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ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОї(Піркл Сбітланп Василібна
^керівника організаци-ЬиконаЬця)

П/ркл СВ.
(ПІБ)

2020 р.

ПОГОДЖЕНО

(ПосаЗа кері^никр^рганізації-зомо&ника)

ЗаЬЗання

2020 р.

оригубання детального плану території по дул. Росбигібській міста Мукачеба

Ч.ч. Складоба завдання Зміст

1 Підстаба для проектудання

Рішення Мукачібськоі міської ради бід 31.10.2019р. 
№1558, п.7 „  Внести зміни б п.2 рішення бід 25.10.2018 
№1183 «Про коригубання детального плану території 
по бул. Росбигібській міста Мукачеба» ”

2 Замовник розроблення детального плану Упрабління комунальної бласності та архітектури 
биконобчого комітету Мукачібськоі міської ради

3 Розробник детального плану ФОП Піркл С.В.

4 Строк диконання детального плану ЗО робочих дніб з дня підписання угоди та надання бсіх 
бихідних даних

5 Кількість та зміст окремих етапіб диконання 
роботи Один етап, окремі етапи не бимагаються

6 Строк першого та розрахункодого етапіб 
проекту

3 роки

7 Мета розроблення детального плану

Уточнення планубальної організації і  
функціонального призначення, просторобо/ композиції і  
параметріб забудоби земельних ділянок з розміщенням 
на них індибідуальних житлобих будинкіб, торгобо- 
офісної будіблі, стоянки для легкобого 
абтотранспорту.

8 Графічні матеріали із  зазначенням масштабу

1. Схема розташубання території у  планубальній 
структурі населеного пункту, М 16000.

2. План існуючого бикористання території суміщений з 
опорним планом та схемою планубальних обмежень,
М 1.500.

3. Проектний план, суміщений із  планом чердоних ліній 
та схемою організації руху транспорту і  пішоходіб 
М 1600; Креслення поперечних профіліб булиць,
М 1:200.

4. Схема інженерної підготобки території та 
бертикального планубання, М 1600

5. Схема інженерних мереж, споруд і  бикористання 
підземного простору, М 1600

9 Склад текстодих матеріаліб Згідно ДБН Б. 1.1-%2012 «Склад та зміст детального 
плану території»

10 Перелік оснобних техніко-економічних 
покозникіб

1. Площа земельної ділянки
2. Площа забудоби
3. Площа мощення
4. Площа озеленення

11
Особлибі бимоги до забудоби, інженерного 
обладнання, організації транспорту, 
пішоходіб

Немає, Відпобідно до містобудібної документації



12
Вимоги до Використання геоінформаційних 
технологій при розроблені окремих розділіб 
схеми планування та їх  тиражування

Не Вимагається

13
Перелік Вихідних даних для розроблення 
детального плану, що надаються 
замовником, у  т.ч. топогеодезична осноба

1. Рішення „Про коригування детального плану 
території по Вул. РосВигіВській міста МукачеВа

2. Топогеодезичні матеріали масштабу ї. 500.

% Необхідність попереднього розгляду 
замовником детального плану

Не Вимагається. Розглянути перед поданням на 
громадські слухання

15 Вимоги щодо забезпечення держабних 
інтересів

Дотримання Вимог:
ДБН Б.2.2-12.2018 «Планування і  забудоба територій» 
та ДСП 173-96 «Санітарні пробила планування та 
забудоби населених пунктів»;
ДБН Б. 1.1-1Ф2012 «Склад та зміст детального 
плану території», Вирішення питань транспортного 
обслуговування; Впорядкування, озеленення та 
інженерної підготовки території; розроблення заходів 
щодо охорони і  поліпшення стану навколишнього 
середобища.

16 Вимоги з цивільної оборони (за окремим 
завданням)

Не Вимагається

17

Перелік додаткобих розділів та графічних 
матеріалів (із зазначенням масштабу), 
додаткові Вимоги до змісту окремих розділів 
чи графічних матеріалів (за наявності)

Не передбачаються

18
Перелік та кількість додаткобих примірників 
графічних та текстоВих матеріалів, форма 
їх  представлення

Кількість примірників згідно 
ДБН Б.1.1-К.2012 п. 7.6.

19 Формат представлення для матеріалів, які 
передаються на магнітних носіях Узгоджується із  замовником (jpg, pdf)

20
ОсноВні Вимоги до програмного забезпечення, 
В тому числі геоінформаційних систем та 
технологій

Не Вимагається

21 Додаткові Вимоги Врахувати Закон України «Про стратегічну екологічну 
оцінку»

Начальник Відділу містобудування та 

архітектури М укачівської міської ради, 

голодний архітектор міста Мукачедо

Іданобчик І. І.

Голодний архітектор проекту Фекете С. С.



УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

48 сесія 7-го скликання

РІШЕННЯ

25.10.2018 Мукачево № 1183

Про коригування детального плану території 
по вул.Росвигівській міста Мукачева

Розглянувши звернення гр.Катран Юлії Олександрівни власниці 
земельної ділянки по вул.Зелена,7А, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку господарських будівель і споруд, відповідно п.42 ч.1 ст.26, 
ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 16.11.2011 р. № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації», враховуючи пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №42 від 18.10.2018 р.; 23.10.2018 р.; 24.10.2018) постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, 
архітектури та транспорту (протокол №46 від 23.10.2018 р.), Мукачівська міська 
рада вирішила:

1. Надати дозвіл на коригування детального плану території по 
вул.Росвигівській міста Мукачева.

2. Визначити замовником розроблення детального плану по 
вул.Росвигівський виконавчий комітет Мукачівської міської ради.

3. Управлінню комунальної власності та архітектури виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради в установленому порядку:

3.1. Забезпечити оприлюднення розробленої містобудівної документації, 
зазначеної у п. 1 цього рішення;

3.2. Забезпечити врахування громадських інтересів під час розроблення 
містобудівної документації, зазначеної у п. 1 цього рішення.



4. Відділу інформаційно-аналітичних комплексів виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті 
Мукачівської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконувача 
обов'язків начальника управління комунальної власності та архітектури 
О.Лавренка та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального 
господарства, будівництва, архітектури та транспорту; постійну депутатську 
комісію з питань комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова А.Балога



УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

66 сесія 7-го скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

31.10.2019 Мукачево №1558

Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної
ділянки по вул.Садовій в м.Мукачево

З метою реалізації повноважень з комплексної забудови території 
населеного пункту, для раціонального використання земель під будівництво 
об'єктів громадського призначення, відповідно до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
16.11.2011 р. № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації», керуючись п.42 ч.І ст.26, ч.І ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №61 
від 28.10.2019 р., 29.10.2019 р., 30.10.2019 р.), постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та 
транспорту (протокол №64 від 29.10.2019 р.), Мукачівська міська рада 
вирішила:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної 
ділянки по вул.Садовій в м.Мукачево.

2. Визначити замовником розроблення детального плану території 
земельної ділянки по вул.Садовій в м.Мукачево Управління комунальної 
власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

3. Доручити управлінню комунальної власності та архітектури 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради укласти договір на розроблення 
містобудівної документації з ліцензованою організацією -розробником.

4. Фінансування робіт з розробки містобудівної документації здійснити в 
порядку, визначеному чинним законодавством України.

5. Відділу архітектури та містобудування управління комунальної 
власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
забезпечити:



- спільно з розробником складання та затвердження проекту завдання на 
розроблення детального плану території;

-надання вихідних даних на розроблення містобудівної документації;
-розгляд проектних матеріалів у порядку, визначеному чинним 

законодавством України;
-проведення процедури громадських слухань проектів детального 

планування для врахування громадських інтересів у відповідності до чинного 
законодавства України.

6. Погоджений детальний план територій відповідно до чинного 
законодавства подати на розгляд та затвердження до виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради.

7. Внести зміни в п.2 рішення 48 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 25.10.2018 № 1183 «Про коригування детального плану території 
по вул.Росвигівській міста Мукачева» та викласти його в наступній редакції: 
«Визначити замовником розроблення детального плану по вул.Росвигівський 
управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради.

Доручити управлінню комунальної власності та архітектури виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради укласти договір на розроблення 
містобудівної документації з ліцензованою організацією -розробником».

8. Внести зміни в п.2 та п.З рішення 52 сесії Мукачівської міської ради 7
го скликання від 27.12.2018 № 1284 «Про коригування проекту детального 
планування кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вул.Дулова 
Василя (урочище «Баняски»)» та викласти його в наступній редакції:

«2. Визначити замовником розроблення детального плану в районі вул. 
Дулова Василя управління комунальної власності та архітектури виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради.

3. Доручити управлінню комунальної власності та архітектури 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради укласти договір на розроблення 
містобудівної документації з ліцензованою організацією -розробником».

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради В.Будніка та постійну депутатську комісію з питань 
житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту; 
постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та земельних

А.Балога
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Коригування детального плану території 
по дул. Росдигідській міста Мукачедо

Том 1
Пояснююча записка  
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Фекєте С. С. 

Піркл С.

МцкачеЬа -  2020р.



Зміст.

1. Загальні Зані
1.1. Перелік матеріалів детального плану
2. Стислий опис прироЗних, соціально-економічних і містобуЗіВних умоЬ
3. Оцінка існуючої ситуації
3.1. Оцінка стану навколишнього сереЗоВища
3.2. Оцінка сучасного Використання території
3.3. Характеристика існуючої забуЗоВи
3.4. Характеристика об’ єкт ів  культурної спаЗщини т а  земель історико-культурного 

призначення
3.5. Оцінка існуючого інженерного облаЗнання території т а  транспортних мереж
3.6. Характеристика транспорту.
3.7. Оцінка озеленення т а  благоустрою території
3.8. Характеристика планувальних обмежень
4. РозпоЗіл території за функціональним Використанням т а  характеристика територій
5. Пропозиції щоЗо Встановлення режиму забуЗоВи територій переЗбачених Зля перспективної 

містобуЗіВної Зіяльності
5.1. ПереВажні, супутні і Зопустимі ВиЗи Використання територій, містобуЗіВні умоВи т а  

обмеження.
6. ОсноВні принципи плануВально-простороВої організації території
7. Система обслуговування працівників, розміщення основних об’ єкт ів  обслуговування
8. Вулично-Зорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і

пішохоЗіВ
9. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж т а  споруЗ
10. Інженерна піЗготоВка т а  інженерний захист території, Використання піЗземного простору
11. Комплексний благоустрій т а  озеленення території
12. Протипожежна безпека.
13. МістобуЗіВні захоЗи щоЗо поліпшення стану навколишнього сереЗоВища
14. ЗахоЗи щоЗо реалізації Зетального плану на етап ВіЗ 3 Зо 7 років
15. Перелік ВихіЗних Заних
16. Техніко-економічні показники 
Примітка



1. Загальні дані.

Коригу&ання детального плану території по Ьул. РосВигіВській міста МукачеВа, Виконано на 

замовлення управління комунальної Власності т а  архітектури Мукачівської міської ради згідно рішення 

Мукачівської міської ради Від 31.10.2019р.№1558, п.7 “ Внести зміни В п.2 рішення Від 25.10.2018р. №1183 

“ Про коригування детального плану території по Вул. РосВигіВській м іста МукачеВа”  т а  завдання на 

проектування.

Проект детального планування території розроблено у Відповідності до Вимог Законів України т а  

Вимог містобудівних, санітарно-гігієнічних, екологічних, Водоохоронних т а  інших норм і праВил:

-  Закон України „Про регулювання містобудівної діяльності” ;

-  Закон України „Про осноВи містобудування” ;

-  Закон України „Про охорону навколишнього природного середоВища”

-  ДержаВних санітарних праВил планування т а  забудоВи населених пунктіВ;

-  Земельний кодекс України;

-  ДБН Б.1.1-14:2012 „Склад т а  зм іст детального плану території” ;

-  ДБН Б.2.2-12:2019 „Планування і забудоВа територій” ;

-  ДБН Б.2.2-5:2011 „Благоустрій територій” .

Мета розроблення детального плану -  уточнення планувальної організації і функціонального 

призначення, просторової композиції і параметрів забудоВи частини Вулиці РосВигіВської з розміщенням 

на ній земельних ділянок:

-  для будіВництВа і обслуговування житлоВого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка);

-  для будіВництВа т а  обслуговування будівель торгівлі.

Геодезичною осноВою для розробки проекту містобудівної документації Взяте оноВлене 

топографо-геодезичне знімання, Виконане В 2020 році.

1.1. Перелік матеріалів детального плану.

Проектну документацію розроблено у складі:

1. Том I -  пояснювальна записка.

2. Том II -  графічні матеріали:

1) Схема розташування території у планувальній стр уктур і населеного пункту, М 1:10000.

2) План існуючого Використання території суміщений з опорним планом, М 1:1000.
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3) Схема плануЬальних обмежень, М 1:1000.

4) Проектний план, суміщений із планом черЬоних ліній т а  схемою організації руху 

транспорту і пішохобіЬ М 1:1000;

5) Схема інженерної пібготоЬки території т а  Вертикального планування, М 1:1000

6) Схема інженерних мереж, споруб і Використання пібземного простору, М 1:1000

2. Стислий опис приробних, соціально-економічних і містобубіЬних умоЬ.

Місто МукачеЬо розташоване Ь центральній частині Закарпатської області України т а  за сЬоїм 

економічним потенціалом т а  кількістю населення займає бруге місце Ь області після її 

адміністративного центру —  м. Ужгороба.

МукачеЬо є містом обласного значення Закарпатської області, центр Мукачівської міської громаби 

т а  Мукачівського району. Розміщене на Ьібстані 42 км Ьіб обласного центру м. Ужгороб т а  

абміністратиЬним центром обнойменного МукачіЬського району. Місто розташоЬане на сти ку  ЬіброгіЬ 

вулканічних Карпат і Закарпатської низоЬини, займає босить Ьелику, щільно забубоЬану територію 

ЬзбоЬж річки Латориця.

Річка Латориця білить МукачеЬо на праЬобережну (центральну) і лівобережну частини

ЗаЬбяки ЬиняткоЬо Ьигібному топографічному і геополітичному місце розташуванню (за 40-50 км 

Ьіб корбоніЬ з Угорською і Словацькою Республіками, і ЬібпоЬібно 90-100 км Ьіб корбоніЬ з Румунією і 

Польщею), МукачеЬо є транспортним Ьузлом міжнаробних магістралей. Місто перетинають залізничні 

магістралі: МоскЬа-КиїЬ-Бубапешт-Белграб-Рим і (МоскЬа-КиїЬ-БратислаЬа-Прага-Вібень) т а  

аЬтомобільні траси Е50, Е58, Е81 т а  Е471: КиїЬ-Бубапешт-Вібень і КиїЬ-Прага.

Значна частина житлоЬих бубіЬель є на лівобережній частині річки. Т ут  прохобить залізнична 

лінія т а  на піЬбенно-схібному боці —  промислоЬа зона. МукачеЬо є «секстаполісом», що означає —  

шість міст. Це колишні поселення РосЬигоЬа (угор. Oгoszveg)[16], Пібмонастиря, Паланку, Пібзамку, 

Пібгоробу т а  самого МукачеЬа.

Навколишні гори —  Галіш, ЛоЬачка, ЧерЬона, Чернеча, Сороча, ПопоЬа, ПаЬлоЬа і Велика..

Клімат

МукачеЬо має помірний клімат. Найтепліший місяць —  липень з серебньою температурою 20,0 °С 

(68 °F). Найхолобніший місяць —  січень, з серебньою температурою -1,5 °С (27,1 °F)

Населення

Чисельність населення міста, за баними на 1 грубня 2015 року, станоЬить 85 603 постійних 

жителіЬ, наяЬне населення —  86 257 осіб.
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Більшість населення у Мукачеві —  українці (77,1 %), також  мешкають росіяни (9,0 %), угорці (8,5 

%), німці (1,9 %), цигани (1,4 %) і євреї (0,4 %)

Економіка т а  зайнятість

Осно&ні галузі —  Виробництв меблів, спортивного спорябження, Виробництво електроенергії, 

Виробництво електричного т а  електронного устаткування (заВоЗ «Флекстронікс»), сільське 

господарство т а  харчова промисловість. За Заними Евростату, в 2016-му Україна забезпечила Зо 50 

%  потреб Евросоюзу в лижах, поставивши туЗи 731,4 тисячі оЗиниць, залишивши позаЗу Китай (420,6 

тисячі). На спільному Австро-Українському піЗприсмстві (Fischeг-МукачеВо) зайнято 1 200 українських 

робочих, забезпечуючи четверту частину світового ринку, випускаючи по 3,5 тисячі пари лиж т а  

ключок щоЗня.

3. Оцінка існуючої ситуації.

Територія охоплена Зетальним планом, розташована в півЗенно-захіЗній частині м іста Мукачево 

т а  обмежена вулицею Росвигівська т а  кварталом житлової забуЗови вул. Зелена.

ЗгіЗно генерального плану м. Мукачево територія проектування розміщена в межах саЗибної 

житлової забуЗови.

Проектована територія межус:

•  з півночі -  землі загального користування (вул. Росвигівська); багатоквартирна житлова 

забуЗова т а  землі комерції,

•  захоЗу, схоЗу т а  півЗня -  Зілянки приватної власності цільове призначення яких Зля 

буЗівництва і обслуговування житлового буЗинку, госпоЗарських буЗівель і споруЗ (присаЗибна 

Зілянка);

3.1. Оцінка стану навколишнього сереЗовища.

Сучасний стан навколишнього прироЗного сереЗовища характеризується як віЗносно Зобрий та  

стабільний. Незважаючи на ряЗ негативних факторів, в цілому, стан Зовкілля на території області мас 

тенЗенцію Зо покращення.

Висновок базується на ЗоповіЗі Департаменту екології т а  прироЗних ресурсів Закарпатської ОДА, 

т а  натурних спостережень.

Територія проектування знахоЗиться по вул. Росвигівська, в межах сформованої інженерної т а  

транспортної інфраструктури.

В цілому стан навколишнього сереЗовища території проектування можна характеризувати як 

Зобрий.
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3.2. Оцінка сучасного Використання території.

Земельні Зілянки щоЗо яких зЗійснюсться детальне планування, перебувають у приватній 

Власності.

За цільоВим призначенням -  02.01 Для буЗіВництВа і обслуговування житлоВого буЗинку, 

господарських буЗіВель і споруЗ (присаЗибна Зілянка).

3.3. Характеристика існуючої забуЗоВи.

Станом на Заний час Зеякі Зілянки Вже розЗілені з урахуванням «Детального плану території

по Вул. РосВигіВській м іста МукачеВа»

На суміжних Зілянках з розгляЗуВаною територією, наяВна інЗиВіЗуальна малопоВерхоВа забуЗоВа 

саЗибного типу.

Стан навколишньої забуЗоВи можна характеризувати як Зобрий.

3.4. Характеристика об’ єкт ів  культурної спаЗщини т а  земель історико-культурного 

призначення.

Об’ єкти  культурної спаЗщини т а  землі історико-культурного призначення на території земельної 

Зілянки щоЗо якої зЗійснюється Зетальне планування, т а  на суміжних Зілянках -  ВіЗсутні.

3.5. Оцінка існуючого інженерного облаЗнання території.

В районі розроблення ДПТ по Вул. РосВигіВська прохоЗить ряЗ інженерних мереж, а саме: мережі 

ВоЗопостачання, газопроВоЗу, повітряна лінія електропереЗач 0,4 кВ, повітряна т а  піЗземна лінія 

зВ’ язку.

3.6. Характеристика транспорту.

Транспортний Зоступ Зо проектованої території зЗійснюється з Вулиць міста МукачеВо.

3.7. Оцінка озеленення т а  благоустрою території.

На Заний час розгляЗуВана територія ДПТ знахоЗиться В заЗоВільному стані, з благоустрою 

території частково збереглося граВійне мощення проїзЗу.

На існуючих земельних Зілянках наяВні фруктоВі ЗереВа, сереЗ яких ВіЗсутні цінні зелені 

насаЗження, осноВну масу ЗереВ склаЗають яблуня, слиВа т а  груша, а також  наяВний ВинограЗник. 

Отже можна сказати що Зана земельна Зілянка є Зостатньо озеленена.
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Територія моє спокійний рельєф з невеликим ухилом В пі&йенно-зохійному напрямку.

Територія проектування потребує поЬного благоустрою.

3.8. Характеристико планувальних обмежень.

В межах детального плану Встановлені та к і планувальні обмеження: черВоні лінії Вулиці, охоронна 

зона газопровоЗу, зона охорони ПЛ 0,4 кВ т а  лінії зв ’ язку, див. «План існуючого використання території 

суміщений з схемою планувальних обмежень» (лист № 3).

Планувальні обмеження відносно санітарно-захисних зон об'єктів, які є джерелами 

підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, 

іонізуючих випромінювань тощо, зони санітарної охорони від підземних т а  відкритих джерел 

водопостачання, водозабірних т а  водоочисних споруд, водоводів, зони охорони пам'яток 

культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні 

захисні смуги, водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, 

гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв'язку, електропередачі, об 'єктів транспорту тощо), 

зони особливого режиму використання земель навколо військових об 'єктів Збройних Сил України 

т а  інших військових формувань, в прикордонній смузі -  в межах проведення проектних робіт -  

відсутні.

Основними планувальними обмеженнями розглядуваної території є наявність охоронної зони 

інженерних мереж, нормативні розриви до існуючої забудови дотримані.

4. РозпоОіл території за функціональним використанням т а  характеристика територій.

Основні функціональні зони проектованої території:

-  Зона садибної забудови;

-  Зони комерційної забудови;

-  Зона загального користування (вулиця росвигівська).

5. Пропозиції щобо встановлення режиму забудови територій передбачених Зля перспективної 

містобудівної діяльності.

При розробленні проекту враховано:

-  побажання замовника;

-  місце розташування проектованої території;

-  планувальні обмеження;

-  існуюча інженерно-транспортна інфраструктура.
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Проектом Зетольного плонуВоння пропонується но розгляЗ ВиконоВчого ком ітету  Мукачівської 

міської роЗи розглянути питоння згіЗно чинного зоконоЗоВстВо України щоЗо можли&ості розЗілення 

існуючих земельних Зілянок поз. 1, 2, 3, 5, 6, 7, т о  переЗоння їх у Ьлосність Влосником існуючих 

земельних Зілянок чи членом їх сімей В устоноВленому зоконом поряЗку.

ВиЗілення у Влосність чи переЗочу В користуВоння Зілянки поз. 9 площею 0,0323 го, із земель 

комунольної Влосності МукочіВської громоЗи, В устоноВленому зоконом поряЗку.

ЗобуЗоВу рекоменЗується зЗійснюВоти з Зо тримоння протипожежних, соніторних норм ВіЗпоВіЗно 

Зо зоклоЗених проектних рішень Зоного проекту.

Інших ВиЗіВ Використоння не переЗбочоється.

5.1. ПереВожні, супутні і Зопустимі ВиЗи Використоння територій, містобуЗіВні умоВи т о  

обмеження.

МістобуЗіВні умоВи т о  обмеження:

1. Гронично Зопустимо Висото буЗіВель -  10 м.

2. ВіЗсоток зобуЗоВи земельної Зілянки поз.9 -  50 %

3. ВіЗстоні ВіЗ об'єкто, який проектується, Зо меж черВоних ліній Вул. РосВигіВсько:

•  ІнЗиВіЗуольно житлоВо зобуЗоВо -  6,00 м;

•  ТоргоВо-офісно зобуЗоВо -  по черВоній лінії (без ВіЗступу ВіЗ черВоної лінії).

4. ПлонуВольні обмеження (зони охорони пом'яток культурної споЗщини, зони охоронюВоного

лонЗшофту, межі історичних ореоліВ, прибережні зохисні смуги, соніторно-зохисні т о  

інші охоронюВоні зони -  ВіЗсутні.

5. Мінімольно Зопустимі ВіЗстоні ВіЗ об'єктіВ, які проектуються, Зо існуючих буЗинкіВ т о  споруЗ

-  8 м.

6. ОхоронюВоні, соніторні зони інженерних комунікоцій (по обиЗВі сторони ВіЗ мережі):

- ЛЕП 0,4 кВ т о  мереж електрозВ’ язку -  2,0 м;

- ГозопроВоЗу низького тиску  -  2,0 м; сереЗнього тиску  -  4,0 м;

- ВоЗопроВоЗу -  5,0 м;

- Конолізоції -  3,0 м.

7. Вимоги щоЗо блогоустрою (В тому числі щоЗо ВіЗноВлення блогоустрою) -  Виконоти

комплексний блогоустрій території.

8. Зобезпечення умоВ тронспортно-пішохіЗного зВ'язку -  ВлоштуВоти мощення території.

9. Вимоги щоЗо зобезпечення необхіЗною кількістю місць зберігоння оВтотронспорту -  не

Вимогоється
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10. Вимоги щоЗо охорони культурної споЗщини -  ВіЗсутні

ЗгіЗно ЗержоВних буЗіВельних норм, ЗержоВних соніторних проВил, місце&их проЬил зобуЗоЬи, 

проектоВоного інженерного зобезпечення, Зетольним плоном території ЬстоноЬлені 

ноступні супутні ЬиЗи Використоння території т о  обмеження при проектуВонні зобуЗоВи:

- Допускоеться розміщення но Зілянці мойЗончико Зля зберігоння особистого легкоВого 

оВтотронспорту проціВникіВ, зо умоВи Зотримоння соніторних і протипожежних норм, згіЗно

ДБН Б.2.2-12:2019.

- ОсноВні Вимоги т о  рекоменЗоції Зо окремих конструкцій буЗинку т о  мотеріоліВ: згіЗно Вимог 

ДБН т о  інших нормотиВно-проВоВих октіВ.

6. ОсноВні принципи плонуВольно-простороВої оргонізоції території.

Проектне рішення Зетольного плону території бозоВоне но:
- ВрохуВонні існуючого рельєфу місцеВості;
- ВрохуВонні існуючої мережі Зоріг і проїзЗіВ т о  існуючої зобуЗоВи;
- ВрохуВонні існуючих плонуВольних обмежень;
- побожоннях т о  Вимогох зомоВнико, Визночених у зоВЗонні но проектуВоння т о  у хоЗі 

робочих нороЗ піЗ чос роботи но проектом;

7. Системо обслугоВуВоння проціВникіВ, розміщення осноВних об’ єктіВ обслугоВуВоння.

Соніторно-побутоВе обслугоВуВоння проціВникіВ -  згіЗно з Вимогоми чинного зоконоЗоВстВо, 

Зля чого переЗбочоеться стВорення ВіЗпоВіЗних приміщень В зопроектоВоних буЗіВлях.

8. Вулично-Зорожня мережо, тронспортне обслугоВуВоння, оргонізоція руху тронспорту і 

пішохоЗіВ.

В проекті Зетольного плонуВоння території збережено Вся існуючо плонуВольно с ітко  Вулиць 

т о  проїзЗіВ яко переЗбочено генерольним плоном м. МукочеВо.

ПіЗ’їзЗ Зо Зілянки проектуВоння зЗійснюеться по Вулицям носеленого пункту, Зоступ Зо 

проектоВоної території зобезпечений з усіх чотирьох сторін.

Но територію переЗбочено осноВний зоїзЗ з Вул. РосВигіВсько.

Токож проектом переЗбочено с ітко  тротуоріВ т о  пішохіЗних Зоріжок. Типи покриття  

проектоВоного мощення проїзЗу, мойЗончикіВ, тротуоріВ т о  Зоріжок переЗбочено з Зотримонням Зіючих 

норм, ВихоЗячи з експлуотоційної Зоцільності, рекоменЗується зостосуВоння осфольтобетонного 

покриття  обо мощення бетонними мозоїчними фігурними елементом (ФЕМ).

До Всіх буЗіВель т о  споруЗ зобезпечуеться Вільний піЗ’їзЗ т о  Зоступ.
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Покриття но території комплексу поВинне бути ріВним, не мати бефектіб т о  зобезпечуВоти 

Вільний т о  безперешкобний проїзд оВтотронспорту т о  прохід пішоходів.

Зупинки громобського тронспорту розтошоВоні В межох 10-15 хВ. пішої доступності Віб боного 

об’ єкту , що не переВищує нормотиВного родіусу пішої доступності зо держоВними нормоми.

9. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж т а  споруд.

Для забезпечення роботи т а  функціонування об’ є кту  запропоновано наступні Види інженерного 
забезпечення:

- Водопостачання -  центральне Від міської мережі;
- Каналізація -  до міської мережі каналізації;
- Електропостачання -  Від існуючої лінії ПЛ 0,4 кВ, електропостачання м. МукачеВо, 

Вул. РосВигіВська;
- Газопостачання -  міська мережа газопостачання;
- Система Видалення побутоВих ВідходіВ -  ВлаштуВання закритого огородженого майданчику 

під контейнери для см іття  з регулярним їх ВиВезенням;
- Опалення т а  гаряче Водопостачання -  індиВідуальне.

Підключення т а  прокладання інженерних мереж проВодиться згідно проектно кошторисної 

документації попередньо отримаВши техумоВи т а  інші дозВільні документи Від експлуатуючих служб 

даних мереж.

10. Інженерно підготоВко т о  інженерний зохист території, Використоння підземного простору.

Проектом передбочоється моксимольне збереження існуючого рельєфу, ґрунтоВого покриВу то  

існуючих зелених носоджень. Но ноступних стодіях проектуВоння, В т . ч. і стодії РП проектуВоння 

поВинне Вестися з Викононням мінімольного обсягу земельних робіт з урохуВонням Використоння но 

будіВельному мойдончику ґрунтіВ, що Витискоються.

ВідВедення дощоВих оподіВ з проектоВоних територій передбочено Відкритим (через лотки, 

кюВети, коноВи) т о  зокритим Шощеприймольні гроти  т о  лотки системи злиВоВої конолізоції) 

способоми.

Проектні поперечні т о  поздоВжні ухили проїздіВ, мойдончикіВ, тротуоріВ т о  доріжок прийняти 

ВідпоВідно до чинних нормотиВних документіВ.

11. Комплексний благоустрій т а  озеленення території.

Благоустрій території буде проВодитись В ході проВеденням осноВних будіВельних робіт.

В ході робіт з благоустрою території необхідно Виконати роботи по ВлаштуВанні ноВого мощення, 

облаштуВанню зелених зон, огородженню ділянки, Висадкою дереВ т а  кущіВ, ВлаштуВання системи

нічного осВітлення території т а  інші роботи для нормального функціонуВання території. Всі рішення
9



щоЗо благоустрою території по&инні &іЗпо&іЗати ДБН Б.2.2-12:2019 „Планування і забуЗо&а територій” , 

ДБН В.2.2-4:2018 „БуЗинки і споруЗи. ЗаклаЗи дошкільної ос&іти”  т а  іншим нормати&ним 

документам.

Особли&а у&ага по&инна приЗілятись захоЗам по озелененню. Озеленення території переЗбачено 

газонами з тра&, клумби з кЬітіЬ, озеленення кущами т а  Зере&ами.

12. Протипожежна безпека.

Вимоги пожежної безпеки Зо території.

Територія по&инна постійно утриму&атися & чистоті, систематично очищатися ЬіЗ см іття  т а  

опалого листя.

Доступ Зо пожежного ін&ентарю, облаЗнання т а  засобів пожежогасіння мас бути за&жЗи Вільними, 

узимку очищатися &іЗ снігу.

Зо&нішнс ос&ітлення по&инне забезпечу&ати ш&иЗке знахоЗження пожежного ін&ентарю.

Е&акуаційні шляхи із приміщення операторської т а  буЗі&лі з обслуго&у&ання а&томобіліВ по&инні 

утриму&атися &ільними, нічим не захаращу&атися.

Блиска&ко-захист -  Зля захисту &іЗ прямих уЗарі& блиска&ки буЗі&ель т а  споруЗ струмопро&оЗи 

&іЗ метале&их опор прокласти Зо контуру заземлення.

Захист &іЗ статичної напруги. Для зн я ття  статичного  потенціалу з а&томашини її корпус 

належить присЗнати Зо спеціального заземлю&ача за Зопомогою тросу.

Засоби пожежогасіння.

ЗгіЗно пра&ил пожежної безпеки & Україні, буЗі&лі, споруЗи, приміщення, технологічні устано&ки 

по&инні бути забезпечені Зо початку їх експлуатації (та  на стаЗії буЗі&ницт&а] пер&инними засобами 

пожежогасіння: &огнегасниками, ящиками з піском, бочками з &оЗою, покри&алами з негорючого 

теплоізоляційного полотна, грубо&о&няної тканини, по&сті, пожежними &іЗрами, со&ко&ими лопатами, 

пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо], які &икористо&уються Зля локалізації і 

лік&іЗації пожеж у їх початко&ої стаЗії роз&итку.

Вимога стосусться  буЗь яких буЗі&ель, споруЗ т а  приміщень, облаЗнаних буЗь якими типами 

устано&ок пожежогасіння, пож. сигналізації або &нутрішніми пожежними кранами.

ВиЗ т а  необхіЗну кількість засобі& пожежогасіння &изначасться за ЗоЗатком №3 " РекоменЗації 

щоЗо оснащення об'скті& пер&инними засобами пожежогасіння " Зо " Пра&ил пожежної безпеки & Україні

ЗгіЗно Заного ЗоЗатку сліЗ переЗбачити по оЗному &огнегаснику з &еличиною заряЗу 3 к г  і більше:

-  на 20 м2 площі піЗлоги & таких приміщеннях: офісні приміщення з ПЕОМ, комори, інші технічні 

приміщення;
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-  на 200 м2 площі поВерху (але не менш ніж 2 шт. на поВерх].

Війстань ВіЗ можлиВого осереЗку пожежі Зо місця розташуВання Вогнегасника Зля громадських 

будівель т а  споруЗ не поВинна переВищуВати 20 м.

Переносні Вогнегасники поВинні розміщуВатися шляхом:

-  наВішуВання на Вертикальні конструкції на Висоті не більше 1,5 м ВіЗ ріВня піЗлоги Зо нижнього 

торця Вогнегасника і на ВіЗстані ВіЗ ЗВерей, Зостатній Зля їх поВного ВіЗчинення;

-  ВстаноВлення В пожежній шафі поруч з пожежними кранами, у спеціальні тумби або на пожежні 

щити (стенЗи).

НаВішуВання ВогнегасникіВ на кронштейни, розміщення їх у тумбах або пожежних шафах поВинні 

забезпечуВати можлиВість прочитання маркуВальних написіВ на корпусі.

Технічне обслугоВуВання ВогнегасникіВ поВинне зЗійснюВатися у ВіЗпоВіЗності з паспортами 

заВоЗіВ-ВиготоВлюВачіВ.

Вогнегасники поВинні бути сертифікоВані на території України т а  мати: інВентарні номери т а  
пломби на пристроях ручного пуску.

Проектом переЗбачається ВлаштуВання на території заклаЗу пожежних гіЗрантіВ т а  
протипожежних щитіВ, які поВинні бути укомплектоВані перВинними засобами пожежогасіння, 
переЗбаченими праВилами пожежної безпеки.

ПерВинні засоби пожежогасіння піЗлягають періоЗичному обслугоВуВанню, яке Включає такі 
операції:

• очищення ВіЗ пилу, бруЗу т а  сліЗіВ корозії;
• ВіЗноВлення пофарбуВання.
Доступ Зо пожежного інВентарю, облаЗнання т а  засобіВ пожежогасіння має бути заВжЗи Вільними.
ЕВакуаційні шляхи із приміщень поВинні утримуВатися Вільними, нічим не захаращуВатися.

13. МістобуЗіВні захоЗи щоЗо поліпшення стану наВколишнього сереЗоВища.

З метою збереження т а  покращення стану наВколишнього сереЗоВища Зокументацією 
переЗбачається ряЗ плануВальних т а  інженерних захоЗіВ, Зо яких ВіЗносяться:

1. ЗахоЗи, що ВплиВають на Всі компоненти сереЗоВища і В цілому покращують
санітарно-гігієнічні умоВи:
-  проВеЗення забуЗоВи згіЗно з наміченим містобуЗіВною Зокументацією функціональним 

зонуВанням;
-  інженерна піЗготоВка території т а  Вертикальне плануВання, благоустрій, озеленення, 

ВлаштуВання покращеного покриття  проїзЗіВ;
2. ЗахоЗи, що покращують стан поВітряного басейну:
-  ВпоряЗкуВання зелених насаЗжень;
3. ЗахоЗи, що покращують стан ВоЗного басейну:
-  інженерний благоустрій;
-  санітарне очищення -  облаштуВання майЗанчикіВ контейнеріВ Зля збирання ВіЗхоЗіВ;
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Нормати&ні розриВи ВІЗ мойЗончикІВ з контейнерами Зля см іття  (20 м) Зо існуючих т о  
проектованих житлоВих т о  громаЗських буЗинкІВ дотримуються.

14. ЗохоЗи щоЗо реалізації Зетольного плану но етап ВІЗ 3 Зо 7 років.

Реалізація ДПТ полягає буЗІВництВІ ІнЗиВІЗуальних житлоВих буЗІВель поз. 1-8, торгоВо-офісної 
буЗІВлІ поз. 9 т о  благоустрою території.

БуЗІВництВо переЗбочено зо рахунок коштІВ ВлосникІВ земельних Зілянок, благоустрій території 
загального користуВання Вулиці зо рахунок міської громаЗи.

РозрахункоВий термін реалізації ДПТ -  Зо 5 рокІВ. ЧергоВІсть реалізації ДПТ -  1 черго. 
МукачІВська місько раЗа т о  її ВиконоВчий орган В межах поВноВожень, Визначених законом 

забезпечує, органІзоВує т о  Вирішує низку питань щоЗо реалізації пректу Зетольного плонуВоння:
-  оприлюЗнення Зетольного плану території, пояснюВальної записки, ЗВІту про стратегічну 

екологічну оцінку но сВоєму офіційному Веб-сойті, о також  Вільний Зоступ Зо тако ї інформації 
громаЗськостІ;

-  реєстрацію, розгляЗ т о  ВрахуВання пропозицій громаЗськостІ Зо проекту мІстобуЗІВної 
Зокументоції;

-  проВеЗення громаЗських слухань щоЗо проекту;
-  узгоЗження спірних питань між громаЗськІстю і замоВниками через погоЗжуВольну комісію;
-  оприлюЗнення результатІВ розгляЗу пропозицій громоЗськостІ Зо проекту.
-  го тує  ВихІЗнІ Зоні Зля розроблення плонІВ земельно-госпоЗорського устрою території т о  

іншої землеВпоряЗної Зокументоції;
-  Вирішує питання щоЗо упоряЗкуВоння території;
-  Вирішує питання Вибору, Вилучення (Викупу), наЗання у Власність чи В користуВання земельної 

Зілянки;
-  організує проВеЗення грошоВої оцінки земель;
-  організує роботу з проВеЗення оцінки ВплиВу Зіяльності пІЗприємстВ, устаноВ т о  організацій 

незалежно ВІЗ форм Власності но стан ЗоВкІлля т о  Визначає шляхи т о  засоби зменшення 
цього ВплиВу;

-  ВстаноВлює режим Використання земель, переЗбочених Зля мІстобуЗІВних потреб;
-  органІзоВує роботу по Винесенню меж земельної Зілянки но мІсцеВостІ;
-  органІзоВує проВеЗення робіт з інженерної пІЗготоВки території т о  інженерного забезпечення 

проектоВаної Зілянки.

15. Перелік ВихіЗних Заних.

-  Рішення МукачІВської міської роЗи ВІЗ 31.10.2019р.№1558, п.7 “ Внести зміни В п.2 рішення ВІЗ 
25.10.2018р. №1183 “ Про коригуВання Зетольного плану території по Вул.РосВигІВськІй 
місто МукачеВо” ;

-  зоВЗоння но розроблення Зетольного плану території;
-  топозйомко масштабу 1:1000, Виконано В 2020 р.

При розробленні ДПТ ВрахоВано:
-  генеральний план м. МукачеВо, Виконаний ЗержаВним пІЗприємстВом Український ЗержаВний 

ноукоВо-ЗосліЗний ін с т и т у т  проектуВоння міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя;
-  план зонуВання м. МукачеВо, Виконаний ЗержаВним пІЗприємстВом Український ЗержаВний 

ноукоВо-ЗосліЗний ін с т и т у т  проектуВоння міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя;
-  матеріали Електронної каЗастроВої корти Держкомзему України.
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16. Техніко-економічні показники.

НазВа показників
ОЗиниця
Виміру

Значення показникіВ

Існуючий с та н
РозрахункоВий

періоЗ

Територія
Територія В межах пр о е кту  

у том у числі:
га 2,640 2,640

- Зілянки житлоВої забуЗоВи га 1,495 1,495

- Зілянки комерції га 0,191 0,223
- Вулиці т а  Зороги га 0,559 0,559

- інші те р и то р ії га 0,395 0,363

П л о щ а /к іл ь к ість  Зілянок Зля 
інЗиВіЗуальної житлоВої забуЗоВи

ш т 19 25 ( 6 ноВих)

Вулично-Зорожня мережа
П р отя ж н ість  Вулично-Зорожньої мережі км 0,335 0,335

- Щ ільність Вулично-Зорожньої мережі к м /к м 2 12,69 12,69

В іЗкриті а В то сто я н ки  Зля тим часоВого 
зберігання легкоВих аВтомобіліВ

м аш -
місць

- 22

Інженерне облаЗнання
- Водопост ачання

-  ВоЗопостачання, Всього
м3/

Зобу
12,57 18,52

Канал ізац ія

-  Сумарний об’ єм с т ічн и х  ВоЗ
м3/

Зобу
12,57 18,52

- Елект ропост ачання

-  Загальна потреба Зля 
З и спетчерсько го  п у н кт у

к В т 152 224

- Газопост ачання

-  Сумарне спожиВання
тис . 

нм3/р ік .
176,7 232,5

Примітка: Показники уточняються робочою проектно-кошторисною документацією.
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П рим ітка :

ЗгіЗно Закону України «Про регулювання містобуЗіВної діяльності» (с т а т т я  19) на піЗстаВі 

т а  з урахуванням положень затВерЗженого детального плану території може розроблятись проект 

землеустрою щоЗо ВпоряЗкуВання цієї території Зля містобуЗіВних потреб, який після його 

затВерЗження стає неВіЗ’ ємною частиною Зетального плану території. Даний проект землеустрою 

розробляється згіЗно окремої угоЗи ліцензованою землеВпоряЗною організацією.

ЗгіЗно Закону України «Про регулювання містобуЗіВної Зіяльності» Детальний план території 

піЗлягає розгляЗу на громаЗських слуханнях. ПоряЗок провеЗення громаЗських слухань визначено 

постановою Кабінету Міністрів України.

Врахувати положення Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Загальна Зоступність матеріалів Зетального плану території забезпечується, шляхом його 

розміщення на Веб-сайті органу місцевого самоВряЗуВання, у місцевих ЗрукоВаних засобах масоВої 

інформації, а також  у загальноЗоступному місці у приміщенні тако го  органу, крім частини, що 

належить Зо інформації з обмеженим Зоступом ВіЗпоВіЗно Зо законоЗаВстВа. В матеріалах Заного 

ДПТ зазначена інформація ВіЗсутня.

Виконавчий орган селищної, селищної, міської раЗи забезпечує оприлюЗнення Зетального плану 

території протягом 10 ЗніВ з Зня його затВерЗження. Детальний план території розгляЗається і 

затВерЗжується Виконавчим органом селищної, селищної, міської раЗи протягом 30 ЗніВ з Зня 

його поЗання.

Детальний план затВерЗжується у Встановленому поряЗку і служить піЗстаВою Зля розробки 

проектної Зокументації на буЗіВництВо об 'єкту т а  ВіЗВеЗення земельних Зілянок у Власність чи 

користування (оренЗа).
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