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дЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Об'єкт:

розміщення окремої земельної ділянки для здійснення
комерційної діяльності по вул. Фрунзе "938 в м. Красний Лиман,
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Зміст пояснювальної записки :

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

2. Стислий опис прир0дних , 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.
7. 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.
Заходи 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 дЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)

2. Пояснювальна записка - 1 том.

3. Графічні матеріали -10 аркушів

Склад графічних матеріалів:
1. Схема розташування території (в плані населеного пункгу). 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 « Протипожежні вимоги».
7, Проектний план (основне креслення) М1:500
8..План червоних ліній М 1:500
9..Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:1000
10. Креслення поперечних профілів вуліць



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

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

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

30% всіх вантажівДонецької 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 Краснолиманського району 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 заведи силікатної цегли, асфальтобетонний і

консервний завод, харчосмакова фабрика. Мається торський філія ТОВ
«Донбаснафтопродукт». а
- 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 дОВІДКА

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 СіверськийДонець. 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
армії звернулися до влади радянської України з проханням перейменувати
станціюЛиман 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 шпакоблоковий, силікатної цегли,



авторемонтні майстерні, харчовий комбінат, цех з виготовлення антибіотиків при
ветлікарні, електрифікований залізничний вузол. 3 1975 року діють асфальтний та
комбікормовий заводи.

4.0ЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СІТУАЦН

4.1.Аналіз стану навколишнього середовища.

Територія проектування розміщена в північній частині міста Красний Лиман за
адресою м .Красний Лиман вул.Фрунзе М938 междомоволодіннями,
розташованими по вул. Фрунзе М:! 38 «а», и домоволодіннями по вул.Поштовій
[1929 и Не 3. Територія проектування з північно-східної сторони примикає до
території на якій знаходитися громадська будівля за адресою вул. Фрунзе М9 42, в
якому розташована друкарня газети "Зоря", а також офіси. Територія відноситься
до серединної зони міста.

Територія проектування сформована в основному забудовою змішаної
поверховості яка утворена житловими індивідуальнимибудинками, а також
розташуванням адміністративних і громадських будівель. На вул. Фрунзе
розташований виконком міської ради (триповерхова будівля), міський суд
(двоповерхова будівля), будинок друкарні, магазини промисловихі продовольчих
товарів (Одноповерхові будівлі), які розташовані на відстані около500-800м від
об'єкта ДПТ також розташований Центр культурного дозвілля ім. Горького на 340
мюць

Озеленення та благоустрій території є задовільним.

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

Згідно ДБН 360-92 ** "Містобудування, Планування і забудова міських і

сільських поселень" Додатка Ме 6,3 (рекомендований) Таблиці Міг 1 Величина
максимально-допустимих радіусів обслуговування при одно-двоповерхової
забудови Підприємствторгівлі становить 800м

В цілому стан навколишнього середовища та території проектування
можна характеризувати як добрий, чому сприяє значна кількість зелених
насаджень навколо території проектування, ( дерева та чагарники на прилеглих
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
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знаходиться в зоні, яка згідно умовних позначень показана як територія
реконструкції під заклади культурно-побутовогообслуговування. На даний момент
на даній території розташовані індивідуальніжитлові будинки та господарські
споруди.

Вулиці та проїзди - відносяться до земель загального користування міста.
Проектом згідно намірів органу місцевого органу місцевого самоврядування та
забудовника ділянки передбачаєтьсязміна цільового призначення частини
земельноїділянки для здійснення комерційної діяльності .

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

На даний момент на даній території розташовані індивідуальніжитлові
будинки та господарські споруди. По типу та характеру забудова в межах
проектування можна розділити на наступні одноповерхова житлова: забудова до
50-х років ХХ ст., малоцінна забудова, дисгармонійна забудова.

По капітальності на території що розглядається, ділиться на капітальну
житлову сформовану до другої половини ХХ ст. і некапітальну нежитлову
забудову ( господарські приміщення, металеві та дерев'яні

Загалом територія проектування по вул. Фрунзе М938 вимагає
комплексноїтакговної та продуманої реконструкції з демонтажем дисгармонійної і

мапоцінної забудови та добудовою обґрунтовано можливих будівель і

влаштуванням відповідного благоустрою, тощо.

4,5 Характеристика інженерногообладнання.

Територія проектування забезпечена всіма необхідними інженерними
мережами, в тому числі водопостачанням, газопостачанням і елекгропостачанням

4.6 Характеристика транспорту.

Територія опрацювання має сформовану вуличну мережу. Територія, що
розглядається в даному ДПТ, обмежена вулицеюФрунзе, яка, згідно ДБН 360-92
** л. 727 - таблиці 7.1 - вулиця міського значення - житлова, шириною 7метров з
двома смугами руху яка розташована з північної сторони території проектування.
Заїзд безпосередньо обслуговування об'єкта здійснюється по земельній ділянці
Не 38 по вул. Фрунзе шириною 4м з однією смугою руху. Крім цього зі східного боку
між будівлею типографії, розташованим по вул. Фрунзе Мо 42 і даними земельною
ділянкою передбачено проїзд шириною 7,000 м ( в тому числі і для проїзду
велосипедами)

4,7 Планувальні обмеження.

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони інженерних
мереж, червоні лінії, санітарно - захисна зона, пожежні розриви .



Згідно ДБН 360-92 ** відповіднодо Додатку Мэ 3.1 "Протипожежні вимоги"
Протипожежні відстані міжжитловими, громадськими і допоміжнимибудівлями
промислових підприємств слід приймати за таблицею 1 (чисельник) Відстань при і-
" ступені вогнестійкості будинку повинна становити 6 м

Згідно затвердженого Рішенням Краснолиманськой міської Ради від
26.05.2011р. М96/6-378 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 проектних рішень.

ШСНОНВІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОІОРГАНІЗАЦІЇ
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 замовнійка - Краснолиманської 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; .

Загальна площа земельноїділянки для здійснення комерційної
діяльності становить - 0, 021 га

Згідно ДБН В.2.2-23: 2009 л. 5.3 (прим) На земельній ділянці магазину слід
передбачати зону для покупців і зону для під'їзду і розвантаження автомобілів.
Майданчики для стоянки легкових автомобілів покупців і працівників підприємств
(авто стоянки) в зоні для покупців або закриті автостоянки та гаражі слід
передбачати згідно з ДБН 360 та ДБН В.2.3-15

Згідно ДБН В.2.3-15Мінімальна необхідна площа конкретної ділянки
(території) для постійного чи тимчасового зберігання автомобілів на відкритих
автостоянках визначається, виходячи з норми 25 м на розрахунковий автомобіль.
.Загальна площа земельноїділянки на якій буде розміщена автостоянка
становить 0,007 га

Даним детальним планом передбачаєтьсяраціональне формування і

впорядкування забудови в умовах із сформованими плануванням території.



6. РОСПОДІЛ ТЕРИТОРІЙ . ЗА РАХУНОК РШНСТРУКЩЇ. СТРУКТУРА
ЗАБУДОВИ.ЯК-А ПРОП9НУЄЩ:СЯ

Опираючись на ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2О11 територію проектування можна
віднести до наступної функціональної зони:

Ж г , які у своєму складі містять території, що призначаються для розташування
житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних транспортних засобів, окремих
вбудованих чи прибудованих об'єктів соціального і культурно-побутовогообслуговування

населення та інших об'єктів, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон та

не створюють негативного впливу на оточуюче середовище.
В даній зоні допускається розміщення об'єктів інженерно - транспортної

структури( стоянки, гаражі, об,єкти інженернихмереж)

За функціональним призначенням територія розміщення земельної ділянки
для здійснення комерційноїдіяльності передбачаєтьсяна місці колишнього
жилого дома .

7.ВУЛИЧНО-ДОРОЖНА МЕРЕЖАДРАНСПОРТНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ.ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНШРТУ І ЗАХОДІВ ТА.
РОЗМІЩЕННЯ АВТОСТОЯНОК.

На території проектування існує сформованамережа вулиць місцевого
значення, а також проїзди шириною 7 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, технічнихсмуг
для прокладання підземних комунікацій, тротуарів, зелених насаджень та ін), з
урахуванням санітарно-гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони

Між земельної ділянкоюдля здійснення комерційноїдіяльності
розташованої по вул. Фрунзе На 38 і суспільним будинком, в якому розташована
друкарня по вул. Фрунзе М942 існує проїзд у двір будівлі М942 шириною 7 м

При розробці ДПТ використовується даний проїзд шириною 7 м з
використанням даного проїзду також для проїзду на велосипеді і проходу
пішоходів. .

Вїізд у двір житлового будинку М 38 з вул. Фрунзе шириною 7,84 м який також
використовується при розробці ДПТ для організації під'їзду до даного об'єкта а
також протипожежного проїзду необхідно організувати проїзд з вул. Фрунзе
площею О,003га



При виконанні проекту враховувалися норми ДБН В. 2.3-15-2007 П.4, 6 (прім))
Мінімальнанеобхідна площа для зберігання автомобілів визначається з норми
25м2.

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, Зокрема передбачаєтьсядемонтаж
будівель у незадовільному технічномустані, та влаштування повноцінних
просторів з відповідним благоустроєм, озелененням та під'їздами до будинків.

9. 3Аходи, щодо полипш-внняСТА-НУНАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА. 3Аходи цивильноїоворони.

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та
освітлена.

, ?
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.

- Влаштування вимощення,автостоянки, а також організація проїзду з вул.
Фрунзе и пішохідного проходу згідно норм.

Будівництво передбачено за кошти забудовника.

11 пропозиції щодо ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ використання
твритоий, ПЕРЕДБАЧЕНИХдля пірспвктивної 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

Етап від

Назва показників Одиниця Існуючий 1рока до

виміру стан 3 років

Територія

Територія в межах проекту га/% 0,100

Житлова забудова( у тому числі) -

Території забудови іншого призначення(
для здійснення комерційноїдіяльностн) 0021 0021

Вулично-дорожня мережа

Площа мережі проїздів з урахуванням га 0,003
прох0дівдля пішоходів

Автостоянки для тимчасового зберігання га - 0,0065
ПЄГКОВИХ ЗВТОМОбіЛіВ

ПРИМІТКА:

Згідно ЗаконуУкраїни «Про регулювання містобудівноїдіяльності»
(стапя19) у складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо
впорядкування територїі'дпя 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
місцевих друкованих 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.
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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 17.05.2013 р. Меб/23-2259
«Про розробку детального плану території по вул.. Фрунзе , 38 міста Красний
Лиман.

2.Договір 13-06/1 від 25 червня 2013р. на виконання проектнихробіт (

послуг) - Детального плану території

3.3авдання на проектування.

4.Проекг"Коригуванняокремих позицій генерального плану м. Красній
Лиман» М9109-05ГС/82 , розробленого» Дон НАСА ЛНД Проекг
«Градостроительство и землеустройство» та затверджений Рішенням
Краснолиманськой міської Ради від 26:05.2011р. М9616-378 «Про затвердження
проекгу "Коригування окремих позицій Генерального плану м. Красний Лиман»

5.Геодде3ичне знімання М 1:500

6. Державний акг на право власності на земельнуділянку кадастровий
номер земельної ділянки 1413300000:01:011:0344

?. Натурні обстеження та фото фіксація території , виконана в ході роботи
над проектом у 2013 р.
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ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ тєриторіім 1:5оо

Умовні позначення:

житлові 1-но поверхові будинкі,
індивідуальна забудова.

господарські будівлі,
нежитлові будівлі.

будівлі, які підлягають знесенню

громадськибудівли

асфальтове покриття
( дороги і тротуари)

зелене насадження..



опорний ПЛАН

Будинки і споруди, які пропонується для збереження і подальшого використання.

земельна ділянка для розробкиДПТ (вул. Фрунзе АІ938)

Умовні позначення:

житлові будинкі,
індивідуальна забудова

господарськібудівлі
нежитлові будівлі

громадьскі будівлі



СХЕМА ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ М 1:500

Протипожежні вимоги.

Пн

Умовні позначення:

Ш жітлови будинки

громадські будівлі

% нежитлові будівлі

земельна ділянка по вул.
Фрунзе АІ938 площею О,1га,
на якій розташовується
об'єкт для здіснення
комерційної діяльності

протипожежна відстань, згідноДодатка З. 1.
табл. АІ91 ДБН 360-92***"Противопожежні вимоги ":

бм -міжжитловими і громадськими будівлями І, ІІ

ступеня вогнестійкості будинку.

1 оф



проєктний ПЛАН м 1500
(основне креслення)

Умовні позначення:

жітлови будинки

громадські будівлі

нежитлові будівлі

існуюче асфальтове покриття.

зелені насадження загального
користування

проектована земельна ділянка
площею 0,021га, для здіснення
комерційноїдіяльності

проектована автостоянка
площею 0,0065га

проектований проі'зд,включаючи
забеспечення в'їзду пожежних
машин, відповідно п. 3. 14
ДБН 360-92***

червона лінія по вул. Фрунзе.
лінія регулювання забудови
існуючих індівидуальних будинків
по вул. Фрунзе.

проектована асфальтове
покриття

відповідно с СНБ.5.01.01.99 п. 6.4.2
по зовнішньомупериметрустін

влаштовується водонепроникнепокриття
- вимощення.



ПЛАН ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ М 1:500

ДБН 360-92** П. 7,32 (6) ширина
вулиць і дорог у червонихлініях приймцетьєзп
для вулиць і доріг місцевого значення 15 га .:

Умовні позначення:

жітлови будинки

громадські будівлі

нежитлові будівлі

існуюче асфальтове покриття.

зелені насадження загального
користування

проектована земельна ділянка
площею 0, 021 га, для здіснення
комерційноїдіяльності

проектована автостоянка
відповідно до п.5.5 ДБН В. 2.2-8-2009
та ,ДБН В.2.3-15

проектований проїзд,включаючи
' забеспечення в'їзду пожежних
машин,відповіднол. 314
ДБН 360-92***

червона лінія по вул Фрунзе

лінія регулювання забудови
існуючих індівидуєпьних будинків

'

по вул. Фрунзе

проектована асфальтове
покритти,0ли дож,почаннаст
пожежних машинам в, З, 4
ДБН 360 92'“



СХЕМА ОРГАНИЗАЦІЇ РУХУ ТРАНСПОРТУІ ПІШЕХОДІВ М 1:500

.. , и... .....Ж“

Умовні позначення:

жітлови будинки

громадські будівлі

нежитлові будівлі

існуюче асфальтове покриття.

проектована асфальтове
.
покриття,
проектована земельна ділянка
площею 0,021га, для здіснання
комерційної діяльності

проектована автостоянка
М

ґ*+ напрямки руху транспорту

.-> основні шляхи руху пішоходів



Креслення поперечного прфілю вулиці
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