






















ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.Загальні дані.

Мета розробки детального плану – уточнення планувальної структури і
функціонального      призначення   земельної ділянки , що розташована в
с.Кінчеш,  Ужгородського  району,  визначення  планувальних  обмежень  її
використання згідно з  державними будівельними та санітарно-гігієнічними
нормами.

Проектом передбачена зміна цільового призначення земельної ділянки,
яка знаходиться у приватній власності для ведення особистого селянського
господарства, під  землі для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови. 

Розроблена  містобудівна  документація  буде  підставою  для  зміни
цільового  призначення  земельної  ділянки  та  оформлення  документів  на
будівництво запланованих на проектованій території об’єктів.

Проект  детального  плану  території  розроблено  у  відповідності  до
Законів України та вимог державних будівельних норм України, а саме:
Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності”;
Закон України „Про основи містобудування”;
Закон України „Про стратегічну екологічну оцінкуˮ;
ДБН Б.2.2-12:2019 „ Планування і забудова територій ”
ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги»;
ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території»;
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів та
інших.

Проект    розроблено    на    підставі   рішень 29 сесії VII скликання від
19.07.2019 та 31 сесії  VII скликання від 05.09.2019 Коритнянської сільської
ради.

 2. Містобудівна оцінка території. 

Проектовані ділянка вільна від забудови, знаходяться в с.Кінчеш, біля
автодороги  «Київ-Чоп».   (Проект  розглянутий  Службою  автодоріг  у
Закарпатській області.)

Територія  розташована  поряд  із  сформованою  інфраструктурою
с.Кінчеш.

Проектована ділянка межує:
- з   північної сторони  -    полоса відводу автодороги «Київ-Чоп»    ;
- з   південної та західної сторін  - з ділянками для ведення особистого

селянського господарства;
- зі  східної   сторони   -  землі  для  будівництва  та  обслуговування

будівель торгівлі;
Неподалік від проектованої ділянки  проходять інженерні мережі:  



ЛЕП  10  кВ,  ЛЕП35  кВ  та  водопровід.   Охоронної  зони  не  зачіпають
проектовану територію.

Визначені червоні лінії.
Детальним планом охоплена прилегла територія, на якій розташована

існуюча АЗС.

Проектна  документація  розроблена  для  будівництва  в  ІІІ  Б
кліматичному підрайоні з наступними кліматичними характеристиками:
 середня річна температура повітря становить  +10ºСС
 найнижча температура досягає -28ºС,  найвища +40ºС.       ºСС,  найвища +40ºСС.       
 розрахункова  зимова температура зовнішнього повітря -18ºС,  найвища +40ºС.       ºСС
 нормативне снігове навантаження            - 100 кг/м2

 швидкісний натиск вітру               - 27 кгс/м2

 нормативна глибина промерзання ґрунту - 0,7 м
 сейсмічність ділянки                - 7 балів

3. Основні принципи планування та забудови території.

Проектними    рішеннями    детального    плану    витримані    всі
необхідні 

містобудівні нормативи.
 Розміщення    будівель    та    споруд    на    ділянці   пов’язано  з

конфігурацією  території,  існуючою  містобудівною  ситуацією,
планувальними обмеженнями  та орієнтацією відносно сторін світу. 

Враховуючи містобудівну  ситуацію,  що склалася,  наявну інженерно-
транспортну  інфраструктуру,  детальним  планом  пропонується
запроектувати:

- магазин;
- станцію технічного обслуговування автомобілів (на 3 поста);
- склад;

 передбачена  територія  для  тимчасового  зберігання  транспортних
засобів
(  на  8ºС,  найвища +40ºС.        автомобілів),  а  також  для  розміщення  щита  з  протипожежним
інвентарем;

- локальні очисні споруди типу «Біотал».

Техніко-економічні показники ділянки:
Загальна площа проектованої території 1,8ºС,  найвища +40ºС.       00га
Площа земельної ділянки – 3300,00 м²;
В т.ч.: площа забудови – 574, 00 м²;
           площа мостіння –  8ºС,  найвища +40ºС.       00,00 м²;
           площа озеленення – 1926,00 м².

До початку розробки наступних стадій проектування (в т.ч. РП) мають
бути 
виконані інженерно-геологічні вишукування.



        Планувальна  організація  території  відповідає  нормам  ДБН  Б.2.2-
12:2019
 „ Планування і забудова територій ”.

           4. Організація руху транспорту, благоустрій.

Під’їзд до ділянки передбачається влаштувати зі  сторони автодороги
«Київ-Чоп».

Благоустрій планується виконати згідно діючих норм. 
Всі під’їзди та майданчики передбачено благоустроїти, типи покриття

прийняти  з  дотриманням  діючих  норм,  виходячи  з  експлуатаційної
доцільності.

На ділянках без твердого покриття пропонується влаштувати травяні
газони.

Проїзди, проходи повинні регулярно очищатися від сміття, в зимовий
час – від снігу та льоду, посипатися піском.

Люки,  колодязі  чи  траншеї  повинні  бути  закриті  або  огороджені  на
висоту не менше 1,0 м.

Для інвалідів і  громадян інших маломобільних групп населення слід
забезпечити безпроблемне пересування по території.

5. Інженерне забезпечення.

Проектними  рішеннями  детального  плану  витримані  всі  необхідні
містобудівні нормативи.

Для  запланованих  об’єктів  передбачено  забезпечення  наступними
інженерними мережами:

-  електропостачання  передбачається  від  існуючих  мереж
електропостачання;

- водопостачання – від існуючого водопровода ;
- каналізування – за рахунок локальної очисної споруди;
-

6. Протипожежна безпека

Протипожежні заходи - згідно з вимогами державних будівельних норм
України.

7.Охорона навколишнього природного середовища
Детальний  план  території  підлягає  стратегічній  екологічній  оцінці  в

порядку,  встановленому  Законом  України  "Про  стратегічну  екологічну

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#n2


оцінку".  Розділ  "Охорона  навколишнього  природного  середовища",
одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку.

Відповідно до частини першої  статті  3  Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у
процесі  прийняття  рішень  про  провадження  планованої  діяльності,
визначеної  частинами  другою  і  третьою  статті  третьої.  Така  планована
діяльність  підлягає  оцінці  впливу  на  довкілля  до  прийняття  рішення  про
провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення
процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля».

Стратегічна  екологічна  оцінка  містобудівної  документації  дає
можливість  звернути  увагу  та  розглянути  вплив  на  екологічний  стан
територій. Ця робота спрямована на всебічний аналіз майбутнього втручання
планованої діяльності на довкілля  та  використовувати  результати  цього
аналізу  для  запобігання  або  пом'якшення  екологічних  наслідків  в  процесі
детального планування.

1. Етапи реалізації детального плану.

У  відповідності  до  чинного  Закону  України  „Про  регулювання
містобудівної  діяльності”  замовник  в  установленому  порядку  повідомляє
через засоби масової інформації про розгляд детального плану території та
проведення громадських слухань. 

Затверджений  з  врахуванням  громадського  обговорення  детальний
план території  буде підставою для зміни цільового призначення земельної
ділянки, отримання містобудівних умов та обмежень та розробки проектної
документації на  об’єкт будівництва.       

Проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів у проектах містобудівної документації  здійснюється  під 
час розроблення відповідних проектів містобудівної документації із 
врахуванням  вимог  Закону  України  "Про  стратегічну  екологічну 
оцінку".


