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характеристика земель та інженерних  
комунікацій;

технічні умови і завдання замовника щодо 
розм іщ ення даного об'єкту.

14
Необхідність попереднього розгляду 

замовником детального плану вимагається

15 Вимоги щодо забезпечення державних 
інтересів

Забезпечити функц іональне зонування території, з 
установленням червоних л ін ій  вулиць, проїздів, 
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Начальник відділу архітектури та містобудування 
управління комунальної власності та архітектури
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1. Перелік матеріалів детального плану.

Детальний план території' для дудідництВа сміттєспалювального заВоду по Вул. КрилоВа ІВана В 

м. МукачеВо, Закарпатської' області, розроблений на замоВлення ВиконаВчого комітету МукачіВської' 

міської'ради згідно рішення МукачіВської' міської'ради №1973 Від 23.07.2020 року.

Проект розроблено у ВідпоВідності до Вимог: Закону України „Про осноВи містодудуВання"", „Про 

регулюВання містодудіВної' діяльності", „ДержаВних санітарних праВил задудоВи населених пунктіВ"", 

держаВних дудіВельних норм ДБН Б.1.1-142012 „Склад та зміст детального плану території",

ДБН Б.2.2-12:2019 „ ПлануВання і задудоВа територій"",, ДБН В.2.2-3:2018 Заклади осВіти. Будинки та  

споруди, на осноВі таких матеріаліВ:

- Рішення МукачіВської' міської' ради №1973 Від 23.07.2020р. „Про розродлення детального 

плану території' по Вул. КрилоВа ІВана В місті МукачеВо”

- заВдання на розродлення детального плану території;

- геодезичне знімання, М 1:1000, Виконане В 2020р.

Мета розродлення детального плану дудіВництВо сміттсспалюВального заВоду по Вул. 

КрилоВа ІВана В м. МукачеВо, Закарпатської' одласті.

Проектну документацію розродлено у складі:

1. Том I - пояснюВальна записка.

2. Том II - графічні матеріали:

- „Схема розташуВання території' у плануВальній структурі населеного пункту”

- „План існуючого Використання території суміщений з опорним планом та схемою 

плануВальних одмежень" (ВідпоВідно до ДБН Б.1.1-142012 пункти 5.1.3 та 5.1.4);

- „Проектний план, суміщений із планом черВоних ліній та схемою організації' руху транспорту 

і пішоходіВ"".

2. Стислий опис природних, соціально-економічних і  містодудіВних умоВ.

МукачеВо (угор. МипкасБ) — місто одласного значення В Закарпатській одласті України, 

адміністратиВний центр МукачіВського району. Один із центріВ Ужгородсько-МукачіВської 

агломерації, ВажлиВий промислоВий та культурний центр. Місто розташоВане В центральній частині 

Закарпатської' одласті України та за сВоїм економічним потенціалом та кількістю населення займає 

друге місце В одласті після її' адміністратиВного центру — м. Ужгорода.

МукачеВо с містом одласного значення Закарпатської' одласті, що розміщене на Відстані 42 км 

Від одласного центру м. Ужгород та адміністратиВним центром однойменного МукачіВського району.



Місто розташоване на стику відрогів вулканічних Карпат і Закарпатської' низовини, займає досить 

велику, щільно забудовану територію вздовж річки Латориця.

Завдяки винятково вигідному топографічному і геополітичному місце розташуванню (за 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 перетинають 

залізничні магістралі: Москва-Київ-Будапешт-Белград-Рим і (Москва-Київ-Братислава-Прага-Відень) 

та автомобільні траси Е50, Е58, Е81 та Е4 71: Київ-Будапешт-Відень і Київ-Прага.

Значна частина житлових будівель є на лівобережній частині річки. Тут проходить залізнична 

лінія та на південно-східному боці — промислова зона. Мукачево є «секстаполісом», що означає — 

шість міст. Це колишні поселення Росвигова (угор. ОгоБ̂ /ед)[16], Підмонастиря, Паланку, Підзамку, 

Підгороду та самого Мукачева.

Мукачево має помірний клімат (Кеппен: Dfb). Найтепліший місяць — липень з середньою 

температурою 20,0 °С. Найхолодніший місяць — січень, з середньою температурою -  15 °С.

Чисельність населення міста, за даними на 1 січня 2018 року, становить 85 892 осіб.

Основні галузі — виробництво меблів, спортивного спорядження, виробництво електроенергії, 

виробництво електричного та електронного устаткування (завод «Флекстронікс»), сільське 

господарство та харчова промисловість. За даними Евростату, в 2016-му Україна забезпечила до 

50 % потреб Евросоюзу в лижах, поставивши туди 731,4 тисячі одиниць, залишивши позаду Китай 

(420,6 тисячі). На спільному Австро-Українському підприємстві (Flscheг-Мукачево) зайнято 1 200 

українських робочих, забезпечуючи четверту частину світового ринку, випускаючи по 3,5 тисячі 

пари лиж та ключок щодня.

В місті діє Мукачівський драматичний театр (пл. Кирила та Мефодія, 1).

Місто має високий туристичний потенціал особливо в екскурсійному напрямку, як для 

українських туристів, так і для іноземців. Українці люблять приїжджати сюди для огляду Замку 

«Паланок», жіночого Свято-Миколаївського монастиря, а також центру міста з його вулицями 

вимощеними бруківкою і затишними кафе. Іноземні туристи (в основному угорці та словаки) 

приїздять сюди для ознайомлення з історичними подіями, які мали місце в цьому регіоні в розрізі 

історії' їх країн.

Останні 3-4 роки в Мукачеві спостерігається сплеск розвитку подієвого туризму особливо 

коштом фестивалю «Червене вино», чайного факультету на «Червоній горі» та іншим подіям.

Деякі локації' на території' Мукачева входять до складу відомих туристичних маршрутів, таких 

як: Гастрономічний шлях, Винний шлях, Медовий шлях Закарпаття.



У місті працює понад 20 готелів різного рівня зірковості, а також десяток туристичних 

компаній та екскурсійних бюро.

Самі мукачівці переважно відпочивають на пляжах річки Латорищв, а також в Лісарні і на 

берегах правої'притоки Латориці — річки Визниця.

З 1958 в Мукачеві функціонує еколого-натуралістичний центр учнівської' молоді (колишня 

Станція юних натуралістів), завданням якого є екологічне виховання дітей. Вихованці Центру, брали 

активну участь у багатьох конкурсах (від міського до міжнародного рівня), в яких мають значні 

досягнення та систематичні перемоги.

На даний час в Мукачеві функціонують 17 загальноосвітніх навчальних закладів, 19 дошкільних 

навчальних закладів та 3 позашкільні навчальні заклади, а також велика кількість різних гуртків.

3. Оцінка існуючої' ситуації.

Проектована територія що розглядається знаходиться за адресою: м. Мукачево по вул. Крилова 

Івана.

3.1. Оцінка стану навколишнього середовища.

Ділянки охоплені детальним планом, розташована в південній частині м Мукачево по 

вул. Крилова Івана.

Інфраструктура оточуючого навколишнього середовища вже сформована, переважна більшість з 

яких має різне цільове використання.

Ділянка (кадастровий номер 2110400000:01:007:0806) межує:

• з півночі -  територія Мукачівської' міської' ради та промислові території;

• з заходу промислові проектовані території;

• зі сходу -  червоні лінії' вулиці.

• з півдня землі сільськогосподарського призначення та землі промисловості.

Поза межами охопленими детальним планом знаходяться території різного цільового 

призначення:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка);

- для будівництва та обслуговування будівель промисловості;

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

В цілому стан навколишнього середовища на території' проектування можна характеризувати 

як добрий.



32. Оцінка сучасного Використання території.

Земельна ділянка кадастровий номер 2110400000:01:007:0806, площею 1,5575 га, щодо 

якої' здійснюється детальне планування, перебуВає у приватній Власності.

33. Характеристика існуючої' забудоВи.

На даний час на ділянках проектування Відсутні існуючі будіВлі та споруди.

БудіВля прямокутної' конфігурації' В плані. Конструктивна схема -  з поздовжніми і поперечними 

цегляними стінами. Перекриття монолітне залізобетонне. Дах дВоскатний по дереВ’яним 

конструкціям. Також під частиною будіВлі наяВне техпідпілля

3.4. Характеристика об’єктів культурної' спадщини та земель історико-культурного 

призначення.

Об’єкти культурної' спадщини та землі історико-культурного призначення на території' 

земельної' ділянки щодо якої' здійснюється детальне планування - Відсутні.

35. Оцінка існуючого інженерного обладнання території' та транспортних мереж.

На ділянці проектування Відсутні будіВлі та споруди. Підїзд по ділянок здійснюється існуючими 

під’їзними шляхами.

Під’їзд та пішохідний доступ до ділянок проектування здійснюється з доріг загального 

користування.



3.6. Оцінка озеленення та благоустрою території.

На даний час прилеглі до проектованої' ділянки благоустроєні, з наявним мощенням пішохідних 

доріжок та під’їзд до будівлі.

Земельна ділянка Вільна Від цінних зелених насаджень.

3.7. Характеристика планувальних обмежень.

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 та відкритих джерел 

водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, зони охорони паНяток 

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 

та 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. Пропозиції' щодо встановлення режиму забудови територій передбачених для перспективної' 

містобудівної' діяльності.

Пропонується провести технічне обстеження про придатність ділянки для будівництва 

сміттєспалювального заводу.

Інших видів використання не передбачається.

4.1. Переважні, супутні і  допустимі види використання територій, містобудівні умови 

та обмеження.

Містобудівні умови та обмеження ділянкиІАЇ.

1. Гранично допустима висота будівель - 20 м.

2. Відсоток забудови земельної'ділянки - 47 %

3. Відстані від об'єкта, який розглядається, до меж червоних ліній та ліній

регулювання забудови -  3 м до червоної' лінії' вулиці.



4. Планувальні обмеження (зони охорони паміяток культурної' спадщини, зони охоронюваного 

ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші

охоронювані зони - згідно державних будівельних норм, стандартів та правил.

5. Мінімально допустимі відстані від обєктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд

9м. згідно державних будівельних норм, стандартів та правил.

6. Охоронювані, санітарні зони інженерних комунікацій (по обидві сторони від мережі):

- Підземна ЛЕП -  10 м;

7. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) - виконати

комплексний благоустрій території.

8. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку.

9. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту -  немає.

10. Вимоги щодо охорони культурної' спадщини - відсутні.

Згідно державних будівельних норм, державних санітарних правил, місцевих правил забудови, 

проектованого інженерного забезпечення, детальним планом території' встановлені наступні 

супутні види використання території' та обмеження при проектуванні забудови:

- Допускається розміщення на ділянці майданчика для зберігання особистого легкового 

автотранспорту, за умови дотримання санітарних і протипожежних норм, згідно

ДБН Б.2.2-12:2019.

- Основні вимоги та рекомендації' до окремих конструкцій будинку та матеріалів: згідно вимог 

ДБН та інших нормативно-правових актів.



Містодудібні умоВи та обмеження ділянки(Б):

1. Гранично допустима Висота будібель - 20 м.

2. Відсоток забудоби земельної' ділянки - 12,5 %

3. Відстані бід об'єкта, який розглядається, до меж чербоних ліній та ліній

регулювання забудоби -  105 м до чербоної' лінії' булиці.

4. Планубальні обмеження (зони охорони паНяток культурної' спадщини, зони охоронюбаного 

ландшафту, межі історичних ареаліб, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші

охоронюбані зони - згідно держабних будібельних норм, стандартіб та прабил.

5. Мінімально допустимі бідстані бід обєктіб, які проектуються, до існуючих будинкіб та споруд

9м. згідно держабних будібельних норм, стандартіб та прабил.

6. Охоронюбані, санітарні зони інженерних комунікацій (по обидбі сторони бід мережі):

- Підземна ЛЕП -  1,0 м;

7. Вимоги щодо благоустрою (б тому числі щодо бідноблення благоустрою) - биконати

комплексний благоустрій території.

8. Забезпечення умоб транспортно-пішохідного зб'язку.

9. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання абтотранспорту -  немає.

10. Вимоги щодо охорони культурної' спадщини - бідсутні.

Згідно держабних будібельних норм, держабних санітарних прабил, місцебих прабил забудоби, 

проектобаного інженерного забезпечення, детальним планом території' бстаноблені наступні 

супутні биди бикористання території' та обмеження при проектубанні забудоби:

- Допускається розміщення на ділянці майданчика для зберігання особистого легкобого 

абтотранспорту, за умоби дотримання санітарних і протипожежних норм, згідно

ДБН Б.2.2-122019.

- Оснобні бимоги та рекомендації' до окремих конструкцій будинку та матеріаліб: згідно бимог 

ДБН та інших норматибно-прабобих актіб.



5. Основні принципи плануВально-простороВої' організації' території.

Проектне рішення детального плану території' базоВане на:

- Врахуванні існуючого рельєфу місцевості;

- Врахуванні існуючої' мережі доріг і проїздіВ та існуючої' забудоВи;

- ВрахуВанні існуючих плануВальних обмежень;

- побажаннях та Вимогах замоВника, Визначених у заВданні на проектуВання та у ході 

робочих нарад під час роботи на проектом;

6. Система обслугоВуВання праціВникіВ, розміщення осноВних об’єктіВ обслугоВуВання.

Санітарно-побутоВе обслугоВуВання праціВникіВ -  згідно з Вимогами чинного законодаВстВа, 

для чого передбачається стВорення ВідпоВідних приміщень В запроектоВаній будіВлі.

7. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслугоВуВання, організація руху транспорту і 

пішоходіВ.

Під’їзд до ділянки здійснюється по Вулицям населеного пункту.

На територію передбачено 1 заїзд-Виїзд з піВденного боку ділянки (проїзд загального 

користуВання).

Покриття існуючого заїзду з Вул. КрилоВа ІВана -  асфальтобетонне.

Зупинки громадського транспорту розташоВані В межах 10-15 хВ. пішої' доступності Від даного 

об’єкту, що не переВищує норматиВного радіусу пішої'доступності за держаВними нормами.

8. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд.

Для забезпечення роботи та функщонуВання об’єкту запропоноВано наступні Види інженерного 

забезпечення:

- Водопостачання -  Від проектоВаної' сВердлоВини на ділянці проектуВання;

- каналізація -  скидання господарсько-побутоВих стокіВ проектоВані очисні споруди;

- електропостачання -  Від проектоВаних трансформаторних підстанцій;

- система Видалення побутоВих ВідходіВ -  ВлаштуВання закритого майданчику під

контейнери для сміття;

- опалення та гаряче Водопостачання -  індиВідуальне.



9. Інженерна підготовка та інженерний захист території використання підземного простору.

Територія проектованої' ділянки щодо вертикального планування вже сформована, тому 

не потребує додаткової' інженерної' підготовки.

10. Комплексний благоустрій та озеленення території

Благоустрій території' буде проводитись разом з проведенням основних будівельних робіт. 

Особлива увага повинна приділятись заходам по озелененню. Озеленення території' передбачено 

газонами з трав, озеленення кущами та деревами.

11. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

З метою збереження та покращення стану навколишнього середовища документацією 

передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують 

санітарно-гігієнічні умови:

-  проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним 

зонуванням;

-  інженерне підготовлення території' та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, 

влаштування покращеного покриття проїздів;

2. Заходи, що покращують стан повітряного басейну

-  впорядкування зелених насаджень;

3. Заходи, що покращують стан водного басейну

-  інженерний благоустрій;

-  санітарне очищення -  облаштування майданчиків контейнерів для збирання відходів;

12. Заходи щодо реалізації' детального плану на етап до 3-х років.

Реалізація ДПТ полягає в будівництві сміттєспалювального заводу.

Проект землеустрою щодо відведення земельної' ділянки в межах ДПТ розробляється 

ліцензованою землевпорядною організацією.

Розрахунковий термін реалізації' ДПТ -  3 роки. Черговість реалізації' ДПТ -  1 черга:

-  Відведення земельної' ділянки;

-  Комплексний благоустрій території;



Відповідно до детального плану території' даного об’єкту, Мукачівська міська рада та її' 

Виконавчий орган В межах повноважень, Визначених законом:

-  готує вихідні дані для розроблення планів земельно-господарського устрою території' 

та іншої' землевпорядної' документації;

-  вирішує питання щодо упорядкування території;

-  вирішує питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування 

земельної' ділянки;

-  організує проведення грошової' оцінки земель;

-  організує роботу з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та  

організацій незалежно від форм власності на стан довкілля та визначає шляхи та 

засоби зменшення цього впливу;

-  встановлює режим використання земель, передбачених для містобудівних потреб;

-  організовує роботу по винесенню меж земельної' ділянки на місцевості;

-  організовує проведення робіт з інженерної підготовки території та інженерного 

забезпечення проектованої' ділянки.

13. Перелік вихідних даних.

-  Рішення Мукачівської' міської' ради №1973 від 23.072020р. „Про розроблення детального 

плану території' по вулКрилова Івана в місті Мукачево”;
- завдання на розроблення детального плану території;

-  топогеодезична зйомка масштабу 1:1000.



14. Техніко-економічні показники.

НазВа показників
Одиниця
Виміру

Значення показників

Існуючий
стан

Етап до 3
х рокіВ

Площа ділянки(А) га 15575 00

у тому числі: га 00 0,7309
°//О 00 470

НазВа показників
Одиниця
Виміру

Значення показникіВ

Існуючий
стан

Етап до 3
х рокіВ

Площа ділянки(Б) га 00 1,6880

у тому числі: га 00 02032
°//О 00 125



Примітка:

Згідно Закону України ««Про регулювання містобудівної' діяльності» (стаття 19) у складі 

ДПТ розробляється проект землеустрою щодо Впорядкування території' для містобудівних 

потреб. Даний проект землеустрою розробляється згідно окремої угоди ліцензованою 

землевпорядною організацією.

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.

Виконавчий орган міської, міської, міської' ради забезпечує оприлюднення детального плану 

території' протягом 10 днів з дня його затвердження. Детальний план території' розглядається і 

затверджується виконавчим органом міської, міської, міської' ради протягом 30 днів з дня 

його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану 

зонування території' -  відповідною сільською, селищною, міською радою.


