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1. вввдвнив
1.1. Основания для разработки

Детальный план территории для размещения временных сооружений для
осуществления предпринимательской деятельности по ул. Оскольская в

с. Яцковка разработан согласно договора Ле 113/05 ГС между Яцковским
сельским советом и ФЛП Федоров А. В., действующего на основании
квалификационного сертификата на разработку градостроительной

документации - серия АА М.О. 000751 от 26.10.12 г.
Основанием для разработки проекта является задание на разработку

детального плана территории земельного участка общей площадью 0,0102 га,

для размещения временных сооружений для осуществления
предпринимательской деятельности по ул. Оскольская в с. Яцковка в

Краснолиманском районе Донецкой области.

Цель и задачиработы:
,

Главная цель детального плана территории состоит в соответствии с

государственными строительными и другими нормами, стандартами и

правилами определить функциональное назначение, параметров застройки
земельного участка и определение всех планировочных ограничений
использования территории.

1.2. І/Ісходные данные, используемые в работе
При разработке детального плана территории использовались

законодательные, нормативные, методические документы, справочные
материалы и исходные данные, предоставленные Заказчиком.

Законодательно-нормативные документы:
- Законы Украины "Про регулювання містобудівної діяльності"

(3038-17), "Про основи містобудування" (2780-12), "Про архітектурну
діяльність" (687-14), "Про землеустрій" (858-15);

- Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів (затверджені Наказом Міністерства охорони здоровзя від 19.06.96 р.
М173);
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- ДБН Б. І . 1-14:2012 "Состав и содержание детального плана
территории";

- ДБН 360-92** "Градостроительство.Планировка И застройка
городских и сельских поселений";

- ДБН Б.2.2-5 :201 ] "Благоустрій територій";

Исходные данные:

При разработке детального плана территории использованы материалы:
1. Генеральный план 0. Яцковка, Краснолиманского района, Донецкой
области;

2. Топографическая сьемка масштаба 1: 10000; 1500.
3. Материалы существующих инженерно-геологических изысканий с

СУЩЄСТВУЮЩИМИ МЗГИСТРЗЛЬНЬІМИ ИНЖЄНЄРНЬІМИ СЄТЯМИ.



2.ХАРАКТЕРИСТИКАМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЬЕКТА

Земельный участок, на котором рассматривается возможность
размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской
деятельности, находится на территории Яцковского сельского совета и
относится к категории земель жилой и общественной застройки.

Рассматриваемый участок расположен в северной части с. Яцковка.
Территория с. Яцковка расположена на берегу Червонооскольского

водохранилища и граничит с Харьковской областью.

Рельеф участка равнинный.
Обьект расположен по ул. Оскольская, с. Яцковка, Краснолиманского

района, Донецкой области.

Рассматриваемый участок с юга и юго-запада граничит со сложившейся
усадебной застройкой по ул. Оскольская, севера, северо-запада и северо-
востока со свободными территориями, с юго-восточной стороны ограничен ул.
Оскольская. Напротив проектируемого участка через ул. Оскольская
расположена усадебная застройка.

Вьезд на территорию проектируемого участка со стороны ул. Оскольская.
Площадь участка составляет 102,00 м2.

3. АНАЛИЗСОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Функциональное использование - земли жилой и общественной
застройки.

!4 Существующая застройка - отсутствует.
Ь.) . Территория планируется для размещения временных сооружений для

осуществления предпринимательской деятельности.
4. Зеленые насаждения на проектируемом участке отсутствуют.
5. Территория не обеспечена инженерно-транспортной инфраструктурой, но

имеется возможность подключения к инженерным сетям.
6. Функциональное назначение не изменяется. Подьезд к проектируемому

участку обеспечивается по существующей ул. Оскольская.



7. Природные и инженерно-строительные условия.
Характеристика климатических условий основных метеорологических

показателей, необходимых для обоснования и принятия планировочных
решений, приведена согласно ДСТУ-Н Б В. 1 . 1-27:2010:

- климатический район ІІ;

- среднегодовая температура воздуха +8,10С;

-средняя температура наиболее жаркого месяца +21 - 230С;

-средняя температура наиболее холодного месяца -2 - -60С;

-абсолютный максимум температуры +49 - 410С;

-абсолютный минимум температуры -32 - -420С;

-средняя влажность воздуха за год 74%;
-количество осадков за год 522 мм;
-характеристическ0е значение снеговой нагрузки 1440 Па;

-характеристическое значение ветрового давления 500 Па;
-расчетная температура наружного воздуха наиболее
холодных суток - -290С;
наиболее холодной пятидневки - -24 0С;

Ветровой режим территории Таблица 1.1

Повторяемость направления ветра (числитель), %
Средние скорости ветра по нап авлениям (знаменатель), м/сек.с|св|в|юв ЮІЮЗІЗІСЗ

Январь
1; 10,3 14,3 18,9 11,0 14,3 16,6 14
4,2 4,2 5,3 5,4 4,5 4,9 5,3 4,7

Июль
13,6 18,9 15,5 10,1 Ш 2; 14,1 10,4
3,8 3,8 4,4 4,1 3,6 3,5 4,3 4,1

8. В районе нового строительства присутствуют:
- охранные зоны от воздушных линий электропередач и трансформатора
(30, 20,10 и 3 м).

9. Территория находится вне зон расположения и охраны обьектов
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО наследия.

10.3емельныйучасток имеет выход на улицу Оскольская.
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРАЖА НА 6 МАШИНО-МЕСТ

При рассмотрении участка, с целью принятия решения о возможности

размещения временных сооружений учитывалось, что на его планировочную

структуру влияют следующие факторы:

. сложившаяся конфигурация участка;

. обеспечение нормативными и санитарно-гигиеническими

условиями существующих и проектируемых обьектов;

. территориальное обеспечение размещения озеленения и элементов

благоустройства территории;

. КОМПОЗИЦИОННО-ЗСТЄТИЧЄСКИЄ факторы;

. ПРИНЦИПИЗЛЬНЗЯВОЗМОЖНОСТЬ ОРГЗНИЗЗЦИИ СТРОИТЄЛЬСТВЗ;

. ПРИНЦИПИЗЛЬНЗЯ ВОЗМОЖНОСТЬ решения ИНЖЄНЄРНО-ТраНСПОРТНОЙИ

инженерно-коммунальной инфраструктуры;

. размещение инженерных сетей.

Детальный план территории для размещения временных сооружений для

осуществления предпринимательской деятельности по ул. Оскольская в

с. Яцковка выполнен согласно ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка

и застройка городских и сельских поселений». Согласно измерениям

проектного плана площадь участка составляет 102,ОО м2.

Проектом предусмотрено расположение на проектируемой территории

двух временных сооружений с размерами в плане 7,5м х 4,0м, площадью до
30м2.

Предлагается благоустройство свободной территории участка временных
сооружений- фигурными элементами мощения (ФЗМ).

Временные сооружения размещены в охранной зоне воздушной линий

электропередач с учетом соблюдения горизонтали от проекции крайних

проводов, при их наибольшем отклонении до ближайших выступающих частей

здания, но не менее 2 м, согласно таблице 8.5а*, ДБН 360-92** и п.8.23*, ДБН

360-92**.
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Проектируемый обьект не является источником вредных выбросов,
электромагнитных полей и радиации.

Санитарная очистка, удаление твердых бытовых отходов от
проектируемого обьекта должна входить в систему очистки с. Яцковка.

Территория, на которой располагается обьект, требует инженерного
обеспечения (систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения).

На основании вышеизложенного обьект не имеет ограничений по

историко-ґрадостроительным условиям ограничения застройки, обьект не
ИМЄЄТ НЄГЗТИВНОГО ВЛИЯНИЯ на ОКРУЖЗЮЩУЮ среду, УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

людей, которые проживают на данной территории.

5. ТЕХНИКО-ЗКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ле .,” Ед. ЗначениеНаименование показателеи сп/п изм. показателей
1 2 3 4

06 ая пло ьп оекти емого1. Щ Щад р ру м2 102,оучастка
2. Площадь проектируемой застройки м2 60,0
З Площадь покрытия ФЗМ м2 42,0

Выводы:
1. Предлагаемый к отводу земельный участок для размещения

временных сооружений для осуществления предпринимательской
деятельности отвечает местоположению в структуре существующей
застройки в этой части с. Яцковка.

2. Размещение временных сооружений должно сопровождаться
организацией пешеходных связей и благоустройством
прилегающей территории. Снос деревьев по планировочным
соображениям должен производиться согласно действующему
законодательству.

3. Предлагаемая планировочная структура участка не противоречит
НОРМЗМ В ЧЗСТИ санитарно-бытовых И ПРОТИВОПОЖЗРНЬІХ разрывов.



4. До начала рабочего проектирования требуется получить
технические условия на подключение к существующим сетям в

установленном порядке.
После проведения общественных слушаний и согласования с

заинтересованными организациями детальный план территории является
основанием для подготовки решения Яцковским сельским советом об отводе
земельного участка для размещения временных сооружений для осуществления
ПРЄДПРИНИМЗТЄЛЬСКОЙ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ.

10
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.яцькшсЬКА СІЛЬСЬКАРАДА ДОНЕЦЬКОЇовшстт
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від 21032013 Літ Чі] 33-250

с. Яцькіпко
Про надання дозволу на виконання
проекту детального плану території для
розміщення тимчасових споруд дня
провадження підприємнишцсої
діяльності по вул..0скільська в
с.Я'цьківка

Їд'озглянувпщ заяву фізичної особнцпідприємця Василішина ВолодимираВасильовича стосовно виконання проекту детали-того плову території длярозміщена тиц-шашок): споруд для провадження підгірнґзмв-шцької діяльності по
вул. Сокільська в о. Яцьківка, враховуючи необхідність забезпечення підтримки та
подальшого розвитку підприємницької діяльності, впорядкування розміщешш

.
тимчасових споруд для продвижения підприєшшпької 'діяпьнооті та: поліпшення'

сфери обслуговування та. надання послуг грогьшдянам в с. Яцысівка, керуючись ч. 2ст. 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"? от, 25, 26
Закон) України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядком розміщення
тимчасових споруд для проваджонтт підприємницької діяльності, затвердженимНаказом Мінрегіонбуду від 2Ь.10.2011р. М9244 та зареєстрованим в Міністерствіюстиції України 22..Еі,2011.р, за ”21330/20058, Порядком затвердження.містобудівної документації, затвердженим Наказом Міг-третіопбуду На 290 від16.1І,202 1 р. та зареєстрованого в Мінюсті 20.12.2011 рі за На 1468120260, сільська
рада '

ВИРІШИЛА:

.1. Надати дозвіл на виконання проекту детального шину територіїдлярозміщати.тимчасових СПОРУД для проваджех-ы-тя підприємницької діяльності по
вул. Сокільська в о. Яцьківка

2. Ззшіропопуватифізичній особі-підприємцю Василішину Володимиру
Васшльовичу укласти трьохоторонню угоду (Замовник- сільська рада,Виконавець відповіднаюридична чи фізична особа, що має сертифіката право

'!



Б

виконання проекту детальногопланутерторп Інвестор фізична особа
підприємець ВасилішинВоаодиьщрВасильович ) стосовно виконання детальною
тіл-тиц;ґ території.
3.Котттраль за виконанням цього рішення покласти “на постійну комісію з
вагань рсгуашванця земельних відносин та (торопи навколишнього
середовища [Бардакові та на сільського готову ЗаболотногоБІ

Сільський “голова В.І.Заболотний
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ПОГОДЗКЕНо

Фізична соба-п) риємець«4741:' .” (А.В. Федоров)
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и, 75“, ,( Віді, Заболотний)
(Йти)

!! " 20131)

Завдання
На розроблення«Детального плану територіїдля розміщення тимчасових споруд дляпровадження підприємницької діяльності по вул.. Оскільська в с. Яцьківка»

Складова завдання Зміст
Підстава для проектування Рішення Яцьківської сільської ради Ле ХІІ/33-

*=250 від «27» 03 2013р.-,-.-.-
ДоговірМ 113/05 ГС «Детальний план
території для розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності
по вул. Оскільська в с. Яцьківка»

Замовник розроблення детального
плану

Яцьківська сільська рада

Розробник детального плану Фізична особа-підприємець
ФедоровАндрій Вікторович
86703, м. Харцизьк, Донецька обл.,
вул. Колхозна, 4, тел. (095) 007-14-20.

СТРОК ВИКОНЗННЯ ДЄТЗЛЬНОГО плану До 31 грудня 2013 року.

Кількість та зміст окремих етапів
виконання роботи

Один етап. Проект детального плану території.

Строк першого та розрахункового
етапів проекту

До 31 грудня 2013 року.

Мета розроблення детального плану Визначення функціонального призначення,
параметрів забудови земельної ділянки та
визначення всіх планувальних обмежень
використання території згідно з державними
будівельними нормами та санітарно-
гігієнічними нормами.



]
М.п. Складова завдання Зміст
8 Графічні матеріали із зазначенням Схема розташування території у планувальній

масштабу структурі населеного пункту М 1:5000.
План існуючого використання території
поєднаний зі схемою планувальних обмежень
(опорний план) М 1500.
Проектний план М 1500.

9 Склад текстових матеріалів Пояснювальна записка що складається 3
розділів:

- підстави для розробки,
- вихідні дані, використовувані в роботі,
- характеристика місця розташування

об'єкта,
- аналіз сучасного стану території,
- обґрунтування можливості розміщення

проектованого об*єкту,
- техніко-економічні показники.

10 Перелік основьшхтехніко-економічних Площа території в межах проекту, площа
показншсів забудови, площа зелених насаджень, площа

асфальтного покриття. ..
1 1 ОСОбШВі вимоги до забудови,

інженерного обладнаьшя, відсутніоргашзацп транспорту,
п1шоход1в

12 Вимоги до використання
геоінформаційних технологій при
розробленні окремих розділів схеми відсутні
планування та ІХ тиражуванш

13 Перелік вихідних данихдля розроблення - Рішення Яцьківської сільської ради про
дЄТШІЬНОГО плану, ЩО НЗДЗЮТЬСЯ надання згоди на розробку ДПТ,
ЗЗМОВНИКОМ, у Т.Ч. ТОПОГЄОДЄЗИЧНЗ - матеріали ГенеральногоПпануоснова населеного пункту,

- матеріали існуючих інженерно-
геологічних вишукувань з існуючими
магістральними інженерними мережами,

- кадастровий план з переліком земель,
- геодезична зйомка (М 1-500),
- інша статистична інформація

14 Необхідність попереднього розгляду
замовником детального плану немає

15 Вимоги щодо забезпечення державних . .
інтересів ВІДСУТШ

16 Вимоги з цивільної оборони (за окремим
завданням) відсутні



М.п. Складова завдання Зміст
17 Перелік додатковихрозділів та

графічних матеріалів (із зазначеннш
масштабу), додаткові вимоги до змісту відсутні
окремих розділів чи графічних
матеріалів (за наявності)

18 Перелік та кількість додаткових
пршірншсівграфічних та
текстових матеріалів, форма їх ВІДСУТНІ
представлення

19 Формат представлення для . . .
. - . Фо м т а 1чних мате 1аЛ1в - АиїоСАІ) (і“! .матер1ашв, що передаються на Ф

р а гр ф р
. . . й

”

й.
%

магнітних носіях ормат текстових матер1ашв - ппсгозо о 1се,
сіос.

20 Основні вимоги до програмного
забезпечення, в тому числі , ,
геоінформаційних систем та В1дсутн1
технологій

21 Додаткові вимоги ,.
відсутні

Головний архітектор м. Красний Лиман

Головний архітектор проекту

(Шпак О. Г.)
ім'я, прізвище)

од
'

чи!"'д“щдг

;.
*!

'дгд,
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для виконаннядетального плану територіїдля встановленнятимчасових спорудз метою здійснення підприємницькоїдіяльності по вул.Сскільськагр. ВасилішинуВолодимиру Васильовичу

Масштаб 15 000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

© - бажане місце для встановлення тимчасовоїспоруди



«

.

.

.

Директор ТОВ "Земельні ресурси Краснолиманщини",
Інженер геодезист

'

..............

Масштаб 11500

В.О.Причина
' ' 'О.І.Мельник



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАДЬНОГОРОЗВИТКУ БУДЇВНИЦТВА
ТАЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГОГОСПОДАРСТВАУКРАЇНИ

АТЕСТАЦЇЙНААРХІТЕКТУРНОБУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ/[НИИ СЕРТИФІКАТ
відианідальнош виненавцяокремихвидів робіт (висит). ' повязаних із створеннямабента архітектури '

' *

'
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Зиданнйпрогідна ' .

:

. Федоров АндрійВікторович '

Нїіддбїщй Н.И.“! Ет пальт:(”і
дражнити] професійну атесшцію. щопідтвердэі'ує йпго (Зі) вщпонщшстн вщщфшащинни "
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Чижевський Олександр Павлович
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ТАФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

. ФІЗИЧНАОСОБАЛІДПРИЄМЕЦЬ ]

(видове-в “Андшйшктогович

Реєстраційний кулер обідійошїкарткцплдтника'падатків та'іншцх обов' 'язкавихїшатежішб ,. . ". , .. ,, .2497617475

Місце правді,-Манна фізичноїщоби-підприємця: -

,

ї

,.
” ”

.'86703, ДОНЕЦЬКА ОБЛд,ЦМІСТО,ХАРЦИЗЬК, ВУЛИЦЯ КОЛХОЗНА, БУДИНОК

Дата та номер.записув.Єдинцму.деРшеавНОмуреєЬтріюридичних осібта фізичних:

*? осіб“-підприємців проправеденнядеРжаеноїреєстрацйг “
>

1 27. 03.»2,013,д,2*279 000“
..
0000 007426 '
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Дата та номер запису про взятим на облік;. наЗва та ідентифікаційні коди органівстатистики,державноїподатковоїшужби,Пенсійного фонду України,уякихфізичнаособа-“підприємецьперебуває на обліт:728.03.2013, 05261356251, ДПІ У М.ХАРЦИЗЬКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІДПС, 23769921
28д03.2013, 05-54-11-10-626, Управління ПФУДонецької.» області, 23413070
28.03.2013; ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,21680000 4

'

.

в м. Харцизьку

Даніпро ”правовий вид еконщєічноїдіішьності:71 . 11 Діяльність у сфері архітектури

Дані Пенсійногофонду Укротй іграРеєстраційний номер платника єдиного внеску:05-54-11-10626 ; ,
'

Кітс професійного ризику виробництва платникаєдиного внеску за основним видомйого економічноїдйаьпості:
відомості. відсутні-У '

Дата та час єпдачіївипиекш
,01. 04.2013 08:05;40

Державний Реєстратор
МУРИНЕЦЬ. І.П-.
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УКРАЇНА

ЯЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 28.08.2013 М УІ/38-289

с. Яцьківка

Г Про затвердження проектів детального -І
плану територій для будівництва та
обслуговування жилого будинку.
господарських будівель та споруд, для
індивідуального гаражного будівництва,
для встановлення тимчасових споруд з
метою здійснення підприємницької
діяльності.

Розглянувши проекти детального плану територій для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, для
індивідуального гаражного будівництва, для встановлення тимчасових споруд з
метою здійснення підприємницької діяльності, враховуючи проведені громадські
слухання та відсутність пропозицій громадськості до проектів містобудівної
документації, керуючись ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», пунктом 2.17. Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду
М 244 від 21.10.2011 р. та зареєстрованого в Мінюсті 22.11.2011 р. за Ле
1330/20068, Порядком затвердження містобудівної документації, затвердженим
Наказом Мінрегіонбуду Кв 290 від 16.11.2011 р. та зареєстрованого в Мінюсті
20.12.2011 р. за Ле 1468/20260, ст..26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» , сільська рада
ВИРІШИЛА:

3. Затвердити проект детального плану територій для встановлення
тимчасових споруд з метою здійснення підприємницької діяльності громадянину



Василішину Володимиру Васильовичу за адресою:- село ЯцьківкаКраснолиманського району Донецької області, вулиця Оскільська.
5. Запропонувати гр.. Василішину Володимиру Васильовичу укласти та

зареєструвати договори особистих строкових сервітутів.
6. Встановити щорічну плату за особисті строкові сервітути у розмірі 12%від нормативної грошової оцінки земельних ділянок на території встановленняособистих строкових сервітутів.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію з питань решлщвання земельних відносин та охорони навколишнього,» .'.----.....к..

середовища та наісйїьсївїффд . ову Заболотного В.І.
” 4" *? ”' а "7 '
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Сільські/Ій ; г [діда,-ш В.І.Заболотний.а -
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