
1.ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ) 

1.   Пояснювальна записка -1 том. 

2.   Графічні матеріали  - 6 аркушів  

3.   Додатки (документи, вихідні дані). 

 

Зміст пояснювальної записки: 

1.   Перелік матеріалів детального плану території. 

2.   Стислий опис  соціально-економічних  і містобудівних умов. 

3.   Оцінка існуючої ситуації. 

4.  Розподіл  території   за функціональним  призначенням, розміщення  

забудови на вільних територіях та  за рахунок  реконструкції, структура 

забудови, яка пропонується. 

5.   Характеристика видів використання території. 

6. Пропозиції    щодо   встановлення режиму забудови територій , 

передбачених для перспективної  містобудівної діяльності. 

7.    Переважні, супутні і допустимі  види використання територій. 

8.    Містобудівні умови та обмеження. (Проект) 

9.   Основні принципи планувально-просторової  організації території. 

10.  Житловий фонд та розселення. 

11. Система обслуговування населення. 

12.  Вулично-дорожня мережа,  транспортне  обслуговування, організація 

руху транспорту  і пішоходів. 

13.  Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд. 

14.  Інженерна підготовка та інженерний захист території. 

15.  Комплексний благоустрій та озеленення території . 

16.  Містобудівні заходи, щодо поліпшення  стану навколишнього   

середовища . 

17.  Заходи щодо реалізації детального плану   на етап від 3 років до 7 років. 

18.  Перелік вихідних даних . 

19.  Основні техніко-економічні показники 

Склад графічних матеріалів: 

1. Схема розташування території у планувальній структурі  населеного  

пункту   М 1:5000 ; 

2.    План існуючого використання   території  суміщений зі схемою плану-

вальних обмежень  М 1:500;  

3. Проектний план суміщений   зі  схемою організації  руху транспорту і 

пішоходів М 1:500. Поперечні профілі  М 1:100; 

4. План  червоних ліній М 1:100; 

5. Схема інженерних мереж  та споруд  М 1:500;  

6. Схема інженерної підготовки території  та вертикального планування       

        М 1:500;  

 

Підстава для розроблення детального плану території (передмова). 

          Детальний план території (далі ДПТ)  в районі вулиці Я.Мудрого в 

м.Сокаль    розроблений на замовлення Сокальської міської ради на підставі 

рішення ХХХХІІІ  сесії  VІ скликання  Сокальської міської ради від 

29.07.2015 року  №1025. 



Метою даного проекту   є впорядкування території скверу  на вул. 

Я.Мудрого та опрацювання  можливості розташування церкви на даній 

території . 

Проектна документація розроблена  в скороченому складі  у 

відповідності   з діючими законодавчими та нормативними документами: 

–Закон  України «Про регулювання  містобудівної діяльності»; 

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

–ДБН 360-92** „Містобудування. Планування і забудова міських і 

сільських поселень”; 

–Земельний кодекс України; 

–ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 

пунктів". 

Проектом  ДПТ також враховано межі приватизованих земельних 

ділянок.  

 

2. СТИСЛИЙ ОПИС  ПРИРОДНИХ , СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ  І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ 

Рельєф. 

Рельєф ділянки рівнинний з загальним ухилом на північ.  Перепад 

відміток  в межах ділянки становить до 1,45 м (від 201,26 до 202,71).     

Клімат. 

Клімат району помірно-континентальний, м’який . 

Максимальна  і мінімальна  температури  повітря  досягають  

відповідно +37°С і –33°С.  

В таблиці  приводяться  середньомісячні і середньорічна температури 

повітря (°С). 

Середньомісячні температури 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ За рік 

-5 -4,2 +0,3 +6,7 +12,7 +15,2 +17,4 +16,5 +13 +7,7 +2,4 -2,6 +6,7 

 

Температури  найхолоднішої  п’ятиденки складає –39, середня 

температури  опалювального сезону дорівнює –0,2°С, а його тривалість –192 

доби. Тривалість безморозного  періоду  становить 259 діб. Максимальна  і 

середня  глибини  промерзання  грунту становить  відповідно –82 і 40 см. 

В таблиці  приводиться пружність водяної пари  зовнішнього повітря 

по місцях (в гПа). 

Пружність водяної пари 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

3,9 4,2 5 7,8 10,6 13,8 15,1 15 11,9 8,5 6,8 5 

 

Середня  місячна  відносна вологість  повітря  о 13 годині  становить в 

січні  80%, в липні 58%. 

Річна кількість  атмосферних опадів становить 798 мм, добовий 

максимум- 93 мм. 

Зимовий період  характеризується  нестійкістю погоди і частою 

відлигою. Середня із максимальних  декадних висот сніжного покриву  

становить 17 см. 

В таблиці приводиться  річний розподіл напрямків вітрів.  



Річний розподіл напрямків вітрів. 
Напрям Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ штиль 

Січень 4 7 13 17 7 21 17 14 13 

Липень 7 6 6 9 8 14 26 24 23 

 Основним напрямком вітру  даного району  є південно-західний  в 

холодний період року,  західний і північно-західний  –в теплий період року. 

Геологічні умови. 

В геоструктурному відношенні  територія м.Сокаля  розташована в 

межах т.зв. Львівського палеозойського прогину  Волино-Подільської 

околиці  Російської платформи. 

Верхньокрейдяні відкладення представлені  мергельно-крейдяною 

товщею сенонського ярусу потужністю 270-350 м. 

На розмитій поверхні верхньокрейдяних утворень  повсюдно 

залягають  четвертинні осади представлені  делювіальними, 

флювіогляціальними  і алювіальними  відкладеннями.  

Делювіальні осідання виражені  супісками і суглинками  потужністю 6-

8 м. 

Флювіогляціальними відкладення  представлені  пісками  

дрібнозернистими  і пилуватими  потужністю до 10 м. 

Алювіальні  утворення  представлені  супісками, суглинками і пісками  

загальною потужністю до 6-10 м. 

Гідрогеологічні умови і питання водопостачання . 

В межах  описуваного району  водоносні горизонти  приурочені до 

відкладень  четвертинного , верхньокрейдяного  і кам’яновугільного віку. 

Четвертинний алювіальний  водоносний горизонт  віднесений до пісків  

і супісків долини  р.Західний Буг та її притоки. 

Питомі дебіти свердловин коливаються  від 0,1 до 1,0 л/с. 

Горизонт підпитується  за рахунок  інфільтрації атмосферних опадів. 

На найбільш піднесених  ділянках суглинні грунти  водоносного горизонту 

не містять. 

По хімічному складу  четвертинні води  переважно  гідрокарбонатно-

кальцієвого типу. 

Найбільш водомістким  є водоносний горизонт мергельно-крейдяної 

товщі верхньокрейдяних відкладів Коефіцієнт фільтрації коливається в  

широких межах – від 0,05 до 200 м/добу. За хімічним складом це прісні води 

і по типу відносяться до гідрокарбонатно-кальцієвих. 

В якісному  відношенні  води верхньокрейдяних  утворень  придатні 

для  питного і господарського  використовування. 

Інженерно-геологічні умови. 

На території міста виділяються  придатні, обмежено-придатні і 

непридатні  для будівництва території. 

До територій придатних для будівництва  без попередньої  інженерної 

підготовки  належать ділянки  з ухилом поверхні до 10% і заляганням  

грунтових вод на глибині  3 м і більше від поверхні землі , складені 

супісками, суглинками, пісками та мергелями з розрахунковим тиском на 

них більше 1,5 кг/см2. 

До територій обмежено-придатних для будівництва, які вимагають  

попередньої інженерної підготовки  належать: 



- ділянки з ухилом  до 10% і заляганням грунтових вод на глибині 5-10 

м від поверхні землі, складені супісками, суглинками, пісками та 

мергелями з розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2; 

- ділянки з ухилом від 10 до 20%, складені супісками, суглинками, 

пісками та мергелями з розрахунковим тиском на них більше 1,5 

кг/см2; 

- ділянки з ухилом до 10% і заляганням грунтових вод на глибині  2,5-

0,7 м від поверхні землі, складені супісками, суглинками  та пісками 

мергелями з розрахунковим тиском на них від 1,5 до 2,0 кг/см2; 

- високі заплавні тераси річок Західний Буг і Торічна, що 

затоплюються паводками 1% забезпеченості; 

     До територій непридатних для будівництва  належать: 

- заплава р.Західний Буг , яка щорічно затоплюється паводковими 

водами і складена грунтами із слабкими несучими властивостями; 

- схили з ухилом понад 20%; 

Сейсмічність  району 6 балів. 

Зважаючи на помірний рельєф  ділянки  проектування даної території  

можна віднести до територій сприятливих для забудови. Планування на 

даній території  не вимагає значних капіталовкладень в підготовку території.  

Соціально-економічні та містобудівні умови. 

Сучасна планувальна структура м.Сокаля  є результатом тривалого 

розвитку і характерна  для багатьох малих історичних міст Західної України. 

Центральна частина міста  найбільш щільно забудована  будинками 

змішаної поверховості  та окремими спорудами , серед яких є пам’ятки 

архітектури. Паралельно склалася  серединно-перехідна зона центру з 

садибною забудовою  та новобудовами радянського періоду. 

В північній частині  сельбищну забудову  продовжує масив дач. В 

південній частині місто зливається  з селом Поториця.  Зі сходу  замикає 

периферійну  сельбищну зону  об’їзна автодорога. 

В північній частині міста  сформоване промутворення, важливим 

елементом якого є під’їзна залізнична магістраль.  

У східній частині міста за вул.Чайковського та вздовж  вулиць  

Тартаківська  та Шевченка склалася  виробнича зона. 

Сьогодні , враховуючи цінність  земель в забудованій частині міста 

однією з  найбільш актуальних  задач є впорядкування територій  та 

визначення   вільних ділянок для розташування об’єктів житлового та 

громадського призначення. 

 

3.ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. 

3.1.Аналіз  стану навколишнього середовища. 

На території проектування  та в її околицях  відсутні промислові, 

складські та комунальні об’єкти, що можуть здійснювати  негативний вплив  

на загальний екологічний стан  навколишнього середовища. 

Територія ДП до району техногенної чи природної небезпеки не 

належить. 

Проектована територія добре інсолюється, має сприятливі санітарно-

гігієнічні та природні умови.  



Ділянка на яку розробляється детальний план території розташована в 

південно-східній частині міста поряд з громадською та житловою 

забудовою. 

В цілому стан  навколишнього середовища на території проектування  

можна характеризувати як добрий.  

3.2. Використання території . 

В межах  території детального плану  розташована приватизована 

земельна ділянка    площею 0,0102 га.  Цільове призначення даної ділянки 

−для обслуговування  торгового кіоску. Решта     території  детального 

планування використовується   як сквер. На території скверу ростуть 

поодинокі  багаторічні зелені насадження. В південній частині скверу 

облаштовано  дитячий майданчик.   

3.3.Характеристика існуючої забудови 

          Територія проектування  знаходиться у сформованому  міському 

кварталі з  існуючою  громадською та  житловою  забудовою . 

В межах    території  ДПТ забудова відсутня. На суміжних з територією 

проектування ділянках  розташовані    одноповерхові капітальні     житлові 

будинки садибного типу та  одноповерховий магазин.  

Зі східної сторони від території  проектування   на  віддалі  60, 0 м  

знаходиться  центральна лікарня. 

      3.4.Характеристика об’єктів культурної спадщини. 

           На території  ДПТ  об’єкти культурної спадщини відсутні. 

      3.5. Характеристика  інженерного обладнання. 

Згідно  топогеодезичного знімання  по території   ДПТ проходять 

мережі побутової   каналізації, центральний водопровід, газопровід 

середнього та низького тиску, високовольтний підземний кабель 

електропередач  ПЛ-6 кВ   та   повітряна лінія електропередач на опорах.    

3.6. Характеристика транспорту. 

Територія опрацювання  має  сформовану  вуличну мережу. 

Транспортний доступ до території  проектування  ДПТ  забезпечується 

від   вулиць Я.Мудрого,  Пушкіна та   Леонтовича. 

Основний транспортний  потік проходить вулицею Я.Мудрого з 

виходом надалі на  більш транспортно активні вулиці. 

Громадський  транспорт  представлений  маршрутним таксі, маршрути  

яких проходять  повз  територію проектування  по вул.Я.Мудрого.  

3.7.Характеристика озеленення і благоустрою 

Територія проектування  на даний час використовується як озеленена 

територія загального  користування.  На  території детального планування  

ростуть  поодинокі багаторічні зелені насадження.   В південно-західній 

частині  проектованої  території  влаштовано дитячий  ігровий майданчик  на 

якому   встановлено    малі архітектурні форми. 

  На проектованій ділянці  благоустрій відсутній. 

Слід зазначити , що існуючий  проїзд , що проходять з південної сторони  

ділянки і сполучає вулицю Леонтовича з вулицею Пушкіна  потребуює 

впорядкування та благоустрою, зокрема ремонту проїзної частини та 

влаштування тротуарів з твердим покриттям із максимальним  наближенням  

параметрів проїзду  до нормативних. 

 



3.8.Планувальні обмеження . 

Планувальними обмеженнями  на території ДПТ є: 

- охоронна зона водопроводу   – 5 м в кожну сторону від водопроводу; 

- охоронна зона побутової  каналізації  – 3 м в кожну сторону від 

каналізаційної мережі; 

-  охоронна зона кабеля зв’язку – 0,6 м в кожну сторону від кабеля; 

- охоронна зона газопроводу середнього тиску  – 4 м в кожну сторону від 

газопроводу;  

- охоронна зона газопроводу низького тиску  – 2 м в кожну сторону від 

газопроводу;  

При проектуванні забудови необхідно також врахувати межі 

приватизованих ділянок,  червоні лінії вулиць, проїздів  та нормативні  

розриви  до існуючої забудови. 

Інші планувальні обмеження на території ДП відсутні. 

 

4. РОЗПОДІЛ  ТЕРИТОРІЇ   ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ  

ПРИЗНАЧЕННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ 

ТЕРИТОРІЯХ ТА  ЗА РАХУНОК  РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА 

ЗАБУДОВИ. 

За функціональним призначенням територія  детального плану  

передбачається під  розміщення  церкви та   озеленену територію   загального 

користування . 

Структура забудови  в межах території проектування  ДПТ 

представлена    окремо стоячими  будівлею церкви та дзвіниці.  Проектована 

будівля церкви розташовується  по лінії забудови , яка  задана на віддалі  

13,00 м від   червоної лінії  вул. Я.Мудрого та 13,00 м від   червоної лінії  

вул.Пушкіна.   

В межах території детального плану житлова   забудова не 

передбачена. 

Існуюча житлова забудова   на  суміжних з територіює проектування 

ділянках  представлена окремо стоячими капітальними будинками  

садибного типу.   

Будівля церкви передбачається одноповерховою з цокольним 

поверхом. 

 Щільність забудови в межах проектованої ділянки становить 14,4 %.  

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА   ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ. 

Крім територій   громадської забудови та озеленених територій 

загального користування  в проекті   передбачено резервування територій для  

громадських  (суспільних)  потреб, зокрема  влаштування  ігрового  

майданчика для   дітей.    

Передбачається також  приведення до нормативних  показників  

існуючих вулиць та проїзду.   

 



6. ПРОПОЗИЦІЇ  ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ  

ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ , ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ  

МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Для перспективної містобудівної діяльності території  в межах 

проектування ДПТ  не  передбачаються . 

 

7.ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ  ВИДИ 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ.                                                         

Проектовану територію  можна  поділити на певні  зони: громадську   

Г-3   та рекреаційну    Р-3 . До кожної зони    слід встановити певний місто-

будівний регламент (згідно ДСТУ-Н Б.Б.1-1-12:2011).  

●    Культурні та спортивні зони (Г-3) призначаються  для розташування   

культових споруд, крупних культурно-мистецьких та спортивно-видовищних 

комплексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів тощо.   

●    Рекреаційні  зони озеленених територій  загального користування  

(Р-3)  призначаються  для повсякденного відпочинку населення  і включають 

парки , сквери, сади, бульвари, міські ліси, водойми. 

Переважні види забудови та іншого використання земельної ділянки: 

- церква; 

- сквер; 

Супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок: 

- дзвіниця; 

- господарські будівлі для зберігання садового інвентаря  ; 

- споруди інженерного забезпечення (при умові дотримання санітарних 

норм); 

- стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів; 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок: 

- майданчики для ігор дітей; 

 

8. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ.    (Проект)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8.1  Загальні дані: 

1.  Назва об’єкту будівництва – впорядкування території  скверу  щодо 

опрацювання  можливого будівництва церкви. 

2.  Інформація про замовника  –  Сокальська міська рада 

3. Наміри забудови – впорядкування території  скверу з визначенням 

параметрів земельної ділянки для розташування  церкви.     

4. Адреса або місце розташування об’єкту –  на вул. Я.Мудрого в м.Сокалі    

Сокальського району. 

5. Документи, що стали підставою розроблення ДПТ – рішення ХХХХІІІ 

сесії VІ скликання Сокальської міської ради  №1025  від 29.07.2015 р.   

6. Площа в межах ДПТ – всього 0,5370 га, в тому числі: територія  

проектованої   церкви– 0,0900 га,  землі загального користування (вулиці, 

проїзди) –0,2967га,  озеленені території загального користування–0,1401 га, 

приватизовані землі-0,0102 га. 



7. Цільове призначення території – існуюче – сквер; проектне – 

будівництво та обслуговування церкви, сквер. 

8. Посилання на містобудівну документацію – генеральний план м.Сокаль 

розроблений  ДІПМ „Містопроект» в 2008 році. 

9. Функціональне призначення території – рекреаційна та громадська.   

10. Основні техніко-економічні показники (проектованого об’єкту):  
1. Площа ДПТ                                                                                - 0,5370 га, 

2. Площа території церкви                                                          - 0,0900 га, 

3. Площа забудови  в межах проектованої  ділянки                 -  130 м2. 

4. Площа озеленення в межах проектованої ділянки                -  223 м2. 

5. Площа замощення в межах проектованої ділянки                -  547 м2. 

6. Площа території загального користування, в т.ч.:             -  0,4368 га 

    - площа вулиць, проїздів                                                            -  0,2967 га  

    - площа озеленення                                                                    -  0,1401 га 

7. Площа  приватизованої ділянки                                              -  0,0102 га 

8.  Поверховість забудови                                                             -  1 пов. 

 

8.2  Містобудівні умови та обмеження    

1. Гранично допустима висота будівлі–  16 м. . 

2. Граничний відсоток забудови земельної ділянки – 20 %.  

3. Мінімальні відступи проектованих будівель від червоних ліній: – 6 м.  

4. Мінімальні відступи будівель від меж земельної ділянки – 1 м ( згідно 

п.3.25* ДБН 360-92**.)     

5. Планувальні обмеження:  

–  будівництво церкви має проводитися з дотриманням нормативних  

віддалей від існуючих інженерних мереж.  

6. Мінімальні відстані від об’єктів, що проектуються до існуючих 

будинків і споруд –  відповідно  до вимог п.3.25 ДБН 360-92** 

«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»   . 

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій:  

–  мінімальні відстані від існуючих і проектованих інженерних 

комунікацій приймати у відповідності до вимог ДБН 360-92**, дод.8.1, табл. 

1, 2.   

8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з 

державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні 

вишукування для будівництва"  – на  наступних стадіях проектування. 

9. Вимоги щодо благоустрою  

– передбачити інженерну підготовку території та вертикальне 

планування з організацією поверхневого водовідведення; 

– передбачити комплексний благоустрій території в межах ДПТ , 

проїзні частини   і тротуари влаштувати з твердим покриттям; 

– влаштувати  ігровий майданчик для дітей з встановленням малих  

архітектурних  форм; 

– передбачити місця тимчасового паркування автотранспорту. 



10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв´язку –під’їзд до  

проектованої    ділянки передбачити від існуючих  вулиць.  Ширину вулиць  в 

межах червоних ліній  приймати згідно генплану міста у   відповідності  до 

вимог ДБН В.2.3-5-2001. Заїзд  на територію церкви передбачити шириною 

4,0 м .  

– пішохідні зв’язки організовуються тротуарами вздовж червоних ліній   

вулиць та проїзду, ширина тротуарів  приймається 1,5-2,25 м.  

11. Забезпечення необхідною кількістю місць зберігання транспорту – 

передбачити місця тимчасового паркування  легкових   автомобілів біля 

церкви в межах червоних ліній вулиць. 

12. Вимоги  щодо охорони культурної спадщини:  – об´єктів 

історико-культурної спадщини немає. 

Примітка:  Дані містобудівні умови і обмеження є проектом 

містобудівних умов і обмежень розміщення  громадських об′єктів. Перед їх 

затвердженням можуть бути уточнені та доповнені по зауваженнях органу 

місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженого органу 

архітектури і містобудування.  

 

9.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ  

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ. 

Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, направлених на 

формування комфортного середовища як громадської так і  житлової  

забудови, при цьому враховано: 

-взаємоув’язка планувальної структури проекту  з планувальною 

структурою  існуючої забудови; 

- існуючі планувальні обмеження; 

- існуюча інженерно-транспортна інфраструктура; 

-побажання  та вимоги замовника–міської ради  , визначені у завданні 

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

Обмеженнями  при розплануванні  вулично-дорожньої мережі  в першу 

чергу є наявна  планувальна структура існуючої забудови   що  сформувала 

вуличну  мережу. Проектом  передбачено  використати  існуючу структуру  

вуличної мережі і не вноситься жодних змін у планувальну структуру  

навколишніх кварталів .    

В межах території детального плану  передбачається  впорядкування  

території  скверу, щодо можливості будівництва церкви  та  визначення    

параметрів земельної ділянки для  її обслуговування, а також  комплекс 

заходів , щодо благоустрою та приведення  до нормативних показників  

параметрів  існуючих вулиць та проїздів .   

Проектований розмір земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування   церкви , прийнятий при проектуванні складає 0,0900 га. 

В межах території скверу передбачено  влаштування майданчика для 

ігор дітей з  встановленням малих  архітектурних форм, влаштування  

паркувальних місць в межах червоних ліній вулиць та облаштування  

площадки для встановлення  сміттєвих контейнерів. 

 



10. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ. 

Житлової забудови  в межах території детального планування  не 

передбачається. 

11. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

   Проектована церква передбачається для обслуговування мешканців 

м.Сокаля .   

 

12. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА,  ТРАНСПОРТНЕ  ОБСЛУ-  

ГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ.  
Територія проектування  знаходиться в межах  вулиць Я.Мудрого, 

Леонтовича та Пушкіна. 

Вулицею  Я.Мудрого   здійснюється  рух легкового та обслуговуючого 

автотранспорту.   Крім легкового та обслуговуючого транспорту цим 

транспортним коридором  здійснюється рух  громадського транспорту 

(маршрутні таксі), там же знаходиться  найближча зупинка громадського 

транспорту.   

Рух вул. Пушкіна та Леонтовича  передбачений   лише легковим 

автотранспортом та епізодично −спецтехнікою (обслуговування інженерних 

мереж, забудови, підвезення замовлень, вивіз сміття, доступ пожежних 

машин, тощо). 

На території проектування передбачено збереження  існуючих вулиць та   

проїзду ,  як основних шляхів  доступу  до проектованої церкви та скверу.   

Трасування нових вулиць та проїздів  на території проектування  

недоцільно та не передбачено.   

Згідно генплану      вул. Я.Мудрого  прийнято     в межах  червоних 

ліній   18,00 м, в тому числі ширина проїзної частини –6,0 м. Ширину вул. 

Пушкіна та  вул. Леонтовича  в межах червоних ліній прийнято  по 12 м, в 

тому числі  ширина проїзної частини – 6,00 м, що задовольняє  вимогам  

ДБН 360-92**, табл.7.3.  

Існуючий проїзд  реконструюється  з приведенням  до нормативних 

параметрів згідно ДБН. Ширина проїзду  в червоних лініях −7,5 м, в тому 

числі ширина проїзної частини −3,5 м. 

Пішохідні зв’язки організовуються тротуарами вздовж червоних ліній 

вулиць та проїзду. Ширина тротуарів   приймається  1,5-2,25 м. 

На кресленні організації руху транспорту і пішоходів (лист № 3) в 

масштабі 1:100, показано поперечні профілі вулиць та  проїзду. 

 В межах території детального планування   передбачено  влаштування     

паркувальних місць для легкових автомобілів     місткістю на 2  автомашини  

по вул. Я.Мудрого та 4 автомашини по  вул. Леонтовича.  

Потужність  гостьової автостоянки  згідно п.2.8 Посібника до   ДБН 

В.2.2-9-99 приймається   із розрахунку 2 машино-місця  на 50 місць місткості 

храму. 

Відповідно для даної церкви   нормативна кількість паркувальних 

місць  становить:  100 : 50∙2=4  машино-місця. 

 



13.ІНЖЕНЕРНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,  РОЗМІЩЕННЯ    

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ , СПОРУД. 

  Інженерне забезпечення    проектованих об’єктів  передбачається від 

існуючих   мереж згідно технічних умов, що видаються відповідними 

службами .  

Водопостачання  та каналізація.  

Водопостачання   церкви буде здійснюватися  від існуючих  

водопровідних  мереж  за рахунок під’єднання до діючого водопроводу , що 

проходить по вул. Пушкіна, для чого необхідно отримати дозвіл відповідних 

служб. 

Для проектованої церкви потреба у воді орієнтовно становить 0,25 

м3/добу.   

Відведення побутових стічних вод від проектованого об’єкту 

пропонується вирішити влаштуванням   централізованої каналізації      з   

підключенням до   міської каналізаційної мережі , що проходить по території 

скверу згідно технічних умов експлуатуючої служби .   

Кількість   відведених  побутових стічних вод прийнято по 

водоспоживанню і становить 0,25  м3/добу. 

Відведення поверхневих стоків. 

Відведення поверхневих  стоків з проектованої території   

передбачається по рельєфу в    північно-західному  напрямку на проїзну 

частину  вулиць Я Мудрого та Пушкіна. 

Санітарна очистка . 

Побутові відходи  з проектованої території  будуть  вивозитися  

спеціалізованим  автотранспортом  міської ради згідно укладених  угод  .  

Теплопостачання. 

Теплопостачання проектованої  церкви передбачається  автономне від  

котла  на газовому паливі .  

Газопостачання . 

Газопостачання  проектованої будівлі передбачається існуючою  
газорозподільною системою міста  згідно технічних умов експлуатуючої 
служби. 

Розрахунок  витрат природного газу  виконаний згідно ДБН В.2.5-20-
2001 «Газопостачання», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляція и 
кондиционирование», СНиП 2.04.01-85 «Внутрений  водопровод и 
канализация» та застосованих типових проектів. 

Потреба у газі  проектованої забудови  (максимальний розхід газу на 
побутові потреби, гаряче водопостачання і опалення)  – 2 м3/год.    

Електропостачання. 

          Електропостачання     передбачається від існуючих електричних мереж 

згідно  технічних умов, що видаються  експлуатуючою службою. 

Орієнтовне  розрахункове навантаження  проектованої церкви   

складатиме  10 кВт. 

Принципові рішення по інженерному забезпеченню показано на листі 

№5  "Схема інженерних мереж та споруд".  

Конкретні рішення по інженерному забезпеченню уточняються на 

подальших стадіях проектування. 

 



14.ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ   

ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. 

В склад заходів  по інженерній підготовці території , згідно з 

характером наміченого використання  та планувальної організації території , 

включено вертикальне планування території та поверхневе водовідведення.        

Схему   інженерної   підготовки   розроблено   на  топопідоснові масштабу 

1:500  з січенням горизонталями через 1,0 (0,5) м. 

 На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів, а також 

проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць та проїзду  на 

перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. 

Проектовані поздовжні ухили відповідають нормативам  та в основному 

назначені  з метою відведення  дощових та талих  вод від  проектованих 

об’єктів в сторону вулиць. В   південно-західній   частині  ділянки 

передбачено підсипку грунту   до 0,16 м.  На ділянках    з існуючою 

забудовою  наявні   поздовжні ухили залишені без змін. 

 Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою 

водовідвідною системою  в комплексі з заходами по вертикальному 

плануванню.   

 

15.КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ  ТА  ОЗЕЛЕНЕННЯ  

ТЕРИТОРІЇ. 

Облаштування території ДП повинно відбуватися з дотриманням 

екологічних вимог та забезпеченням комплексного благоустрою території. 

При розробці детального плану території  передбачено комплексний 

благоустрій  території , зокрема: благоустрій  вулиць та  проїзду в межах  

червоних ліній, благоустрій внутрішнього двору   проектованої церкви з 

влаштуванням  твердого покриття заїзду, подвір’я та озеленення  вільних від 

забудови територій.  

На території скверу  запроектовано  майданчик для ігор  дітей з 

встановленням малих архітектурних форм. 

Проїзди та пішохідні доріжки необхідно облаштовувати з твердим 

покриттям. З проїзної частини необхідно організувати поверхневий стік.  

Система  зелених насаджень  загального користування  представлена  

озелененою  територією скверу, а також озелененням  вздовж вулиць.   
 

16. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ  СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА . 

Проектом не передбачено  розміщення на території  ДПТ  об’єктів, що 

можуть здійснювати  негативний вплив на навколишнє середовище. 

При плануванні проектованої території  передбачено ряд заходів по  її 

благоустрою . До основних видів благоустрою  відносяться  влаштування  

твердого покриття  із асфальтобетону та тротуарної плитки, водопостачання, 

каналізування, санітарна очистка  і озеленення.   

Вільну від забудови та мощення територію пропонується  озеленити.  

В якості зелених насаджень використовуються дерева листяних та 

хвойних порід  і кущів. 

 



17.ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ  ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ 

НА ЕТАП ВІД  3 РОКІВ ДО 7 РОКІВ. 

Розрахунковий термін реалізації -7 років. 

Черговість реалізації ДПТ наступна: 

1. Інженерна підготовка території. 

2. Облаштування  вулиць та  інженерного обладнання. 

3. Облаштування дитячого ігрового майданчика.   

4. Будівництво церкви. 

5. Облаштування території проектованої церкви. 

  6. Влаштування благоустрою прилеглої території. 

Будівництво церкви, а також підключення до інженерних мереж 

проектованого об’єкту здійснюється за кошти забудовників на підставі  

правоустановчих документів на земельну ділянку та  дозволів на початок  

проведення  будівельних робіт.  

Будівництво дорожньо-транспортної мережі в межах  проектованої 

території  здійснюється за кошти міської ради та забудовників  в рамках 

програми  залучення коштів забудовників  на розвиток інженерно-

транспортної  та соціальної інфраструктури  населеного пункту. 

  

18.ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ 

1. Рішення ХХХХІІІ  сесії VІ  скликання  Сокальської  міської ради  від 

29.07.2015 року №1025. 

2. Завдання на проектування 

3. Топографічне   знімання  території  в М 1:500, виконане  КП 

«Архітектурно-планувальне бюро»  в 2015 році. 

4.Натурні обстеження та фотофіксація території , виконана в ході 

роботи над проектом  в 2016 році. 

5. Кадастрові плани сусідніх земельних ділянок. 

 

19. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

 
Ч.ч. Показники Одиниця  

виміру 

Сучасний 

стан 

1-ша 

черга 

Розрахун-

ковий  

термін 

1 2 3 4 5 6 

1 Територія в межах проекту ,  в тому числі:  0,5370 0,5370 0,5370 

1.1 -  ділянка проектованої  церкви га - 0,0900 0,0900 

1.2 - території загального користування  

міської ради, в тому числі: 

га 0,5268 0,4368 0,4368 

  -     вулиці та проїзди га 0,2967 0,2968 0,2968 

 - озеленені території га 0,2301 0,1401 0,1401 

1.3 - приватизовані землі га 0,0102 0,0102 0,0102 

2 Населення     

2.1  Чисельність населення  в межах ДПТ  осіб - - - 

3 Житловий фонд     

3.1 -житловий фонд в межах ДПТ м2  заг. 

площі 

- - - 

      



1 2 3 4 5 6 

4 Установи та підприємства обслугову-

вання 

   - - 

4.1 Культові будинки та споруди (церква) місць - 100 100 

5 Вулично-дорожня мережа і транспорт     

5.1 Протяжність дорожньої мережі,  в т. ч.: км 0,238 0,238 0,238 

 - міські вулиці  (дороги) - "  - 0,173 0,173 0,173 

 - проїзди - "  - 0,065 0,065 0,065 

6 Інженерне обладнання      

6.1 Водопостачання –водоспоживання, всього м3/добу  0,25 0,25 

6.2 Каналізація - сумарний об’єм стічних вод м3/добу  0,25 0,25 

6.3 Електропостачання –сумарне споживання кВт   10 10 

6.4 Газопостачання - витрати газу  м3/год  2 2 

7 Інженерна підготовка та благоустрій     

7.1 Територія забудови, що потребує заходів з 

інженерної підготовки 

__га___ 
% до тер 

 - - 

8 Орієнтовна вартість заходів реалізації  

детального плану (в цінах 2016 р.) * 

млн.грн.   1,77 1,77 

8.1 Будівництво церкви  2,5** 2,5** 

8.2 Вулично-дорожня мережа  0,95 0,95 

8.3 Інженерне обладнання    **  ** 

 Примітка:  

** - інформація щодо конкретної вартості    об’єктів будівництва уточнюється на 
стадії розроблення проектної документації. 

 

Згідно Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності»  

(стаття 19) у складі  ДПТ розробляється проект землеустрою  щодо 

впорядкування території  для містобудівних потреб. 

Даний проект землеустрою розробляється  згідно окремої угоди  

ліцензованою землевпорядною організацією. 

Згідно Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності»   

Детальний план території  підлягає розгляду на громадських слуханнях . 

Порядок проведення громадських слухань визначено  постановою Кабінету 

Міністрів  України. 

Виконавчий орган  міської ради  забезпечує оприлюднення  детального 

плану території  протягом 10 днів з  дня його затвердження. 

Детальний план території  розглядається та затверджується  

Сокальською міською радою протягом 30 днів  з дня його подання. 

Детальний план  території не підлягає експертизі. 

 
 

 

 


