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Склад проекту 

 

Том І 

 

Корегування детального плану території під розташування секційної житлової забудови 

та громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування по вул. 

Ужгородській 165А, в м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці пл. 1.9427 

га (к.н.2110400000:01:014:0408) 

 

Вихідні дані 

 

• Рішення Мукачівської міської ради, 

• Витяг з генерального плану міста Мукачево 

• Інженерно-геодезична підоснова.  

• Зонінг міста Мукачево (затверджений в 2016 р.) 

 

Пояснювальна записка 

 

Графічна частина 

 

• Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту М 1:5000; 

• План існуючого використання території. Опорний план. М 1:1000.  

• Схема планувальних обмежень М 1:1000; 

• Схема генерального плану. Проектний план з планом червоних ліній М 1:500; 

• Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:500; 

• Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:500; 

• Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:500; 

• Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200. 

 



Зміст пояснювальної записки: 

 

1.Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ) 

Склад графічних матеріалів: 

Підстава для розроблення детального плану території (передмова). 

 

2.Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов. 

Характеристика екологічних умов./ Характеристика природніх умов. 

Гідрогеологічні умови та питання водопостачання. Інженерно-геологічні умови. 

Соціально-економічні та містобудівні умови. 

 

3.Стисла історична довідка. 

 

4.Оцінка існуючої ситуації. 

Стан навколишнього середовища. 

Використання території. 

Характеристика інженерного обладнання. 

Характеристика транспорту. 

Характеристика озеленення і благоустрою. 

Характеристика планувальних обмежень. 

 
5.Розподіл територій за функціональним використанням, розміщенням на вільних 
територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується 
(поверховість, щільність). 

 
6.Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, 
курортна, оздоровча, природоохоронна, тощо). 
 

7.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для 

перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної 

спадщини. 

 

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та 

обмеження (уточнення). 

 

9.Основні принципи планувально-просторової організації території 

 

10.Житловий фонд та розселення. 

 

11.Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування 

 

12.Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту 

і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок. 

 
13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд. 

 

14.Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного 

простору. 

 

15.Комплексний благоустрій та озеленення території. 

 

16.Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 



 
 

 

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7років. 

 

18.Перелік вихідні даних. 

 

19.Техніко-економічні показники. 

 
20. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. 
 

  



 
 

1. Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ) 

1.Пояснювальна записка – 1 том. 

2.Графічні матеріали – 8 аркушів. 

 

Склад графічних матеріалів: 

 

1. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту М 1:5000; 

2. План існуючого використання території. Опорний план. М 1:1000.  

3. Схема планувальних обмежень М 1:1000; 

4. Схема генерального плану. Проектний план з планом червоних ліній М 1:500; 

5. Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:500; 

6. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:500; 

7. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:500; 

8. Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200. 

 

Підстава для розроблення детального плану території (передмова). 

Корегування детального плану території під розташування секційної житлової 

забудови та громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування по 

вул. Ужгородській 165А, в м. Мукачево Закарпатської області на земельній ділянці пл. 

1.9427 га (к.н.2110400000:01:014:0408) виконано на замовлення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради згідно Рішення Мукачівської міської ради від 17.12.2021р. 

№674, з метою зміни планувальної організації та розвитку території. 

Детальний план розроблено з метою визначення нової планувальної структури та 

функціональної організації, просторової композиції та параметрів забудови. В проекті 

опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 2,1789 га, 

з яких 1,9427 га приватна земельна ділянка, решта землі Мукачівської міської ради. 

Існуюче цільове призначення земельної ділянки приватної власності - (код за КВЦПЗ 

02.10) «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».  

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – від 3 до 7 років. 

 

2.Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов. 

 

Мукачево – місто обласного значення в Закарпатській області, центр Мукачівської 

міської громади та адміністративний центр Мукачівського району. Один із центрів 

Ужгородсько-Мукачівської агломерації, важливий промисловий та культурний центр. 

Розміщене на відстані 40 км від обласного центру м. Ужгород. Місто Мукачево займає 

досить велику, щільно забудовану територію вздовж річки Латориця. Населені пункти 

Мукачівської територіальної громади розташовані на відстані 5-11 км. від 

адміністративного центру Мукачево та добре сполучені з ним транспортом. 

Транспортні зв’язки м. Мукачево з містом Ужгород та іншими населеними 

пунктами, які входять до Закарпатської області виконуються автомобільним та 

залізничним транспортом. Через місто пролягають зручні шляхи міжнародного значення 

(М24 та М06), національного значення (Н09), територіального значення (Т0710, Т0739).  

Проектна земельна ділянка, загальною площею 1,9427 га, розташована в межах 

населеного пункту, на території м. Мукачево в західній частині міста. Під’їзд до території, 

що розглядається під ДПТ здійснюється з вул. Ужгородської.  

 

Характеристика екологічних умов. Характеристика природніх умов 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


 
 

Для зимового періоду території м. Мукачево характерна циклонічна діяльність 

повітряних мас з районів Атлантичного океану і з районів Середземного моря. Морське 

повітря обумовлює на протязі зимового періоду відносно високу температуру і вологість 

повітря. Різкі зимові похолодання зв’язані, в основному, з розповсюдженням арктичного 

холодного повітря з півночі (Сибірського антициклону). 

Весною часто відмічаються різкі переходи від тепла до холоду і навпаки. При 

вторгненні тропічного повітря температура в окремі дні квітня може досягати 25º і 

більше, травня – 30º тепла і більше. На протязі літнього сезону переважають західні 

переноси повітряних мас з районів Атлантики. Як правило, з цими процесами зв’язані 

сильні опади, а в окремі роки, затяжні. 

Літом температура повітря (30º і вище) спостерігається в періоди, коли з Північної 

Африки надходить на область тропічне повітря. Максимальна температура повітря тоді 

може підвищитись до 39º. При надходженні арктичних повітряних мас настає різке 

похолодання, відмічаються заморозки навіть в травні, інколи і в червні. При надходженні 

арктичних повітряних мас настає різке похолодання, відмічаються заморозки навіть в 

травні, інколи і в червні. Перша половина осені переважно тепла і суха, друга – з частими 

опадами і туманами. В жовтні – листопаді підвищується повторюваність західних і 

південних циклонів, які несуть мряку, тумани та дощі. 

Найчастіше повторюється максимальна температура повітря в липні та серпні - від 

32º до 35º тепла. 38º тепла відмічено синоптиками один раз за повоєнний період 

спостережень. Найбільш часто мінімальна температура повторюється в січні - від мін. 8º 

до мін. 20º. Імовірність температури нижче -25º в грудні, січні, лютому складає в 

середньому 4%. 

Зима - період обмежений датами стійкого переходу середньодобової температури 

через 0º осінню та весною. В Мукачівському районі зима починається, в середньому, в 

кінці другої декади грудня і закінчується в кінці лютого. Весна починається на початку 

березня і закінчується на початку другої декади травня. Літо утримується до середини 

вересня, продовжується, в середньому, 125 днів. Осінь продовжується в середньому 80-

90 днів. Безморозний період складає, в середньому, 179 днів. 

Напрямок вітру та його швидкість залежить від сезонного розподілу баричних 

систем і взаємодії між ними, а в приземному шарі від особливостей рельєфу. Так, в 

Мукачівському районі переважають вітри південно-східного напрямку (26%). На протязі 

року в  приземному шарі переважає східний вітер – 16%, північний, південно-західний – 

12-13%. В холодний період року (листопад-березень) переважає також південно-східний 

(27-38%) вітер. В травні частіше поряд з південно-східним (20%), відмічається східний 

вітер (17%). В червні-серпні майже однаково імовірні вітри південно-східні (15-17%), 

південні та східні (9-17%), північно-західні (16-17%). Штиль складає 13-27% від 

загального числа спостережень за вітрами протягом року. Найменш імовірний штиль в 

квітні – всього 13%. Вітер зі швидкістю більше 8 м/с відмічається частіше всього у весняні 

місяці  - 4-5 днів. 

Середня дата утворення снігового покриву припадає на двадцяті числа грудня. 

Строки його появи сильно коливаються від року до року в залежності від характеру 

погоди і особливостей передзимового періоду. Середня тривалість періоду із стійким 

сніговим покривом становить близько 50 днів. Однак, в 40% зим, в районі стійкий (місяць 

і більше) сніговий покрив не утворюється, він є тимчасовим. Висота снігового покриву 

невелика і лише в окремі зими може бути більше 40 см. Сильні снігопади відмічаються 

рідко, але вони можуть створювати труднощі в роботі районного господарства. Під час 

таких снігопадів кількість опадів за снігопад перевищує 20 мм і більше.  

Середня багаторічна снігове навантаження для м. Мукачево та Мукачівського 

району становить 55 кг/м2, а максимальне - 117 кг/м2. 



 
 

 

Гідрогеологічні умови та питання водопостачання. Інженерно-геологічні 

умови. 

Грунти Мукачівського району сформувались в умовах помірного клімату з 

достатнім зволоженням, тому переважають різновиди дерново-підзолистих ґрунтів на 

низинній території та бурі гірсько-лісові, лучно-лісові у гірській місцевості. В рівнинній 

частині вони утворилися як на давніх, так і на сучасних річкових відкладах. Неглибоке 

залягання ґрунтових вод сприяє їх оглеєнню, а наявність ділянок лісу – опідзоленню. У 

межах гірської частини території району чітко відслідковується вертикальна 

диференціація ґрунтів та рослинного покриву, яка тісно пов’язана з ярусністю рельєфу 

території. В межах річкових басейнів смуга бурих гірсько-лісових ґрунтів під буковими 

лісами в західній гірській частині оконтурює висоти від 300 до 900 м нрм. 

Весь теплий період року характеризується частим випаданням зливових опадів, 

внаслідок чого на річках району щорічно утворюються дощові паводки. 

Місто Мукачево знаходиться в гідрогеологічній провінції складчастої області 

Українських Карпат, визначається складними гідрогеологічними умовами, у зв’язку зі 

значною різноманітністю особливостей геоморфологічної і геологоструктурної будови, 

що обумовлює невитриманість поширення водоносних горизонтів, складність 

взаємовідношень їх у розрізі та нерівномірність обводнення в плані. Основним джерелом 

водопостачання Карпатської провінції є широко поширений горизонт четвертинних 

відкладів, прогнозні ресурси підземних вод якого формуються за рахунок природних 

ресурсів підземних вод. На деяких ділянках у Закарпатському прогині цей горизонт 

оцінювався сумісно з залягаючими нижче підземними водами вулканогенних порід 

пліоцену (гутинська та бужорська світи). Всі підземні води мають мінералізацію до 1000 

мг/дм3 

Ділянка проєктування має ухил в південному напрямку. Абсолютні відмітки 

поверхні ділянки змінюються від 120,35 м до 118,5 м. 

 

Соціально-економічні та містобудівні умови 

Місто Мукачево розташоване у південно-західній частині Закарпатської області на 

берегах річки Латориці, на віддалі 40 км на схід від м.Ужгорода. Довкола місто оточено 

невисокими горами – Галиш, Ловачка, Павлова, Сороча, Червона, Чернеча. Площа міста 

– 27,2 км 2 . Чисельність наявного населення м.Мукачево на 1 січня 2018р. склала 85,9 

тис. осіб. 

Завдяки винятково вигідному географічному і геополітичному місцезнаходженню 

(на відстані 40–50 км від кордонів з Угорською і Словацькою Республіками і відповідно 

90–100 км від кордонів з Румунією і Польщею), Мукачево є транспортним вузлом 

міжнародних магістралей. Місто перетинає залізнична магістраль: Київ-Будапешт-Відень 

та автомобільні траси: Київ-Будапешт-Відень і Київ-Прага. 

 

3. Стисла історична довідка. 

Перша письмова згадка про Мукачево зустрічається в написаній наприкінці ХІІ 

ст. угорській хроніці «Gesta Hungarorum» («Про діяння угорців») безіменного нотаря 

короля Бели ІІІ (1171–1195). В ній говориться про перехід угорських кочових племен 

у 896–903 роках через Карпати та їхні військові сутички з місцевим слов'янським 

населенням, яке очолював князь Лаборець. 

22 травня 1376 року королева Угорщини та Польщі Єлизавета (Ержибет), яка 

володіла Мукачівською домінією, подарувала місту грамоту на право користуватися 

власною печаткою. У грамоті з цього приводу говорилося : «Місту, що іменується 

Мукачевом і розташоване під фортецею Мукачівською у Березькому комітаті, а також 



 
 

має багато люду, який зріс завдячуючи переселенцям, керуючись схильністю і 

здійснюючи королівську милість, надаємо право на довготривале користування 

печаткою із зображенням святого Мартина …для скріплення угод: купівлі–продажу і 

перепродажу виноградників та іншої власності …». 

 

4.Оцінка існуючої ситуації 

Стан навколишнього середовища. 

Територія проектування обмежена: 

- з півночі - землями комунальної власності (території Мукачівської міської ради);  

- з заходу – землями комунальної власності – проїзд (території Мукачівської міської 

ради); 

- зі сходу – з землями приватної власності (для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд) та землями комунальної власності 

(території Мукачівської міської ради); 

- з півдня – з землями приватної власності (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості); 

З південної та північної сторін на територію проектування поширюються дії 

санітарно-захисних зон від деревообробних підприємств. 

На північний захід поряд з територією проектування розташований виробничий 

комплекс (завод торгівельного обладнання) – «Закарпатський завод малих архітектурних 

форм». На час розроблення даної містобудівної документації, завод є недіючим та 

розформованим. Рішенням Мукачівської міської ради дано дозвіл на розроблення ДПТ 

даної земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житла. 

На північному сході розташовуються приміщення, що знаходяться у власності ПАТ 

«Укртелеком». Дані приміщення потребують дослідження щодо функціонального 

призначення. 

Також з північно-західної сторони в межах ділянки проходить повітряна лінія ЛЕП 

35 кВ. 

В цілому стан та вплив навколишнього середовища на території проектування 

можна характеризувати як добрий.   

Використання території. 

На даний час частина територія проектування використовується як територія 

спортивних майданчиків (футбольне поле) а на решті ростуть чагарники.  

Земельна ділянка вільна від забудови.  

 

Характеристика об’єктів культурної спадщини 

Відомості щодо розміщення об’єкта у межах зон охорони культурної спадщини 

відсутні. 

 

Характеристика інженерного обладнання. 

Через ділянку проходять: 

- повітряна лінія електропередачі 35 кВ; 

- підземні лінії електропередач (0,4-6 кВ); 

- підземні лінії зв’язку; 

- централізований водопровід; 

- самоплинна каналізаційна мережа; 

- ливнева каналізаційна мережа 

Відомості про інші інженерні мережі, які, можливо, підведені до ділянки 

проектування – відсутні. 



 
 

 

Характеристика транспорту. 

Основний під’їзд до ділянки здійснюється з місцевої автомобільної дороги – 

вул.Ужгородської, з північної сторони території.  

На південний схід від ділянки проектування територію міста перетинає залізнична 

лінія сполучення Львів – Чоп. Найближча залізнична станція – Мукачево. Відстань від 

ділянки до станції складає – 4,0 км.  

 

Характеристика озеленення і благоустрою. 

Існуючий стан території являє собою озеленення багаторічними травами та 

чагарниками. На території облаштоване футбольне поле. Більша частина території 

знаходиться в занедбаному стані.  

Цінні зелені насадження на території проектування відсутні. 

 

Характеристика планувальних обмежень. 

Планувальними обмеженнями для території ДПТ є: 

1. Санітарно-захисна зона – 50,0м (відстань від існуючих споруд деревообробних 

підприємств). 

2. «Червоні лінії» прийняті згідно чинної містобудівної документації – Генерального 

плану та Плану зонування території м. Мукачево.  

3. Охоронна зона повітряної ЛЕП 35 кВ – 15 м. 

4. Охоронна зона підземної ЛЕП 0,4-6 кВ – 2 м. 

5. Охоронна зона водопроводу – 5 м. 

6. Охоронна зона самопливної каналізації – 3 м 

7. Охоронна зона кабелів зв’язку 0,6 м. 

 
5.Розподіл територій за функціональним використанням  

розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура 
забудови яка пропонується (поверховість, щільність). 

Детальним планом території передбачено будівництво комплексу 

багатоквартирних багатоповерхових будинків з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського обслуговування та підземним паркінгом. 

Будинки об'єднано у групи житлових будинків з об'єктами обслуговування. 

Об’єкти соціального призначення та громадського використання передбачено 

вбудованими в перших поверхах житлових будинків.  

Передбачено території для відпочинкових зон спільного користування, дитячих 

ігрових майданчиків. Місце для занять спортом запроектовано на покрівлі відкритих 

місць зберігання легкових автомобілів.  

Заплановано спорудження однорівневого підземного паркінгу під житловими 

будинками для розміщення автотранспорту мешканців житлових будинків. Також на 

території передбачаються відкриті місця для зберігання автотранспорту. 

Проектована забудова буде змінної поверховості: 

- багатоквартирні житлові будинки з підземним паркінгом – 5-9 поверхів; 

- громадська прибудована споруда – 2 поверхи. 

 
6.Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, 

рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна, тощо). 

Проектом передбачено встановлення охоронних зон інженерних мереж та 

інженерних споруд, використання території під будівництво багатоквартирних житлових 



 
 

будинків. Також запроектовані господарські майданчики для встановлення контейнерів 

для збору побутових відходів.  

Інші території, що знаходяться в межах ділянки проектування, передбачаються під 

влаштування вулично-транспортної мережі, озеленення, благоустрою та розташування 

об’єктів інженерного забезпечення. 

 

7.Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для 

перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження 

культурної спадщини. 

Даним ДПТ не передбачається зміна існуючого цільового призначення земельної 

ділянки (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури). 

 

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови 

та обмеження (уточнення). 

Переважний вид використання – території багатоквартирної житлової забудови.  

На території проектування передбачається розташування: 

- 9 багатоповерхових секцій житлових будинків (з них 4 секції п’типоверхових, 

3 секції семиповерхових, 1 секція дев’ятиповерхова та 1 секції двоповерхова); 

- вбудовані заклади громадського призначення – одноповерхові та прибудовані 

– двоповерхові; 

- підземний паркінг під житловими будинками та внутрішньодворовим 

простором; 

- вулиці та проїзди. 

 

9.Основні принципи планувально-просторової організації території 

Багатоквартирна житлова забудова запроектована таким чином, що внутрішня 

частину житлового кварталу є пішохідною, позбавленою від транзитного проїзду 

автотранспорту з забезпеченням пожежних проїздів, усі під’їзди до житлових будинків 

здійснюються з сторін місцевих житлових проїздів - вулиць Проектна та Проектна 1.  

Під’їзди до основних місць зберігання автотранспорту передбачені теж з місцевих 

житлових проїздів. 

В просторовій організації можна спостерігати зниження поверховості житлової 

забудови з північної сторони в південному напрямку (з 9-ти до 5-ти поверхової забудови). 

Житлова забудова умовно формує два внутрішньодворових простори в яких 

розміщуватимуться ігрові майданчики для дітей та зони відпочинку для дорослого 

населення. 

 

10.Житловий фонд та розселення. 

Житловий фонд становлять одну чергу будівництва житлових будинків з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, загальною 

кількістю – 9 під’їздів, 235 квартири, з прогнозованою кількістю мешканців – 588 чол. (за 

прийнятого коефіцієнту сімейності – 2,5).  

Житловий фонд становить 16 530 м2. Даний показник є розрахунковим. 

 

 

11.Система обслуговування населення,  

розміщення основних об’єктів обслуговування 



 
 

Проектом передбачено неповний комплекс об’єктів обслуговування населення в 

перших поверхах проектованих багатоповерхових житлових будинків, як для 

планувального утворення - група житлових будинків. 

Також мешканці проектної житлової забудови зможуть використовувати існуючу 

сформовану систему обслуговування населення м. Мукачево. 

 

12.Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху 

транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  

розміщення гаражів і автостоянок. 

Основний під’їзд на територію ДПТ здійснюватиметься з вул. Ужгородської. 

Транспортне обслуговування житлових будинків та громадських приміщень 

здійснюватиметься з сторін місцевих житлових проїздів – вул. Проектна та Проектна 1.  

Паралельно житловим проїздам запроектовано пішохідні тротуари з можливістю 

проїзду по них велосипедів. 

Об’єднана територія внутрішніх дворів є вільною від транзитного про’їзду 

автотранспорту, запроектована переважно пішохідною з можливістю руху 

велотранспорту.  

Для зберігання особистого легкового автотранспорту передбачено спорудження 

підземного паркінгу під багатоквартирними житловими будинками та 

внутрішньодворовим простором, а також влаштування місць зберігання автотранспорту 

під відкритим небом.  

 
13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд. 

Для забезпечення нормального функціонування проектованих споруд, проектом 

передбачено прокладання наступних інженерних мереж: водопровід, каналізація 

побутова, каналізація дощова, газопровід, підземний силовий кабель та 

телекомунікаційні лінії. 

Інженерні мережі буде підключено згідно виданих після затвердження детального 

плану території відповідних технічних умов. 

 

14.Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного 

простору. 

У відповідності з природними умовами, характером цільового використання 

та планувальної організації території основними заходами з інженерної підготовки 

є організація поверхневого водовідведення в комплексі з вертикальним 

плануванням, насадженнями дерев з розвинутою кореневою системою.  

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити комбінованою 

водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів та лотків, перекритих 

решітками, в комплексі з заходами з вертикального планування.  

Підземний простір частково використовуватиметься для будівництва споруд для 

зберігання особистого легкового автотранспорту. 

 

15.Комплексний благоустрій та озеленення території. 

Проектом передбачено комплексне озеленення території, влаштування місць 

відпочинку, головних підходів до громадських приміщень та житлових будинків, 

впорядкування внутрішньо-квартальних територій, пішохідних осей і ін. в ув’язці з 

існуючими озелененими ділянками і окремими відкритими ділянками. Влаштування 

вечірнього освітлення території, облаштування елементами благоустрою місця 

відпочинку. Для кращого природного відведення дощових вод та покращенню 



 
 

мікроклімату пропонується замощення проектованих автостоянок виконати з 

решітчастих систем мощення (з можливістю подальшого росту трави). 

 

16.Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. 

З метою раціонального використання природних ресурсів та охорони 

навколишнього середовища проектом ДПТ передбачається:  

• благоустрій всієї території в межах проекту;  

• озеленення вільних територій; 

• максимальна орієнтація будинків, відкритих та напіввідкритих просторів на 

оптимальну інсоляцію споруд і територій та уникнення небажаної аерації північно -

західними вітрами. 

 

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років. 

Черговість реалізації ДПТ передбачає реалізацію всієї проектованої забудови та 

інфраструктури протягом однієї черги будівництва. 

У випадку змін у черговості будівництва, пов‘язаних із відсутністю фінансування, 

інвестицій, нововиявленими обставинами, що ускладнюють будівництво, тощо частина 

рішень по реалізації ДПТ можуть бути реалізовані в декілька черг в межах 

розрахункового терміну ДПТ. 

1-ший етап (1-ша черга) від 3 до 7 років. 

Будівництво 9-ти секцій багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом, 

облаштування транспортної мережі та інженерної інфраструктури. 

 

*Черговість будівництва може бути уточненою містобудівними умовами та 

обмеженнями на першій стадії проектування. 

 

18.Перелік вихідних даних 

Підставою для виконання проекту детального плану території є надані замовником 

такі вихідні дані:  

• Рішення Мукачівської міської ради, 

• Витяг з генерального плану міста Мукачево 

• Інженерно-геодезична підоснова.  

• Зонінг міста Мукачево (затверджений в 2016 р.) 

 

Детальний план території виконано на основі інженерно-геодезичній підоснові 2021р. 

 

Список нормативних документів на які посилаються 

• ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». 

• ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». 

• ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 

• ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення». 

• ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». 

• ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги». 

• ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів». 

• ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» 

• Інших, чинних станом на 01.03.2022 р., нормативних документів згідно переліку 

затвердженого Мінрегіонбудом  України. 



 
 

 

ПРИМІТКА: 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  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 відповідно до 

законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня. 

 

Детальний план території не підлягає експертизі. 

  



 
 

19.Техніко-економічні показники 

 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 

15 років 

до 20 

років 

Територія 

Територія в межах проекту 

Території приватної власності 

у тому числі: 

га / % 

2,1789/100 

1,9427/89,16 

 

2,1789/100 

1,9427/89,16 

 

- 

- житлова забудова 

у тому числі: 
 - 0,3929/18,03 - 

а) квартали садибної забудови » - - - 

б) квартали багатоквартирної 

забудови 

(з урахуванням гуртожитків) 

» - 0,3929/18,03 - 

- ділянки установ і підприємств 

обслуговування (крім 

підприємств і установ 

мікрорайонного значення) 

» - 0,0298/1,37 - 

- зелені насадження (крім 

зелених насаджень 

мікрорайонного значення) 

» - 0,5364/24,62 - 

- вулиці, площі (крім вулиць 

мікрорайонного значення) 
» - 0,7540/34,60 - 

Території (ділянки) забудови 

іншого призначення (ділової, 

виробничої, комунально-

складської, курортної, 

оздоровчої тощо) 

 

» 
- - - 

- інші території »  0,4658/21,38 - 

Населення 

Чисельність населення, всього 

у тому числі: 
Тис. осіб  0,588 - 

- у садибній забудові » - - - 

- у багатоквартирній забудові (з 

урахуванням гуртожитків) 
» - 0,558 - 

Щільність населення у тому 

числі: 
люд./га  270 - 

- у садибній забудові » - - - 

- у багатоквартирній забудові (з 

урахуванням гуртожитків) 
» - 270 - 

Житловий фонд 

Житловий фонд, всього тис. м2 - 16,530 / 100 - 



 
 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 

15 років 

до 20 

років 

загальної 

площі / 

% 

- садибний 
тис. м2/ 

% 
- - - 

- багатоквартирній » - 16,530 /100 - 

Середня житлова забезпеченість 

у тому числі: 
м2/люд - 28,1 - 

у садибній забудові » - - - 

- у багатоквартирній (з 

урахуванням гуртожитків) 
» - 28,1 - 

Вибуття з житлового фонду 

тис. м2 

загал. 

площі 

- - - 

Житлове будівництво, всього: » - 16,530 - 

у тому числі за видами: 
квартира 

будинків 

- 

- 

235 

9 
- 

садибна забудова 

(одноквартирна забудова) 

м2/ 

будинків 
- - - 

садибна забудова 

(одноквартирна забудова) 

м2/ 

будинків 
- - - 

багатоквартирна забудова із неї: » - 16 530 / 9 - 

малоповерхова (1-3 поверхи) » - 600 / 1 - 

середньоповерхова (4-5 

поверхів) 
» - 6 858 / 4 - 

багатоповерхова забудова ( 6 

поверхів та вище) 
» - 9 072 / 4 - 

у тому числі поверхів:     

- 6-9 » - 9 072 / 4 - 

- 10 і вище » - - - 

Житлове будівництво за рахунок 

проведення реконструкції 

існуючої забудови 

тис. м2 - - - 

Установи та підприємства обслуговування 

Дошкільні навчальні заклади місць - - - 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 
учнів - - - 

Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок - - - 



 
 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 

15 років 

до 20 

років 

Поліклініки 
відв. у 

зміну 
- - - 

Спортивні зали для загального 

користування 

м2 пл. 

підлоги 
- - - 

Відкриті площинні споруди у 

житловому кварталі 

(мікрорайоні) 

га - 0,1125 - 

Приміщення для фізкультурно - 

оздоровчих занять у житловому 

кварталі (мікрорайоні) 

м2 заг. 

площі 
- - - 

Бібліотеки 
тис. од. 

збер. 
- - - 

Установи та підприємства 

обслуговування 
м2 пл. - 2 229 - 

Підприємства громадського 

харчування 
місць - - - 

Установи комунального 

обслуговування 

роб. 

місць 
- - - 

Оздоровчі установи місць - - - 

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт 

Протяжність вулично-дорожньої 

мережі, всього (існуюча, 

будівництво) 

у тому числі: 

км - 0,71 - 

- магістральні вулиці  

загальноміського значення 
» - - - 

- магістральні вулиці районного 

значення 
» - - - 

Кількість транспортних 

розв`язок у різних рівнях 
од. - - - 

Кількість підземних та 

надземних пішохідних переходів 
» - - - 

Щільність вулично-дорожньої 

мережі, всього: 

у тому числі: 

км/км2 
- 

 
- - 

Магістральної мережі  - - - 

Протяжність ліній наземного 

громадського транспорту (по 

осях вулиць) всього: 

у тому числі: 

 - - - 

- трамвай » - - - 



 
 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 

15 років 

до 20 

років 

- тролейбус » - - - 

- автобус » -- - - 

Щільність мережі наземного 

громадського транспорту (по 

осях вулиць) 

км/км2 - - - 

Гаражі для постійного 

зберігання легкових автомобілів 

маш.-

місць 
- 

180 

 
- 

Гаражі для тимчасового 

зберігання легкових автомобілів 
» - - - 

Відкриті автостоянки для 

постійного (тимчасового) 

зберігання легкових автомобілів 

маш.-

місць 
- 229 - 

Інженерне обладнання 

Водопостачання     

Водопостачання, всього 
тис 

м3/добу 
   

Каналізація     

Сумарний об’єм стічних вод »    

Електропостачання     

Споживання сумарне МВт    

У тому числі на комунально-

побутові послуги 
»    

Кількість квартир, що обладнані 

електроплитами 
од. - - - 

Газопостачання     

Витрати газу, всього млн.м3рік    

-у тому числі на комунально-

побутові послуги 
»    

Протяжність газових мереж 

(будівництво) 
км    

Теплопостачання     

Споживання сумарне Гкал/год    

Протяжність мереж 

(будівництво, перекладання) 
км    

Інженерна підготовка та благоустрій 



 
 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий 

стан 

Етап від 3 

років до 7 

років 

Етап від 

15 років 

до 20 

років 

Територія забудови, що потребує 

заходів з інженерної підготовки з 

різних причин 

га/%до 

тер. 
- 

1,7561/80,6 

 
 

Протяжність закритих 

водостоків 
км    

Охорона навколишнього середовища 

Санітарно-захисні зони, всього га 0,5 0,5  

У тому числі озеленені »    

Орієнтовна вартість будівництва (вказати в цінах якого року) 

Загальна вартість житлово-

цивільного будівництва 

У тому числі: 

Млн. грн.    

- житлове »    

- установи та підприємства 

обслуговування 
»    

Вулично-дорожня мережа та 

пасажирський транспорт 

У тому числі: 

»    

- вулично-дорожня мережа, 

всього 
»    

- автомобільні тунелі »    

- транспортні розв’язки в 

різних рівнях 
»    

- автостоянки і гаражі »    

Інженерне обладнання, всього 

у тому числі: 
»    

- водопостачання »    

- каналізація »    

- електропостачання »    

- зв’язок і сигналізація »    

 
 


