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Коротка пояснювальна записка 

 
1. В ступ . Стислий опис природніх, соц іально-

економічних містобудівних умов  

 
1.1. Загальні дані 

Детальний план території «по вулиці Миру, 151А в м.Мукачево з метою зміни 
цільового призначення земельної ділянки із земель «для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості» на землі «для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку з б’єктами торгово-розважальної та ринкової 
інфраструктури»» розроблено на підставі рішення 19-ої позачергової сесії 8-го 
скликання Мукачівської міської ради від 17 г р у д н я  2021 року № 674/36-21 та 
завдання на проектування. 

Геодезичною основою для розробки проекту містобудівної документації 
взяте оновлене топографо-геодезичне знімання масштабу 1:500 станом на 2022р., в 
електронній версії. 

Мета розробки детального плану території - визначення планувальної 
організації та розвитку території, уточнення функціонального призначення земельної 
ділянки у м . М у к а ч е в о . 

При розробці детального плану території керувались такими законодавчо-
нормативними актами: 

• Закон України «Про основи містобудування»; 
• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
• Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища»; 

• Закон України «Про благоустрій населених пунктів», 
• Земельний кодекс України; 
• Водний кодекс України; 
• ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території»; 
• ДБН Б.2.2-12:2019  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ»; 
• ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки»; 
• ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги»; 
• ДБН Б.2.2-5:2011  «Благоустрій територій»; 
• Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів. 

• Блакитні лінії - згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА 
ТЕРИТОРІЙ» це лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на 
регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови. 

• Жовта лінія -  згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА 
ТЕРИТОРІЙ» не визначається для населених пунктів Закарпатської області, крім 
міста Ужгород. 
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• Зелена лінія - згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА 
ТЕРИТОРІЙ»   визначають  площі  усіх  озеленених  територій  загального 

користування, рекреаційних лісів і лісопарків, об’єктів природнього заповідного 
фонду, зон охоронного ландшафту. 

 
1.2. Стислий опис природніх, соціально-економічних і містобудівних умов 
Згідно  архітектурно -  будівельного  кліматичного  районування  території 

України вивчена територія належить до району ІІІ підрайону ІІІБ, з такими 
кліматичними характеристиками: 

- середня літня температура  +17,1°С, зимова -2,7°С. 
- найнижча температура досягає - 28°С,  найвища +40°С. 
- розрахункова  зимова температура зовнішнього повітря -18°С. 
- нормативне снігове навантаження 100 кг/м2 
- швидкісний натиск вітру 27 кгс/м2 
- нормативна глибина промерзання ґрунту 0,8 м 

 
Місто розташоване в центральній частині Закарпатської області України та 

за своїм економічним потенціалом та кількістю населення займає друге місце в 
області після її адміністративного центру — м. Ужгорода. 

Мукачево є містом обласного значення Закарпатської області, що розміщене 
на відстані 42 км від обласного 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. 

 
Річка Латориця ділить Мукачево на правобережну (центральну) і 

лівобережну частини 
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 E50, E58, E81 та E471: 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. Oroszvég), Підмонастир, Паланок, Підзамку, 
Підгород та саме Мукачево. 

Навколишні гори — Галіш, Ловачка, Сороча, Попова, Павлова і Велика.  
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Гора Червона Гірка на околиці Мукачева — найпівнічніша у світі 

місцевість, де ще кілька років тому вирощували чай.  
 
Чисельність населення міста, за даними на 1 грудня 2015 року, становить 85 603 

постійних жителів, наявне населення — 86 257 осіб.  

 
2. Оцінка існуючої ситуації. 

Територія проектування розташована у центральній частині міста Мукачево 
(територія колишнього заводу «Мукачівприлад»). 

Земельна ділянка, кадастровий номер 211040000:01:004:0466, цільове 
призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(код КВЦПЗ 11.02), площа 0,5755 га, щодо якої планується зміна цільового 
призначення, розташована по вул. Миру, 151А. Площа розробки детального плану 
становить 1,3 га. 

Із заходу ділянка межує із землями комунальної власності та для обслуговування 
будівель торгівлі, на сході із землями для здійснення комерційної діяльності;  
на півдні - землі загального користування – вулицею Миколи Роглєва, на півночі -  
і з  з е м л я м и  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Територія проектування має зручне транспортне сполучення та забезпечена 
необхідними інженерними комунікаціями. 

 

2.1 Стан навколишнього середовища 

Клімат Закарпаття помірно-континентальний завдяки Карпатам, що 
охороняють Закарпаття з півночі. Він тепліший від інших частин України, які 
знаходяться в такій самій географічній ширині. Клімат, зокрема, сприятливий на 
низовині й підгір’ї, що  дозволяє розвитку садівництва  та виноградарства і 
навіть деяких субтропічних рослин. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна 
характеризувати як добрий. 

Висновок базується на доповіді Департаменту екології та природних 
ресурсів Закарпатської ОДА (2019 рік), натурних спостережень. 

 
Повітряний басейн. 
Об’єми викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел 

забруднення на душу населення в порівнянні з 2018 роком зменшились (із 3,2 кг 
до 3,0 кг). Головними причинами забруднення атмосферного повітря є кількість 
перекачаного газу, застаріле технічне обладнання, профілактичні ремонтні 
роботи на компресорних станціях. Неефективна робота застарілого газоочисного 
обладнання спостерігається на асфальтобетонних заводах Закарпатського 
облавтодору, потужних котельнях Мукачівських, Берегівських, Виноградівських, 
Хустських тепломереж. 

Останніми роками у Мукачівському, Ужгородському та Виноградівському 
районах відмічається зменшення кількості шкідливих викидів в атмосферне 
повітря із-за зменшення інтенсивності роботи промислових підприємств. 
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Головним забруднювачем атмосферного повітря Закарпатської області 

продовжує і надалі залишатися автотранспорт. За останні роки значно виросла 
кількість автомобільного транспорту, відмічається ріст автозаправних станцій, 
що є вагомим джерелом у забрудненні атмосферного повітря. 

Викиди від якого в 2015 році склали 91,9 % від загального обсягу викидів. 
Гідрологічні умови. 
Водні ресурси області формуються за рахунок поверхневого стоку річок 

басейну ріки Тиса, місцевого річкового стоку, що утворюється в межах області, 
транзитного річкового стоку, що утворюється на території Румунії, Угорщини та 
Словаччини, а також експлуатаційних запасів підземних вод. 

Всі розвідані або діючі водозабори підземних вод в області є 
інфільтраційними, тому якість добутої в них підземної води повністю залежить 
від характеристик поверхневого стоку і потребує особливого захисту. 

На території Мукачівської територіальної громади гідрологічні умови 
характеризуються наявністю річок, ставків, водосховищ, меліоративних каналів, 
а також грунтових та підземних вод. 

 
Водний басейн. 
Через територію м.Мукачево з північного сходу на захід протікає річка Латориця, 

в яку впадають річки Визниця (довжина 30 км, площа басейну - 160 км2), 
Синявка, Обава (ліва притока Визниці, довжина - 16 км, площа - 29 км2) та ряд 
потічків. 

Наявні ставки та водосховища, існує мережа меліоративних каналів.  
 

Стан ґрунтів. 
В цілому ґрунти Мукачівської ОТГ сформувались в умовах помірного 

клімату з достатнім зволоженням, тому переважають різновиди дерново-
підзолистих ґрунтів на низинній території.  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. 

Спеціальні роботи (геохімічна зйомка) щодо вивчення стану ґрунтів 
впродовж останніх 20-ти років не виконувались. 

Регулярне спостереження за санітарним станом ґрунтів не проводиться. 
Наказом  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово- 

комунального господарства України від 30.12.2015 №337 (зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за №133/28263) ,,Про затвердження 
форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11 -зем, 
12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення” запроваджено з 
01.07.2016 кількісний облік земель відповідно до затверджених цим наказом 
форм адміністративної звітності. 

Однак, формування адміністративної звітності з кількісного обліку земель за 
формами звітності (№№ 11-зем, 12-зем, 15-зем та 16-зем) на рівні районів та міст 
обласного значення, а також узагальнення зазначених звітів на рівні області, 
починаючи з 01.07.2016 не здійснювалось. 

Одним із джерел забруднення грунтів є тверді побутові та екологічно 
небезпечні відходи. 
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У 2006-2012 роках Мінприроди України проведена робота із забезпечення 

екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та 
знешкодження ХЗЗР, в результаті чого всі непридатні пестициди з території 
Закарпатської області були вивезені для знищення. 

Разом із тим, за даними Мукачівської райдержадміністрації (лист від 
06.06.2018 № 02-28/500), на території 8 населених пунктів Мукачівського району 
знаходиться 41 шт. залізобетонних контейнерів, в яких зберігалися хімічні засоби 
захисту рослин. В місцях зберігання даних контейнерів мають місце різкі запахи 
невідомих речовин, що негативно впливає на здоров’я мешканців даних населених 
пунктів та містить небезпеку для навколишнього природного середовища. 

 
Радіаційний стан. 
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 №106 і від 

29.08.1994 № 600, м. Мукачево не входить у перелік територій, забруднених у 
результаті аварії на Чорнобильській АЕС. 

Вимірювання потужності експозиційної дози (ПЕД) гама-випромінювання у 
повітрі проводиться Закарпатським центром з гідрометеорології на 8 
стаціонарних постах спостереження.  Аналізування потужності експозиційної 
дози у повітрі показало, що перевищень рівня дії згідно з НРБУ-97 для ПЕД, 
який складає 30 мкР/год, не спостерігалось. 

 

Електромагнітне  забруднення. 
Електропостачання громади на даний час забезпечується по лініях 

електропередачі 35 кВ через електропідстанції 35/10/0.4 кВ. 
Передача та розподіл електроенергії між споживачами с.Завидово 

здійснюється по лініях електропередачі 10 кВ через трансформаторні підстанції 
35/10/0,4 кВ (ТП-35/10/0,4 кВ). 

 
2.2 Використання  території. 
На теперішній час вище зазначена земельна ділянка не використовується за 

цільовим призначенням. 
 

2.3 Характеристика  будівель. 
На земельній ділянці існує нежитлові будівлі, також знаходяться діючі захисні 

споруди №24406. На заході від проектованої ділянки розміщений торговий заклад 
«АТБ», на півночі відділення банку «Райфайзен банк», індивідуальна житлова 
забудована, півдні - будівлі колишнього заводу «Мукачівприлад». 

 
2.4 Характеристика об’єктів культурної спадщини. 
Ділянка (територія) розробки детального плану не межує з територіями що 

мають природоохоронний статус, лісогосподарських зон, територій історико-
культурного, природно-заповідного,  рекреаційного чи оздоровчого призначення; 
не відноситься до земель водного фонду. 

Об’єкти культурної спадщини та ПЗФ на ділянках проектування відсутні. 
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2.5 Характеристика інженерного  обладнання. 
В районі розроблення ДПТ розміщені трансформаторна підстанція ТП-381, 

ЗТП-5 6кВ., централізоване водопостачання та каналізація знаходяться безпосередньо 
на ділянці. 

 
2.6 Характеристика  транспорту. 
Земельна ділянка знаходиться неподалік так званого Хустського шляхопроводу 
Під’їзд до проектованої ділянки здійснюється з вулиці Миколи Роглєва. 

 
2.7 Характеристика озеленення і благоустрою 
Територія потребує комплексного благоустрою відповідно до закладених 

ДПТ проектних рішень. 
 

2.8.  Характеристика планувальних обмежень. 
На території ДПТ наявні такі планувальні обмеження: 
межі земельних ділянок; 
червоні лінії вулиць і проїзду;  

 
3 . Основні принципи планування т а забудови території. 

 

Пропозиції ДПТ направлені на формування нового якісного архітектурно-
планувального середовища, що сприятиме підвищенню комфорту 
життєдіяльності (проживання, праці й відпочинку) мешканців міста. 

При цьому враховано: 
побажання Замовника - Мукачівської міської ради; 
місце розташування проектованої території; 
природні умови та планувальні обмеження; 
існуюча  інженерно-транспортна інфраструктура. 

Проект ДПТ розроблений відповідно до державних будівельних норм, 
санітарних норм і правил України, законодавства у сфері охорони 
навколишнього природного середовища. 

 
3.1. Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення 

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

За функціональним використанням зазначена територія передбачається для 
розміщення житлової та громадської забудови. 

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. 
Цільове призначення земель: 
- Для будівництва і обслуговування б а г а т о к в а р т и р н о г о житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. 
Прийнята поверховість будинків - до 7 поверхів включно. 
Щільність населення прийнята 0,066 га/1 особу. 

         Інсоляція є важливим фактором, що робить оздоровчий вплив на середовище 
проживання людини, і повинна бути використана в житлових, громадських будинках і на 
території житлової забудови. 
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Нормуюча тривалість безперервної інсоляції для приміщень житлових і громадських 
будівель встановлюється диференційовано залежно від типу квартир, функціонального 
призначення приміщень, планувальних зон міста, географічної широти: 

 • для північної зони (північніше 58 ° с.ш.) - не менше 2,5 год в день з 22 квітня по 
22 серпня; 

 • для центральної зони (48-58 ° пн.ш.) - не менше 2 год щодня з 22 березня по 22 
вересня; 

 • для південної зони (південніше 48 ° пн.ш.) - не менше 1,5 год в день з 22 лютого 
по 22 жовтня. 

Тривалість інсоляції у житлових будинках повинна бути забезпечена не менше ніж в 
одній кімнаті 1-3-кімнатних квартир і не менше ніж у двох кімнатах 4-х і більше 
кімнатних квартир. 
 

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

Проектована територія включає такі функціональні зони: житлова та 
громадська; виробнича забудова (на перспективу). 

 
3.3. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, 

передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення 
об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та 
збереження культурної спадщини 

Багатоквартирні житлові будинки зблокованого типу плануються за рахунок 
часткової реконструкції існуючої будівлі. 

На земельній ділянці запроектовано 12 з б л о к о в а н и х  багатоквартирних 
житлових будинків,  інженерні будівлі та споруди необхідні для обслуговування нової 
забудови. 

Необхідні об’єкти соціального обслуговування для мешканців будинку 
(заклади освіти та культури, торгівлі, інше) розміщені в межах пішохідної 
доступності. 

Існуюча транспортна інфраструктура покращується за рахунок 
облаштування існуючих вулиць та будівництва проїздів. 

Пам’ятки  архітектури, містобудування та археології на території 
проектування відсутні. Потенційних об’єктів  для  заповідання  на  території 
проектування немає. 

 
3.4. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, 

містобудівні умови та обмеження (уточнення) 
Переважні види використання території: 

- будівництво житлових будинків та об’єкту обслуговування (торгівлі). 
Супутні види використання: 

- будівництво  транспортної мережі; 
- будівництво інженерних мереж та споруд необхідних для експлуатації 

запланованих будівель; 
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Містобудівними умовами та обмеженнями є: 
- межі земельної ділянки; 
- цільове призначення земельної ділянки; 
- червоні лінії вулиць і проїзду; 
- планувальні обмеження. 

 

3.5. Основні принципи планувально-просторової організації території 
Архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої 

ситуації, з врахуванням тенденцій у сучасних житловому будівництві.  
У запроектованих будинках усі мешканці квартир матимуть доступ до 

спортивних та майданчиків для відпочинку, які естетично вписуються у загальний 
ландшафт і з’єднується з громадським простором. 

 
3.6. Житловий фонд та розселення 
Згідно з проектними рішеннями розрахункова кількість мешканців 

становить 864 осіб. 
 

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

 
На проектованій території передбачено розташування на перших поверхах 

будинків об’єктів соціально-побутового обслуговування жителів. 

 
4. Вулично- дорожня мережа, транспортне обслу говування, 

організація руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і 

автостоянок. 

Проектом зберігається сформована вулична мережа. Додатково для 
обслуговування запроектованих об’єктів передбачено додаткові 
паркомісця та підземна парковка. 

Запроектовані  відкриті  автостоянки  постійного  та тимчасового  (гостьові) 
зберігання автомобілів, а також тимчасової стоянки велосипедів. 

Мінімальний ухил визначається залежно від типу покриття з урахуванням 
забезпечення  поверхневого  стоку (на наступних стадіях проектування). 

 
5 . Інженерне за безпечення, розміщення ін женерних мереж, споруд. 

Інженерне забезпечення проектованої забудови та благоустрою на території 
ДПТ передбачається від існуючих міських мереж згідно технічних умов, що видаються 
відповідними службами. 

Деталізація проектних рішень інженерного забезпечення проектованої 
забудови та облаштування благоустрою на території ДПТ здійснюватиметься на 
наступних стадіях проектування. 

 
5.1. Водопостачання 
Водопостачання планується від існуючої міської мережі. Остаточні рішення 

будуть прийняті на наступних стадіях проектування. 
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5.2 Водовідведення 
Передбачено підключення проектованих об’єктів д централізованої міської 

каналізаційної мережі. 
Поверхневі води відводяться з території відкритим способом через проектні 

канави до міської мережі. 
Інфільтрація дощових вод у грунт із земельних ділянок (території 

озеленення)  без твердого покриття передбачається природнім способом. 
 

5.3 Теплопостачання 
Опалення проектованої забудови пропонується переважно локальними 

засобами (індивідуальні газові та електрокотлами). Вибір типу котлів і обладнання 
вирішується на наступних стадіях проектування. 

З метою забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів, на наступних 
стадіях проектування необхідно впровадження ефективних проектних рішень, 
враховуючи можливість використання альтернативних видів палива та застосування 
будівельних конструкцій з підвищеними теплофізичними властивостями. 

 
5.4. Електропостачання13 

 
Електропостачання  передбачається  від  існуючої  електророзподільної 

системи м. Мукачево. 
Мережі електропостачання об’єктів розроблятимуться на наступних стадіях 

проектування, згідно технічних умов експлуатуючої служби. 
5.5.  Санітарне очищення 
Вивезенням твердих побутових відходів IV класу небезпеки на території 

міста та Мукачівського району здійснюється ТОВ «АВЕ Мукачево». 
Захоронення твердих побутових відходів проводиться Мукачівським 
комунальним підприємством «Чисте місто» на сміттєзвалищі «Полігоні твердих 
побутових відходів», що знаходиться в м. Мукачево (9,4 га). 

На проектованій земельній ділянці передбачений майданчик збору 
побутових відходів з навісом. 

 
6 .Інженерна підготовка та інженерний захист території, 

використання підземного простору. 

Територія населених пунктів Мукачівської територіальної громади 
відноситься  до  сейсмічно  активних  зон,  про  що  свідчить  Карта загального 
сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-12:2014 
«Будівництво в сейсмічних районах України», де відображені величини 
сейсмічності, які необхідно враховувати. 

В  склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером 
наміченого використання та планувальної організації території, включені: 

вертикальне планування території; 
поверхневе водовідведення; 
захист від підтоплення високими ґрунтовими водами. 
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Також необхідно здійснити: 

підбір спеціальних фундаментів для споруд; 
додаткову гідроізоляцію підземних частин будинків і споруд та 

влаштування пристінних дренажів. 
Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж. 

 
7. Комплексний благоустрій та озеленення території. 

 

Для архітектурно-просторової та естетичної організації території ДПТ 
передбачено комплексний благоустрій території, зокрема: благоустрій вулиці 
Миколи Роглєва та проїздів, влаштування тротуарів, доріжок, озеленення, 
освітлення території. Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен 
відповідати вимогам ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій». 

В якості дорожнього одягу на проїздах та автостоянках прийнято 
асфальтобетонне покриття. 

На підходах до будівель, зон відпочинку і на тротуарах передбачається 
покриття з бетонних мозаїчних плит мостіння ФЕМ. Ширина тротуару - не 
менше 1,5 м. 

 
8. П р о т и п о жежн а б езп ек а 

Розміщення об’єктів прийнято з дотриманням протипожежних норм. До 
будівлі та споруд забезпечений вільний під’їзд пожежного автотранспорту. 

Витрати води на пожежогасіння встановлюються згідно п.6.2 ДБН В.2.5-
74:2013. Загальні витрати води для гасіння пожежі визначаються як сумарна 
витрата на зовнішнє пожежогасіння, внутрішнє пожежогасіння та роботу систем 
протипожежного захисту (відповідно до ДБН В.2.5-56). 

Блискавкозахист буде виконаний згідно ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне 
обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і 
споруд» та ДСТУ ЕN 62305:2012 «Блискавкозахист». 

 
9.  Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього 

середовища. 

 

Відносини  у  галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища  в 
Україні регулюються Законами України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», іншими 
законодавчими актами. 

Основним заходом із захисту ґрунту є боротьба з ерозією і змивом 
рослинного шару. Планування ділянок та проїздів здійснюється з максимальним 
дотримання допустимих ухилів. 

До початку виконання будівельних робіт необхідно зняти родючий шар 
ґрунту для використання його при відновленні (рекультивації) порушених і 
малопродуктивних земель, а також при впорядкуванні і озелененні території. 

Після зведення будівництва і завершення робіт з прокладки комунікацій 
виконати відновлення порушених під час будівництва прилеглих територій. 
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Щодо перспективного об’єкта альтернативної енергетики, необхідно 

врахувати таке. 
Сучасні фотоелементи мають обмежений термін служби (30 - 50 років), 

тому їх масове застосування поставить в найближчий час складне питання щодо 
утилізації. Згідно з переліком екологічно небезпечних видів діяльності, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 із 
змінами від 14.02.2001 № 142 (дод. 21), сонячні електростанції не належать до 
об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. В технології 
будівництва та експлуатації сонячних елементів не використовують речовини, 
що створюють умови для виникнення масштабних техногенних катастроф: 
високий тиск, висока напруга токодротів, легкозаймисті, вибухонебезпечні та 
отруйні речовини. Проте, як і при будь якому технологічному процесі, під час 
будівництва та плановій експлуатації сонячних електростанцій необхідно на 
загальних підставах виконувати вимоги, встановлені природоохоронними і 
санітарно-гігієнічними нормативами. 

 
9.1. В п л и в о б’єктів проектування на довкілля. 
Фактично під час будівництва основним впливом на атмосферу є її 

запилення та забруднення транспортними вихлопами. Проте рівень забруднення 
та запилення і короткочасність впливу на довкілля не здатні призвести до зміни 
мікроклімату даної території. Характер впливу можливо прирівняти до впливу, 
що виникає одноразово в період проведення будь-яких будівельних робіт в зоні 
проектування. 

Під час будівельно-монтажних робіт на об’єктах основними джерелами 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу є вихлопні гази від роботи двигунів 
внутрішнього згорання вантажопідйомних механізмів, землерийної техніки та 
іншого автотранспорту. В складі викидів присутні СО, 802, N0x5 СпНт, сажа. 

Сумарні викиди від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів 
не перевищуватимуть рівнів, які утворюються під час руху звичайного автотранспорту 
по існуючій дорожній мережі. Вплив викидів на довкілля від транспорту має 
тимчасовий характер переважно в період будівництва. 

В процесі будівництва для деяких видів будівельних робіт необхідне 
використання води. Для таких цілей буде використовуватися привозна вода. 

Для запобігання негативному впливу на водне середовище, забруднення і 
засмічення зони проектування та прилеглої до неї території, в складі проектної 
документації передбачити розроблення проекту організації будівництва в якому 
передбачити заходи захисту від забруднення поверхневих та підземних вод під час 
виконання будівельних робіт та експлуатації об’єкту. До таких заходів належать: 
обладнання будівельних майданчиків у відповідності до вимог будівельних та 
екологічних норм, складування ґрунту та будівельного сміття в пристосованих 
місцях для запобігання їх попадання у поверхневі та підземні водні об’єкти, 
організація руху будівельного транспорту виключно технологічними проїздами та 
ін. 
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9.2. Для мінімізації  негативного   екологічного   впливу   в  

місцях розміщення об’єктів необхідно: 

1. Під  час  проектування  та  устрою  технологічних  проїздів  і  монтажних 
майданчиків необхідно максимально використовувати існуючу мережу польових 
сільськогосподарських  проїздів  та  антропогенно  змінені/утворені  форми 
рельєфу, які вже позбавлені рослинного або ґрунтового покрову. 

2. Виключити можливість проїзду вантажних автомобілів та важкої техніки 
поза межами доріг загального користування та поза межами спеціально 
прокладених технологічних проїздів. 

Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової 
діяльності та розташування об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, 
та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля. 

 

10 . Заходи щодо реал ізації детал ьного плану на етап від 3 років 

до 7 років. 

Для  реалізації  проекту  містобудівної  документації  Замовник  зобов’язаний 
забезпечити: 

оприлюднення детального плану території, пояснювальної записки, Звіту 
про стратегічну екологічну оцінку на своєму офіційному веб-сайті, а також 
вільний доступ до такої інформації громадськості; 

реєстрацію, розгляд та врахування пропозицій громадськості до проекту 
містобудівної документації; 

проведення громадських слухань щодо проекту; 
узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками через 

погоджувальну комісію; 
оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проекту. 

 

Черговість реалізації ДПТ 
Затверджений  з  врахуванням  громадського  обговорення  детальний  план 

території буде підставою для: 
розроблення та затвердження проекту відведення земельної ділянки із 

зміною цільового призначення; 
отримання  вихідних  даних на проектування,  в т.ч.  містобудівних умов  та 

обмежень; 
розроблення  проектної  документації; 
будівництво та введення в експлуатацію об’єктів. 
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11. Техніко-економічні показники: 
 

№ 

п.п.  

 

Назва Показник Х арактеристика 

1 Об’єкти 
містобудування 

 Багатоквартирні 
житлові будинки з 
об’єктами торгово-

розважальної та 
ринкової 

інфраструктури 
2 Місце розміщення 

об’єкту 
 вул..Миру, 15А, 

М.Мукачево 
3 Загальна площа 

ділянки розробки 
ДПТ 

га 1,3 (орієнтовно) 

4 Кількість квартир шт. 216 
5 Торгівельна площа м2 1000 (орієнтовно) 

 







 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   19 позачергова сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

Про надання дозволів на розроблення (коригування) детальних планів 

території в м. Мукачево 

 

Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Виробничо-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю 

«МОНІНВЕСТ» (код ЄДРЮОФОПГФ: 22087349) від 14.12.2021 №6475,  

Обслуговуючого кооперативу «КОМФОРТ-ТАУН» (код ЄДРЮОФОПГФ:  

41250287) від 13.12.2021 №6446/0/109-21, Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЖК ІН СІТІ» (код ЄДРЮОФОПГФ: 44628403) від 10.12.2021 

№6417/0/109-21, Спільне українсько-американське підприємств «ВІАД СЕЙЛС-

МУКАЧЕВО» (код ЄДРЮОФОПГФ 30225176) від 14.12.2021 №32083/0/99-21, 

відповідно до ч.3 ст. 10, ст.ст. 19, 21, 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», статті 12 Закону України «Про основи 

містобудування», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 

12 Земельного кодексу України, Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України №290 від 

16.11.2011 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

земельних відносин (протокол №5 від 16.12.2021 р.), керуючись п.42 ч.1 ст.26, 

ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозволи на розроблення (коригування) детальних планів 

території в м.Мукачево з метою зміни планувальної організації та розвитку 

територій юридичним особам згідно додатку до даного рішення. 

2. Визначити замовником розроблення детальних планів території - 

виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 



 

3. Фінансування робіт з розробки детальних планів території в м.Мукачево 

здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством, за рахунок власників 

(землекористувачів) земельних ділянок, згідно листів-зобов'язань. 

4. Відділу архітектури та містобудування управління міського 

господарства Мукачівської міської ради забезпечити:  

1) спільно з розробником складання та затвердження проекту завдання на 

розроблення детального плану території; 

2)  надання вихідних даних на розроблення містобудівної документації; 

3) розгляд проектних матеріалів у порядку, визначеному чинним 

законодавством; 

4) проведення процедури громадських слухань проекту детального 

планування для врахування громадських інтересів у відповідності до чинного 

законодавства. 

5. Погоджений детальний план території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Мукачівською міською радою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  

постійну комісію з питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                                                Андрій БАЛОГА 
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