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ЗМЇСТ ПОЯСНЮВЗЛЬНОЇ 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 навколишньогосередовища;
- використання території;
- характеристика будівель;
- характеристика транспорту;
- характеристика озеленення і благоустрою;
- характеристика планувальних обмежень;

5. Основні принципи планувально- просторвої організації території
6. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови за
рахунок реконструкції, структура забудови.
?. Вулична мережа та транспортне обслуговування, організація руху транспорту і

пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок.
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.
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1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ дЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (дПТ)

2. Пояснювальна записка - 1 том.

3. Графічні матеріали -12 аркушів

Склад графічних матеріалів:
1. Схема розташування території (в плані населеного пункту). М 1: 50 000
2. План існуючого стану території м 1:5 000
3. План існуючого стану території М 1:1 000
4. Опорний план М 1:1 000
5. Опорний план М 1:500;
6. Схема планувальних обмежень м 1:500 .лист М91 «Санитарно- захисні зони від
гаражів до житлових будівель , згідно ДБН 360-92**.
7. Схема планувальних обмежень М 1:500 .лист М92 « Протипожежні вимоги».
8. Схема планувальних обмежень М 1:500 лист М93 « Відстань від наземних
газопроводів , згідно ДБН В.2.5.20.2001 «Газопостачання»
9. Проектний план (основне креслення) М1:500
10.План червоних ліній М 1:500
11.Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:1000
12. Креслення поперечних профілів вуліць



Підстава для розроблення детального плану території.
(передмова)
детальний план території обмеженої будівлями Ма 14-16 та М212 «а» по
вул. Чапаєва у м. Красний Лиман ,розроблений на замовлення
Краснолиманської міської ради.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови
території орієнтовною площею 0,084 га ,в тому числі ділянка для будівництва та
обслуговування гаражу0,0044га . Розрахунковий термін реалізації ДПТ -1-(3) роки

В проекті враховані основні рішення генплану м. Красний Лиман, и згідно
виконаного за замовленням Краснолиманськогоміської ради розробленого
проекгу"Коригування окремих позицій генерального плану м. Красній Лиман»
М9109-05ГС/82 , розробленого Дон НАСА ЛНД Проект «Градостроительство и
землеустройство» та затверджений Рішенням Краснопиманськой міської Ради від
26.05.2011р. Леб/6678 «Про затвердження проекту “Коригування окремих позицій
Генерального плану м. Красний Лиман»

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання
'

містобудівноїдіяльності» , ДБН 360-92**,, Планування і забудова міських і

сільських поселень ,, ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та
забудови населених пунктів», ДБН ваз-52001» Вулиці та дороги населених
пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДСТУ-Н Б
Б.1.1-8:2009 «Настанова щодо складу, змісту , порядку розроблення, погодження
та затвердження детального плану території».

;. стилий опис природних, сошАльно-Еконошчних | Містовудівних
Ш.-

Красний Лиман - місто обласного значення в Донецькій області.

Залізничний вузол, станція

Місто функціонально розділений залізницею на дві частини. На Південну і

Північну. Адміністрація МІСТАі району, податкова, пенсійна, суд перебувають на
Північній стороні.

Відділеннядороги станції Красний Лиман розташовані на Південній стороні
мнста

На території Північної сторони міста Красний Лиман розташоване озеро
Лиман, яке дало назву місту.

На території Південної сторони також розташоване озеро, яке менше за
розмірами, яке носить назву Ломоносовське. Озера розташовуються в сосновому
лісі. Вода 5 озерах чиста, ніколи не застоюється через те, що підземні джерела
постійно підтримують однаковий рівень води.

Озера являють собою кар'єри, які з часом наповнилися джерельною водою.
Це сталося на початку 1960-х років

Місто Красний Лиман знаходиться на півночі Донецької області. Входитьдо
Краматорськой агломерації.



Географія
Відстань до Донецька: по автодорогах - 136 км, по ж / д - 137 км. Відстаньдо
Києва: по автодорогах - 789 км, по ж / д - 650 км.

Населення
На початок 2011 року - 22,969 тис. осіб.

Економіка
Сьогодні Красний Лиман - найбільший залізничний вузол, що обробляє до

30% всіх вантажів Донецької залізниці. На залізничному транспорті трудиться 35%
загального числа зайнятих у народному господарстві, у промисловості - 18%.
Підприємства залізничного транспорту (ТЧ Красний Лиман), харчової
промисловості, комбікормовий завод, кар'єроуправління та інші.
По праву Красний Лиман можна називати переважно сільськогосподарським
регіоном. На території Краснопиманськогорайону працюють понад 80 підприємств
сільського господарства. Лісгоспзаг, звірогосподарство - одне з найбільших на
Україні. Щорічно тут проводиться більше 40 тис. шкурок норки. Зміст звірків в
умовах, близьких до природних, дозволяє отримувати хутро високої якості.

' Раніше в місті працювали заводи силікатної цегли, асфальтобетонний і

консервний завод, харчосмакова фабрика. Мається торський філія ТОВ
«Донбаснафтопродукт». т.
' Обсяг промислового виробництва - 3,6 млн гривень (на 1 жителя - 129 грн.).
- Індекс промислової продукції - 15,5% у 2003 році до 1990 року.
Пам'ятки
- Будинок науки і техніки локомотивногодепо (вул. Кірова)
' Спортивний комплекс «Локомотив» (вул. Чапаєва)
. Будинок культури мікрорайону «Східний» (вул. 3 П'ятирічки)

Соціальна сфера
Технічна школа машиністів. Медичне училище. 3 лікарні (865 місць, 100 лікарів), 3
палаци культури, 29 бібліотек, 10 шкіл (4500 учнів і 250 педагогів).
3.СТИСЛА ІСТОРИЧНА дОВЩКА

Рік заснування датується по-різному: від 1644 до 1667 року. Останній рік
найбільш ймовірний, бо саме під ним зустрічається перша згадка про слободі
Лиман, яка була заснована козаками з фортеці Маяки, що знаходиться неподалік.
Слобода Лиман (пізніше село Лиман) входила до Ізюмський повіт Харківської
губернії і розташована біля залишків стародавніх озер, які дали їй ім'я (Лиман -
озеро), в 8 км від річки Сіверський донець. У 1911 році тут пройшла залізниця,
було побудовано паровозне депо і станція Шухтаново (до 1916 року), названа так
на честь шляхового інженера Шухтанова. У 1923 році колишні бійці 1-ї Української
армі'і звернулися до влади радянської України з проханням перейменувати
станцію Лиман в станцію Красний Лиман. Клопотання було задоволено. Під час
адміністративної реформи 1938 року станція Красний лиман і село Лиман були
об'єднані в одне ціле. Так виникло місто Красний Лиман - районний центр,
утвореної шістьма роками раніше Донецької області.

У 1950-х роках побудовані заводи шлакоблоковий, силікатної цегли,



авторемонтні майстерні, харчовий комбінат, цех з виготовлення антибіотиків при
ветлікарні, електрифікований залізничний вузол. З 1975 року діють асфальтнийта
комбікормовий заводи.

4.0ЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СІТУАЦІЇ

4.1.Аналіз стану навколишнього середовища.

Територія проектування розміщена в південно-східній частині міста Красний
Лиман між двоповерховим 8-ми квартирнимжитловим будинком Ме 16 таЗ-х- 4-х
поверховим житловим будинком. ІЧ9. 14 , який має 36 квартир по вул. Чапаєва
поруч з місцем, де зведені цегляні сараї і цегляний гараж. Територія відноситься
до серединної зони міста.

Територія проектування сформована в основному квартирноюзабудовою
змішаної поверховості переважно традиційного квартального планування.

Існуюча забудоваформує внутрішньо квартальні простори з розташуванням
,

усередині дворів господарських споруд - сараїв, які були зведені до 50-х років
минулого сторіччя спільно з житловими будинками по вул. Чапаєва для зберігання
дров, необхіднихдля обслуговування житлових будинків

Озеленення та благоустрій території є задовільним.

Загалом територія проектування потребує реорганізації з демонтажем
нежитлової некапітальної та малоцінної забудови ,

Згідно ДБН 360-92“ п. 3.8 * Реконструкціяжитлової забудови, повинна
передбачати: планомірне упорядкування територій, модернізацію старих
капітальнихбудинків, ліквідацію аварійних і малопридатних для проживання
будинків; знесення частини придатногодля експлуатації фонду з метою вирішення
невідкладних загальноміських потреб. ..

На території проектування розташовані старі споруди дерев'яних сараїв зі
ступенем фізичного зносу, близько 80% згідно стандарту Житлово-комунального
господарства України "Правила визначення фізичного зносу житлових будинків"
СОУ ЖКГ 75.11 - 35077234. 0015: 2009

Стан несучих конструктивних елементів даних дерев'янихсараїв аварійний,
а не несучих - дуже старий

В цілому стан навколишнього середовищата території проектування можна
характеризувати як добрий, чому сприяє значна кількість зелених насаджень
навколо території проектування ( дерева та чагарники на прилеглихжитлових
територіях)

4,2 Використаннятериторії:

В даний час згідно затвердженої схеми «Коригування окремих позицій
Генерального плану м. Красний Лиман», розробленого дон НАСА ЛНД Проект



«Градостроительство и землеустройство» територія, що розгЛЯДається даним ДЛТ
знаходиться в зоні квартирноїжитлової забудови змішаної поверховості,і
переважно традиційного квартального планування. Споруди всередині кварталів
згідно умовних позначень надано як склади дані споруди на даний момент
використовуютьпід сараї

Вулиці та проїзди - відносяться до земель загального користування міста.
Проектом згідно намірів органу місцевого органу місцевого самоврядування та
забудовника ділянки передбачається будівництво гаражу . Земельна ділянка
проекгованого гаражу не підлягає змінні цільового призначення.

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

Територія проектування знаходиться у сформованому міському кварталі
житлової забудови з зведеними господарськими спорудами сара'ів і гаражів. По
типу та характеру забудову в межах проектування можна розділити на наступні :

забудова до 50-х років ХХ ст. , забудова після 50-х років ХХст., малоцінна
, забудова, дисгармонійна забудова. По капітальності на території що
розглядається, ділиться на капітальнужитлову сформовану до дРУГОї половини
ХХ ст.., капітальну житлову сформовану після другої половини ХХ ст..,
капітальну нежитлову забудову( гаражі, господарські приміщення, споруди
інженернихмереж) и некапітальну нежитлову забудову ( господарські
приміщення, металеві та дерев'яні

Загалом територія проектування в межах будинків Ме14-М916 по вул..
Чапаєва в вимагає комплексноїтактовної та продуманої реконструкції з
демонтажем дисгармонійної і малоцінної забудови та добудовою обґрунтовано
можливихбудівель і влаштуванням відповідного благоустрою, тощо.

4,5 Характеристика інженерногообладнання.

Територія проектування забезпечена всіма необхідними інженерними
мережами, в тому числі і електропостачанням . Між торцевими стінами житлових
будинків На 14 та М 16 по вул. Чапаєва на висоті 3,5 м від поверхні землі
розташовані повітряний газопровід низького тиску, який обслуговує дані житлові
будинки .

4.6 Хашктеристика транспорїу.

Територія опрацювання має сформовану вуличну мережу. Територія, що
розглядається в даному ДПТ, обмежена вулицею Чапаєва, яка, згідно ДБН 360-92
** л. 727 - таблиці 7.1 - вулиця міського значення - житлова, шириною 7метров з
двома смугами руху яка розташована з північно-східної сторони території
проектування. Заїзд безпосередньо в квартал здійснюється проїздами шириною
3-4м з однією смугою руху Крім цього на території проектування знаходиться



основний транспортний потік ( в тому числі і для проїзду велосипедами)
проходить вулицею Чапаєва.

4.7 Планувальні обмеження.

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони інженерних
мереж, червоні лінії, санітарно - захисна зона от житлових будинків до
проектованого гаража ( 10м) , пожежні розриви ( 9м), згідно дБН В.2.5-20-2001
«Газопостачання» л. 464 Відстані по горизонталі у просвіті від надземних
газопроводів низького тиску, розташованих на опорах..до будинків та споруд слід
приймати не менше 5м .

Згідно затвердженого Рішенням Краснолиманськой міської Ради від
26.05.2011р. Мев/6678 проекту "Коригування окремих позицій Генерального плану
м. Красний Лиман» діючого генерального плану, територія проектування ДПТ
відноситься до територій житлової забудови із вкрапленням об'єкгів складського
призначення. Даний ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану
міста на новому рівні містобудівноїдокументації , пов'язаному із більшою

*

деталізацію містобудівногопланування території та проектнихрішень.

ЩСНОЬНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУЕАЛЬНОп-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТЕРИТОРІІ

Проектне рішення детального плану території базоване на:
-взаємоув'язці планувальної структури проекту з планувальною структурою

існуючого кварталу та з рішенням генерального плану;;

- побажаннях та вимогах замовника - Краснолиманськой міської Ради ;

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

п.3.8* Реконструкціяжитлової забудови, повинна передбачати: планомірне
упорядкування територій, модернізацію старих капітальнихбудинків, ліквідацію
аварійних і малопридатних для проживання будинків; .

В даний час на земельній ділянці на якій планується будівництво гаража
розташована нежитлова аварійне будова . , яку, згідно вимогДБН необхідно
знести

Загальна площа земельноїділянки для будівництва та обслуговування
гаражу ( 8*5,5м)=44 кв. м - 0,0044га

Загальна площа земельної ділянки на якій буде розміщено три проектованих
гаража, включаючи площу під даним гаражем, передбачений майданчик для
під'їзду автомобілів і тротуар для пішоходів (15,5*15,5)= 24Окв.м= , 0,024 га

Даним детальним планом передбачаєтьсяраціональне формування і

впорядкування забудови в умовах із сформованими плануванням території.



в. росподіл твритотй . зА РАХУНОК реконструкції. СТРУКТУРА
ЗАБудови. ЯК-А пропонується

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

Жг- зона переважаючої житлової квартирної забудови поверховістю2-5 пов.
Традиційного квартального планування .

В даній зоні допускається розміщення об'єктів інженерно - транспортної
структури( стоянки, гаражі, об'єкги інженернихмереж)

За функціональним призначенням територія розміщення проектованого
одноповерхового гаражу в межах розроблення детального плану
передбачаєтьсяна місці колишнього сараю, якій знаходиться в аварійному стані.

7.ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖА,ТРАНСПОРТНЕ
' ОБСЛУГОВУВАННЯ.ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРА-НСП9РТУ І ЗАХОДІВ ТА.
РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВІ АВТОСТОЯНОК.

На території проектування існує“-“сформованамережа вулиць місцевого
значення, а також проїзди шириною 3-4,5 м

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 будинками Ме 14 і На 16 по вул. Чапаєва існують проїзди у двір. житлових
будинків М 14 і На 16 Близько житлового будинку М 16 по торцевій стінці існуючий
поїзд шириною 4,5 м впритул до житлового будинку. Згідно нормативних вимог
СНиП 2.01.09-91 п.9 вимощення, що влаштовуються по периметру будівель і

споруд слід передбачати суміщеними з тротуарами не менше 1,5 м

При розробці ДПТ використовується даний проїзд шириною 3м з організацією
окремо тротуару шириною 1,5 м, розташованого вздовж стіни житлового будинку,
поєднаного з вимощенням.

В'їзд у двір житлового будинку М9 14 з вул. Чапаєва шириною 3,75 м який
також використовується при розробці ДПТ для організації під'їзду. Також при
реконструкції даного проїзду передбачити розширення дороги для організації
тротуару шириною 1,5 м

При цьому планується з'єднати два цих проїзду шляхом організації
асфальтової площадки шириною 6м, довжиною 15м. розташованої перед



планованими гаражами , А також організувати тротуар шириною 1,5 м для
пішоходів, або для проїзду на велосипеді

Тротуари та велосипедні доріжки слід влаштовувати піднятими на 15 см над
рівнем проїздів. Перетину тротуарів і велосипедних доріжок з проїздами треба
передбачати в одному рівні з улаштуванням рампи завдовжки відповідно 1,5 і З м.

для визначення можливості будівництва гаража використовуються
нормативні вимоги: ДБН 360-92 ** Згідно п.7.43 Зберігання легкових автомобілів у
містах (населених пунктах) слід передбачати відповіднодо функціонального
зонування їх територій. У житлових районах повинне бути забезпечене постійне
зберігання усіх автомобілів (100%), які належать жителям цих районів, тимчасове
зберігання автомобілів відвідувачів.
7.47 * При розрахункових рівнях автомобілізації, які перевищують умовно
усереднені (150 - 180 легкових автомобілів на 1000 жителів), а також в умовах
реконструкції допускається постійне зберігання частини парку легкових
автомобілів, що належать громадянам даного житлового району, за його
межами... При цьому повинна бути забезпечена пішохідно-транспортна
доступність місць постійного зберігання легкових автомобілів у межах 15 хв

м
У житловому будинку На 14 - 8 квартир, в житловому будинку Не 16 - 36

квартир. У середньому сім'я складається з 4-х осіб, Кількість проживаючихумовно
приймаємо: (8 +36) * 4 = 176 жителів. Тоді кількість гаражів на дану кількість
жителів становить (176 * 150) 1000 = 26 шт.

На даній ділянці недалеко від проектованої майданчика зафіксований гараж.
Виходячи з цього випливає, що розміщення 3 - гаражів на даній території можливо,
згідно нормативних вимог.

При виконанні проекту враховувалися норми ДБН В. 2.3-15-2007 П.4, 6 (прім))
Мінімальна необхідна площа для зберігання автомобілів визначається з норми
25м2, а також норми ДБН 360-92 ** п. 7.49 Ділянки гаражів - боксів необхідно
проектувати з роздільними в'їздами і виїздами завширшки 3,5 м

Існуючі внутрішньо квартальні проїзди и тротуари реконструюються з
приведенням до нормативних параметрів згідно ДБН з врахуванням складних
умов реконструкцій.

8.КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТІЙ 3 ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН.

В даному кварталі передбачено комплекснийблагоустрій території, зокрема:
благоустрій проїздів в червоних лініях, благоустрій внутрішніх двориків житлових
будівель. Зокрема передбачаєтьсядемонтаж некапітальних нежитлових
одноповерхових будівель у незадовільному технічному стані у внутрішньому дворі
кварталу, та влаштування повноцінних внутрішніх просторів з відповідним
благоустроєм, озелененням та під'їздами до будинків.



9. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛ|ПЩННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА, .ЗАХОДИ ЦИВИЛЬНОЇ ОБОРОНИ.

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та
освітлена. Замощення проїздів и пішохідної частини асфальтобетоном.

Згідно вимоги діючих ДБН та ДСТУ проектні рішення інженерно - 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.

- Будівництвоодноповерхового гаражу розміром 6*4,5м

- Ремонт під'їздів та проїздів, до проектованого гаражу, влаштування
пішохідних проходів вздовж даних проїздів.

- Влаштування вимощення,а також майданчика перед гаражем и пішохідного
проходу згідно норм. Будівництво передбачено за кошти забудовника.

11 пропозиції щодо ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕРИТОРІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХдля пєрспєктивноїМістовудівної

діяльносп.

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.
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12.ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМ|ЧНІ ПОКАЗНИКИ |ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Значення показників

Етап від

Назва показників Одиниця Існуючий 1рока до

виміру стан 3 років

Територія

Територія в межах проекту га/% 0,084

Житлова забудова( у тому числі) -

Території забудови іншого призначення(
комунально- складскі') 0,004 0,0044

Вулично-дорожня мережа

Протяжність вуличне-дорожньої мережі, м 80 95
всього, ( існуюча, будівництво)

Площа мережі проїздів з урахуванням М2 280 300
проходівдля пішоходів

Гаражі для постійного зберігання Маш.-місць - 1

легкових автомобілів

.ПРИМІТКА:

Згідно ЗаконуУкраїни «Про регулювання містобудівноїдіяльності»
(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.
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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 ВИХІДНИХДАНИХ:

1.Договір 12-03/12 от 12 березня 2013р. на виконання проектних робіт
( послуг) - Детального плану території

2.3авдання на проектування.

3.Проек'ґ'Коригуванняокремих позицій генерального плану м. Красній
Лиман» М9109-05ГС/82 , розробленого» Дон НАСА ЛНД Проект
«Градостроительство и землеустройство» та затверджений Рішенням
Краснолиманськой міської Ради від 26.05.2011р. М9616-378 «Про затвердження
проекту "Коригування окремих позицій Генерального плану м. Красний Лиман»

4.Геоддезичне знімання М 1:500

5.. Натурні обстеження та фото фіксація території , виконана в ході роботи
над проектом у 2013 гр.
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, Место розташування території

.................................................................................машини у ппанувальній,,структурінаселеного пункту
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[БЖД ..............................................................НАМЬІВАЕМЬІЕБЕРЕГА



УСЛОВНЬІЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

']"ІГРРИ'І'ОРИИ

............................мшш )кпм ]ИІпоой жилой ЗАС'ГРОЙКИ

................................................................... РЕКОНСТРУКЦИИпод--][и] МПОП)КНАІГИРНУЮЖИЛУЮЗАСТРОЙКУ

' Щ;:? ...........................................усмшнной жилой ЗАСТРОЙКИ

.............................................К(УГТЕДЖЕЙ И МИНИГОСТИНИЦ

І:.“ 3“ПРЕІЦЕЕШЯ КАГІИГАШЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОСГЕІШННЬІМ
ОСВОБОЖДЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ПО Ь/[ЕРЕАМОРТИЗАШИЗАСТРОЙКИШ учрвждннийкультурновытового ОБСЛУЖИВАНИЯ

ІІ"-:.] .................................................................РЕКОНСТРУКЦИИПОДУЧРЕЖДЕНИЯКУЛЬТУРНО- БЬІТОВОГО ОБСЛУЯШВАНИЯ

"'“:5 ...........................................пгомышлннныхпгвдприятий

..........ДАЧНЬІХ УЧАСТКОВ

..САДОВЬІХ ТОВАРИЩЕСТВШ .......... звлвныхНАСАЖДЕНИЙОБЩЕГОпользоВАния
" * :: ...........................ЗЕЛЕНЬІХНАСАЖДЕНИЙСПЕЦИАЛЬНОГО

............ШШ ПРИРОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "святыв горы"

"- ..............................................................................................пляжиШ ......................................................................................ПАСТБИЩА

Ш] ..............................................................НАМЬІВАЕМЬІЕБЕРЕГА

ЗОІ-ІЬІ СО СПЕЦШІЬНЬІМРЕЖИМОМШ'-- ................................................САНИТАРНО-ЗАЩИШЬІЕзоны
пгомышлвнных и коммунмьныхоньвктов'-- ........ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЬІЕзоныжвлвзнойдороги

.ВОДНЬІЕ ПОВЕРХНОСТИ

-п- .....................САНИТАРНО-ЗАЩИТНЬІЕЗОНЬІ ОТ КЛАДБИЩ

--- .........................................ПРИБРЕЖНАЯЗАЩИТНАЯПОПОСА

[23:12]

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯЗОНАОТПОЛИГОНАТБО

................. ЗОНА САНИТАРНОЙОХРАНЬІ ВОДОЗАБОРОВ

.......,..ОХРАННАЯ ЗОНАПЗП-110 кВ

ГРАНЦ] [А, ДОРОГИ

ГРАНИЦА ГОРОДА

..........МАГИСТРАЛЬНЬІЕУЛИЦЬІ И ДОРОГИ

..........МЕСШЬХЕУЛИЦЬІ И ДОРОГИ

..ПРОЕКТИРУЕМЬІЕКРАСНЬІЕ ЛИНИИ

...............................................................................АВТОСТОЯНКА

ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ
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сараїз цегли

житловий 3-х-4-х поверховий будинок,

житлвий 2-х Поверховий будинок

житловий 5-ти поверховий будинок

авариіна дерев'яна спруда



ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯТЕРИТОРІЇ М 1:1000
и 4

'“ “жук “ы. . тада "

Атхщ- і"Ж?
“

[ХХ
,

Умовніпозначення:

житлові 2-х,-5-ти
'

“ поверхові будинкі.

сараїз цегли

аварійно- небеопечна
споруда.

асфальтове
' покриття
( дороги і тротуари)

зелене насадження

- газопровід
низького тиску.

0 ”г.-..)
53- .. )

- ] поз: “.
1031.

6,% [Яші
!. о КГ . ] ,

з А С,
.

()
. .Ч'С " “""" .

я.
11

1".
()

ава ійно - ”

житловий 5 ти небеїпечна житловии-З-х, 4-х
“ пове ховий б инок

поверховии будинок споруДа гараж 3 ЦЄГПИ Р Уд
ЗВТОСТОЯНКЗ

житловий 2-х поверховий будинок



автостоянКЗ

.ін )

опорний ПЛАН м 1:1ооо

асасная

житловий 5-ти
поверховий будинок гараж 3 цегли

житловий 2-х поверховий будинок

житловий-З-х, 4-х
поверховий будинок

Умовні позначення:

житлові 2-х,-5-ти
,

'

поверховібудинкі.

сараїз цегли

асфальтове
покриття
( дороги ітротуари)

зелене насадження

газопровід
низького тиску.



житлова ЄУЛЦЦЯ

автостоянка

СХЕМА ОРГАНИЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШЕХОДІВ М 1:1000 варіант ”93

Умовні позначення:

:] -жітлови будинки
- існуючі цегляні сараїі гараж пд

- існуюче асфальтове покриття
- проектоване асфальтове покриття

І:] - проектованийгараж
->, - напрямки руху транспорту

- основні шляхи руху пішоходів



км "а"

ОПОРНИЙ ПЛАН М 1:500

Будинки іспоруди, які пропонується
для збереження і подальшого
використання.

Умовні позначення:

“““” - повітряний газогін

:: - жітлови будинки- - цегляні сараїі гараж

[::] - асфальтові проізди і проходи



СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХОБМЕЖЕНЬ М 1:500
. . лист М21

Санитарно- захистнн зони вид гаражпв
до житлових будівель, згідно ДБН 360-92**

Умовні позначення:

“- повітряний газогін

= -жітлови будинки

Санитарно- захистні зони
згідно п. 7.5 ДБН 360-92**
табл. 7.5 п. 1 від гаражів
дожитлових будівель- 10м

Л'212"а"
'



СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХОБМЕЖЕНЬ М 1:500

лист М92

Протипожежні вимоги.

Умовні позначення:
5

=- повітряний газогін

= -жітлови будинки

Протипожежне відстань- згідноДодатка 3.1 , табл. АІ91

ДБН 360-92**"Протипожежні
вимоги" від житлових будівель
до -гаражів ( стасовно)-ІІступень
вогнестійкості -9м.



СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХОБМЕЖЕНЬ М1:500
лист М93

Відстань від наземних газопроводів,
сгідно ДБН В. 25.20.2001.
" азопостачання", п.4.64

Умовні позначення:

“Її- повітряний газогін

,!“ Х [“...-Ц - жітлови будинки

. Відстань по горизонталі від
“ ' '“ *

наземних газопроводів.. на опорах
нізкого тиску ,згідно п. 4.64
ДБН В.2. 5. 20.2001

х, табл. 6 л. 1 ( стасовно)Х до складов- будівель категорій
Хі А іБ -5м.ЖхїхМХжЬчь

Кеш-"а"



проектний ПЛАН М1:500

(основне креслення) варіант ”93

Умовні позначення:

ш - повітрянийгазогін= -жітпови будинки- - існуючі цегляні сараїі гараж

Ш - існуюче асфальтове
покриття
- лінія регулювання забудови
існуючих будинков АІ914 и А1916

по вул. Чапаєва
- червона лінія по вул. Чапаєва- - зеленінасадження загального
користування
- проектоване асфальтове
покриття- - проектований гараж

[:] - лінія регулювання забудови
проектованих гаражів
- проектована земельна
ділянка площею 44кв.м
для будівництва та
обслуговування гаража

7////////А



ДБН 360-92** п.
7. 32( б)...ширина
вулиць і доріг
у червонихлініях
приймається,
для вулицьі
доріг місцевого
значення 15-25м

ПЛАН ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ М1:500
варіант МвЗ

”Газ

Умовні позначення:
-; - повітрянийгазогін

:] -жітпови будинки- - існуючі цегляні сараїі гараж:] - існуюче асфальтове
покриття
- лінія регулювання забудови
існуючих будинков Аі914 и М916
по вул. Чапаєва
- червони лінЛ'по вул. Чапаєва- - зеленінасадження загального
користування
- проектована асфальтове
покриття- - провктованийгараж[: -лінія регулювання забудови
проектованих гаражів



КРЕСЛЕННЯ ПОПЕРЕЧНИХ ПРОФІЛІВ ВУЛИЦЬ
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