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1. ВВЕДЕНИЕ
І.І. Основания для разработки

Детальный план территории для установки временных сооружений с
целью осуществления предпринимательской деятельности разработан
ЛІгШПроект "Градостроительство и землеустройство" ДонНАСА, согласно
договору М 113-02 ГС между Коровоярским сельским советом и Донбасской
национальной академией строительства и архитектуры, действующей на
основании квалификационного сертификата на разработку градостроительной
документации - серия АА М.) 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 установки временных сооружений с
целью осуществления предпринимательской деятельности в районе
пересеченияул. Мира и ул. Спортивная в с. КоровийЯр.

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
ЗЄМЄЛЬНОГО УЧЗСТКЗ И ОПРЄДЄЛЄНИЄ ВСЄХ ПЛЗНИРОВОЧНЬІХ ОГраНИЧЄНИЙ
ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ территории.

1.2. Исходные данные, используемые в работе
При разработке детального плана территории использовались

законодательные, нормативные, методические документы, справочные
материалыи 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);

.,
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Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів (затверджені Наказом Міністерства охорони здоров,я від 19.06.96
М173);

р.

- ДБН Б.1.1-14:2012 "Состав и
территории";

СОДЄРЖЗНИЄ ДЄТаЛЬНОГО ПЛЗНЗ

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

ДБН Б.2.2-5:201 1 "Благоустрійтериторій".

Исходные данные:
При разработке детального плана территории использованы материалы:

1. Генеральный план с. Коровий Яр, Краснолиманского района, Донецкой
области;

2. Топографическая сьемкамасштаба 1: 10000; 1:500
3. Материалы существующих инженерно-геологических изысканий с

СУЩЄСТВУЮЩИМИ МЗГИСТраЛЬНЬІМИИНЖЄНЄРНЬІМИ СЄТЯМИ.
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2.ХАРАКТЕРИСТИКАМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБ'ЬЕКТА

Земельный участок, на котором рассматривается возможность установки

временных сооружений, находится на территории Коровоярского сельского

совета и относится к категории земель жилой и общественной застройки.

Рассматриваемый участок расположен в восточной части с. КоровийЯр.

Территория с. Коровий Яр расположена на автодороге Красный Лиман -

Лозовое - Пески Радьковские в 27 км. от г. Красный Лиман.

Рельеф участка равнинный.

Обьект расположен в районе пересечения ул. Мира и ул. Спортивная в

с. Коровий Яр, Краснолиманского района, Донецкой области. Рассматриваемый

участок с северо-запада, запада и юго-запада граничит со сложившейся

усадебной застройкой по ул. Мира, с юга расположена остановка

общественного транспорта, с севера, северо-востока и востока ограничен ул.

Мира и ул. Спортивная.
Основной вьезд на территорию проектируемого участка со стороны ул.

Мира.
Площадь участка составляет 102 м2. По ранее выполненным

градостроительным документам - Генеральному плану с. Коровий Яр,

территория предназначена под жилую усадебную застройку.

3. АНАЛИЗСОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

]. Функциональное использование - земли жилой и общественной

застройки.
2. Существующая застройка - не имеется.
3. На территории проектируемого участка не имеются заболоченные

территории.
4. Зеленые насаждения на участке проектирования не встречаются .

5. Территория не обеспечена инженерно-транспортной инфраструктурой,но

ИМЄЄТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЄНИЯ К ИНЖЄНЄРНЬІМ СЄТЯМ.
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6. Функциональное назначение не изменяется. Подьезд К проектируемому
участку обеспечивается по существующим улицам и проездам.

7. Природные и инженерно-строительные условия.
ХЗРЗКТЄРИСТИКЗ КЛИМаТИЧЄСКИХ УСЛОВИЙ ОСНОВНЬІХ МЄТЄОРОЛОГИЧЄСКИХ

ПОКЗЗЗТЄЛЄЙ, НЄОбХОДИМЬІХ ДЛЯ ОбОСНОВЗНИЯ И ПРИНЯТИЯ ПЛЗНИРОВОЧНЬІХ

решений, приведена согласно ДСТУ-Н Б В.І.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;

-характеристическое 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.сІсвІвІюв Ю|Ю3|3|сз

Январь
Ц 103 143 18,9 11,0 14,3 16,6 ].,4
4,2 4,2 5,3 5,4 4,5 4,9 5,3 4,7

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

8. В районе установки временных сооружений отсутствуют:
- Об'ЬЄКТЬІ, НЄГаТИВІ-ІО ВЛИЯЮЩИЄ на ОКРУЖЗЮЩУЮ среду, УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И

ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЄЙ, КОТОРЬІЄ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКОМ ВЬІбРОСЗ. вредных
ВЄЩЄСТВ, ЗЗПЗХОВ, ПОВЬІШЄННЬІХ уровней шума, вибрации, УЛЬТраЗВУКОВЬІХ
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И ЗЛЄКТРОМЗГНИТНЬІХ ВОЛН, ЗЛЄКТРОННЬІХ ПОЛЄЙ, ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЄНИЙ

И ИМЄЮЩИЄ СЗНИТЗРНО-ЗЗЩИТНЬІЄ ЗОНЬІ;

- ЗОНЬІ СЗНИТЗРНОЙ ОХРЄІНЬІ ОТ ПОДЗЄМНЬІХ И ОТКРЬІТЬІХ ИСТОЧНИКОВ

водоснабжения;
-ЗОНЬІ охраны ДОСТОПРИМЄЧЗТЄЛЬНОСТЄЙ КУЛЬТУРНОГО НЗСЛЄДИЯ,

археологических территорий;
9. Земельный участок имеет выхода на магистральную улицуМира.

4. ОБОСНОВАНИЕвозможностиУСТАНОВКИВРЕМЕННЬІХ
СООРУЖЕНИЙ

При рассмотрении участка, с целью принятия решения о возможности
установки временных сооружений учитывалось, что на его планировочную
структуру влияют следующие факторы:

. сложившаяся конфигурация участка;

. обеспечение нормативными и санитарно-гитиеническими
условиями существующих и проектируемых обьектов;

. ТЄРРИТОРИЗЛЬНОЄОбЄСПЄЧЄНИЄ размещения ОЗЄЛЄНЄНИЯ И ЗЛЄМЄНТОВ

благоустройства территории;

. КОМПОЗИЦИОІ-ІНО-ЗСТЄТИЧЄСКИЄ факторы;

. ПРИНЦИПИЗЛЬНЗЯВОЗМОЖНОСТЬ ОРГЗНИЗЗЦИИСТРОИТЄЛЬСТВЗ;

. ПРИНЦИПИЗЛЬНЗЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЄШЄНИЯ инженерно-транспортной И

инженерно-коммунальной инфраструктуры;

. размещение инженерных сетей.
Детальный план территории для установки временных сооружений с

целью осуществления предпринимательской деятельности в районе
пересечения ул. Мира и ул. Спортивная в с. Коровий Яр выполнен согласно
ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
СЄЛЬСКИХ ПОСЄЛЄНИЙ». СОГЛЗСНО ИЗМЄРЄНИЯМ ГЄНЄрЕІЛЬІ-ІОГО плана ПЛОЩЗДЬ

участка составляет 102,0 М2.

р.н

*
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4.1. Расчеты относительно условий и организаций застройки
земельногоучастка, сравнительный анализ намерений застройки

Проектом предусмотрено расположение на проектируемой территории
двух временных сооружений с размерами в плане 7,5м х 4,ОМ, 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**.

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. КоровийЯр.

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

На основании вышеизложенного обьект не имеет ограничений по
историко-градостроительным условиям ограничения застройки, обьект не
ИМЄЄТ НЄГаТИВНОГО ВЛИЯНИЯ на ОКРУЖЗЮЩУЮ среду, УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

людей, которые проживают на данной территории.

ІІ



5. ТЕХНИКО-ЗКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ед. Значение пока-
изм. зателей

Наименование показателей

2 3 4
Общая площадь проектируемого м2 1020участка
Площадь проектируемой застройки М 60,0
Площадь покрытия ФЗМ м2 42,0

..::-ІІІІІІІІІІІІІІЦ

Выводы:
]. Предлагаемый к отводу земельный участок для размещения вре-

менных сооружений для осуществления предпринимательской дея-
тельности отвечает местоположению в структуре существующей
застройки в этой части с. КоровийЯр.
Размещение временных сооружений должно сопровождаться орга-
низацией пешеходных связей и благоустройством прилегающей
территории. Снос деревьев по планировочным соображениям дол-
жен производиться согласно действующему законодательству.
Предлагаемая планировочная структура участка не противоречит
нормам в части санитарно-бытовыхи противопожарных разрывов.
До начала рабочего проектирования требуется получить техниче-
СКИЄ УСЛОВИЯ на ПОДКЛЮЧЄНИЄ К СУЩЄСТВУЮЩИМ СЄТЯМ В установ-
ЛЄННОМ ПОРЯДКЄ.

ПОСЛЄ ПРОВЄДЄНИЯ ОбЩЄСТВЄІ-ІНЬІХ СЛУШЗНИЙ И СОГЛЗСОВЗНИЯ С ЗЗИНТЄРЄСО-
ВЗННЬІМИ ОРГаІ-ІИЗЕІЦИЯМИ ДЄТаЛЬНЬІЙ ПЛЗН ТЄРРИТОРИИ ЯВЛЯЄТСЯ ОСНОВЗНИЄМ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ РЄШЄНИЯ КОРОВОЯРСКИМ СЄЛЬСКИМ СОВЄТОМ Об ОТВОДЄ ЗЄМЄЛЬНОГО

УЧЗСТКЗ ДЛЯ размещения БрЄМЄНІ-ІЬІХ СООРУЖЄНИЙ ДЛЯ ОСУЩЄСТВЛЄНИЯ предпри-
НИМЗТЄЛЬСКОЙ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ.

10
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вс.Хороша)

ІІІ-ШроепТРАДОСГРОИТЕЛЬСТВОІ
районе пересечешпул. Мираиуп. Спортивпая извмлвусшойство"

ББК

ни

*]
'
І



ПЛАН СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЬІЕОБОЗНАЧЕНИЯ

........-.....территория существующей
застройки

% ...........тегіритория проекти:;ужї:

................. асфальтированная дорога

.................существующаязастройка

, 1
....................... автобусная остановка

. ....................................... пункг связи

, ................. границапроектирусмого
участка

.............-.граница проектируемш'о
участка

Заказчик:
Коровоярский сельский совет

, ш'

МЕ] 13-02 ГС . землеустрій
Детальний шхантерриториишутношвраженнях Масштаб Лист Лисгов

сооруженийсцшюосущесгвпсвш
прешрша'шкойдшешаиврайше 1500 13

пертшпяуцМирвнужСщршшявс.КоровийЯр

]ШИПроеп'ГРАДОСГРОШ'ШІЬСГВОІ
- сов иенного использованияПлан '” извмзшуслюйство"

территории *

Кпт тпйп :! А Ч



ПРОЕКТНЬІЙ ПЛАН
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УСЛОВНЬІЕОБОЗНАЧЕШЯ

..................... проектируемыйобьект

.............асфальтироваішаядорога

.........................................озеленешае
“

.....покрытиеФЗМ

- ,... .. ............ .....ґраницапроектируемого
участка

тэп

Наименование Един' Код-ю“
измер.

Площадь проектируемого Кв. м 10200
((,/а участка

Площадь застройки Кв. м 60,00

Площадь покрытияФЗМ Кв. м 42,00

ЇЗІІІИІЗ'ііііґї
Коровоярсшй сельский совет

о ..
Изм. оп-во Лист док Подпись дата ”"І 13 02 ГС

натще“ дтщщйшптеррвюриишутпошвршш Масштаб Лист Листов
сооруженийс целью осуществления

ГШ сис нрсдпринщшюльскойдтьносп в районе 1500 14
Вєдупвійш наростанняуп. Мира и ул. Опоршвипв с. КоровийЯр

Проектний план извшшуштойство"

Копипабпл АЗ

шпштшчыдостюитыьсгвоц
і

“

%
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УГ'цтит'ттж'хймщ'ттщ'т“

“М'М'шж'т'щит'

КОРОВОЯРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р І ш 13 и н я
.

від 30.05.2023 р. до воз-539 “'

с.Корооіїіі Яр
..

Про наш-шия повному на виконання
3

проекту дСГЕЩЬНОГОплану територіїдля
“івстановленнятимчасових споруд з.

метою здійснення ;:відпрнємннцьког
діяльності в районі перетину вул.. Мирута вул.. Спортивна в са Коровііі Яр

:

Розшящчзшо заяву гр.. Попова Сергія Миколайовичастосовно викопати проща”> ста.-имет дошку торжгоріідля встановленнятмчасових спори з метою зато-гетипідприєь-штоосоїдіяльностікеруючись (31334 Закону України Про регуоюваинямісгобудішюї діяльності», пунктом 2.117. Порядкурозмішати.“тич-асоціюєспору:до;провадження підкорити:щькоі'діяльності, затвердженогоНаказомМіа-трагіонбь уд???244 від 23.10.2811. р. та зареєстрованого в Між-пості. 221 1.201] р. За %% ІЗЗЄУЮЗЄЗЦПорядкомзатвердження містобудівноїдокументації, затвердженимНаказом
.

.оэіінрсгіонбуду до 290 від 16( і 1.201! р. та заарештованого В Мінюсті 12633 “її? з; аХе '14658/202160, от.. 25, 26 Закону України ,, Про місцеве само-зряцувшаоя із її???” ' Їсільськарада '

ВИРІШИЛА:

!. Надати дозвіл на виконання проектудетального планутериторії-для ажиотажтимчасових споруд з метою здійснення підприємницькоїдіяльності в районі перони:вуж. Миру та вул.. Спортивна :: с. Коропіїі Яр.2. Запропоыутгт гр. ПоповуСергіюМиколайовичуукпаопя трьохсторопто угоду(Замовник- сільська рада, Бикова-вонь ы відповіднаюридична. чи фіз-очки. особа. що має; ;:складі архітектора,,магочого сертифікат на право виконання проекту детальногоозону“території,. Інвестор - Попов. Сергій Миколайович) стосовно виконання детальногопланутериторії.
З.. Контроль за виконанням даного рішення покласгн. на постійну комісію сільськоїради. Зпитань агропромислового комплексу, соціальногорозвитку села, екології, землі таохорони природи і . ”***“

Сільський тої.



Ректор ДонНАБА
ПОГОДЖ'ЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Сільський голова

( В.С. Попов)
(Підпис)

" " 201 Зр.

Завдання
На розроблення«Детального плану територіїдля встановлення тимчасових споруд з
метою здійсненняпідприємницької діяльності в районі перетину вул. Миру та вул.

Спортивна в с. Коровій Яр»

М.п. Складова завдання Зміст
1 Підстава для проектування Рішення Коровоярська сільська рада Мы 6/22-139

від «ЗО»Щ-2013р.
Договір Ле 113-02 ГС «Детальний план території
для встановлення тимчасових споруд з метою
здійснення підприємницької діяльності в районі

перетину вул. Миру та вул. Спортивна
в с. Коровій Яр».

2 Замовник розроблення детального Коровоярська сільська рада
плану

3 Розробник детального плану Донбаська національна академія будівництва і
архітектури
86123, м. Макіївка, Донецька обл.,
вул. Державіна, 2, тел. (062) 341-15-81.

4 Строк виконання детального плану До 31 грудня 2013 року.

5 Кількість та зміст окремих етапів Один етап. Проект детального планутериторії.
виконання роботи

6 Строк першого та розрахункового До 31 грудня 2013 року.
етапів проекту

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



М.п. Складова завдання Зміст
8 Графічні матеріали із зазначенням

масштабу
Схема розташування території у планувальній
структурі населеного пункту М 15000.
План існуючого використання території
поєднаний зі схемою планувальних обмежень
(опорний план) М 12500.
Проектний план М 1:500.

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 обієкту,
- техніко-економічні показники.

10 Перелік основних техніко-економічтш
показншсів

Площа території в межах проекту, площа
забудови, площа зелених насаджень, площа
асфальтного покриття. ..

1 1 Особливі вимоги до забудови,
інженерного обладнання,
організації транспорту,
пішоходів

відсутні

12 Вимоги до використання
геоінформаційних технологійпри
розробленні окремих розділів схеми
планування та їх тиражуванні

відсутні

13 Перелік вихідних данихдля
розроблення Детального плану, що
надаються замовником, у т.ч.
топогеодезична основа

- Рішення Коровоярської сільської ради про
надання згоди на розробку ДПТ,

- матеріали генерального плану 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
замовншсомдетального плану немає

15 Вимогищодо забезпечення
. .державних інтересів ВІДСУТНІ

16 Вимоги з цивільної оборони (за
окремшизавданням) відсутні



----------

М.п. Складова завдання Зміст
17 Перелік додатковихрозділівта

графічних матеріалів (із зазначенням
масштабу), додатковівимогидо змісту відсутні
окремих розділів чи графічних
матеріалів (за наявності)

18 Перелік та кількість додаткових
примірншсівграфічнихта
текстових матеріалів, форма їх втдсутнт
представлення

19 Формат представлення для . . .- . . Фо мат а 1чних мате 1 із - Анг САІ) сіш .матеріашв, яю передаються на Ф
р гр ф р

.
ал-

,
0

й
*

й,
%

магнітних носіях ормат текстових матеріашв - ШІСГОЗО о ісе,
(Іос.

20 Основні вшоги до програмного
забезпечення, в тому ьлигслі

, ,геоінформаційних систем та ыдсутнт
технологій

21 Додаткові вимоги “'

відсутні

Головний архітектор м. КраснийЛиман

Головншїгархітектор проекту

”, ,/і / їх!' ЇИ/Иґ/ (Шпак О. Г.)
(Цідтф, ім'я, тігшце)

Х (“а . Арх ,%?Рїи1тф
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Викопіювання з Генерального плану с.Коровій Яр Краснолиманськогорайону Донецької області
для виконання детального плану територіїдля встановленнятимчасовихспоруд

з метою здійсненняпідприємницької діяльностів районі перетину вул.Миру та вул.Спортивна
гр. Попову Сергію Миколайовичу

Масштаб 15 000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

© - бажанемісце для встановлення тимчасової споруди

/О.Г. Шпак/



.О.Причина
женер геодезист О.І.Мельник

“ %



'

жид,

д

[*За не7;

- ШНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГОРОЗВИТКУ БУДЇВННЦТВА
;:
ТАжитлово-комуцшьноге ГОСПОДАРСТВА УЬРАІНИ

АТЕСТАЦЇЙНА АРХІТЕКТУРНОБУДІВЕЛЬНА КОМЇСІЯ

верим-. . д ,

"

.

.

*

,

МО поэт
КВАЛІФІКАЦІИНИИ СЕРТИФІКАТ
підпавщальною вщонавцяакремихвидів робіт(посли),
'

* павЯзанпх ізствореншїмоб'єкта арштещри “:

ЗРХЇТЄіґіОР
- таймеиушчм Їрдй' ,:

Віддати”; про те, що Федорев Андрій Вікторович
тримає іч :: нищити?

прой:иов(ла) професійну атестат; ще піщверджїэїшга (ії-)“ вщпавщшыьвишкіяьашиншї
'

вимагам :; сфері діядьншп, пов 'язансї із створенням кэбактів архітымттц, прґкіэещина“ д

спеціалізацію, необхідний рівень;квашфжацп1- знань.
Катеюрія: архттектер “

Квжіфікацііший сертифікат виде-щ) згідш) ;: рішенням Агееышннш ар“:;кпфііеьбышнечышт
комісії (піші Комісія) нід .

,
.

359
. , ., ,,

[Рішенням вщповідної
-

.
,;

'

; геми: Етіїііїїї
-. Бш “- " ' “ ” 24 102012 НЧ 74

;
: ;Иыйаїтфджешщпревііді'ею. :

жж“залитими :;; ;-ї ,. '

»:
7

За ее веьшіі ві: хат-встати“ есіб .,
*,“.МЗЄЗЕЗЧІЕ'Я'Ю 12 55016; Ї

..:! щ: м. ,. ; ,

' ?єбши (пошті), певязані із оферента; обтегів ариґєктри,щрстошшыьвитікання
Якихвизначено кватфшащинхш сертифікатом. , . . ;

Розроблення Містобудівнадокументах:;

,.253»гіі'-!ем. ії ::ї," :: ці


