРУА & К» ГАП Путрашик Т.В.  

ПП «АРХІТЕКТРУА & К» Розробив Білинець Ю.І.  

ПП «АРХІТЕКТРУА & К» Перевірив Баняс Я.В.  

    

    

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

I.І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

І.ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
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Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Дата 

Директор 

ГАП 

Розробив 

Стадія Аркуш Аркушів  
 

Пояснювальна записка 

06-0000/21  - ПЗ 

Путрашик Т.В. ДПТ 

Білинець Ю.І. 

Путрашик Т.В. 
1 13 

ПП «АРХІТЕКТУРА & К» 
35299780 

 Баняс Я.В. 

 
Перевірив 

Розділ 1. Вступ 

Детальний план території для будівництва гілки залізничної колії  в   

с. Сокирниця,  Хустської територіальної громади,  розроблено у відповідності з 

Законом України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад і зміст 

генерального плану населеного пункту», ДБН Б.1.1- 14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території», ДСП 173-96 «Санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів» та ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених 

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

містобудівної документації». 

Детальний план розроблено згідно Рішення I сесії VIII скликання Хустської 

міської ради №404 від 30.06.2021 року. Детальний план території включає 

проектовану територію орієнтовною площею 12,0000 га. Метою розробки є 

визначення функціонального та цільового призначення земельних ділянок, 

параметрів забудови для будівництва (відновлення) гілки залізничної колії, з 

врахуванням генерального плану с. Сокирниця та с. Бороняво, для подальшого 

будівництва споруд транспортної інфраструктури, визначення планувальних 

обмежень та червоних ліній.  Документом обґрунтовується необхідність розвитку 

інженерної інфраструктури, упорядкування містобудівної концепції, розміщення 

об’єктів містобудування та їх впорядкування в с. Сокирниця, керуючись ст.8, 10, 16, 

19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження порядку 

розроблення містобудівної документації» п.42 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 Замовник містобудівної документації є виконавчий комітет Хустської міської 

ради. Детальний план території розроблений Приватним підприємством «Архітектура 

& K» на замовлення виконавчого комітету Хустської міської ради. Детальний план 

території після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно 

здійснюватися зміна цільового призначення, капітальне будівництво, благоустрій та 

інженерне облаштування території. 
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2  Зм. Кільк Арк. №док. Підпис Дата 

06-0000/21 - ПЗ 
Арк. 

 

 Детальний план території виконано на топогеодезичній основі 2021 року в 

системі координат 1963 р., що має зв'язок з державною системою координат УСК-

2000, ситема висот Балтійська, Масштаб 1:500. Розроблений проект землеустрою 

після затвердження стає складовою частиною детального плану території. 

Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, опираючись на 

містобудівний моніторинг та програми соціально-економічного розвитку, враховуючи 

стратегію розвитку населеного пункту, демографічний стан, напрямки та параметри 

територіального розвитку, формування інженерно-транспортної інфраструктури 

обґрунтовується доцільність  детального плану території.  

Розділ 2. Стислий опис природних, 

соціально-економічних і містобудівних умов 

2.1. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов 

Сокирниця — село в Україні, в Закарпатській області, Хустському районі. 

Територія виділена для розробки детального плану площею 12,0000 га має 

значний ухил рельєфу та знаходиться на окраїні  с. Сокирниця, межує з територією с. 

Бороняво.  Перепад рельєфу в межах проектованої ділянки  до 8,04м.  Проектована 

територія оточена землями сільськогосподарського призначення, землями 

транспортної інфраструктури, водних об’єктів та виробничими землями. 

Ділянка яка передбачена для виділення під землі транспортної 

інфраструктури  складає площу 5,1510 га. межує з північнї сторони – землі водних  та 

виробничого об’єкту, з північно- східної сторони землі громадської забудови, з східної 

сторони - землі загального користування, з південної сторони - землі озеленення 

спец. призначення та землі садибної забудови, з західної  сторони - землі 

транспортної інфраструктури. До ускладнюючих умов можна віднести сейсмічність 

регіону – 7 балів. Природні умови даної територіє є добрими для розміщення земель 

транспортної інфраструктури 

При розробці детального плану території використані слідуючі матеріли: 

▪ Матеріали генеральний плану населеного пункту, схеми планування 

території (викопіювання з генерального плану); 

▪ Топогеодезична основа, масштаб 1:1000; 

▪ Плани  та програми соціально-економічного розвитку відповідної території, 

інші програми (організації руху транспорту та пішоходів, благоустрій 

території); 
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▪ Дані про територію із складними інженерними умовами (сейсмічність 

території 7 балів); 

▪ Матеріали державного земельного кадастру; 

▪ Інвентаризаційні матеріали. 

КЛІМАТ 

 с. Сокирниця та прилегла до нього територія характеризуються м'яким, 

помірно-континентальним кліматом. Він сформувався під впливом сонячної радіації, 

що потрапляє на поверхню, циркуляції повітряних мас і рельєфу території. 

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір планувальних 

рішень, наводиться за даними багаторічних спостережень.  

Температура повітря, °С: 

Середня місячна  і річна температура повітря 

Абсолютні значення температури повітря 

Зима в основному починається в кінці листопада і закінчується в третій декаді 

лютого – першій декаді березня. Триває зима в середньому 3-3,5 місяці, при суворих 

зимах до 4 місяців. 

Весна починається в другій-третій декаді березня і триває до середини травня, 

в горах – до першої декади червня. 

Літо починається з третьої декади травня, закінчується в другій декаді вересня. 

Літо триває близько 3,5-4,0 місяців. 

Осінь починається з другої-третьої декади вересня і триває до третьої декади 

листопада. 

Метео

-

станці

я 

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

 

Хуст -4,3 

 

-1,3       3,8  10,1 15,1   17,8   19,2    18,5    14,5    8,9   3,7  -

1,3  

8,7 

Метеостанція І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

 

Хуст 

(максимум) 

12 17 28 31 32 36 36 38 32 28 21 18 38 

Хуст (мінімум) -39 -29 -24 -12 -1 2 6 5 -3 -7 -20 -29 -31 
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Опади в районі с. Сокирниця випадають в достатній кількості. Метеостанцією 

Хуст в 1912 році зареєстровано максимальна їх кількість -1500мм за рік, а найбільш 

сухому 1961 році – тільки 618 мм. В 1998 році по м. Хуст випало 1340мм, в 2001 році 

– 1327мм. 

Середньомісячна і річна кількість опадів, мм: 

В теплу частину року (квітень-жовтень) випадає в середньому, 641 мм, в холодну 

(листопад-березень) – 454 мм. 

Добовий максимум опадів по м. Хуст зареєстрований в 1970 році і становив 131 

мм. 

Сніговий покрив. Сталий сніговий покрив (місяць і більше) установлюється, в 

середньому, в другій декаді грудня, при теплих зимах – в другій – третій декаді січня. 

При аномально теплих зимах сталий сніговий покрив зимою може не становитись. 

В районі с. Сокирниця середня тривалість сталого снігового покриву становить 

1,5-2,0 місяці. За зиму може бути декілька відлиг (температура повітря вище 0о)з 

дощами. Сніговий покрив повністю сходить в кінці другої декади лютого при сніжних 

зимах – в першій – другій декаді березня. 

Середня висота снігового покриву за зиму становить 20-30 см, в сніжні зими – 40-

60 см. 

Максимальна висота снігового покриву – 80 см. (лютий, 1999 року). 

Вологість повітря 

Середня місячна і річна відносна вологість повітря, %. 

Вологість повітря протягом року висока, і дорівнює, в середньому, 80-85%. 

Найбільш висока відносна вологість буває в зимові місяці. Дні, коли вологість повітря 

знижується до 30% і нижче називаються «сухими». В році їх буває, в середньому, 9-

10 днів. Найчастіше «сухі» дні відмічається в квітні та в літні місяці. 

Вітер 

Метеостанція І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

 

Хуст 
45 38 39 46 69 86 74 68 48 44 51 58 666 

Метеостанція І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

 

Хуст 87 83 76 70 72 74 74 76 79 82 86 89 79 
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Переважний напрям вітру, його повторюваність,% 

Середня швидкість вітру, в м/с 

Вітровий режим. Протягом року у землі переважають вітри східного, північно-

східного і західного напрямку. 

Середня річна швидкість вітру невелика – 1,2 м/с, дещо більша швидкість вітру в 

кінці весни і на початку літа. 

Середнє число днів із різною швидкістю вітру 

 

Ґрунти 

За агроґрунтовим районуванням України територія с.Сокирниця входить до 

агроґрунтового району – Закарпатської низовини. 

В межах території забудови на воднольодовикових відкладах сформувалась зона 

КПЗ – зона буроземів опідзолених оглеєних закарпатського передгір’я до 125–400 м. 

Рівень родючості ґрунтів невисокий через їх слабку структурованість та бідність 

поживними речовинами гумусового супіщаного горизонту. Це потребує періодичного 

підживлення їх органічними та мінеральними добривами протиерозійного закріпле 

ння від вітрової ерозії, високий коефіцієнт фільтрації зумовлює потребу в їх зрошенні.  

Рослинність 

Рослинність представлена мезофільними луками які займають близько 60...75% 

всієї лучної площі, використовуються переважно як сіножаті, частково як пасовища. 

Поширені вони на заплавних терасах Тиси, на дерново-глеєвих ґрунтах і 

представлені формаціями мітлиці звичайної, лисохвоста лучного, костриці лучної, 

пирію повзучого, тонконога болотного, мітлиці собачої, костриці червоної, 

трищетинника лучного. Продуктивність мезофільних лук 15...25 ц/га. 

Метеостанція І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

Хуст 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 

Швидкість І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 

➢ 10 м/с 1,1 0,9 1,6 3,2 2,5 2,3 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,1 19,2 

➢ 15 м/с 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 2,8 

➢ 25 м/с     0,03 0,01 0,01     0,03 0,1 
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Соціально-економічні та містобудівні умови. 

Проектна території розташована  на території Сокирницької  сільської ради в 

межах населеного пункту.  

Економічна освоєність району добра. Через с. Сокирниця проходять автомобільна 

дорога Н09 (Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - 

Львів — автомобільний шлях національного значення та одноколійна залізнична 

магістраль Чоп - Солотвино. Найближча залізнична станція знаходиться в м. Хуст (8 

км).  

Населення  села складає 5 217 чоловік. 

Детальний план території розробляється для будівництва (відновлення) гілки 

залізничної колії в с. Сокирниця, з метою визначення функціонального та цільового 

призначення земельних ділянок, розподілу території з визначенням меж та площі 

земельних ділянок, нанесенням червоних ліній,  з метою упорядкування 

містобудівної концепції розміщення об’єктів містобудування та транспортної 

інфраструктури, їх впорядкування в с. Сокирниця, 

В межах зазначеної території передбачається урегулювання  транспортної 

інфраструктури (залізничні колії, проїзди), озеленення, формування та визначення 

площі нових земельних ділянок; для розміщення і експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту.  

Соціально-економічний розвиток  територій залежить  від ефективності 

функціонування соціальної інфраструктури, яка пов’язана з раціональним 

розміщенням об’єктів, що надає можливість користуватися всіма видами послуг, 

особливо які виникають періодично. Розвиток соціальної інфраструктури впливає і є 

визначальним у підвищенні життєвого рівня  населення. 

 

Територія на яку розробляється ДПТ містить наступні дані та умови: 

▪ сейсмічність даного регіону - 7 балів; 

▪ типи несучих ґрунтів на даній  території - гравійно-галечні з суглинисто-

глинистим заповненням; 

▪ рівень ґрунтових  вод   -  2,5 до 3,0 м; 

▪ температурна зона України – ІІ; 

▪ кліматичний район – ІІІ, підрайон ІІІБ; 

▪ максимальна глибина промерзання ґрунту - 0,90 см. 
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▪ розрахункова температура зовнішнього повітря, - мінус 19 С. (згідно даних 
ДБН  В .2 . 6 -3 1 :2 0 06  додаток Ж); 

▪ нормативний  швидкісний  напір  вітру  - 400 Па. (згідно даних ДБН В.1.2-2:2006 
карта 9.1);  

▪ снігове  навантаження  - 180 кгс/м2.  (згідно  даних ДБН В.1.2-2:2006 карта 8.1); 

 

Розділ 3. 

Стисла історична довідка. 

Село Сокирниця, Хустського району, Закарпатської області розташоване в 

долині р. Тиса. Село вперше згадується в документах в 1389 р. 

Походження назви села розтлумачує давня легенда. Був час, коли на місці села 

ріс густий ліс, а в цьому лісі переховувались опришки, які грабували проїжджих на 

шляху з Солотвина до Хуста. Якось їхній ватажок Сокира захотів напитися води, 

під’їхав до власноруч викопаного колодязя, а кінь з невідомої причини злякався, став 

на диби та й скинув вершника в колодязь, де той і втопився.  

Пригнічені такою втратою опришки тільки й змогли сказати: “ Не колодязь собі 

викопав Сокирка, а могилу ”. Колодязь з тілом засипали, а місце стали називати 

Сокирівським колодязем. 

В селі Сокирниця збереглася церква Святого Миколи Чудотворця. Це один з 

найстаріших готичних архітектурних пам’яток, що входить до четвірки відомих 

дерев’яних церков району (Сокирниця, Данилово,  Крайниково,  Олександрівка).  

Реставратори вважають, що Сокирницьку церкву було збудовано в селі Шашвар 

(нині Тросник Виноградівського р-ну) на початку 17ст. Спочатку храм був хатнього 

типу та вкритий соломою. У 1770 р. церкву перенесли в Сокирницю та перебудували 

до сучасного вигляду. 

Іконостас встановили у 1748 р., про що свідчить напис на іконі св. Онуфрія.  

За радянської влади більшість ікон пропала. Вдалося зберегти лише образ 

Богородиці, ікону св. Миколи, старі розписи на цоколях, обрамлення намісних ікон 

18ст., царські ворота, свічники та кивот. 
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Розділ 4. 

Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання 

території, характеристика будівель, окремо – об’єктів культурної спадщини, 

інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних 

обмежень. 

 

Використання території. 

На даний час територія ДПТ використовується; як територія 

сільськогосподарського призначення, та землі зелених насаджень  загального 

користування. Територія не перебуває у власності, або користуванні. 

Стан навколишнього середовища. 

Навколо проектованої території  розміщені: 

▪ Територія водних об’єктів, ставки для рибогосподарських потреб та р. 

Байлова.  

▪ Території сільськогосподарського призначення. 

▪ Приватні земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

▪ Територія транспортної інфраструктури (автодорога) 

▪ Виробнича територія –  для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з 

користуванням надрами. 

В даний момент більшість території заросла чагарниками, дрібноліссям та 

бур'янами. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна 

охарактеризувати як задовільний. 

Характеристика будівель. 

На території, охопленій ДПТ, існуюча капітальна забудова відсутня. 

 

Характеристика інженерного обладнання. 

По території опрацювання ДПТ проходять інженерні мережі:  

▪ Низьковольтні лінії електропередачі потужністю 0,4 кВ; 

▪ Високовольтні лінії електропередачі потужністю 10, та 35 кВ; 
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▪ Газопровід середнього тиску; 

▪ Кабельні лінія зв’язку. 

Характеристика транспорту. 

Територія опрацювання має сформовану вуличну мережу в умовах існуючої 

соціальної інфраструктури.  

Доступ до території проектування здійснюється з існуючої дороги (комунальної 

дороги),   та проектованих під’їздів.  

Рух громадського транспорту проходить по існуючій дорозі Н9 (Мукачеве - 

Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка – Львів, що проходить 

неподалік проектованої території. 

Рух залізничного транспорту здійснюється по колії «Львівська залізниця АТ 

«Укрзалізниця» 

 

Характеристика озеленення і благоустрою. 

На ділянці росте чимало кущів і чагарників та навколо території багаторічних 

листяних дерев. Покриття існуючої дороги – асфальтобетон. 

Характеристика об’єктів культурної спадщини. 

На території опрацювання відсутні об’єкти культурної спадщини. 

Існуючі планувальні обмеження. 

На територію опрацювання ДПТ розповсюджуються наступні планувальні 

обмеження : 

▪ існуючі червоні лінії дороги,; 

▪ охоронні зони інженерних комунікацій; 

▪ водоохоронні зони; 

▪ зони шумового дискомфорту залізничної колії; 

▪ санітарно-захисні зони; 

До ускладнюючих умов можна віднести сейсмічність регіону – 7 балів. 

Розділ 5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення 

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

Функціональне використання  проектованої ділянки змінюється з земель 

озеленення загального користування, та сільськогосподарського призначення  на 
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землі транспорту, для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 

транспорту, площею 5,1510 га. 

Вирівнюється профіль прилеглої вулиці, регулюється червона лінія, 

влаштовуються під’їзди до території. Функціональне зонування території що 

охоплена ДПТ передбачає наступні зони: 

▪ Зона транспортної інфраструктури; 

▪ Зона під'їздів та пішохідних доріжок; 

Озеленення спец. призначення. Встановлюється СЗЗ – 100 м. від осі 

крайньої залізничної колії до будівель. Система зелених насаджень формується 

зеленими насадженнями для зменшення рівня шуму від залізничної колії. 

Структура забудови – на земельній ділянці передбачено будівництво  

(відновлення) під’їзної колії залізничного транспорту, для вантажних перевезень, 

берегоукріплення захисних дамб, ваговий комплекс, та прохідну споруду. Також для 

захисту садибної забудови від шуму, пропонується встановлення шумозахисних 

екранів загальною довжиною 1481 м.п. у разі неможливості забезпечити 50% 

озеленення СЗЗ. Приєднання проектної під’їзної колії до існуючої колії 

влаштовується  на ПК 91+ 432 м з влаштуванням стрілочного переводу. У плані 

під’їзна залізнична колія запроектована на прямих та кривих ділянках з мінімальним 

радіусом 200м. Загальною довжиною 2799,2 м.п.  

При розробленні містобудівної документації, детального плану кварталів К-14 

та К-27 згідно генерального плану, необхідно врахувати визначені СЗЗ та зменшені 

розрахункові зони шумового дискомфорту. 

 

 

Розділ 6. Характеристика видів використання території 

Проектну територію згідно детального плану передбачається використовувати 

за функціональним призначенням землі транспортної інфраструктури. Крім земель 

транспортної інфраструктури,  інші види використання території проектуванням не 

передбачені.  

ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану села на новому 

рівні містобудівної документації, пов'язаному із більшою деталізацію містобудівного 

планування території та проектних рішень, враховуючи зміни, що відбулися за 

останні роки з часу затвердження генплану, інша територія за межами планування, 

ДПТ не передбачає змін, території садибної забудови та впорядкування вулиць, 
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генерального плану села Сокирниця, передбачено впорядкувати іншими детальними 

планами. 

Розділ 7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності 

Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, опираючись на 

містобудівний моніторинг та програми соціально-економічного розвитку даними 

проектними рішеннями опрацьовано територію, площею 12,0000 га. Площа 

виділення земельної ділянки складає 5,1510 га. 

На ділянці встановлюється режим використання території з метою 

оптимального архітектурно-просторового вирішення, висота споруд приймається не 

більше одного поверху – 3,0 м. (без врахування влаштування шатрового даху). 

Виходячи із розрахункової потужності, прийнятого планувального рішення, 

побажань замовника та діючих норм та правил прийняті наступні показники 

інженерно-транспортної інфраструктури: 

▪ Проїздів – в межах 12м. 

Система зелених насаджень формується зеленими насадженнями 

територій спеціального призначення для зменшення рівня шуму від експлуатації 

колії (проїзду тепловозу) . 

Розрахунки щодо умов містобудівного використання земельних ділянок базуються на 

вимогах ДБН Б.2.2-12:2019 стосовно містобудівної ємності проектованої території.  

Обмеженням щодо забудови даної земельної ділянки є: 

▪ межі ділянок існуючих землекористувачів; 

▪ санітарні та пожежні розриви від існуючих будівель та споруд; 

▪ охоронні зони інженерних мереж; 

▪ водоохоронні зони; 

▪ червоні лінії, лінії регулювання забудови; 

▪ санітарно 

Інші планувальні обмеження відсутні. 

 Розділ 8. Переважні, супутні і допустимі види використання території, 

містобудівні умови та обмеження (уточнення) 

Переважні види використання проектованої території: 

1. зона  транспортної   інфраструктури    (містить  території смуг відводу 

залізниці, вантажні майданчики.  Особливістю зони є поєднання технологічних 

процесів транспортного вузла і об’єктів обслуговуючих видів використання. 
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• Вид цільового призначення – для розміщення та експлуатації будівель 

та споруд  залізничного транспорту 

  Супутні  види  забудови  та  іншого  використання: 

- об’єкти технологічного призначення транспортного вузла; 

- колійне господарство; 

- об’єкти  інженерного  господарства.  

 Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: 

Допустимі види використання  не передбачені. 

Містобудівними умовами та обмеженнями є: 

1. Граничнодопустима висота будівель 3 м (один поверх); 

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки не більше 75 

%;  

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

4. Мінімально-допустимі відстані від об'єктів,  які  проектується,  до меж 

червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд територія 

не межує з червоними лініями. Відстань до меж червоних ліній – 65,0 м. ; 

5. 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)  - Прибережно захисна смуга р. Байлова – 

25 м., Водоохоронна зона ставків – 50м. Санітарно захисна зона залізничної 

колії – 100 м.. 

 6. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від 

об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. 

 охоронна зона ліній газопроводу середнього тиску – 4 м., 

електропостачання 0,4 кВ,  – 2 м., електропостачання 10 кВ - 10м., 

електропостачання 35 кВ,  – 15 м., від осі мереж по обидві сторони. 

 

Розділ 9. Основні принципи планувально-просторової організації території. 

Виходячи з містобудівної ситуації, виділеної під забудову ділянки, характеристики 

забудови, яка склалась навколо ділянки, класифікації прилеглих вулиць і доріг 
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населеного пункту передбачені основні принципи планування та забудови території а 

саме: 

1. Забезпечення виразності забудови та вулично-дорожньої мережі. 

2. Створення гармонічної планувальної схеми забудови ділянки. 

3. Комплексний благоустрій територій та проїзду до ділянки.  

4. Уточнення плану червоних ліній та профілів проїзду залежно від їх класифікації.  

Структура забудови в межах території проектування змінюється з 

сільськогосподарської території під територію для розміщення та експлуатації 

залізничного транспорту.  Вирівнюється профіль під’їзної колії залізничного 

транспорту  та проводиться організація посадки зелених насаджень спеціального 

призначення призначення, яка має становити 50% СЗЗ. 

Основні принципи планувально-просторової організації території базовані на: 

- врахуванні існуючої мережі вулиці; 

- взаємозв’язках планувальної структури проектних рішень з планувальною 

структурою існуючої дорожньо-транспортної мережі; 

- побажаннях та вимог замовника – Виконавчого комітету Хустської міської 

ради, інвестора (платника), визначених у завданні на розроблення ДПТ та у ході 

робочих нарад під час роботи над проектом; 

- врахуванні інтересів власників суміжних земельних ділянок. 

Проектом передбачається впорядкування та приведення до нормативних 

показників існуючої території з перспективним розвитком. 

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення 

детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) 

визначається ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з 

відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ 

можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку. 

Майнові права на проект детального плану території належать Замовнику, 

інвестору (платнику), авторські - Виконавцю ДПТ. 

Розділ 10. Система обслуговування населення, розміщення основних 

об’єктів обслуговування 

Працюючі  території детального планування використовуватимуть існуючу 

сформовану систему обслуговування населення с. Сокирниця. 

 

11. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування,  
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організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, 

розміщення гаражів і автостоянок 

На території проектування передбачено влаштувати проїзд з пішохідними 

доріжками, вирівнювати профілі, врегулювати узбіччя та зелені насадження. 

Влаштувати відкриту автостоянку та виробничий навантажувальний майданчик.  Рух 

транспорту та пішоходів забезпечується проектною та існуючою дорожньою 

мережею.  

Розділ 12. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд 

▪ Водопостачання не передбачено. Привіз питної води та на виробничі 

потреби здійснюється автотранспортом в бутлях та цистернах.  

▪ Скидання стоків здійснюється в біотуалети розміщені в тимчасових 

контейнерах побутового призначення. Мереж та очисних споруд не 

передбачено.  

▪ Електропостачання від існуючих ліній електропередач. 

▪ Теплопостачання. Опалення приміщень пропонується локальними 

засобами (індивідуальні паливні та малі котельні, обладнані сучасними 

котлами, що працюють в автономному режимі на електриці, твердому 

паливі). Вибір типу котлів і обладнання вирішується на наступних 

стадіях проектування.  

Потреба у теплопостачанні інших об'єктів на території ДПТ визначається 

на подальших стадіях проектування. 

 

 

Розділ 13. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання 

підземного простору 

Рельєф території сформований. Навколо території яку охоплює ДПТ 

необхідно провести ряд робіт щодо інженерного захисту та інженерної підготовки. 

▪ Інженерна підготовка передбачає вертикальне планування, організацію 

відведення дощових і талих вод. Інженерна підготовка території виконується з 

метою покращення санітарно-гігієнічних умов функціонування будівель та 

споруд. Вирішення вертикального планування, влаштування дорожнього 

покриття та благоустрою території передбачається з максимальним 

збереженням існуючого рельєфу.   
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▪ Відвід дощових і талих вод передбачено відкрито в понижені місця рельєфу. 

Для забезпечення неможливості вимивання ґрунту від  поверхневих стоків 

передбачено встановити дренажні системи з влаштуванням дощоприймачів та 

лотків, перекритих решітками, в комплексі з заходами по вертикальному 

плануванню.  

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху 

транспорту і пішоходів ухили на під’їздах (згідно ДБН В.2.3-5-2001 табл. 2.9) з 

раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас 

не викликало зсувні та просадочні явища, порушення режиму ґрунтових вод. Рельєф 

території ДПТ – не рівний, проектний перепад висот становить – 5,83 м. Схему 

інженерної підготовки розроблено на картографічній основі М 1:1000. На схемі 

проведені напрямки і величини проектованих ухилів, характерні проектовані відмітки. 

Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж (на 

перспективу).  

Розділ 14. Комплексний благоустрій та озеленення території 

При проектуванні даного району передбачено комплексний благоустрій території, 

зокрема: благоустрій проїзду, влаштування тротуарів, впорядкування зелених 

насаджень спец призначення. Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен 

відповідати вимогам пунктів 5.4.3, 5.4.4 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 

Благоустрій на суміжних територіях здійснюється за рахунок влаштування 

пішохідних шляхів та системи озеленення територій. 

При реалізації проекту необхідно максимально зберегти існуючі зелені 

насадження цінних порід за відповідним висновком зацікавлених служб. 

 

Розділ 15. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану  

навколишнього середовища 

Територія опрацьована проектом повинна бути належним чином 

благоустроєна та освітлена. Замощення проїздів асфальтобетоном, пішохідної 

частини – фігурні елементи мощення (ФЕМ).  

Для зниження рівня шуму на ділянках садибної забудови передбачено 

використання шумозахисного екрану біля колії.  

Шумовий вплив під час провадження планованої діяльності 

Розрахунок рівнів шуму виконано на підставі ДБН В.1.1-31:2013 «Захист 

територій, будинків і споруд від шуму», ДСТУ – Н Б.В.11-35:2013 «Керівництво за 
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розрахунком рівнів шуму в приміщеннях і на території», та ДСТУ – Н Б.В.1-33:2013 

«Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій».  

Згідно САНПіН «Планування та забудова населених пунктів» розміри 

санітарно-захисної зони від колій залізниць становить – 100 м.  

Основним джерелом шуму в період експлуатації залізничних колій буде 

залізничний транспорт (тепловоз). Для зменшення рівня шуму до садибної забудови 

пропонується встановлення проектних шумозахисних екранів на частині ділянки 

під’їзної колії, необхідне зменшення санітарно захисної зони на цій ділянці 

обумовлено вимогою ДБН 2.2-12 у разі неможливості влаштування 50% озеленення 

СЗЗ території. Розрахункове значення визначено на відстані 50м до садибної 

забудови, на всіх інших ділянках 100м. для перевірки граничного рівня шуму до 

житлової забудови проводиться розрахунок.  

Таблиця 20 – Допустимі рівні шуму згідно ДБН В.1.1-31:2013  

Території Еквівалентний рівень 

шуму, дБА 

Максимальний рівень 

шуму, дБА 

з 7 до 23 

годин 

з 23 до 7 

годин 

з 7 до 23 

годин. 

з 23 до 7 

годин 

Сельбищні зони населених 

місць 

55 45 70 60 

Визначимо очікуванні рівні шуму на границях територій проектної забудови 

згідно генерального плану с. Сокирниця, що прилягає до залізничної дороги на 

ділянці проектованої колії з шумозахисними екранами для зниження рівня шуму.  

Очікуванні рівні шуму LАР і потрібне їх зниження в розрахунковій точці на межі 

житлової забудови, яка попадає в зону акустичного дискомфорту, розраховувалися 

по формулі:  

LАР = LА.СУМ.- LА ВІД. - LА ПОВ. - LA пок. ∆LАЗЕЛ - LАЕКР. -∆LAОГОР , +LAОТР, =     дБА,  

де:  

LА.СУМ – шумова характеристика тепловозу, становить  дБА;  

LА ВІД – зниження рівня шуму із відстанню (∆LAВІДСТ. = 10 lg R50);  

R – відстань від границі житлової забудови до осі найближчої залізниці, R =50м  

LА ПОВ– зниження рівня шуму внаслідок затухання звуку у повітрі,  

 LA ПОК – зниження рівня шуму внаслідок поглинання поверхнею території.  

∆ LA ПОК =0;  
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L А ЗЕЛ – зниження рівня шуму внаслідок поглинання його полосами зелених 

насаджень ∆LАзел = 3 дБА ;  

LAЕКP – зниження рівня шуму шумозахисним екраном  ∆LАэкр = 35 дБА;  

Шумозахисні екрани  ТОВ «ТД ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» згідно вимог ГБН В.2.3-

37641918-556:2015. 

LАогор – зниження рівня шуму внаслідок обмеження кута видимості залізниці із 

розрахункової точки.  

LАотр – поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці в 

результаті накладання звуку відбиванням від огороджуючих конструкцій.  

Відповідно до таблиці 11 ДСТУ-Н Б.В.1-33:2013 ∆ LАотр =0.  

LА пов =
5r

1000
=      дБА    LА пов = 5 ∗ 50/1000 = 0,25 дБА 

де: r - відстань між джерелом шуму і розрахунковою точкою, 50 м. 

LА зел = LАр + LАпос   LА зел = 3 + 0 = 3 дБА 

де: LАр – шумозахисна ефективність смуг зелених насаджень,  

LАпос – збільшення шумозахисної ефективності смуг зелених 

насаджень, пов’язане  зі збільшенням періоду вегетації в містах,  LАпос = 0 

LА огр = 10lg (
S

Sпов
) 

 де: S – площа екранованої чи неекранованої ділянки території, яку займає 

джерело шуму S=20 м2 ;  

Sпов - площа всієї території, яку займає джерело шуму, захищену 

шумозахисними екранами L-1 481м., Sпов=2251 м2 . Розрахунок сумарного 

рівня шуму відповідно до ДСТУ –Н Б.В 1.1-35-2013:  

𝐿Асум = 10 lg (∑ 10 0.1𝐿𝑖) , дБА 

де : 𝐿𝑖 – рівень звукового тиску і-го джерела шуму.  

Шумові характеристики від тепловозу - 82,89 дБА.  

𝐿Асум = 10 lg (∑ 10  0,1х82,89) = 82,89, дБА 

LА від = 10 lg (
50

25
) = 3,01 дБА 

L орг = −10 lg (
20

2251
) = 20,51 дБА 

LАтер=82,92-3,01-0,25-3-35-20,51+0=21,15 дБА  
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Згідно з Державними санітарними правилами планування і забудови населених 

пунктів № 173, допустимі максимальні рівні шуму на території, прилеглій до житлової 

забудови складає 70 дБА вдень та 60 дБА вночі. Аналізуючи одержані дані (LАтер 

=21,15 дБА) можна зробити висновок, що санітарні норми по акустичному 

забрудненню (від руху тепловозів) на границі 50 м. з захисними екранами по 

вимогам СЗЗ витримуються.  

 

Розділ 16. Заходи щодо реалізації детального 

плану на етап до 3 років до 7 років 

Термін реалізації ДПТ – в одну чергу, до 3 до 7 років  

- затвердження ДПТ рішенням сесії Хустської міської ради після проведення 

процедури громадських слухань; 

- розроблення проекту землеустрою та встановлення виду цільового 

призначення земельної ділянки за матеріалами погоджених (затверджених) у 

встановленому порядку; 

- розроблення проекту будівництва, проведення експертизи та отримання 

дозволу на початок будівельних робіт; 

- будівництво об’єкту та введення його в експлуатацію;  

- облаштування дорожньо-транспортної мережі та облаштування інженерної 

інфраструктури.  

Проект землеустрою для території в межах ДПТ розробляється згідно окремої 

угоди ліцензованою землевпорядною організацією. 

Будівництво дорожньо-транспортної мережі, інфраструктури та облаштування 

благоустрою прилягаючої території до вулиці  передбачено  за  рахунок балансо- 

утримувача, коштів міської ради та коштів залучених від забудовників в рамках 

програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури населеного пункту. 

Розділ 17. Перелік вихідних даних 

При розробці детального плану території використані наступні матеріли: 

▪ Матеріали генеральний плану населеного пункту, схеми планування території 

(викопіювання з генерального плану ); 

▪ Топогеодезична основа, масштаб 1:1000; 
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▪ Плани та програми соціально-економічного розвитку відповідної території, інші 

програми (організації руху транспорту та пішоходів, благоустрій території); 

▪ Дані про територію із складними інженерними умовами (сейсмічність 7 балів);  

▪ Матеріали державного земельного кадастру. 

▪ Інвентаризаційні матеріали колишньої колії. 
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▪ Розділ 18. Техніко-економічні показники 

№ 
п/п 

Назва показника 
Одиниц
я виміру 

Значення показників 

Існуючи
й стан 

Етап до 
3 років 

Етап до 
7 років 

1. Територія     

1.1 Територія в межах проекту у тому 
числі: 

га 
12,0000 12,0000 12,0000 

 - Територія транспортної інфраструктури  » - 5,1510 5,1510 

 - Тверде покриття » - 1,3628 1,3628 

 - Озеленення » - 0,8224 0,8224 

 - Забудова території » - 0,0024 0,0024 

1.2 - поверховість Пов. - 1 1 

2. 
Вулично-дорожня мережа та  
пасажирський транспорт 

   
 

2.1 Протяжність колії км  2 799 2 799 
2.2 Протяжність вантажної платформи км - 0,469 0,469 

2.3 Кількість пішохідних переходів  од. - - - 
2.4 Відкриті автостоянки для тимчасового 

зберігання легкових автомобілів  
маш. -
місць - 4 4 

3. Інженерне обладнання     
3.1 Водопостачання  -   

 Водопостачання, всього  м3/добу - - - 
3.2 Каналізація     

 Сумарний об’єм стічних вод  » - - - 

3.3 Електропостачання     
 Споживання сумарне  МВт/рік - - - 

3.4 Теплопостачання     
 Споживання сумарне  Гкал/рік - - - 

      
4. Інженерна підготовка та благоустрій     

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

Га. 
% до 
тер. 

- 
5,1510 
100% 

5,1510 
100% 

4.2 Протяжність закритих водостоків км - 0,938 0,938 

5. Охорона навколишнього середовища     

5.1 Санітарно-захисні зони га. - 5,1510 5,1510 
5.2 Водоохоронні зони, та прибережно-

захисні смуги 
» 1,2799 1,2799 1,2799 

5.3 охоронні зони »   0,1313 0,1313 0,1313 
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Розділ 19. Висновки 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний  

план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення 

громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України. 

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується 

шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих 

друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у 

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

доступом відповідно до законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена 

інформація відсутня. 

Детальний план території пройшов громадські слухання та обговорення і 

рекомендований до затвердження Хустської міської ради. 

Всі пропозиції громадськості, які були висловлені на слуханнях, враховані, та 

включені до проекту. 

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-14:2012 на стадії ДПТ розробляються проектні 

рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та проект землеустрою щодо 

впорядкування території для містобудівних потреб, дані розділи розробляються за 

окремою угодою.  

Розділ інженерно-технічних заходів цивільної оборони виконується при 

необхідності за окремим завданням, разом з розробленням генерального плану 

населеного пункту або після нього.  

Проект землеустрою для території в межах ДПТ  розробляється згідно окремої  

угоди  ліцензованою  землевпорядною  організацією. 

Затверджений проект землеустрою стає складовою частиною детального плану 

території. 

 

Будівництво гілки залізничної  колії в с. Сокирниця  – можливо при 
дотриманні вимог затвердженого ДПТ. 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 

 

ІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ 


