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Зміст пояснювальної записки :

1Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ)
Підстава для розроблення детального плану території.

2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівнихумов.
3. Стисла історичнадовідка.
4. Оцінка існуючої ситуації

- стан навколишнього середовища;
- використання території;
- харакгеристика транспорту;
- харакгеристика планувальних обмежень;

5. Основні принципи планувально- просторвої організації території
6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови ,

яка пропонується
7. Вулична мережа.
8. Комплексний благоустрій з організацією зелених зон.
9. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.
Зах0ди цивільної оборони.
10. Першочергові заходи.
11. Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, передбачених
для перспективної містобудівноїдіяльності
12. Основні техніко-економічні показники ДПТ.

Перелік вихідних даних.

1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГОПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

2. Пояснювальна записка - 1 том.

3. Графічні матеріали -7 аркушів

Склад графічних матеріалів:
1. Схема розташування території (у планувальній структурі
Краснолиманського району).
2. Схема розташування території (у планувальній структурі частини
Краснолиманського району).
2. існуюче використання території
3. План існуючого стану території , опорний план М 12 000
4. Схема планувальних обмежень М 1:1ООО
5. Проектний план ( основне креслення) , план червоних ліній М1:1000
6. Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:1000
7, Креслення поперечних профілів вуліць



Підстава для розроблення детального плану території.
(передмова)
Детальний план території за межам населених пунктів в районі бази
відпочинкуПАТ «Донецькоблгаз» на території Криволуцької сільськоїради
Краснолиманського району донецькоїобласті для індивідуального дачного
будівництва розроблений на замовлення Краснолимансько'іміської ради.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови
території орієнтовною площею 1,0 га , в тому числі для індивідуальногодачного
будівництва групи ділянок у кількості трьох- загальною площею 0,1932гав тому
числі для індивідуального дачного будівництва площею 0,0644га Розрахунковий
термін реалізації ДПТ -1-(3) роки

Проект виконаний з метою визначення планувальної організації і розвитку
території ,

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання
містобудівноїдіяльності» , ДБН 360-92**,, Планування і забудова міських і

сільських поселень ,, ДСП -17З «Державні санітарні правила планування та
забудови населених пункгів», ДБН В.2.3-5-2001» Вулиці та дороги населених
пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДСТУ-Н Б
Б.1.1-8:2009 , Ведного К0дексу України,«Настанова щодо складу , змісту , порядку
розроблення, погодженнята затвердження детального плану території».

;. СТИ-ЛИЙ ОПИС ПРИРЧДНИХ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ
УМОВ.

Краснолиманський район) - адміністративно-територіальне утворення на
півночі Донецької області України, населення - 21813 чол., Міське населення:
11105 осіб (5091 %) сільське: 10708 (49.09%) чоловік площа - 1018 км 2.

У складі 5 смт (Ямпіль, Кіровськ, дробишеве, Новоселівка, Ярова), 6 сільрад,
46 населених пунктів, 35 шкіл, 1 ДК, 31 бібліотека, 2 кінотеатри. Емдобуток
будівельних і кварцових пісків.

Крива Лука - село, центр сільської Ради, розташоване на правому березі
СіверськогоДінця, в 30 км від районного центру п в 10 км від залізничної станції
Ямпіль. Дворів - 183. Населення - 475 чол. Сільраді підпорядковані насоленние
пунктиДіброва, іллічівка, Каленики і Лавренеевка.

На території села іллічівки розташований Ямпільський піщаний кар'єр,
продукція якого йде на будови Донбасу.

3.СТИСЛ-А іСТ9РИЧНА дОВІДКА

Село засноване у другій половині ХХ/Ііі в. Радянська влада встановлена в
січні 1918 року. Під час Вепико'і Вітчизняної війни в 1941-1943 рр.. в лісах, що
оточували село, діяли партизанські загони,



На честь воїнів-односельців, загиблих у Великій Вітчизняній війні, споруджений
обеліск.
- ПоблизуДіброви виявлена мезолітична стоянка і поселення епохи бронзи. На
околицях Ілпічівки збереглися залишки неолітичногопоселення і майстерні, два
поселення пізньої бронзи, могильник салтівської культури і кочівницьких могильник
Хі-Хііі ст., В якому розкопано три поховання.

4.0ЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СІТУАЦІІ

4.1.Аналіз стану навколишнього середовища.

Територія проектування розміщена в районі бази відпочинку ПП«Піс» на території
Криволуцької сільської ради Краснолиманського району на північний захід від
села Іллічівка і на на південно схід від села Діброва. на територии вільної від
сільськогосподарських угідь та забудови. Грунти- пісок Зі східного боку
розташовані земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти індивідуального
дачного будівництва .На відстані 50метрів розташоване озеро

4.2 Використаннятериторії:

В даний час територія, що розглядається даним ДЛТ знаходиться в зоні, яка
вільна від забудови, і від сільськогоспрдарських угідь

Вулиці та проїзди - ґрунтові дороги,
4,3 Характеристика інженерногообладнання.

Територія проектування не забезпечена водопостачанням, газопостачанням
Територія проектування забезпечена електропостачанням

4.4 Характеристика транспорту.

Проїзди - ґрунтові дороги, до даної ділянки підходитьдорога з аофальтовим
покриттям

4.5 Планувальні обмеження.

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є, прибережні захисні смуги
Згідно ст.88 "Водного Кодексу України" З метою охорони повеневих водних
об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок,
морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних
зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та
навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період)шириною:

. для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків
площею понад 3 гекгари - 50 метрів;



Виходячи з того,що земельна ділянка, для якого розробляється ДПТ(
для індивідуальногодачного будівництв) перебуває в районі озера, відстань
від берега даного озера до межи відведеного ділянки приймається 50м

Також встановлення червоних ліній

. червоні лінії- визначені в містобудівній документації відносно пунктів
геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, площ,
які поділяють території забудови та території іншого призначення.

Згідно ДБН 360-92 ** п.7.32 * Ширина вулиць і доріг визначається розрахунком
залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу розміщуються в
межах поперечного профілю проїжджих частин, технічних смуг для прокладання
підземних комунікацій, тротуарів, зелених насадження та ін), з урахуванням
санітарно-гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони. Як правило, ширина вулиць і

доріг у червоних лініях приймається, м:
6) вулиць і доріг місцевого значення 15-25.

, на даний момент на суміжній території розташовані земельні ділянки, які
перебувають у приватній власності громадян, необхідно передбачити під'їзд до
даній земельній ділянці і, а також під'їзд до сусідніх земельних ділянках,

Виходячи з цього територією, на яку розробляється ДПТ і між даними ділянками
необхідно організувати проїзд івстановити розрив (червоні лінії) - 15м

ШСНО-ВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНЧ-ПРОСТОРОВОЇОРГАНІЗАЦІЇ
ТЕРИТОРІІ

Проектне рішення детального плану території базоване на:
- на ситуації, що склалася, а саме :

розташування суміжних ділянок, що перебувають у приватній власності
громадян,

- побажаннях та вимогах замовника - Краснолиманської міської Ради ;

- розміщення проектованого об'єкта згідно ДБН 360-92**

3.38 * Території дачних і садівницьких товариств та об'єднань залежно від їх
розміщення розділяються на дачні і садівницькі поселення та райони. Дачні і

садівничі поселення розміщуються за межами населених пунктів.
Дачні і садівничі райони - це переважно існуючі території дачних і садових
товариств, які розташовані в межах існуючих населених пунктів або
безпосередньоприлягають до них і можуть бути адміністративно приєднані до
території існуючого населеного пункту.
3.41 * Території дачних та садівницьких поселень (районів) призначаються для
організації позаміського відпочинку громадян, ведення садівницькогота
городницького господарства з можливістю розміщення садових або дачних



бУДинків.
Дачний будинок - це житловий будинок для використання протягом року з метою
позаміського відпочинку.
3.42 * Дачні поселення слід розміщувати, як правило, в місцевості, яка має
рекреаційні якості, у тому числі біля річок і водойм, лісових масивів за умови
дотримання природних вимог.

3.43 * У межах одного поселення або району можуть передбачатися і змішані
типи використання земельних ділянок для відпочинку, ведення садівництва та
городництва, з будівництвом як дачних, так і садових будинків.

3.47 * На території дачних і садівничих поселень трасування доріг і проїздів,
розміщення вбудовано-прибудованих або окремо розташованих гаражів, дачних
та садових будинків, інших споруд та відстані між ними слід приймати у
відповідності з вимогами розділів "Садибна забудова" і "Протипожежні вимоги"
(додаток 3.1).

Загальна площа земельноїділянки для індивідуальногодачного
будівництва - 0, 0644га

Даним детальним планом передбачається раціональне формування і

впорядкування даної та прилеглої території

в. росподіл твритотй , зА РА-ХУН9КРшнструкшї, СТРУКТУРА
ЗАБУдови,ЯКА пропонується

Опираючись на ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 територію проектування можна
віднести до наступної функціональної зони:

Ж, які у своєму складі містять території, що призначаються для розташування
житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальнихтранспортних засобів, окремих
вбудованих чи прибудованих об'єктів соціального і культурно-побутовогообслуговування
населення та інших об'єктів, що не потребують встановлення санітарне-захисних зон та
не створюють негативного впливу на оточуюче середовище

садибної забудови Ж-1 розташування одноквартирних житлових будинків до 3
поверхів із земельними ділянками та зблокованих одно-двоквартирних житлових будинків
на сусідніх земельних ділянках.

Допускається розміщення об'єктів обслуговування цієї зони, гаражів для збереження
автомобілів, споруд інженерне-технічногозабезпечення.

.За функціональним призначенням територія розміщення земельної
ділянки для індівидуального дачного будівництва передбачається на місці
вільної від будівництва,

7.ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА,.ОРГАНІ3АЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ



На території проектування існує грунтові, та асфальтови дороги шириною
близько З-х метрів

Згідно ДБН 360-92** п.7.32 * Ширина вулиць і доріг визначається
розрахунком залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу
розміщуються в межах поперечного профілю (проїжджих частин, технічних смуг
для прокладання підземних комунікацій, тротуарів, зелених насаджень та ін), з
урахуванням санітарно-гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони

Між земельної ділянкою для індивідуального дачного будівництва и

земельними ділянками, які перебувають у приватній власності відповіднодо п.7.36
Класифікацію і параметри вулиць і доріг сільських населених місць треба
приймати за табл. 7,3

При розробці ДПТ у відповідності з таблицею 7,3 приймається, що категорія
даної вулиці-житлова кількість смуг руху-2 шириною по 3м кожна з пристроєм
тротуару по 1.5м даний проїзд з використаннямданого проїзду такождля проїзду
на велосипеді і проходу пішоходів. .

Існуючі проїзді реконструюютьсяз приведенням до нормативних параметрів
згідно ДБН з врахуванням складних умов реконструкцій.

8.комплвксний БЛАГОУСТІЙ 3 ОРГАНІЗАЦІЄЮ звлвних зон.
Дана територія перебувати в рекреаційній зоні, проектом передбачається

організація газонів між тротуаром і проїжджою частиною проектованого
асфальтовогопокритгя вулиці

9. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПЩННЯ СТА-НУНАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА. ЗАХОДИ ЦИВИЛЬНОЇ ОБОРОНИ.

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та
освітлена. Згідно вимоги діючих ДБН та ДСТУ проекгні рішення інженерне -
технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не розробляються. Даний
розділ виконується разом з розробленням генерального плану населеного пункту
або після нього.

10. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ -3 роки в одну чергу.

11 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕРИТОРІЙІ ПЕРЕДБАЧЕНИХДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ.



Для перспективної містобудівноїдіяльності території в межах проектування
ДПТ не передбачаються. Не задіяні для містобудівногоосвоєння території на
перспективу визначені як території благоустрою та зелених насаджень загального
користування і забудові не підлягають.

12.0СНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГОПЛАНУ

Значення показників

Одиниця існуючий Етап від

Назва показників виміру стан 1рока до

3 років

Територія

Територія в межах проекту га/% 1,0

Житлова забудова( у тому числі) - - 0.0644

Вулично-дорожня мережа ,,“

Площа мережі доріг з урахуванням М2 1200
проходівдля пішох0дів

ПРИМІТКА:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
(стаття19) у складі дПТ розробляється проект землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб.

даний проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди
землевпорядною організацією.

Згідно Закону Україні «Про регулювання містобудівноїдіяльності» Детальний
план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення
громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується
шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у
місцевихдрукованих засобах масової інформації , а також у загальнодоступному
місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з
обмеженим доступом відповіднодо законодавства. Зазначена частина може
включатися до складу детального плану території як окремий розділ.



Виконавчий орган міської ради забезпечуєоприлюднення детального плану
території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим
органом міської ради протягом 30 днів з дня його подання ,а за відсутносте
затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території -
відповідною сільською, селищною, міською радою.

Детальний план території не підлягає експертизі.

ПЕРЕЛІК ВИХЩНИХдАНИХ:

1.Рішення Краснолиманської міської ради від 18.07.2013 р. М9 6/24-2403
«Про розробку детального плану території за межами населених пунктів в районі
бази відпочинку ПАТ «Донецькоблгаз» на території Криволуцької сільської ради
Краснолиманського району Донецької області

2.Договір 2-08/13 від 25 серпня 2013р. на виконання проектних робіт

( послуг) - Детального плану території

3.3авдання на проектування.

4.Геоддезичне знімання М 1:1000
5, Натурні обстеження та фото фіксація території , виконана в ході роботи

над проектом у 2013 р.



СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ КРАСНОЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ
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СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПЛАНУВАЛЬНІЙСТРУКТУРІ ЧАСТИНІ КРАСНОЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ

Умовні позначення:

населений пункт

місце розташування
села Крива Лука.

зелене насадження

озера, річки.

автомобільна траса
межміського
призначення

Місто розтушування території
у планувальній структурі

частині району



ІСНУЮЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІІ

т93О

житлові будинки
ід забудови)ІЛЬНО 8(воце розтушування територіїіМ



ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ,ОПОРНИЙ ПЛАН

Умовні позначення:
озеро
листяні породи дерев і кущів

теріторія вільна від забудови і від озеленення
землі ,які внесені в обмінний файл
територия на якій необхідно провести зміни

- існуючі дороги,



тич

СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

Умовні позначення:
озеро

їлистяні породи дерев і кущів

землі ,які внесені в обмінний файл

прибрежні захисні смуги

-- червона лінія

,М/Водний Кодекс УкраіНи,
ст.88 ”Прибрежні захісні
смуги встановлюються. . .

для середніх водосховищ...
50метрів .

двн зао-эти 7.32(б) ...ширина вулиць ] дари. у]
червоних линіяхмісцевого значення приймовтщіб-гбм



“км

(основне креслення)

ДБН 360-92**п. 7. 32(б) ...ширина вулиць ідоріг у
червоних линіях місцевого згзчення приймається1 5-25м

===-.

ПРОЕКТНИЙ ПЛАН, ПЛАН ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ

Ш листяні породи дерев ікущів

Умовні позначення:

озеро

землі ,які внесені в обмінний файл
земельна ділянка площею
0, 0644га для індівідуального
дачного будівництва
існуючідороги

проектованідороги і тротуари»/,тиц»,
[М-п-] проектований газон

поектовані червони линЛ'



СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТУ | ппшєходів
Умовні позначення:

*

озеро
ччччччччМХК листяні породи дерев ] КУЩЇз“км .

землі ,які внесені в обмінний файл
земельна ділянка площею
0,0644га для індівідуального
дачного будівництва
існуючі дороги

проектовані дороги і тротуар

[::] проектований газон
поектовані червонилинії

напрямкируху транспорту
основнішляхи руху пішеходів



Креслення поперечного прфілю вулиці

вкшщЕц

...охдсфгою

шахт->.

15,0


