
 

 

 

Проектні роботи – серія  

 

 

0 

2.2012р. до 17.02.2017 

 
Детальний план території для будівництва рекреаційного 

комплексу на території Осолинської сільської ради  

(за межами населеного пункту с.Миколаївка)  

Літинського району, Вінницької області 

 

 

ТОМ 1 

 

 

ЗАГАЛЬНА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

52/П-2020-ДПТ.ПЗ 
 

  

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ 

52/П-2020-ДПТ 

 

 

 
     

       

  

 

 

 Директор  ТОВ «Укрбудресурс»                                      О.М. Чорний 

      

           Головний архітектор проекту                                           В.В. Басистий 

 

 

 

 

2021 р. 

ТОВ «Український 

будівельний 

ресурс» 

21050, Україна, м. Вінниця, 

вул. Архітектора Артинова, буд.46 

тел.: (067)43-43-610 

Ідентифікаційний код: 38511987,  

Поштова адреса: 21001, м. Вінниця, а/с 6740 

Ukrbudresurs@ukr.net 

 



  

 

 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

   Арк. 

 

52/П-2020-ПД 

ГАП Басистий 

  
Розробив Павлюк 

Перевірив Чорний 

Н.Контр. Чорний 

 

Підтвердження ГАПа 

Стадія Аркушів 

 

ТОВ «Укрбудресурс» 

Ін
в.

 №
 о

ри
гі

н.
 

 
П

ід
пи

с 
і д

ат
а 

За
м

. і
нв

. №
 

 

 

 

 

 

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів. 

 

 

Головний архітектор проекту         ________________     В.В. Басистий 

 

                                                                                                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

   Арк. 

 

52/П-2020-ВУ 

ГАП Басистий 

  
Розробив Павюк 

Перевірив Чорний 

Н.Контр. Чорний 

 

Відомість про учасників 

проектування 

Стадія Аркушів 

 

ТОВ «Укрбудресурс» 

Ін
в.

 №
 о

ри
гі

н.
 

 
П

ід
пи

с 
і д

ат
а 

За
м

. і
нв

. №
 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУВАННЯ 

Розділ проекту Посада 
Ініціали, 

прізвище 
Підпис 

 

ПЗ 

 

Інженер 

ГАП 

І.І Павлюк 

В.В. Басистий  
 

 

ДПТ 

 

Інженер 

Пров. інженер 

ГАП 

І.І. Павлюк 

О.М. Чорний 

В.В. Басистий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

   Арк. 

 

52/П-2020-СП 

ГАП Басистий 

  
Розробив Павлюк 

Перевірив Чорний 

Н.Контр. Чорний 

 

Склад проекту 

Стадія Аркушів 

 

ТОВ «Укрбудресурс» 

Ін
в.

 №
 о

ри
гі

н.
 

 
П

ід
пи

с 
і д

ат
а 

За
м

. і
нв

. №
 

 

 

 

СКЛАД ПРОЕКТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

тому 
Позначення Найменування Примітка 

1 
52/П-2020-ДПТ.ПЗ 

Загальна пояснювальна 

записка 
 

52/П-2020-ДПТ Детальний план території  



 
 

 
 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

2 
52/П-2020-ДПТ-ПЗ 

 

ЗМІСТ 

1. Загальні положення ......................................................................................................................  
1.1 Вихідні дані для розробки ДПТ ...............................................................................................  

2. Стислий опис природних, соціально-економічних, містобудівних умов та історична 
довідка..............................................................................................................................................  
2.1 Природно-кліматичні умови .....................................................................................................  

2.2 Соціально-економічні умови та історична довідка……………………………..….……... 

2.3 Містобудівні умови ...................................................................................................................  

2.4 Інженерно-геодезичні вишукування………………………………………………..…..….. 

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

3.2 Використання території ............................................................................................................  

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

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

призначення .....................................................................................................................................  

3.5 Характеристика інженерного обладнання ..............................................................................  

3.6 Характеритика вулично-дорожньої мережі ............................................................................  

3.7 Характеристика озеленення і благоустрою ............................................................................  

3.8 Характеристика планувальних обмежень ...............................................................................  

4. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови  на 
вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, що 
пропонується (поверховість, щільність) ...................................................................................  

5. Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, 
курортна, оздоровча, природоохоронна) ...................................................................................  
6. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для 

перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної 

спадщини………………………………………………………………………………...…….. 

7. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та 
обмеження .......................................................................................................................................  
7.1 Переважні види використання територій 
7.2 Супутні види використання територій 
8. Містобудівні умови та обмеження 
9. Основні принципи планувально-просторової організації території ...............................  
10. Житловий фонд та розселення ……………………………………………………........... 



 
 

 
 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

3 
52/П-2020-ДПТ-ПЗ 

 

11.Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів 
обслуговування...........................................................................................................................  

12.Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 
транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянокОшибка! Закладка не 
определена. 

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд, використання 

підземного простору 
13.1 Водопостачання 

13.2 Каналізування ......................................................................................................................  
13.3 Теплопостачання. Вентиляція ............................................................................................  
13.4 Газопостачання ....................................................................................................................  
13.5 Електропостачання ..............................................................................................................  

    13.6 Телефонізація і радіофікація………......……………………………………….……… 
    14. Протипожежні заходи…………………………………………………………............... 
   15. Доступність маломобільних груп населення 
16. Інженерна підготовка а інженерний захист території, використання підземного 
простору………………………………………………………………………………………… 
17. Комплексний благоустрій та озеленення території ..........................................................  
18. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища ................  
19. Охорона навколишнього середовища………………...……………………………….. 
19.1 Зміст та основні цілі проекту ДДП………………………………………...……………. 
19.2 Фізико-географічні особливості району і майданчика розміщення об’єкта 
проектування………………………………………………………………………………..….. 
19.3 Загальна характеристика об’єкта проектування…………………………………….….. 
19.4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності……………………………...….. 
19.5 Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище…...…… 
20. Заходи щодо реалізації детального плану ...........................................................................  
21. Техніко-економічні показники ДПТ ....................................................................................  
Вихідні дані для проектування. Додатки ..................................................................................  
 
 
 Додаток 1. Завдання на розроблення детального плану території. 
 Додаток 2. Розпорядження голови Літинської районної державної адміністрації від 
01.10.2020 р. №185 «Про  розроблення детального плану території». 
 Додаток 3. Фрагмент з проекту районного планування Літинського району від відділу 
житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту 
довкілля Літинської райдержадміністрації. 
 Додаток 4. Витяг з  державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права від  07.07.2020, земельна ділянка з кадастровим номером 
0522485800:02:000:0566 
 Додаток 5. Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
 Додаток 6. Статут ТОВ «Літин-Біосфера». 
 Додаток 7. Матеріали топогеодезичних вишукувань, виконаних у 2020 році. 
 Додаток 8. Витяг з газети «Літинський вісник» від 12.11.2020р. про розробку 
детального плану території. 



 
 

 
 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

4 
52/П-2020-ДПТ-ПЗ 

 

 Додаток 9. Витяг з газети «Літинсьий вісник» №3 (9513) від 21.01.2021р. про 
проведення громадських слухань детального плану території. 
 Додаток 10. Витяг з газети «Жмеринська газета» №3 (480) від 15.01.2021 р. про 
проведення громадських слухань детального плану території. 
 Додаток 11. Довідка про громадське обговорення 
 Додаток 12. Установі документи ТОВ «Літин-Біосфера» 
 Додаток 13. Довіреність ТОВ «Літин-Біосфера» 
 Додаток 14. Установі документи ТОВ «Український будівельний ресурс» 
 Додаток 15. Копія кваліфікаційного сертифіката ГАПа. 
 Додаток 16. Лист на визначення державних інтересів 
 Додаток 17.  Лист Вінницької обласної державної адміністрації управління 
містобудування та архітектури від 05.02.2021 р. № 06-13-133; 
 Додаток 18. Лист управління розвитку території та інфраструктури облдержадміністрації 
від 12.01.2020 № 01-15-06-59. 
 Додаток 19. Лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 13.01.0201 №01-
21/139. 
 Додаток 20. Лист департаменту міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації від 13.01.2021.№ 70/4-1. 
 Додаток 21. Лист головного управління Держспоживслужби у Вінницькій області від 
28.01.2021 №6.3/789-21. 
 Додаток 22. Лист головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Вінницькій області від 14.01.2021 №  47 02-181/47-19. 
 Додаток 23. Лист КП  «Вінницяоблводоканал» Вінницької обласної ради  від 27.01.2021 
№ 1/08-166. 
 Додаток 24. Лист ПАТ «Вінницягаз» від 14.01.2021.№ 21002.2.2-Сл-240-0121. 
 Додаток 25. Лист служби автомобільних доріг у Вінницькій області від 12.01.2021 № 62. 
 Додаток 26. Лист управління дорожнього господарства облдержадміністрації від 
01.02.2021 №01-02/118. 
 Додаток 27. Лист АТ «Вінницяобленерго» від 21.01.2021 № 05.21-881. 
 Додаток 28. Лист Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів від 27.01.2021 р. № 07-01-12/531 
 Додаток 29. Топогеодезична зйомка 



 
 

 
 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
52/П-2020-ДПТ-ПЗ 

 

1. Загальні положення 
 

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», детальний план території (ДПТ) – містобудівна 
документація, що визначає планувальну організацію та розвиток 
території. Детальний план території може виконуватись для ділянок в 
межах населених пунктів або за межами населених пунктів.  

ДПТ за межами населених пунктів розробляється відповідно до схем 
планування території району з метою визначення функціонального 
призначення ділянки охопленої детальним планом. 

Детальний план розробляється для будівництва рекреаційного 
комплексу на території Осолинської сільської ради (за межами 
населеного пункту с.Миколаївка) Літинського району, Вінницької 
області. Розроблений на піставі розпорядження голови Літинської 
районної державної адміністрації № 185 від 1 жовтня 2020 року.  

Метою містобудівної документації є аналіз існуючої забудови, аналіз 
існуючих планувальних обмежень, визначення та встановлення 
проектних містобудівних умов та обмежень для будівництва 
рекреаційного комплексу; зміна цільового призначення та розподіл 
земельної ділянки на землі для будівництва та обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення та землі для інших оздоровчих цілей. 

Проектна територія входить до складу діючого рекреаційно-
оздоровчого комплексу ТОВ «Літин-Біосфера». Діяльність комплексу 
створить умови для оздоровлення та відпочинку населенення, стимулює 
розвиток рекреаційної діяльності,  покращить економічну ситуацію 
району, збільшить кількість нових робочих місць, покращить соціально-
економічний рівень територіальної громади. 

 
1.1 Вихідні дані для розробки ДПТ 

1. Розпорядження голови Літинської районної державної 
адміністрації від 01.10.2020 р. №185 «Про  розроблення детального 
плану території». 

2. Витяг з  державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права від  07.07.2020, земельна ділянка з кадастровим 
номером 0522485800:02:000:0566 

3. Фрагмент з проекту районного планування Літинського району 
від відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 
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архітектури, енергетики та захисту довкілля Літинської 
райдержадміністрації. 

4. Статут ТОВ «Літин-Біосфера». 
5. Матеріали топогеодезичних вишукувань, виконаних у 2020 році. 
6. Ескізні проекти. 
 
2. Стислий опис природних, соціально-економічних, містобудівних 

умов та історична довідка 
2.1 Природно-кліматичні умови 

 
Територія Літинського району розташована у північно-західній 

частині Вінницької області, має площу 960 км2, його протяжність із 
заходу на схід – 43 км, з півночі на південь – 37 км. Найбільші річки 
Згар і Південний Буг. 

Надра району мають такі корисні копалини як граніт, діорит, глина, 
пісок, є джерела мінеральних вод (с.Осолинка, с.Вербівка). У структурі 
ґрунтів району переважають опідзолені ґрунти (79 %) в незначній 
кількості є дерно-підзолисті, чорноземи, лукові, болотисті. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» ділянка 
проектування знаходиться в північно-західному районі (район І) 
відповідно архітектурно-будівельному кліматичному районуванню 
території України. Клімат помірно-континентальний з вологою з 
нестійкою зимою і теплим літом, яке характеризується помірною 
посушливістю.  

Середня  температура повітря січня - мінус 5-мінус 8°С. Середня 
температура повітря липня - 18-20°С. Кількість опадів за рік - 550-700 
мм. Середня тривалість без морозного періоду 165-170 днів. Відносна 
вологість у липні 65-75 %, середня швидкість вітру у січні 3-4 м/с. 

 
2.2 Соціально-економічні умови та історична довідка 

 
Район адміністративно-територіально поділяється на 1 селищну раду 

та 21 сільську раду, які об'єднують 62 населені пункти та підпорядковані 
Літинській районній раді. Адміністративний центр - смт. Літин. 

На території району працює 8 промислових підприємств: ПрАТ 
«Літинський молзавод», ТОВ «Літинський м'ясокомбінат», ТОВ ВП 
«Маріо», ПВНП «Будініціатива», ТОВ видавництво «Поділля», ДП 
«Підприємство Літинської виправної колонії УДПС України у 
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Вінницькій області №123 », ДП «Уладівський спиртовий завод», ТОВ 
«Бонус У». 

Основним напрямком діяльності району є сільське господарство.  
Загальна площа сільськогосподарських земель району становить  67,8 

тис.га, в тому числі 65,9 тис.га сільськогосподарських угідь із яких   50,1 
тис.га рілля. На території району працюють 84 сільськогосподарських 
підприємств різних форм власності, в користуванні яких 34,2 тис.га 
сільськогосподарських угідь, із яких 33,4 тис.га рілля. 

Підприємницька діяльність представлена підприємствами малого і 
середнього бізнесу. В районі діє 360 суб’єктів малого і середнього 
підприємництва різної організаційної форми. На податковому обліку 
знаходиться 1565 підприємців - фізичних осіб. 

Будівельна галузь району представлена такими організаціями: 
Літинський дорожньо-ремонтний пункт філії «Вінницький райавтодор » 
(будівництво та ремонт доріг), ТОВ «Атлант» (різноманітні будівельні, 
ремонтні роботи, реалізація будматеріалів), ПВНП «Будініціатива» 
(виробництво будівельної цегли), ТОВ «Літинський цегельний завод» 
(виробництво будівельної цегли), ТОВ «БУТ-Т» (виробництво 
будівельної цегли), Підприємство «Сільсервіс» (будівництво та 
обслуговування будинків в сільській місцевості), МКП «Газмонтаж» 
(будівництво газових мереж). 

По території району проходить автошлях міжнародного значення 
Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка. Північну частину району 
перетинає залізниця, на якій розташована станція Уладівка 
(протяжність-9 км). 

На території району діє 33 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, шкіл І 
ступеня-5,   шкіл І-ІІ ступенів-9; шкіл І-ІІІ ступенів-19, у яких 
здобувають освіту 3565 учнів, 15 дошкільних навчальних закладів та 7 
на базі навчально-виховних комплексів, в яких навчається та 
виховується 975 дітей. Також в районі функціонує дитячо-юнацька 
спортивна школа, школа мистецтв,  дитячий оздоровчий табір «Казкова 
долина». На території с.Миколаївка розміщений  навчально- виховний 
комплекс та дошкільний навчальний заклад. 

Вчені-археологи нараховують у районі кілька десятків стоянок 
древніх людей, які різняться за часом та належністю до певних культур. 
А саме: 14 пам'яток трипільської культури, 8 поселень епохи бронзи, 4 
пам'ятки скіфського часу, 3 черняхівської культури та 1 
ранньослов'янське поселення. 
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Літинський район утворено 7 березня 1923 року на базі колишніх 
Сосонської, Багриновецької та Кожухівської волостей колишнього 
Літинського повіту і віднесено до складу Вінницької округи. З 27 
лютого 1932 року район входить складу Вінницької області.  

З 17 липня 1941 року по 20 березня 1944 року Літинський район 
перебував у фашистській окупації. В цей період було розстріляно 2156 
літинчан єврейської національності, замордовано 3200 
військовополонених. Багато жителів героїчно боролися проти 
фашистських загарбників на фронті й у тилу. 

 
2.3  Містобудівні умови 

 

Земельна ділянка на яку розробляється детальний план території 
розташована на території Осолинської сільської ради (за межами 
населеного пункту с. Миколаївка) Літинського району Вінницької 
області на відстані 1,0 км від житлової забудови с.Миколаївка. 

Категорія земель - землі  сільськогосподарського призначення. 
Цільове призначення земельної ділянки - для ведення особистого 

селянського господарства. 
Форма власності – приватна. 
Територія детального плану межує: 
-зі сходу: землі для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва; 
- з півдня: землі для ведення лісового господарства; 
- з заходу:  автомобільна дорога загального користування місцевого 

значення С-02-11-07 Осолинка-Миколаївка; 
- з півночі:  землі для сінокосіння і випасання худоби. 
Вибір земельної ділянки для ДПТ обгрунтований необхідністю 

розширення існуючого рекреаційно-оздоровчого комплексу ТОВ 
«Літин-Біосфера». 

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки 
земельна ділянка перебуває в приватній власності та межує з ділянками 
рекреаційно-оздоровчого комплексу. 

 

2.4 Інженерно-геодезичні вишукування 
 
Інженерно-геодезичні вишукування виконані ТОВ «Укрбудресурс» у 

2020 р. в масштабі 1:1000 з кроком горизонталей 0,5 м. Відмітки висот 
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поверхні ділянки проектування змінюються від 321,00 до 282,00. 
Проектна територія має значне пониження рельєфу в південно-східному 
напрямку. За матеріалами топогеодезичної зйомки земельна ділянка 
огороджена, вільна від забудови та має незначну кількість чагарників. 

 
3. Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, 

використання території, характеристика будівель (за видами, 
поверховістю, технічним станом), об’єктів  культурної  спадщини, 
земель історико-культурного призначення, інженерного 
обладнання, вулично-дорожна мережа, транспортне 
обслуговування, озеленення та благоустрою, планувальних 
обмежень). 

 
3.1 Оцінка стану навколишнього середовища 

 

Забруднення підземних та поверхневих вод, грунтів, атмосферного 
повітря  на території проектної земельної ділянки немає.   

Навколо розміщені озеленені території, території 
сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, що не 
можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан 
навколишнього середовища.  

Зони із перевищенням нормативного рівня впливу електричних і 
магнітних полів, випромінювання і опромінювання, шумового впливу, 
забруднення хімічними, біологічними шкідливими речовинами та 
радіаційного забруднення відсутні.  

Екологічна ситуація на території Літинського району за період 2015 — 
2020 років зaлишалась відносно стабільною. Обсяги викидів від 
стаціонарних джерел в атмосферне повітря відповідно до статистичних 
даних по Літинському району у 2019 році були невеликі: становили 
приблизно 0,7% від загально обласних (675,4 тонн). Щільність викидів 
на 1км2 території району в середньому 0,68 т, на 1 особу — 20,0 кг. 
Показники в загальному по району значно нижчі від середніх по області 
(3,8 т та 64,5 кг відповідно). Значні джерела викидів на території 
Осолинської сільської ради відсутні. Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря наявні у ТОВ "Літин Біосфера" та ДП 
"Підприємство Літинської виправної колонії управління державної 
пенітенціарної служби україни у вінницькій області (123) 
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(с.Миколаївка). Обсяги викидів можуть суттєво зрости при розвитку 
промисловості та сільського господарства.  

По території Осолинської сільської ради протікає мала річка Згарок та 
їі притоки. У 2016-2020 роках якість води малих річок області 
залишається стабільною і в цілому задовільною. Однак, вода протягом 
року забруднена органічними сполуками. Таке забруднення виникає 
внаслідок потрапляння у водні об'єкти стоків з поверхні (побутові, 
сільськогосподарські), просочування в грунт нечистот з вигребів, 
звалищ відходів тощо. Основною проблемою збереження поверхневих 
вод у Літинському районі дуже мала кількість побудованих очисних 
споруд каналізації та значна кількість, полів фільтрації та невеликих 
вигребів. Будівництво очисних споруд каналізації та каналізуванняя 
населених пунктів є однією з найактуальніших проблем paйoнy.  

Причиною забруднення поверхневих водойм також є недотримання 
режимів прибережно-захисних смуг. У Літниському районі зсувні 
nроцеси, що впливають на народногосподарські об'єкти, не виявлені.  

Джерелом забруднення довкілля також є звалища твердих побутових 
відходів: - на відстані 1 км від с. Осолинка розташовано діюче місце 
видалення відходів, проектною площею 0,3 га, на якому накопичено 3,0 
тис.т ТПВ (станом на 11 лютого 2013 року); - на відстані 1км від  

с. Кам'янка розташовано діюче місце видaлення відходів, проектною 
площею 0,9га, на якому накопичено 43,5 тис.т ТПВ (станом на 04 січня 
2018 року).  

Відповідно до схеми екомережі області, затвердженої рішенням 10 
сесії 6 скликання Вінницької обласної ради «Про затвердження 
регіональної екологічної мережі Вінницької області» від 14.02.2012 р. № 
282 територія Осолинської сільської ради відноситься до Галицького-
Слобожанського національного субширотного екокоридору.  

Основу Галицько-Слобожанського націонaльного субширотного 
екокоридору складають теперішні лісостепові ландшафтні утворення, 
тобто поєднання лісових урочищ і місцевостей із супутними 
лучностеповими.  

У межах Вінницької області проходить широколистяно-лісова (або 
південна) вітка Галицько-Слобожанського національного субширотного 
екокоридору. Його довжина із заходу на схід 165 км. Мінімальна 
ширина цього природного коридору 45км, максимaльна - 73км.  

Північна межа Галицько-Слобожанського націонaльногo 
субширотного екокоридору проходить такими населеними пунктами: 
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Хмільник, Калинівка, Турбів, Вороновиця, Немирів, Іллінці, Оратів. 
Південна його межа проходить такими населеними пунктами: 
Наддністрянське, Муровані Курилівці, Котюжани, Копайгород, 
Жмеринка, Копистирин, Деребчин, Джурин, Вапнярка, Митківка, 
Соболівка, Теплик. Отже, Галицько-Слобохсанський національний 
субширотний екокоридор має звивистий характер.  

Ландшафтна структура території Галицько-Слобожанського 
національного субширотного екокоридору сформована здебільшого 
лісостеповими ланшафтними комплексами, які виникли на місці 
широколистяно-лісових і лучно-степових. Значно поширені тут 
привододільні хвилясті й пасмові місцевості з сірими і ясно-сірими 
лісовими грунами, які в минулому майже повністіо були вкриті 
грабовими і дубовими лісами.  

На території Осолинської сільської ради обєкти природно-заповітного 
фонду відсутні.  

Об’єкт планової діяльністі не має значного впливу на екологічну 
ситуацію району та не посилюватиме вже наявні екологічні проблеми 
даного регіону за умови дотримання усіх заходів. 

 
Рис. 1 Фрагмент схеми екологічної мережі Вінницької області 
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3.2 Використання території 
 
Ділянка ДПТ розміщена за межами населеного пункту с.Миколаївка 

Літинського району Вінницької області, частково межує з землями, що 
знаходяться в приватній власності ТОВ «Літин-Біосфера» та створить 
єдиний рекреаційно-оздоровчий комплекс. 

Земельна ділянка з кадастровом номером-0522485800:02:000:0566, 
площа 8,0 га.  

Категорія земель - землі сільськогосподарського призначення. 
Існуюче цільове призначення земельної ділянки - землі для  ведення 

особистого селянського господарства. 
Функціональне використання земельної ділянки - не використовується 

для ведення сільськогосподарської діяльності. 
 

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

 

На земельній ділянці відсутні будівлі та споруди. 
 

3.4 Характеристика об’єктів культурної спадщини, 
 земель історико-культурного призначення 

 

На території детального плану об’єкти культурної спадщини та землі 
історико-культурного призначення відсутні. 

 
3.5 Характеристика інженерного обладнання 

 

Територія ДПТ не забезпечена інженерними мережами, на відстані 
15м від проектної ділянки проходить повітряна ПЛ-10кВ з кабельною 
вставкою Ф-39 від ПС 35/10 кВ «Брусенів» з визначеною охоронною 
зоною 10,0 м в кожну сторону від крайніх проводів. На відстані 250 м на 
південь від межі проектної ділянки розташована сонячна електростанція 
(розташована на земельній ділянці 0522485800:02:000:0519, що 
перебуває у власності ТОВ «Літин-Біосфера») та трансформаторна 
підстанція ТП 10/0,4 кВ.   
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3.6 Характеристика вулично-дорожньої мережі 
 

Територія ДПТ примикає до автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення С-02-11-07 Осолинка-Миколаївка, з 
якої передбачено заїзд на земельну ділянку. Дорога сполучає 
с.Миколаївка з іншими населеними пунктами та територіями. Проїжджа 
частина має грунто-щебеневе покриття. 

В межах проектної земельної ділянки вулиці з визначеними 
червоними лініями відсутні.  

 
3.7 Характеристика озеленення і благоустрою 

 
На території проектування розміщені зелені насадження сезонного і 

багаторічного росту. Озеленені території – це ділянки з чагарниковою 
рослинністю та лучні насадження. 

Цінні зелені насадження відсутні. На ділянці розміщений проїзд з 
щебеневим покриттям, благоустрій території відсутній. 

 
3.8 Характеристика планувальних обмежень 

 
Основними планувальними обмеженнями проектної території є 

нормативний протипожежний розрив від межі мішаного лісу – 50,0 м 
(згідно п.15.2.4 ДБН Б.2.-12:2018). В цій зоні заборонено розміщення 
складів паливо-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні 
станції, вогненебезпечні виробництва, смітники, житлові, виробничі 
приміщення. 

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 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, 
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 ДПТ відсутні. 
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4. Розподіл території за функціональним використанням, 
розміщення забудови  на вільних територіях та за рахунок 

реконструкції, структура забудови, що пропонується (поверховість, 
щільність) 

 

При розробленні детального плану території передбачається зміна та 
розподіл земельної ділянки на  дві окремі земельні ділянки з різним 
цільовим призначенням,  з 01.03 землі для ведення особистого 
селянського господарства на: 

- 07.01 землі для будівництва та обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення (площа 6,42 га) 

- 06.03 землі для інших оздоровчих цілей (площа 1,58 га) 
Зміна категорії земель на землі рекреаційного призначення та землі 

оздоровчого призначення. 
Функціональне використання земельних ділянкок – земельні ділянки 

не використовуються для ведення сільськогосподарської діяльності. 
Головна мета детального плану - аналіз існуючої забудови, аналіз 

існуючих планувальних обмежень, визначення та встановлення 
проектних містобудівних умов та обмежень для будівництва 
рекреаційного комплексу; зміна цільового призначення та розподіл 
земельної ділянки на землі для будівництва та обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення та  землі для інших оздоровчих цілей. 

В радіусі 400 м від території детального плану знаходяться земельні 
ділянки рекреаційно-оздоровчого комплексу. 

До складу комплексу входить: 
- Будинки для відпочинку (за раніше розробленим проектом детального 

плану території  ТОВ «Укрбудресурс» у 2018 р.) 
- Ресторан на 100 місць, адміністративний блок для співробітників, 

ботанічний сад, клініка санаторного типу на 100 відвідувачів за зміну, та 
інше (за межами проектної території) 

- Будинки відпочинку та мотель на 30 місць (перспективні будівлі на які 
розробляється данний ДПТ)  

Проектну територію розділено на 2 земельні ділянки з різним цільовим 
призначенням. 

На ділянці площею 1,58 га для оздоровчих цілей передбачено розміщення: 
- будівля мотелю (1-ша черга)  
- автостоянка на 9 місць (1-ша черга) 
- майданчик для сміттєзбірників 
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- модульно контейнерна споруда для пожежного обладнання та 
інвентарю. 

Щільність забудови ділянки складає 3%.
На проектній земельні

призначення передбачено
- зону з будинком
- зону з будинком
- бесідка 
На ділянці розміщено 7 

м один від одного.  
Зона типу А має наступне
- огороджену територію розміром 20х25м, 
- зона проживання (будинок відпочинку 6х8м);
- господарська зона (паркування автомобілів
- зона відпочинку (альтанка, барбекю, зона для засмаги
- зона зелених насаджень.
Зона типу Б має наступне плануванням:
-огороджену територію розміром 20х20м, 
- зона проживання (будинок відпочинку 4х6м);

- господарська зона (паркування автомобілів та місце очисних 
споруд); 

- зона відпочинку (альтанка, барбекю);
- зона зелених 

При будівництві будинків відпочинку та мотелю буде 
використовуватися метод модульнього будівництва. 
вже готового будинку на заводі.
(секцій),які при збиранні їх на будівельному майданчику 
споруду. 
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ділянці площею 6,42 га для рекреаційного 

відпочинку на відстані 35-50 
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господарська зона (паркування автомобілів та місце очисних 
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За межами проектної території (на земельній ділянці 
0522485800:02:000:0347, що перебуває у власності ТОВ «Літин-
Біосфера) передбачено влаштування підземних резервуарів 
протипожежного запасу води. 

Щільність забудови діляки складає 1%. 
Поверховість проектної забудови – 2 поверхи. 
Конкретні параметри кожного проектованого об’єкту у випадку його 

відхилення від рішення ДПТ (допускається уточнення контурів будови, 
уточнення поверховості, благоустрою) визначаються ескізами намірів 
забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з 
рішеннями ДПТ. 

 
5. Характеристика видів використання території (житлова, 

виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна) 
 

Згідно ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території» 
частину території детального плану  можна віднести до: 

- Рекреаційної зони відпочинку Р-2. Призначається для виконання 
активних рекреаційних функцій. 

Іншу частину до: 
- Зони розміщення установ відпочинку і туризму КВТ. Призначена 

для розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, 
оздоровчих таборів, баз відпочинку, кемпінгів, центрів обслуговування 
туристів та відпочиваючих. 

 
6. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для 
розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини. 
 
Відповідно до статті 63 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» рекреаційними зонами є ділянки суші і 
водного простору, призначені для організованого масового відпочинку 
населення і туризму. Згідно статті 50 Земельного кодексу України до 
земель рекреаційного призначення належать землі, які 
використовуються для організації відпочинку населення, туризму та 
проведення спортивних заходів. До них належать земельні ділянки 
зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, 
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навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, 
земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, 
об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-
клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, 
будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та 
спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні 
ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів 
стаціонарної рекреації. 

Згідно статті 50 Земельного кодексу України до земель оздоровчого 
призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, 
які використовуються або можуть використовуватися для профілактики 
захворювань і лікування людей. 

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» 
ландшафтні та рекреаційні території являють собою мережу ділянок 
озеленених та інших відкритих просторів різного призначення, 
розташованих як на територіях населених пунктів та приміських зон, так 
і на міжселенних територіях, в тому числі ландшафтних комплексів, 
рекреаційних зон, курортів та лікувально-оздоровчих місцевостей, 
об’єктів культурної спадщини та туристичних зон, територій природно-
заповідного та водного фондів, водозахисних, полезахисних, 
транспортно-розподільних озеленених смуг та інших об’єктів зеленого 
господарства. 

Проектні будівлі, споруди, організація твердих покриттів по факту 
виконуються із врахуванням існуючого розміщення групових та 
поодиноких багаторічних зелених насаджень з метою їх збереження. 

 
7. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, 

містобудівні умови та обмеження 
 

7.1 Переважні види використання територій 

Рекреаційна зона відпочинку Р-2 
Переважні види використання: 
1. зелені насадження загального користування; 
2. пляжі; 
3. набережні; 
4. рятувальні станції; 
5. пляжне обладнання: солярії, аеросолярії з тіньовими навісами, 

лежаки, шезлонги, крісла для відпочинку, тіньові парасольки, тенти, 
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кабіни для переодягання, душові, гардероби з роздягальнями, питні 
фонтанчики; 

6. окремі адміністративно-господарські будівлі; 
7. обладнання для занять водним спортом; 
8. спортивні центри з плавальними басейнами, сезонні спортивні 

центри; 
9. спортивні майданчики; 
10. стадіони; 
11. майданчики для кінних прогулянок; 
12. підприємства громадського харчування; 
13. центри відпочинку; 
14. атракціони; 
15. аквапарки; 
16. мотузкові містечка; 
17. пейнтбольні клуби; 
18. фонтани, малі архітектурні форми; 
19. пункти прокату; 
20. екскурсійні бюро; 
 
КВТ– зона установ відпочинку та туризму. До  зони входять 

території, на яких за містобудівною документацією розміщуються 
об’єкти туристичної інфраструктури. 

Переважні види використання: 
1. бази відпочинку підприємств і організацій; 
2. оздоровчі бази відпочинку; 
3. будинки відпочинку; 
4. молодіжні табори відпочинку; 
5. курортні готелі; 
6. спортивні бази; спортивно-тренувальні бази; 
7. тренувальні поля для гольфу; 
8. туристичні комплекси; 
9. туристичні бази; 
10. туристичні притулки; 
11. пансіонати; 
12. пансіонати сімейного типу; 
13. мотелі; 
14. кемпінги; 
15. автомобільні кемпінги; 
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16. приюти; 
17. готелі; 
18. курортні готелі; 
19. туристичні готелі; 
20. спа-центри; 
21. спа-готелі; 
22. парк-готелі; 
23. рекреаційні заклади; 

 
7.2 Супутні види використання територій 

 
Рекреаційна зона відпочинку Р-2 
Супутні види дозволеного використання: 
1. майданчики для дитячої гри, манежі для дітей ясельного віку; 
2. споруди інженерної інфраструктури; технічні будинки та 

споруди, пов'язані з обслуговуванням пляжів 
3. інформаційна реклама; 
4. пункти першої медичної допомоги; 
5. громадські вбиральні; 
6. магазини торгівельною площею до 40,0 м2. 

КВТ– зона установ відпочинку та туризму. 

Супутні види використання: 
1. господарські будівлі, пов’язані з функціонуванням оздоровчих 

закладів; 
2. інженерне обладнання,  що сприяє розвитку та

 вдосконаленню роботи оздоровчих закладів; 
3. зелені насадження обмеженого користування, квітники, газони; 
4. спортивні майданчики; 
5. спортивні зали; 
6. розважальні центри; 
7. клуби; 
8. автокінотеатри; 
9. підприємства громадського харчування; 
10. готельно-ресторанний комплекс; 
11. готельно-офісні центри; 
12. медпункти; 
13. пункти прокату; 
14. екскурсійні бюро; 
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15. інформаційна реклама, малі архітектурні форми; 
16. магазини торгівельною площею до 40,0 м2; 
17. лазні, сауни. 

8. Містобудівні умови та обмеження 

Для визначення містобудівних умов і обмежень забудови земельних 
ділянок було проведено аналіз містобудівної ситуації, що склалась на 
даній території, в межах ДПТ та виконано схему планувальних 
обмежень території, що розглядається. 

1. Граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у 
метрах – до 10 м. 

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 
10%. 

3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової 
забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не 
визначається 

4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до 
червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та 
споруд – мінімально допустима відстань до червоної лінії 3 м, існуюча 
забудова відсутня. 

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) –– протипожежний розрив від лісу мішаного 
типу – 50,0 м. 

6. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних 
комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих 
інженерних мереж – охоронна зона ЛЕП -10 кВ – 10,0 м по обидві 
сторони лінії від крайніх проводів; зона санітарної охорони: 
артезіанської свердловини – 30,0 м, малих очисних споруд (септик) – 5,0 
м, підземна кабельна лінія електропередачі – 1,0 м. 
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9. Основні принципи планувально-просторової організації 
території 

 

Основними принципами планування і забудови територій є: 
- обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів 

використання території; 
- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування забудови та іншого використання території. 
Формування архітектурної композиції передбачає: 
- визначення принципової планувальної структури території; 
- раціональне використання і формування об'ємно-просторової 

композиції.  
Проектні рішення детального плану території базовані на: 
- врахуванні існуючого рельєфу місцевості; 
- врахуванні існуючої мережі проїздів; 
- врахуванні існуючих планувальних обмежень; 
- забезпеченні нормативних санітарних і протипожежних вимог; 
- побажаннях та вимогах замовника/ інвестора. 

 
10. Житловий фонд та розселення 

 
Згідно розробленого детального плану території, будівництво 

житлової забудови не передбачається. Передбачається будівництво 
мотелю орієнтовною місткістю 15  двомісних номерів  та 7 будинків 
відпочинку з трьохмісними номерами. Загальна кількість відпочиваючих 
складає 51 люд. 

 
11.  Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів 

обслуговування 
 
На території рекреаційно-оздоровчого комплексу розміщені необхідні 

адміністративні приміщенями для обслуговування працівників. 
Харчування працівників та відвідувачів здійснюється в існуючій будівлі 
ресторану. Забезпечення працівників підприємства об’єктами 
обслуговування та соціальної інфраструктури (амбулаторії, пошти, 
магазинів з продажу різних та супутніх товарів) культурно-побутове 
обслуговування забезпечено в смт.Літин, с.Миколаївка, с.Осолинка).  
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Для забезпечення санітарно-побутових умов відпочиваючих 
передбачено побутові приміщення в проектних будівлях, розміщення 
зон для відпочинку. 

 
12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, 
організація руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і 

автостоянок 
 

Проектна територія знаходиться на відстані 1,0 км від житлової 
забудови с.Миколаївка. 

Територія ДПТ примикає до сільської дороги, з якої передбачено заїзд 
на земельну ділянку. Детальним планом території передбачено 
влаштування проїзду з твердим покриттям, забезпечення заїзду 
транспорту до будинків відпочинку та будівлі мотелю. 

Головний проїзд запроектовано шириною 6 м, що розрахований на  
двосторонній рух. Він пролягає через усю територію та сполучає між 
собою її функціональні зони. В кінці проїзду передбачено розворотний 
майданчик розміром 15х15 м. 

Навколо будівлі мотелю влаштовано круговий об’їзд шириною 3,5-6м. 
Радіуси поворотів на території проектування прийняті 6-18 м. 

Передбачено асфальтобетонне покриття  нових проїздів та тротуарів. 
Щебеневе покриття проїзду шириною 6 м  до водних об’єктів (ставів). 

Передбачено автостоянку на 20 машиномісць для відвідувачів та 
працівників мотелю, згідно таблиці 10.7 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування 
і забудова території»  100 машино-місць на 100 номерів. 

Біля кожного будинку відпочинку запроектовано місце для зберігання 
легкового автомобіля. 

Для отримання дозволу з облаштування заїзду-виїзду на проектну 
територію та отримання технічних умов на наступних стадіях 
проектування необхідно звернутися до Вінницької обласної державної 
адміністрації, як до власника автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення. 

 
13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і 

споруд, використання підземного простору 
 

Інженерне забезпечення проектної території виконане з врахуванням 
архітектурно-планувальних рішень та діючих будівельних норм. 
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В межах земельної ділянки ДПТ влаштовуються мережі дощової 
каналізації, підземні лінії електропередач, мережа водопроводу та 
каналізації. 

 
13.1 Водопостачання 

 
На розрахунковий період передбачається влаштування артезіанської 

свердловини та підключення мережі водопостачання до будівлі мотелю 
та будинків відпочинку. 

Обсяги води на водопостачання розраховуються для мотелю (категорії 
три зірки) та будинків відпочинку згідно ДБН В.2.5-64:2012 
«Внутрішній водопровід та каналізація» таблиця А.2 на одного 
мешканця складають 190 л/добу, в т.ч. гарячої води 100 л/добу. Кількість 
відвідувачів 30+21. 

Потреби складають: 51х190=9 690  л/добу. 
Розрахункові добові витрати води на господарсько-питне 

водопостачання на проектний період складуть 9 690  л/добу. 
Джерелом водопостачання служить  артезіанська свердловина, за 

умови якщо якість води задовольняє вимогам ГОСТ 2874-82. 
Остаточні рішення щодо схеми водопостачання території, що 

проектується, пропонується прийняти на подальших стадіях 
проектування (стадії “Проект” і “Робоча документація”). Тоді ж 
пропонується виконувати гідравлічні розрахунки водопровідних мереж.  

 
13.2 Каналізування 

 

Каналізування будівлі мотелю та будинків відпочинку передбачене на 
малі очисні споруди «BIOTAL». 

 Очисні споруди мають в складі циліндричний біореактор, розділений 
на зони очистки. Біля біореактора розміщується залізобетонний муловий 
колодязь. 

  В основу технології «BIOTAL» закладена концепція глибокої 
біологічної очистки малих кількостей стічних вод до стану технічної 
води та органо-мінеральних добрив. Стабілізований зневоднений 
надлишковий активний мул автоматично надходить до герметичного 
резервуару для аеробної стабілізації та знезараження. Висока 
ефективність очищених стічних вод на установках дає можливість 
використовувати їх на садово-огородніх ділянках для зрошення, а 
осадків після компостування  в якості добрив.  
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Очищена вода використовується для поливу на території ділянки. 
Об’єм каналізаційних стоків від проектої будівлі мотелю - 5 700  

л/добу. 
Об’єм каналізаційних стоків для 7 будинків відпочинку- 380х7=2660 

л/добу. 
Водовідведення поверхневих вод з проектної території, площ з 

твердим покриттям, проїздів передбачається відкритою та закритою 
дощовою каналізацією по заглибненим залізобетонним лотокам, що 
розміщуюються уздовж проїздів ділянки підприємства до очисних 
споруд, що розміщуються в низькій точці рельєфу.  

Після очистки вода подається до накопичувального резервуару. Воду з 
накопичувального резервуару передбачається вивозити та скидати до 
найближчих водних об’єктів після оформлення відповідного дозволу,  
використовувати для технічних потреб та поливу території і зелених 
насаждень. 

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, розміри споруд, 
розміри майданчика для їх розташування та умови використання 
очищених дощових вод вирішується на подальших стадіях проектування 
відповідно до вимог нормативних документів 

 
 

13.3 Теплопостачання. Вентиляція. 
 

Опалення проектних будинків передбачено від електричних котлів з 
високим коефіцієнтом корисної дії. Теплопостачання виконується 
окремим проектом згідно з розрахунком теплових витрат. Кількість 
джерел теплопостачання, вибір основного обладнання, місце їх 
розміщення вирішується на подальших стадіях проектування. 

 
13.4 Газопостачання 

 

Газопостачання проектної території не передбачається. 
 

13.5 Електропостачання 
 
Електропостачання проектної території забезпечується за рахунок 

сонячної електричної станції, що розміщена на відстані 250 м на південь 
від ділянки, а також від ТП 10/0,4 кВ.  ДПТ передбачено будівництво 
підземної мережі кабельної лінії електропередачі 0,4 кВ. Внутрішні 
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електромережі будівель виконуються за індивідуальними проектами. 
Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати підземною 
кабельною лінією з використанням енергозберігаючих світильників на 
металевих опорах. 

 
13.6 Телефонізація і радіофікація 

 

Згідно ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі» будівля 
мотелю повинна бути обладненою мережами і пристроями систем 
зв'язку та сигналізації, а за необхідності мати окремі приміщення для 
організації телекомунікацій загального користування (зв'язку, 
телебачення, проводового мовлення). Мережі систем зв'язку, як правило, 
повинні об'єднуватися в комплекси і будуватися на базі єдиного 
інформаційного простору з використанням структурованих кабельних 
систем. 

Для зв'язку з АТС необхідно прокладати магістральний телефонний 
кабель. 

У будинках відпочинку та мотелі необхідно передбачити супутникове 
телебачення, що забезпечує покриття якісним телевізійним сигналом 
великих територій, важкодоступних для ретрансляції звичайним 
способом. 

 
14.  Протипожежні заходи  

 
Для забору води пожежними машинами використовуються відкриті 

природні вододжерела, що розміщені на відстані 80 м від ділянки 
проектування.  

 Для зручності забору води пожежними машинами і подачі до місця 
пожежі передбачається під'їзна дорога з щебеневим покриттям шириною 
6,0 м та розворотний майданчик розміром 12 × 12 м.  

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийнято згідно з таблицею 
4 ДБН В.2.5-74:2013. Витрата складає 15,0 л/с на зовнішнє 
пожежогасіння громадської будівлі об’ємом від 5-25 тис.м3. 

Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години. 

Об’єм води на гасіння пожежі складе: 

                   Vпож =   3х3600х15 = 162,0 (м3) 

                                        1000 
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    Проектними рішеннями протипожежний захист передбачає систему 
пожежогасіння, яка складається з зовнішнього протипожежного 
водопостачання (пожежні резервуари ємн.2х100м3) при цьому в 
кожному з них слід зберігати не менше 50% об’єму води для 
пожежогасіння.  Об’єм води на потреби пожежогасіння території 
складає – 162,0 м3. Необхідно забезпечити наявність мотопомпи. 
Проектна будівля мотелю має бути І або ІІ ступеню вогнестійкості щоб 
дотриматись відстані (не менше 10 м) від точки забору води з резервуару 
до будівлі. 

Відстань до найближчого пожежно-рятувального підрозділу 
перевищує 3 км, тому на земельній ділянці передбачено розміщення 
пожежно-рятувальної техніки в опалювальному спеціально 
призначеному для цієї мети приміщенні (боксі), що повинен мати 
освітлення, телефонний зв’язок, тверде покриття підлоги, утеплені 
ворота та інші пристрої та обладнання (п.15.1.3, п. 15.1.4 ДБН Б.2.2-
12:2018; п. 3.3 розділ V НАПБ А.01.001-2015 «Правила пожежної 
безпеки в Україні»). 

Встановлено протипожежну відстань 9 метрів від меж відкритих 
автостоянок до проектних будівель і споруд згідно п.15.2.10 ДБН Б.2.2-
12:2019. 

На наступних стадіях проектування необхідно передбачити захист 
будівель (споруд) та зовнішніх установок від прямих попадань 
блискавки і вторинних її проявів у відповідності до вимог ДСТУ Б.В.2.5-
38:2008.  

15. Доступність маломобільних груп населення 
 

Однією з сфер діяльності, де питання доступності, мобільності, 
безпечного середовища для осіб з інвалідністю та маломобільних груп 
населення є вкрай актуальним та важливим, є містобудівна діяльність. 

Таким чином, при будівництві нових об’єктів ДПТ необхідно 
врахувати головні вимоги безпроблемного пересування маломобільних груп 
населення: 

-  влаштування тротуарів шириною не менше 1,50 м 
- висоту бордюрів по краях пішохідних шляхів на ділянці необхідно 

приймати не більше 0,05 м 
- для покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів використовувати 

матеріали, що не перешкоджають пересуванню МГН 
- висоту бордюрів по краях пішохідних шляхів на ділянці проектування 

приймати 2.5 см. і не більше 4 см;  
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- на прилеглій території, в усіх місцях перетину пішохідних 
шляхів/тротуарів з проїздами проходи мають бути по усій ширині тротуару, 
без бордюрів, з плавними ухилами не більше 1:12. 

Проектом передбачено влаштування тротуарів шириною 1,5 м для 
користування маломобільних груп населення. Покриття має тверду, шорстку 
структуру, в разі намокання не стає слизьким. 

На наступних стадіях проектування в місцях переходу з проїзду на 
тротуар необхідно передбачити влаштування пониження покриття тротуару 
та пониження бортового каменю. 

Для забезпечення безперешкодного проходу для людей з вадами зору на 
пішохідні шляхи/тротуари не повинні виступати кущі зелених насаджень та 
звисати гілки дерев, вивіски чи інші предмети нижче від 2,10 м. На 
наступних стадіях проектування облаштувати  входи у будівлю мотелю 
пандусом чи іншим пристроєм, що забезпечує підйом осіб з інвалідністю на 
рівень входу в будівлю.  

 
16. Інженерна підготовка та інженерний захист території, 

використання підземного простору  
 

Територія проектного об’єкту не підтоплюється, не має ерозійних 
процесів. В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з 
характером планового використання та планувальної організації 
території, включені: 

- вертикальне планування території; 
- організація відведення поверхневих вод з території. 
Схему інженерної підготовки території розроблено на топозйомці 

М1:1000. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів 
проїздів, а також проектні та існуючі відмітки по осі проїзної частини на 
перехрестях і в місцях перегину поздовжнього профілю. (див. арк. ДПТ-
5). 

Вертикальне планування виконано виходячи з умов максимального 
збереження природного та існуючого рельєфу, ґрунтового покриву та 
проектного планування території та мережі проїздів. Проектні ухили 
проїздів спроектовані в межах 5-100 ‰. 

Згідно п.5.2.3 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги допускається 
знижувати нормативні параметри до гранично-допустимих, визначених 
згідно з табл. 5.5. Найбільший повздовжній похил прийнято 100 ‰.  

Водовідведення поверхневих вод з проектної території та проїздів 
передбачається відкритою та закритою дощовою каналізацією по 
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заглибненим залізобетонним лотокам, що розміщуюються уздовж 
проїздів ділянки підприємства до очисних споруд в низькій точці 
рельєфу.  

Після очистки вода подається до накопичувального резервуару. Воду з 
накопичувального резервуару передбачається вивозити та скидати до 
найближчих водних об’єктів після оформлення відповідного дозволу,  
використовувати для технічних потреб та поливу території і зелених 
насаждень.  

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, розміри споруд, 
розміри майданчика для їх розташування та умови використання 
очищених дощових вод вирішується на подальших стадіях проектування 
відповідно до вимог нормативних документів 

 
17. Комплексний благоустрій та озеленення території 

 
Рекреаційні зони мають бути забезпечені високим рівнем 

благоустрою, належним переліком постійних споруд для активного 
відпочинку, тимчасових споруд та інших об’єктів супутніх видів 
активності.  

Детальним планом території передбачено комплексний благоустрій та 
організація зелених зон. Передбачається додаткова посадка багаторічних 
дерев, кущів,  влаштування квітників, газону, що сприятиме зменшенню 
забруднення повітря та покращенню мікроклімату території. 

Благоустрій  передбачає виділення зон внутрішніх проїздів з 
асфальтобетонним покриттям, влаштування систем пішохідних зв’язків 
з твердим покриттям  та озеленення території з влаштуванням об’ємного 
та партерного озеленення, влаштування огорожі, майданчиків 
відпочинку, а також влаштування зовнішнього освітлення, що 
здійснюватиметься у відповідності із загальними архітектурно-
планувальними й санітарно-гігієнічними вимогами. 

На земельній ділянці для рекреаційного призначення передбачено: 
- будинок для відпочинку типу А 6х8м 
- будинок для відпочинку типу Б 4х6м 
- бесідка 
- зона паркування автомобілів  
- очисні споруди; 
- очисні споруди для стічних вод 
- альтанка, барбекю, зона для засмаги 
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- зона зелених насаджень. 
На земельній ділянці оздоровчого призначення передбачається: 
- Будівля мотелю І-ша черга 
- Автостоянка на 9 машино місць І-ша черга 
- Артезіанська свердловина 
- Модульно контейнерна споруда для пожежного обладнання та 

інвентарю 
- Очисні споруди 

 
18. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища. Санітарне очищення. 
 
Проектом передбачено ряд заходів щодо збереження, охорони і 

поліпшення навколишнього середовища в межах детального планування 
та прилеглих територій. 

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що 
можуть здійснювати негативний вплив на навколишнє середовище.  

Територія повинна мати високий рівень благоустрою, освітлення,  
проїжджа частина та тротуари мати тверде покриття. 

Після виконання робіт з будівництва та прокладки комунікацій 
необхідно виконати повне відновлення прилеглих територій, порушених 
під час будівництва. Для відновлення рослинного шару частково 
використати рослинний ґрунт, знятий при розриті котлованів під 
будівлями, під коритами проїздів та майданчиків. Зайвий ґрунт, не 
використаний для благоустрою ділянок, вивезти на поля рекультивації. 
Після завершення будівництва і здачі об’єктів в експлуатацію, необхідно 
укласти колективну угоду на вивіз сміття та утилізацію твердих 
відходів. 

В результаті експлуатації проектної території передбачається 
утворення  твердих побутових відходів. Для збору побутового сміття 
передбачено майданчик для сміттєзбірників з твердим 
асфальтобетонним покриттям.  

 

19. Охорона навколишнього природного середовища. 
 

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» необхідно здійснити процедуру визначення, опису та 
оцінювання наслідків виконання документів державного планування для 
довкілля у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, 
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розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення 
можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну 
екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та 
консультацій ( за потреби –транскордонних консультацій), врахування у 
документі державного планування звіту про стратегічну екологічну 
оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, 
інформування про затвердження документа державного планування 
здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.  

Проект детального плану буде затверджено після виконання даного 
розділу відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку». 

19.1 Зміст та основні цілі проекту ДДП 
 
Документом державного планування є «Детальний план для будівництва 

рекреаційного комплексу на території Осолинської сільської ради (за межами 
населеного пункту с.Миколаївка) Літинського району, Вінницької області».  

Метою містобудівної документації є аналіз існуючої забудови, аналіз 
існуючих планувальних обмежень, визначення та встановлення проектних 
містобудівних умов та обмежень для будівництва рекреаційного комплексу; 
зміна цільового призначення та розподіл земельної ділянки на землі для 
будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення та землі 
для інших оздоровчих цілей. 

Проектна територія входить до складу рекреаційно-оздоровчого 
комплексу ТОВ «Літин-Біосфера». 
 

19.2 Фізико-географічні особливості району і майданчика розміщення 
об’єкта проектування 

 
Територія Літинського району розташована у північно-західній частині 

Вінницької області, має площу 960 км2, його протяжність із заходу на схід – 
43 км, з півночі на південь – 37 км. Найбільші річки Згар і Південний Буг. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» ділянка 
проектування знаходиться в північно-західному районі (район І) відповідно 
архітектурно-будівельному кліматичному районуванню території України. 
Клімат помірно-континентальний з вологою з нестійкою зимою і теплим 
літом, яке характеризується помірною посушливістю.  
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19.3 Загальна характеристика об’єкта проектування 

Планована діяльність передбачає розміщення мотелю (на 30 місць), 
будинків для відпочинку (7шт.), автостоянки, майданчику для 
сміттєзбірників, модульно контейнерної споруди для пожежного обладнання 
та інвентарю, очисних споруд стічних вод, зовнішніх мереж 
електропостачання, мережі водопостачання та каналізації. 

В радіусі 400 м від території детального плану знаходяться земельні 
ділянки рекреаційно-оздоровчого комплексу. 

До складу комплексу входить: 
- Будинки для відпочинку (за раніше розробленим проектом детального плану 

території  ТОВ «Укрбудресурс» у 2018 р.) 
- Ресторан на 100 місць 
- Адміністративний блок для співробітників 
- Ботанічний сад 
- Клініка санаторного типу на 100 відвідувачів за зміну, та інше. Будинки 

відпочинку та мотель на 30 місць (перспективні будівлі на які розробляється 
данний ДПТ)  

Проектну територію розділено на 2 земельні ділянки з різним цільовим 
призначенням. 

На ділянці площею 1,58 га для оздоровчих цілей передбачено 
розміщення: 

- будівлі мотелю (1-ша черга)  
- автостоянка на 9 місць (1-ша черга) 
- майданчик для сміттєзбірників 
- модульно контейнерна споруда для пожежного обладнання та інвентарю. 

На проектній земельні ділянці площею 6,42 га для рекреаційного 
призначення передбачено: 

- зону з будинком для відпочинку типу А (4 шт.) 
- зону з будинком для відпочинку типу Б  (3шт.) 
- бесідка 

На ділянці розміщено 7 зон з будинками для відпочинку на відстані 35-
50 м один від одного.  

Зона типу А має наступне плануванням: 
- огороджену територію розміром 20х25м,  
- зона проживання (будинок відпочинку 6х8м); 
- господарська зона (паркування автомобілів та місце очисних споруд); 
- зона відпочинку (альтанка, барбекю, зона для засмаги); 
- зона зелених насаджень. 
Зона типу Б має наступне плануванням: 
-огороджену територію розміром 20х20м,  
- зона проживання (будинок відпочинку 4х6м); 
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- господарська зона 
- зона відпочинку (альтанка, барбекю);
- зона зелених насаджень.

За межами проектної території передбачено влаштування підземних 
резервуарів протипожежного запасу води.

Вибір земельної ділянки для ДПТ 
розширення існуючого рекреаційно
Біосфера». 
 

 

 
19.4 Соціально

 
Реалізації планової діяльності рекреаційного

для оздоровлення та відпочинку населенення, стимулює розвиток 
рекреаційної діяльності,  покращить економічну ситуацію району, збільшить 
кількість нових робочих місць, покращить  рівень соціально
рівень територіальної г
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господарська зона (паркування автомобілів та місце очисних споруд);
зона відпочинку (альтанка, барбекю); 
зона зелених насаджень. 
За межами проектної території передбачено влаштування підземних 

резервуарів протипожежного запасу води. 
Вибір земельної ділянки для ДПТ обгрунтований необхідністю 

існуючого рекреаційно-оздоровчого комплексу 

Рис. 1 Місце розташування об’єкту СЕО

Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізації планової діяльності рекреаційного комплексу створить умови 
для оздоровлення та відпочинку населенення, стимулює розвиток 
рекреаційної діяльності,  покращить економічну ситуацію району, збільшить 
кількість нових робочих місць, покращить  рівень соціально
рівень територіальної громади. 
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(паркування автомобілів та місце очисних споруд); 

За межами проектної території передбачено влаштування підземних 

обгрунтований необхідністю 
оздоровчого комплексу ТОВ «Літин-
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економічний вплив планованої діяльності 

комплексу створить умови 
для оздоровлення та відпочинку населенення, стимулює розвиток 
рекреаційної діяльності,  покращить економічну ситуацію району, збільшить 
кількість нових робочих місць, покращить  рівень соціально-економічний 
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19.5 Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє природне 
середовище 

Атмосферне повітря 

Вплив на атмосферне повітря при будівництві запроектованого об’єкту 
здійснюватиметься за рахунок проведення земляних, зварювальних, 
фарбувальних робіт. В процесі реалізації проектних рішень в атмосферне 
повітря  в основному надходитимуть речовини у вигляді пилу, заліза оксиду, 
марганцю оксиду, азоту оксидів. За рахунок роботи двигунів 
автотранспортних засобів, задіяних на постачанні і монтажі устаткування, в 
атмосферне повітря надходитимуть оксиди азоту, вуглецю, діоксин сірки, 
сажа, сірководень. 

Викиди забруднюючих речовин при здійсненні будівельних робіт будуть 
надавати на атмосферне повітря незначний та тимчасовий характер. 

Геологічне середовище і грунти. 
Територія проектного об’єкту не підтоплюється, не має ерозійних 

процесів. В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з 
характером планового використання та планувальної організації території, 
включені: 

- вертикальне планування території; 
- організація відведення поверхневих вод з території. 

Планова діяльність не передбачає зростання існуючих статичних 
навантажень на ґрунти, динамічні навантажені виключені, можливість 
підтоплення ґрунтів виключена. На підставі викладеного, можливо зробити 
висновок про те, що планована діяльність значного негативного впливу на 
земельні ресурси та надра не здійснюватиме. 

Водне середовище 
На території детального плану передбачається влаштування 

артезіанської свердловини та підключення мережі водопостачання до будівлі 
мотелю та будинків відпочинку. значний негативний вплив на підземні води 
при експлуатації об'єкта не передбачається. Діяльність підприємства не 
чинитиме шкідливого впливу на водне середовище і не суперечить Водному 
Кодексу України. 

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти.  
На місцевості відсутні природні ареали існування диких представників 

флори та фауни. Місце розташування об’єкту планованої діяльності не 
перетинають шляхів міграції диких тварин. 
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Вплив на рослинний та тваринний світ під час будівництва і експлуатації 
оцінюється як допустимий. Цінні зелені насадження, що підлягають 
ліквідації в наслідок реалізації проектованої діяльності –відсутні. 

Об’єкти природно-заповідного фонду та історико-культурного 
призначення поблизу ділянки розташування проектного об’єкту відсутні.  
 

Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля 
Оцінка ймовірного впливу проекту на довкілля  

відповідно до контрольного переліку 
Таблиця 5  

№ Чи може реалізація документу 
державного планування 

спричинити: 

Негативний вплив Пом’якшення 
існуючої 
ситуації 

Так Ймовірно Ні 

Повітря 
1. 

Збільшення викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел? 

 
+ 

 
 

  

2. 
Збільшення викидів забруднюючих 
речовин від пересувних джерел? 

 
+  

 
 

3. Погіршення якості атмосферного 
повітря? 

  +  

4. 
Появу джерел неприємних запахів? 

  +  

5. Зміни повітряних потоків, 
вологості, температури або ж будь-
які локальні чи регіональні зміни 
клімату? 

  

+ 

 

Водні ресурси 
^рси 

6. Збільшення обсягів скидів у 
поверхневі води? 

  +  

 
7. 

Будь-які зміни якості поверхневих 
вод (зокрема таких показників як 
температура, розчинений кисень, 
прозорість, але не обмежуючись 
ними)? 

 
 
 

 

+ 

 

8. Збільшення скидання шахтних і 
кар’єрних вод у водні об’єкти? 

  +  

 
9. 

Значне зменшення кількості вод, 
що використовуються для 
водопостачання населенню ? 

  
+ 

 

 
10. 

Збільшення навантаження на 
каналізаційні системи та 
погіршення якості очистки стічних 
вод? 

  

+ 
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11. Появу загроз для людей і 

матеріальних об’єктів, пов’язаних з 
водою (зокрема таких, як паводки 
або підтоплення)? 

  

+ 

 

 
12. 

Зміни напрямів і швидкості течії 
поверхневих вод або зміни обсягів 
води будь-якого поверхневого 
водного об’єкту? 

  

+ 

 

 
13. 

Порушення гідрологічного та 
гідрохімічного режиму малих річок 
регіону? 

  
+ 

 

 
14. Зміни напряму або швидкості 

потоків підземних вод? 

  
+ 

 

 
15. 

Зміни обсягів підземних вод ? 

  
+ 

 
 
 

 
16. Забруднення підземних водоносних 

горизонтів? 

 
 
 
 

 
+ 

 

Відходи 
 
17. 

Збільшення кількості 
утворюваних твердих побутових 
відходів? 

 
 +  

 
18. 

Збільшення кількості 
утворюваних чи накопичених 
промислових відходів IV класу 
небезпеки? 

  

+ 

 

19. Збільшення кількості відходів I- 
III класу небезпеки? 

  +  

20. Спорудження еколого- 
небезпечних об’єктів поводження 
з відходами? 

  
+ 

 

21. Утворення або накопичення 
радіоактивних відходів? 

  +  

Земельні ресурси 

22. Порушення, переміщення, 
ущільнення ґрунтового шару? 

 +   

23. Будь-яке посилення вітрової або 
водної ерозії ґрунтів? 

  +  

24. Зміни в топографії або в 
характеристиках рельєфу? 

 +   
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25. 

Появу таких загроз, як 
землетруси, зсуви, селеві потоки, 
провали землі та інші подібні 
загрози через нестабільність 
літогенної основи або зміни 
геологічної структури? 

  

+ 

 

 
26. 

Суттєві зміни в структурі 
земельного фонду, чинній або 
планованій практиці 
використання земель? 

  

+ 

 

 
27. Виникнення конфліктів між 

ухваленнями цілями ДДП та 
цілями місцевих громад? 

  
 + 

 

Біорізноманіття та рекреаційні зони 
 
28. Негативний вплив на об’єкти 

природно-заповідного фонду 
(зменшення площ, початок 
небезпечної діяльності у 
безпосередній близькості або на 
їх території тощо) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             
               + 

 
29. Зміни у кількості видів рослин 

або тварин, їхній чисельності або 
територіальному представництві? 

   

+ 

 

30. Збільшення площ зернових 
культур або 
сільськогосподарських угідь в 
цілому? 

  

+ 

 

 
31. 

Порушення або деградацію 
середовищ існування диких видів 
тварин? 

  
+ 

 

 
32. 

Будь-який вплив на кількість і 
якість наявних рекреаційних 
можливостей? 

  
 

+ 

33. Будь-який вплив на наявні 
об’єкти історико-культурної 
спадщини? 

  
+ 

 

34. Інші негативні впливи на 
естетичні показники об’єктів 
довкілля (перепони для 
публічного огляду мальовничих 
краєвидів, появу естетично 
прийнятих місць, руйнування 
пам’ятників природи тощо)? 

  

+ 

 

Населення та інфраструктура 
раструктура 
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35. Зміни в локалізації, розміщенні, 

щільності, та зростанні кількості 
населення будь-якої території? 

 

 

+ 
 

36. Вплив на нинішній стан 
забезпечення житлом або 
виникнення нових потреб у 
житлі? 

 

 

+ 
 

37. Суттєвий вплив на нинішню 
транспортну систему? Зміни в 
структурі транспортних потоків? 

  

+ 

 

38. Необхідність будівництва нових 
об’єктів для забезпечення 
транспортних сполучень? 

 

 
+ 

 

39. Потреби нових або суттєвий 
вплив на наявні комунальні 
послуги? 

 

 
+  

40. Появу будь-яких реальних або 
потенційних загроз для здоров’я 
людей? 

  

+ 

 

Екологічне управління та моніторинг 
 
41. Послаблення правових і 

економічних мехнізмів контролю 
в галузі екологічної безпеки? 

  

+ 

 

42. Погіршення екологічного 
моніторингу? 

  

+ 
 

43. Усунення наявних механізмів 
впливу органів місцевого 
самоврядування на процеси 
техногенного навантаження? 

  

+ 

 

 
44. 

Стимулювання розвитку 
екологічно небезпечних галузей 
виробництва? 

 

 
+ 

 

Інше 

45. Підвищення рівня використання 
будь-якого виду природних 
ресурсів? 

 

 
+ 

 

46. 

Суттєве вилучення будь-якого 
невідновлюваного ресурсу? 

  

+ 

 

47. 
Збільшення споживання значних 
обсягів палива або енергії? 

 

 
+ 

 

48. Суттєве порушення якості 
природного середовища? 

  

+ 
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49. Появу можливостей досягнення 
короткотермінових цілей, які 
ускладнюватимуть досягнення 
довготривалих цілей у 
майбутньому? 

  

+ 

 

50. Такі впливи на довкілля або 
здоров’я людей, які самі по собі 
будуть значними, але у 
сукупності викличуть значний 
негативний екологічний ефект, 
що матиме значний негативний 
прямий або опосередкований 
вплив на добробут людей? 

  

+ 

 

 
 

20. Заходи щодо реалізації детального плану 
 

Після розробки детального плану території  розробленого згідно завдання 
на проектування та його затвердження, необхідно виконати ряд 
містобудівних дій, які сприятимуть забезпеченню заходів щодо реалізації 
детального плану території.  

Рекомендовано: 
- здійснити поділ та змінити цільове призначення земельних ділянок згідно 

затвердженого детального плану території. Проект землеустрою після його 
затвердження, є невід’ємною частиною детального плану території; 

- отримання містобудівних умов та обмежень у відповідних 
уповноважених   органах   містобудування   та   архітектури для розробки 
проектної документації; 

- розроблення документації по будівництву нових інженерних мереж, 
отримання технічних умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта 
будівництва; 

- проінформувати Департамент агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації; 

- розробити та затвердити проектну документацію; 
- отримати дозвіл на будівельні роботи. 
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21. Техніко-економічні показники ДПТ 

№ 
п/

п 
Найменування 

Один. 
виміру 

Показник 

1 Площа території детального плану га 17,87 

2 Площа проектної земельної ділянки  га 8,0000 

3 
Площа земельної ділянки рекреаційного 

призначення (ділянка №1) 
га 6,42 

 

- площа забудови га/% 0,0322/1 

- площа озеленення га/% 5,7831/90 

- площа твердого покриття га/% 0,6046/9 

 

Протяжність вулично-дорожньої мережі, в 
тому числі 

  

-проїзди м 795,0 

-площа асфальтобетонного покриття м2 5 494,3 

 -площа грунтового покриття м2 552,0 

4 
Площа земельної ділянки інших 

оздоровчих цілей (ділянка №2)  
 

га 1,52 

 

- площа забудови га/% 0,0460/3 

- площа озеленення га/% 1,1310/74 

- площа твердого покриття га/% 0,3428/32 

 

Протяжність вулично-дорожньої мережі, в 
тому числі 

  

-проїзди м 440,0 

-площа асфальтобетонного покриття м2 2946,2 

-площа щебеневого покриття м2 482,0 

5 
Установи санаторно-курортні, оздоровчі, 

відпочинку й туризму 
  

 Мотель місць 30 

 Будинки відпочинку місць 21 

 Кількість нових робочих місць місць 15 

    

 
Відкриті автостоянки для зберігання легкових 

автомобілів 
маш.місц

ь 
20 

 
ГАП    _______________                                                В.В.Басистий 

                                                                           М.П. 
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Вихідні дані для проектування 
(Додатки) 
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Графічні матеріали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


