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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.
З. Стисла історична довідка.
4. Оцінка існуючої ситуації

- стан навколишнього середовища;
- використання території;
- характеристика транспорту;
- характеристика 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.
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 тем.

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 111 000
4. Схема планувальних обмежень М 1:1000
5. Проектний план ( основне креслення) , план червоних ліній М1:500
6. Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:500
7, Креслення поперечних профілів вуліць



Підстава для розроблення детального плану території.
(передмова)
Детальний план території для будівництва і обслуговування жилого
будинку , господарських будівель і споруд розроблений на замовлення
Криволуцкийсільськоїради

В проекті опрацьовано ппанувальне рішення використання території
орієнтовною площею 1,0 га , в тому числі для будівництва і обслуговування
жилого будинку , госПОДарськихбудівель і споруд площею 0,17га Розращнковий
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 -173 «Державні санітарні правила планування та
забудови населених пунктів», 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 «Настанова щодо складу , змісту , порядку розроблення, погодження
та затвердження детального плану території».

3. СТИ-ЛИЙ ОПИС-І ПРИРОДНИХІІСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.
4.

!ллічівка розташована в Краснолиманському районі, територіально та
адміністративно відноситься до сільській раді Кривий Луки

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 населені
пунктиДіброва, !ллічівка, Каленики ! Лавренеевка.

Землі села Іллічівка примикаютьдо земель Державного Лісового хлзяйства. В

основному - це дерева хвойних порід. Грунти- песчанние.

Терріторія с. Іллічівка примикає до озера, яке утворене внаслідок виїмки піску
(на сісти колишньогокар'єру)

На території села ілпічівки був розташован Ямпільський піщаний кар'єр,
продукція якого йшла на будови донбасу

На території села !плічівка на березі озера Бакай, в сосновім лісі перебувати
турбаза "Блакитні озера"

Відпочинок в хвойному лісі на березі унікального озера! Пляж, навколишній
базу відпочинку, історично розбитий на дві частини: одна частина - для пляжного



відпочинку, друга частина - для риболовлі Озера - Великий і Малий Бакай є

перлиною північного донбасу.

3.СТИСЛА ІСТОЦРИЧНА ДОВІДКА

Наприкінці ХХІІІ, початку ХХІІІ! століть засновані майже всі великі села і селища
нинішнього Краснопиманського району.

Як стверджує історик і краєзнавець В.К.Мороз, до козацької колонізації
відносяться слободи: Ямпіль, Лиман, Шандриголове, Дробишеве, Щурове, Крива
Лука, Іппічовка ,Карпівка, Рубці, Торське, Колодязі

На околицях іппічівки збереглися залишки неолітичногопоселення і

майстерні, два поселення пізньої бронзи, могильник салтівської культури і

кочівницьких могильник ХІ-ХІІІ ст., В якому розкопано три поховання.

4.0ШНКА ІСНУЮЧОЇ СіТУАШІ

4.1.Аналіз стану навколишнього середовища.

Термторія проектування розміщена на території в північно-західній частині села
іллічівка і в районі вулиці Лісні на теритрріальній кордоні села іллічівка та земель
ДЕРЖЛІСГОСПа на територии вільної від сільськогоспщарських угідь и забудови.

42 Використаннятериторії:

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

При вивченні вихідних документів "збірного кадастрового плану» по вул. Лісна с.

Іппічовка Краснопиманського району Донецької області зафіксовано, що земельні
ділянки фактично зайняті під садибами ( ву.Лісна М91, М92, М93 ) і городом не
збігаються з місцем розташування цих ділянок, внесених в обмінний файл

4,3 Характеристика інженерногообладнання.

Територія проектування забезпечена інженернимимережами, в тому числі
газопостачанням і електропостачанням В селі Ільчовка є мережі газоровода
нізкого тиску., до якого є можливість підключитися, оформивши необхідні дозвільні
та проектні документи Організованого вадопровід відсутній. Для того, щоб
організувати ведопровід на даний ділянки необхідно організувати колодязь і

встановити водяний насос для подачі води

4.4 Характеристика транспорц.

- Вулиці та проїзди - ґрунтові дороги,
4.5 Планувальні обмеження.

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є, червоні пінії,



червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пункгів 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 інтенсивностіруху 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.

Виходячи з того, що на даний момент на суміжній території розташовані земельні
ділянки, які перебувають у приватній власності громадян, між територією, на яку
розробляється ДПТ і між даними ділянками необхідно організувати проїзд і

встановити розрив (червоні лінії) - 15м

шсно-внп принципи ПЛАНУВАпьноґпросшрової 9РГАН|3АЦІЇ
твритори

Проектне рішення детального плаіїу території базована на:
- на ситуації, що склалася, а саме :

розташування суміжних ділянок, що перебувають у приватній власності
громадян, ( межі ділянок, внесених в обмінний файл)

- розташуванням ділянки, але якому фактично розташовані садиби,

- розташуванням ділянки, яка фактично зайнята під ведення особистого
господарства

- побажаннях та вимогах замовника - Криволуцкий сільської ради

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

2.17 Територія сільського населеного пункту за функціональним
призначенням повинна деліться на селитебную і виробничу.
Сельбищної території входять житлові території, ділянки установ і підприємств 06-
говування, парки, сквери, бульвари, вулиці, проїзди, майданчики для стоянки
автомашин, водоеми.

Примітка. В території сільського населеного пункту входять сельбищні терри-
торії, а також присадибні ділянки, включаючи землі фермерських та індівідуальних
хозяйств, майданчики населеного пункту.

218 При реконструкції сільських населених пунктів слід передбачати:
- Поліпшеннясанітарно-гігієнічних умов життя населення шляхом упорядкування
функціонального зонування, виносу сільськогосподарських підприємств у



проізводственную зону, виносу транзитних автодоріг, заходів щодо захисту від
повені, зсувів, селів, підтоплення підґрунтовимиводами іт.д .;

- Впорядкування і благоустрій мережі вулиць і проїздів при максимально
можливому сохраненіі планувальної структури;
- Удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і пріюдних
тривалої експлуатації будинків і споруд, поступової заміни старого житлового
фОНДу;
- Забезпечення найбільш сприятливих умов для ведення усіх форм
сільськогосподарської діяльності, включаючи оренду, фермерське, особисте
підсобне господарство, усіма жителями,

- Підвищення ефективності використання території населеного пункту за
рахунок освоєння пустуючих земель, непридатних для сільськогосподарського
використання;
- інженерне обладнання, зовнішній благоустрій та озелененнятериторії.

3.18 * Планувальна організація районів садибної забудови повинна
передбачати формування структурних одиниць сельбищної території. Їх розміри,
функціональне зонування слід встановлювати, виходячи з величини населеного
пункту, містобудівнихумов району, забеЗПечення соціального комфорту
проживання, економічності рішення

До площі садибної ділянки включається площа забудови житлових будинків,
господарських будівель.
Ширину садиби по фронту вулиці слід приймати залежно від планувальної
структури района, рельєфу місцевості, типів житлових будинків, господарських
будівель і гаражів з урахуваннямзабезпечення компактності садибної забудови і

дотримання нормативних розривів між будівлями.
Житлові будинки на присадибних ділянках треба розміщувати відповіднодо
проекту забудови района із встановленим відступом від червоних ліній.

Загальна площа земельноїділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку , господарських будівель і споруд площею 0,17га

Даним детальним планом передбачається раціональне формування і

впорядкування даної та прилеглої території



е. РОСПОДІЛ таритоРій , зА рахунок ршнструкші. СТРУКТУРА
ЗАБУДОВИ. ЯК-А пршнуєдься

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'єкгів, 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 будівництва і обслуговування жилого будинку , господарських
будівель і споруд на місці вільної від будівництва,

7.ВУЛИЧНО-д0РОЖНА МЕРЕЖА,.ОРГАЩАЦІЯ РУХУ ТРА-НСПОРТУ

На території проектування існує ґрунтові 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, технічнихсмуг
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 Зм кожна з пристроєм
тротуару по 1.5м даний проїзд з використанням даного проїзду такождля проїзду
на велосипеді і проходу пішоходів. .

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



8.КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТІЙ 3 ОРГАНіЗАШЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН.

Дана територія перебувати в рекреаційній зоні, проектом передбачається
організація газонів між тротуаром і проїжджою частиною проекгованого
асфальтовогопокриття вулиці

9. 3Аходи, щодо полнпшвння СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА. 3Аходи цивильної оворони.

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та
освітлена. Згідно вимоги діючих ДБН та ДСТУ проектні 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
ТЕРИТОРІЙ,ПЕРРПБАЧЕНИХдля пєрспєктивноїМІСТОБУДІВНОЇ

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.ОСНОВНІ 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,О

Житлова забудова( у тому числі) - 0,1 0.17

Вулично- дорожня мережа

Площа мережі доріг з урахуванням М2 600
проходівдля пішоходів



ПРИМПКА:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівноїдіяльності»
(статгя19) у складі дПТ розробляється проект землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб.

даний проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди
землевпорядноюорганізацією.

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.

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 селищною, міською сільською, радою.

Детальний план території не підлягає експертизі.

ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХДАНИХ:

1.Рішення Криволуцький сільської ради від 16.06.2015 р. М96135-492
«Про надання дозволу на виконання проекту детального плану території для
будівництва і обслуговування жилого будинку , господарських будівель і споруд в
районі улиці Лісна с. Іллічівка Краснопиманського району Донецької області»

2.Договір 1-06115 від 1 липня 2015 р. на виконання проектнихробіт

( послуг) - Детального плану території

З.Завдання на проектування.

4.Геоддезичне знімання м 1:1000
5. З бірний кадастровий план земельноїділянки по вул., Лісна

Краснопиманського району Донецької області
5, Натурні обстеження та фото фіксація території , виконана в ході роботи

над проектом у 2015 р.
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СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ЧАСТИНІ КРАСНОЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ

Умовні позначення:

населений пункт

місце розташування
села Крива Лука.

зелене насадження

озера, річки.

І'- автомобільна трасамежміського
призНачення

" х...Місто розтушування територн
упланувальній структурі

частині району І
%

я



СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ КРАСНОЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ
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місце розташування та риторії у планувальній структуйїш
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С: ІЛЛІЕ КА

садибаІ-Б

Умовні позначення:

[] !

територія Держлісгоспу
територія на якій фактично
розташовані садиби
територія, яка фактично
зайната під ведення
особистого господарства.

П територия вільна від забудови- меж! ділянок, внесених
в обмінний файл- Існуючі грунтові дороги- може населеного пункту
(Іллічівка)
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С. ІЛЛІЧІВКА

.а м. приймається 15м

Ш

територія, яка фактично зайнята

Умовні позначення:

територія на якій фактично
розташованісадиби

під ведення особистого господарства.

територия в червоних лініях згідно
ДБН 360-92**п. 7. 32 *(5)

червона лінія ,
територия для будівництва та
обслуговування житлових будинків

межі ділянок, внесених в обмінний файл

існуючі грунтові дороги
межа населеного пункту (Іллічівка)

!

ДБН 360-92** ...ширина
? вулиць та доріг місцевого «:

Узначення в червоних лініях :
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ПЛАН,ПЛАН ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ М 1:500
(основне креслення)

м , .

360-92** п7.3,2*(б)...Ширина вуліць оріг
“ ЕМЇЄНЄЯРЗЧ аченнядвґ евоних лініях приймається 15м]т...-.- '....щщ.” ,
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Умовні позначення:
територія Держлісгоспу

територія на якій фактично розташовані
садиби

територія, яка фактично зайнята під
ведення особистого господарства.
земельна ділянка площею 0,17 га для
будівництва та обслуговуванняжитлового
будинка, господарських будівель іспоруд

меж/ ділянок,внесених в обмінний файл
існуючі грунтові дороги

межа населеного пункту (Іллічівка)
проектована асфальтове дорога- проектований асфальтовий тротуар- червоні лінії



Умовні позначення:
територія Держлісгоспу
територія на якій фактично розташовані
садиби

територія, яка фактично зайнята
під ведення особистого господарства.”ос“

::

земельна ділянка площею 0,17 га для
будівництва та обслуговуванняжитлового

© будинка, господарських будівель іспоруд

"- меж/ ділянок,внесених в обмінний файл
проектована дорога- проектований тротуар

ММ межа населеного пункту (Іллічівка)ДЕРЖЛІСГОСП ш
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> напрямки руху транспорту.
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Креслення поперечного прфілю вулиці


