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Проект детального плану території для проектування та будівництва об'єкту 

охорони здоров'я на території міста Мукачева розроблено на замовлення Управління 

міського господарства Мукачівської міської ради авторським колективом ТОВ 

«Смарттаун». 

Проектні рішення розроблені згідно з будівельними нормами, правилами та 

стандартами, що діють на день випуску проекту. 

 

 

 

Головний архітектор проекту        Сакулич І. І 

 

 

 

 

Архітектор           Гурин В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект розроблений за матеріалами топографічного знімання М 1:500 

виконаного ПП «Закарпатський геодезично-кадастровий центр «Земля» в листопаді 

2021 р. Система координат – державна 1963 р. Система висот – Балтійська 1977 р. 

Горизонталі проведені через 0,5 метрів. 
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1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ  

(Склад проекту). 

 

І. Пояснювальна записка       1 книга 

ІІ. Графічна частина        7 аркушів 

 

Склад графічної частини 

 

№ 

п/п 
Назва матеріалів Масштаб 

Кількість 

примірників 

На чому 

виконано 

1 
Загальні дані. Схема розміщення території в 

плані м. Мукачева 
М 1:5000 4 

Генплан, 

фотоплан 

2 
План існуючого використання території та 

схемою існуючих планувальних обмежень 
М 1:2000 4 Зйомка 

3 Опроний план М 1:2000 4 Зйомка 

4 
Проектний план території суміщений із 

планом червоних ліній 
М 1:2000 4 

Опорний 

план 

5 
Схема організації руху  

транспорту і пішоходів 
М 1:2000 4 

Проектний 

план 

6 
Схема інженерної підготовки території та 

вертикального планування 
М 1:2000 4 

Проектний 

план 

7 
Схема інженерних мереж, споруд і 

використання підземного простору 
М 1:2000 4 

Проектний 

план 

8 Креслення поперечних профілів вулиць М 1:100  
Проектний 

план 

9 
Схема інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту (цивільної оборони) 

Виконана у складі Генерального плану 

м. Мукачева 

 

 

 

 

Примітка: 

Оригінал креслень проекту, перший примірник пояснюючої записки зберігаються в 

архіві ТОВ «Смарттаун». 
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Підстава для розроблення детального плану території (передмова). 

 

Проект детального плану території для проектування та будівництва об'єкту 

охорони здоров'я на території міста Мукачева виконано на замовлення Управління 

міського господарства Мукачівської міської ради згідно рішення 9 сесії 8 скликання 

Мукачівської міської ради від 27.05.2021 року №364, на основі завдання на 

проектування розробленого у відповідності до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території». 

При проектуванні враховані вимоги Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності", ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", 

ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я", ДСП 173-96 "Санітарні правила 

планування та забудови населених пунктів" (наказ №173 від 19.06.96). 

Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. №863 «Про 

затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з 

обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського 

призначення» повинні обов’язково виконуватись на наступних, більш детальних 

стадіях проектування конкретного об’єкту містобудування. 

Розроблення проекту детального планування виникло у зв’язку із такими 

змінами: 

- нові діючі нормативні документи містобудівної політики; 

- вирішення концепції перспективного розвитку території з визначенням 

чіткого зонування; 

- уточнення у більш крупному масштабі положень Генерального плану м. 

Мукачева; 

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови; 

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок; 

- намірів замовника. 

При розробці, були використані такі матеріали: 

- викопіювання з "Генплану міста Мукачево" (затверджений рішенням 12 

сесії 22-го скликання Мукачівської міської ради від 22 жовтня 1997 року); 

- викопіювання із "План зонування міста Мукачева (зонінг)" (затвердженого 

рішенням 10 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради №154 від 31 

березня 2016 року); 

- технічне завдання (Додаток №1 до тендерної документації); 

- натурне обстеження території детального планування; 

- план топографічного знімання М 1:500. 

В проекті враховано основні планувальні рішення генерального плану м. 

Мукачева із деякими корективами по перспективному функціональному 

використанню. Детальний план території розроблений на розрахунковий термін до 

2042 року. Термін дії детального плану – безстроковий. 

Затверджений проект Мукачівською міською радою являється основним 

документом, що визначає подальший розвиток території. 

Даний проект являється обов'язковим для всіх організацій, що здійснюють 

забудову на даній території і основою для вирішення всіх питань пов'язаних із 

використанням території в межах проекту. 
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В затверджений проект при відповідному обгрунтуванні можуть бути внесені 

зміни автором проекту, який розробив проект, та з дозволу органу, який затвердив 

його. 
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2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І 

МІСТОБУДІВНИХ УМОВ. 

 

Мука́чево (до 2017 року — Мука́чеве) — місто в Закарпатській області 

України, центр Мукачівської міської громади та Мукачівського району. Один із 

центрів Ужгородсько-Мукачівської агломерації, важливий промисловий та 

культурний центр. Розташований на річці Латориця. 

Клімат місцевості помірно-континентальний, з теплим вологим літом і 

м'якою зимою з частими відлигами. Проект розроблено для будівництва в ІІВ 

кліматичній зоні з наступними 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; 

- швидкість натиску вітру     - 27кгс/м2; 

- нормативна глибина промерзання грунту  - 0,9 м; 

- рельєф території      - рівнинний; 

- сейсмічність території     - 7 балів. 

 

3. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. 

 

Проектована територія, яка розглядається детальним планом знаходиться в 

межах м. Мукачева Мукачівського району Закарпатської області, займає площу 2,5 

га орієнтовно. 

 

Аналіз стану навколишнього середовища. 

В даний момент, на території проектування, відсутні промислові, складські 

об'єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний стан 

навколишнього середовища. На території проектування є комунальна 

трансформаторна підстанція та свердловини водопостачання від яких 

встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони. На околицях території, 

охопленої детальним планом, присутні квартали індивідуальної та багатоповерхової 

житлової забудови які не несуть негативного впливу на ділянку проектування, а 

санітарні розриви від підприємств по обслуговуванню автомобілів витримані. 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна 

охарактеризувати як відмінний та сприятливий для проектування та будівництва 

об'єкту охорони здоров'я. 

 

Використання території. 

На даний час ділянка, що пропонується для проектування та будівництва 

об'єкту охорони здоров'я на території міста Мукачева належить до земель запасу 

комунальної власності міської територіальної громади і включає одну оформлену 

земельну ділянку комунальної власності з кадастровим номером 

2110400000:01:015:0186 (площа - 0,0181 га) класифікується як землі для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
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електричної та теплової енергії та неоформлених земель, обмежених вулицями 

Петра Лінтура, Митрополита Андрея та земельною ділянкої громадської забудови з 

кадастровим номером 2110400000:01:015:0182. 

 

Характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню 

зносу). 

Територія проектування знаходиться в межах населеного пункту на 

незабудованих територіях м. Мукачева, і примикає до вулиць Петра Лінтура та 

Митрополита Андрея. 

На момент проектування на території детального планування присутня 

існуючі будівлі свердловин водопостачання та трансформаторної підстанції з 10 кВт 

на 0,4 кВт. Територія озеленена зарослями чагарників та луків, також присутні. 

На суміжних з територією проектування ділянках розташовані переважно або 

капітальні цегляні житлові будівлі поверховістю 2 поверхи, збудовані орієнтовно 30 

років тому, багатоповерхові (5-9 поверхів) житлові будинки, торговий центр 

"Альма" та СТО "БошСервіс". 

 

Характеристика об'єктів культурної спадщини. 

На території опрацювання детального плану об'єкти культурної спадщини 

виявлені не були. 

 

Характеристика інженерного обладнання. 

Згідно топографо-геодезичного знімання М 1:500, виконаного ПП ЗГКЦ 

"Земля", на території проектування та суміжних із нею територіях присутні наступні 

магістральні інженерні мережі: свердловини водопостачання із мережою питного 

водопроводу, самопливна каналізаційна мережа (діаметр 300мм), самопливна 

каналізаційна мережа відведення поверхневих вод (діаметр 1000мм), ЛЕП 220 кВ та 

ЛЕП 35 кВт. Внутрішньоквартальні інженерні мережі нанесені на топографічному 

зніманні представлені водопроводом, каналізацією, газопостачанням, 

електропостачанням та телефонізацією і на детальному плані не відображаються. 

Інші мережі відсутні. 

 

Характеристика транспорту. 

Територія опрацювання детального плану має зформовану вулично-

дорожньої мережу, яка представлена вулицями Петра Лінтура і Митрополита 

Андрея. 

Доступ до проектованої ділянки здійснюється через існуючі вулиці за 

допомогою громадського автобусного, власного автомобільного транспорту та 

мережі пішохідних доріжок і тротуарів. 

 

Характеристика озеленення і благоустрою. 

Проектована територія озеленена в основному за рахунок існуючих зарослів 

чагарнику та травяних покривів, поряд з ділянкою росте декілька листяних дерев.  

Слід зазначити, що існуючі вулиці, які проходить повз територію 

проектування впорядкувані та облагороджені, присутнє вуличне освітлення та 
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озеленення. Вулиця Митрополита Андрея має асфальтне покриття, а вулиця Петра 

лінтура - щебеневе, яке після прокладання інженерних мереж передбачається 

покрищити до асфальтного. 

 

Характеристика планувальних обмежень. 

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на територію 

проектування базується на оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних 

умов, капітальності забудови, наявності на території факторів, які створюють 

обмеження для подальшого розвитку забудови території. 

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що 

ділянка відноситься до сприятливої для проектування та будівництва об'єкту 

охорони здоров'я. 

Із планувальних обмеженнь, що розповсюджуються на земельну ділянку - 

санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, 

запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, 

іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих 

джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів 

оздоровчого призначення та інші, 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 та інших військових формувань, в 

прикордонній смузі присутні такі: 

- встановлюється 1-й пояс санітарно-охоронної зони споруд водопостачання 

в розмірі 30 м від споруд; 

- встановлюється охоронна зона мережі господарсько-питного водопроводу з 

охоронною зоною 5,0 м від стінки труби; 

- встановлюється охоронна зона самопливної каналізаційної мережі з 

охоронною зоною 3,0 м від стінки труби; 

- встановлюється охоронна зона самопливної каналізаційної мережі 

відведення поверхневих з охоронною зоною 3,0 м від стінки труби; 

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 35 кВт в розмірі 15 м від крайнього 

проводу; 

- встановлюється охоронна зона ЛЕП 220 кВт в розмірі 25 м від крайнього 

проводу; 

- встановлюється охоронна зона трансформаторної підстанції в розмірі 3 м 

від будівлі; 

- встановлюються санітарні розриви відкритих майданчиків для зберігання 

транспорту в розмірі 25 м від огородження (примісткості до 100 

машиномісць); 

- межі земельних ділянок суміжних землекористувачів. 

Будівництво об'єкту охорони здоров'я передбачається за межами санітарно-

охоронних та охоронних зон за рахунок перенесення та демонтажу деяких 
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інженерних мереж, а розміщення озеленення та паркувальних майданчиків не 

суперечить вимогам санітарних норм і правил. 

В разі реалізації проекту касуються та встановляться наступні охоронні зони 

від: 

- за рахунок інженерного впорядкування території змінюється 1-й пояс 

санітарно-охоронної зони споруд водопостачання до 15 м від споруд, по 

межі санітарно-охоронної зони умовно формується ділянка водозабірних 

споруд; встановлюється 2-й та 3-й пояс санітарно-охоронної зони споруд 

водопостачання у яких забороняється розміщення ряду об'єктів згідно норм 

ДБН В.2.5-74:2013; 

- встановлюється охоронна зона від напірного водопроводу в розмірі 5 м від 

стінки труби; 

- встановлюється охоронна зона від безнапірної каналізації в розмірі 3 м від 

стінки труби; 

- встановлюється охоронна зона теплової мережі безканальної прокладки в 

розмірі 5 м від осі трубопроводу; 

- касується охоронна зона ЛЕП 10 кВт, що переноситься; 

- встановлюється охоронна зона перенесеної ЛЕП 10 кВт в розмірі 10 м від 

крайнього проводу; 

- касується охоронна зона інженерних мереж, що переносяться; 

Територія проектування знаходиться в північній частині м. Мукачква на 

в'їзді, з автомобільної дороги "Київ-Чоп" в межах населеного пункту і обмежена: 

- з півночі – земельною ділянкою приватної власності (кадастровий номер 

2110400000:01:015:0182, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі); 

- з півдня – землями загального користування (вулиці Петра Лінтура та 

Митрополита Андрея); 

- із заходу – землями гаражного будівництва (неоформлений паркінг до 100 

машиномісць); 

- із сходу – земельною ділянкою приватної власності (кадастровий номер 

2110400000:01:015:0132, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі). 

Ділянка знаходиться в межах населеного пункту м. Мукачева і є придатною 

для проектування та будівництва об'єкту охорони здоров'я. 

Наявною містобудівною документацією на територію проектування є 

"Генплан міста Мукачево" (затверджений рішенням 12 сесії 22-го скликання 

Мукачівської міської ради від 22 жовтня 1997 року) та "План зонування міста 

Мукачева (зонінг)" (затвердженої рішенням 10 сесії 7-го скликання Мукачівської 

міської ради №154 від 31 березня 2016 року). Згідно генерального плану, ділянка, на 

яку розробляється детальний план, розміщена на територіях передбачених для 

комунальних потреб (водозабірні споруди). Тому, беручи до уваги період 

виготовлення існуючої містобудівної документації, сучасний стан використання 

території та передові тенденції в галузі планування та будівництва, наміри 

замовника про виготовлення проектної документації на будівництво споруд 

громадської забудови, прийнято рішення про можливість розроблення даного 
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проекту, який доповнить існуючу містобудівну документацію і тим самим 

заощадить державні кошти на подальших стадіях проектування. 

Детальний план території стане гармонійним продовженням системи 

містобудівної документації м. Мукачева, розробляється з метою реалізації положень 

генерального плану, впорядкування території, необхідної для розміщення об'єктів 

охорони здоров'я, уточнення у більш крупному масштабі положень генерального 

плану населеного пункту, планування і визначення параметрів і вимог до 

формування забудови на даній ділянці, дасть змогу виготовляти наступну проектну 

документацію, проводити будівництво запланованих об 'ктів, що в результаті 

покращить рівень життя та обслуговування населення міста та населених пунктів 

територіальної громади. 

 

4. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, 

РОЗМІЩЕННЯ ЗАБУДОВИ НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА РАХУНОК 

РЕКОНСТРУКЦІЇ, СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ. 

 

За функціональним призначенням проектовану земельну ділянку, що 

розташована на території проектування передбачається віднести до земель для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 

допомоги (код 03.03, згідно Класифікації видів цільового призначення земель). 

Структура забудови в межах території проектування детального плану 

наступна: первинним утворенням прийнято окремо стоячі корпуси для різних 

медичних відділень, а також ряд будівель та споруд необхідних для комплексного 

функціонування об'єкту охорони здоров'я. 

Розмір ділянки для закладу охорони здоров'я прийнято з розрахунку кількості 

ліжкомісць (520 ліжок, згідно технічного завдання) за максимальними межами 

реального використання, в районі 3,0 га. (із врахуванням поправки зменшення площі 

на 25% в умовах реконструкції). На ділянці виділяються зони лікувальних корпусів 

для неінфекційних хворих, лікувальних корпусів для інфекційних хворих, 

поліклініки, садово-паркову, господарську, патолого-анатомічного відділення. В зоні 

забудови розміщується корпуси та спальні приміщення лікарні, які будуються на 

віддалі 15 м та 30 м від червоних ліній вулиць відповідно, та 80 м від відкритих 

стоянок для автомобілів до 100 місць. У садопарковій зоні розміщуються 

відпочинкові альтанки, лавочки та інші малі архітектурні форми. Господарські 

будівлі розміщуються з врахуванням санітарних і протипожежних норм. Проїзд до 

господарських будівель має бути не менше 3,5м. Благоустрій ділянки виконується 

індивідуально, та забезпечується інженерним обладнанням. 

Проектом детального планування території передбачено розвиток та 

вдосконалення системи побутового обслуговування в межах, що сприяють 

створенню найбільш сприятливих умов для лікування населення, отримання якісних 

адміністративних, оздоровчих послуг населенням міста та територіальної громади 

вцілому. Згідно ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я" та технічного 

завдання передбачено наступні будівлі та споруди (включно з приміщеннями) для 

для отримання якісних медичних послуг: 
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- адміністративний корпус (100 ліжок) - нова будівля адміністративної 

частини (управління лікарнею); відділення невідкладних станів (включно з 

діагностичним обладнанням, реанімаційною кімнатою, діагностичними 

ліжками (20 ліжок)); травматологія та ортопедія (30 ліжок); 

загальнотерапевтичне відділення (40 ліжок); діаліз (10 ліжок); лабораторія 

(ІФА, ПЛР, загальна клініка, біохімія, бактеріологія) та допоміжними 

приміщеннями відділення трансфузіології, централізованим стерилізаційне 

відділенням, фізіотерапевтичним кабінетом та лікувальної фізкультури, 

відділом медичної статистики та контролю якості медичної допомоги, 

медичним архівом; окремий блок бістро - для працівників та пацієнтів, 

відвідувачів; 

- корпус хірургічного відділення (110 ліжок) - нова будівля хірургічного 

відділення (нейрохірургія, урологія малоінвазивна, планова, ургентна, ЛОР, 

офтальмологія, щелепно-лицева та торакальна хірургія (60 ліжок)); 

реабілітаційне відділення (30 ліжок); відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії (ВАІТ, 20 ліжок); 

- корпус кардіологічного віддділення (80 ліжок) - нова будівля 

кардіологічного відділення (20 ліжок); серцево-судинна хірургія (20 ліжок), 

неврологічне відділення (40 ліжок; 

- корпус гінекологічного відділення (160 ліжок) - нова будівля 

гінекологічного відділення (гінекологія - 15 ліжок, пологове 60 - ліжок, 

неонатологія - 5 ліжок); реанімація новонароджених (10 ліжок); 

педіатричне відділення (40 ліжок); дитяча хірургія (травматологія, хірургія, 

ЛОР, офтальмологія (30 ліжок)); 

- корпус інфекційного відділення (90 ліжок) - нова будівля інфекційного 

відділення (35 ліжок); гнійно-септична хірургія (25 ліжок); онкологічне 

відділення (30 ліжок) з підрозділом променевої терапії; 

- корпус паталого-анатомічного відділення - нова будівля паталого-

анатомічного відділення з судово-медичною експертизою (морг у підвалі, 

сучасний  з відділенням судово-медичної експертизи та єдиної 

гістологічної лабораторії) та ритуальних послуг; 

- споруда відділення технічного обслуговування з гаражем. 

Із благоустроєм вищеперерахованих корпусів, створиться зона зелених 

насаджень, та невеличких скверів для відпочинку робочого персоналу та прогулянок 

пацієнтів. 

Розмір ділянки детального плану прийнятий по існуючим межам сусідніх 

зформованих ділянок громадської забудови та осями вулиць Петра Лінтура та 

Митрополита Андрея і становить 3,1838 га із яких для: 

- КНП "Мукачівська ЦРЛ" - 2,9195 га; 

- трансформаторного підпункту - 0,0181 га; 

- площа в "червоних лініях" - 0,2462 га. 

Поверховість забудови передбачена наступна: 

- для адміністративного корпусу - 4 поверхи, висотою 20 м; 

- для корпусу хірургічного відділення - 4-5 поверхів, висотою до 20 м; 

- для корпусу хірургічного відділення - 4-5 поверхів, висотою до 20 м; 
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- для корпус гінекологічного відділення - 4-5 поверхів, висотою до 20 м; 

- для корпус інфекційного відділення - 4-5 поверхів, висотою до 20 м; 

- для корпус паталого-анатомічного відділення - 2 поверхи з підвалом, 

висотою до 12 м. 

Промислова та інша забудова в межах детального плану не передбачена. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ. 

 

Композиційне рішення громадського використання території вирішується за 

розробленими індивідуальними проектами для будівництва об'єкту охорони здоров'я, 

також за розробленими проектами для будівництва всіх вище перерахованих 

будівель та споруд. Також передбачається реконструкція дорожнього полотна на всіх 

прилеглих вулицях, реконструкція водозабірних та каналізаційних споруд, споруд 

теплопостачання та електропостачання. 

Композиційне рішення озелененого використання території вирішується за 

рахунок розроблення проектів благоустрою із дендрологічним планом. 

 

6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕРИТОРІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МІСТОБУДІВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Обгрунтовуючими факторами для розміщення об'єкту охорони здоров'я є: 

- реалізація проектних рішень нового генерального плану населеного пункту 

та схеми зонування території міста Мукачква; 

- подальша реалізація адміністративно-територіальної реформи із 

укрупненням міста Мукачева до Мукачівської об'єднаної територіальної 

громади; 

- моральна та фізична зношеність існуючих закладів охорони здоровя, що 

розкидані по території місиа та знаходяться в непристосованих для 

функціонування будівлях, а також осучаснення галузі охорони здоров'я 

Мукачівської територіальної громади; 

- невпорядкований існуючий стан даної території та прилеглих до неї земель; 

- дефіцит вільних територій в місті та відповідно необхідність максимально 

ефективного використання земельного фонду міста; 

- необхідність залучення коштів у міський бюджет для реалізації програми 

соціально-економічного розвитку; 

- наміри замовника проекту для участі в конкурсах та тендерах. 

Виходячи з намірів замовника та містобудівних умов, опираючись на 

рішення генерального плану, даним детальним планом території опрацьовано 

земельну ділянку площею 3,1 га (орієнтовно). 

Площа забудови, поверховість. 

З метою оптимального архітектурно-просторового вирішення території 

проектованого об'єкту із ув'язкою із сусідніми територіями, поверховість 

громадських будівель та споруд приймається 4-5 поверхів з висотою до 20 м, а 

побутових та господарських блоків 2-3 поверхи, , висотою до 12 м. 
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Для сприйняття основних споруд, площі перед ними та створення приємного 

"мікроклімату території", встановлюється лінія регулювання забудови: для будівель 

охорони здоров'я - від червоної лінії вулиць Петра Лінтура та Митрополита Андрея 

- 15 м, із розміщенням житлових і спальних приміщень на відстані 30 м від 

червоних ліній. 

Виходячи із розрахункової потужності об'єкту охорони здоров'я, прийнятого 

планувального рішення, побажань замовника та діючих норм та правил прийняті 

наступні показники проектованих об'єктів: 

Територія КНП "Мукачівська ЦРЛ" (540 ліжок): 

- площа ділянки - 29194,83 м2; 

- площа забудови - 6550,45 м2 в тому числі: 

  площа лікувальних корпусів - 6087,00 м2; 

  площа інженерно-технічних споруд - 463,45 м2; 

- площа асфальтного покриття - 3691,86; 

- площа покриття тротуарною плиткою - 4951,80 м2; 

- площа озеленення - 14000,72 м2 

Територія тарнсформаторного підпункту - 180,89 м2. 

Територія в "червоних лініях" - 2462,26 м2. 

Розрахунки щодо умов містобудівного використання земельних ділянок 

базується на вимогах Згідно ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я. 

Основні містобудівні вимоги, які слід врахувати при оформленні документів 

на землекористування та на наступних стадіях проектування: 

- забезпечити встановлену даним детальним планом території ширину 

вулиць та доріг в червоних лініях 24,00 м, та 8,5 м; 

- зміна конфігурації та площі існуючих земельних ділянок; 

- вилучення частини земельних ділянок для містобудівних потреб 

(встановлення межі 1-го поясу санітарної охорони споруд водопостачання) 

право власності на, які не оформлене; 

- гранична поверховість забудови - 2-5 поверхів; 

- при подальшому проектуванню забезпечити нормативні відстані між 

будівлями та нормативні розриви до інженерних мереж та сміттєзбірників; 

- територія об'єкту повинна бути належним чином облагороджена, 

озеленена, забезпечена зовнішнім освітленням. 

При подальшому проектуванні проектне рішення може уточнюватися і 

доповнюватися, але за умови дотримання діючих нормативних вимог та вимог 

даного детального плану території. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові 

тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, при будівництві об`єктів 

доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні 

енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючи конструкції з 

мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, 

інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. 
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7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО ПРОСТОРОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ. 

 

Проектне рішення детального плану території базоване на: 

- врахуванні існуючої мережі вулиць, доріг та проїздів; 

- взаємоув'язки планувальної структури проекту з планувальною структурою 

існуючих кварталів, промислових територій та з рішеннями генерального 

плану; 

- побажаннях та вимогах замовника - управління міського господарства 

Мукачівської міської ради, визначених технічному завданні, завданні на 

проетування та у ході робочих нарад під час розробки проекту. 

В межах території детального плану передбачається розміщення ділянки для 

проектування та будівництва об'єкту охорони здоров'я, а також необхідний 

комплекс заходів, щодо благоустрою, приведення до нормативних параметрів 

закладів громадського обслуговування. 

Проектований комплекс медичних будівель та споруд стане основною 

містобудівною домінантою прилеглої території, реновації медичної галузі вцілому, 

та свого роду однією із візитівок Мукачівської об'єднаної територіально громади. 

Проектним рішенням детального плану території не вноситься жодних змін 

до планувальної структури навколишніх кварталів індивідуальної та 

багатоквартирної житлової забудови, сусідніх громадських територій. 

Зважаючи на наміри замовника, вигідне розміщення ділянки для 

формування медичного ядра населеного пункту із можливістю лікування 

населення, детальним планом території передбачено раціональне розміщення 

функціональних зон, їхня взаємна ув'язка і можливість поліфункціонального 

використання суміжних територій. 

Виходячи з вищенаведеного детальний план визначає основні планувальні 

та функціональні регламенти. 

Планувальним регламентом передбачається: 

- визначення принципової планувальної структури території, що 

розглядається для забезпечення транспортного обслуговування об'єкту 

проектування, забезпечення місцями для паркування; 

- раціональне використання території і формування об'ємно-просторової 

композиції проектованих адміністративно-побутових споруди; 

- встановлення проектованих червоних ліній та ліній регулювання забудови; 

- визначення допустимої поверховості проектованих об'єктів, ширини та 

глубини громадської площі для гармонійного сприйняття масштабів 

споруд. 

Функціональний регламент передбачає: 

- чітке функціональне зонування і взаємодоповнення об'єктів; 

- закріплення проектованої ділянки детального плану до громадської 

забудови населеного пункту із наданням медичних послуг. 
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8. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ. 

 

Згідно раніше розробленого генерального плану населеного пункту територія 

охоплена детальним планом класифікується як територія комунального 

призначення. 

Відповідно на території детального планування постійно не перебуватиме 

населення (тимчасово лікуватиметься). 

 

9. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ 

ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ. 

 

На території охопленій детальним планом передбачається розміщення 

об'єктів охорони здоров'я, що обслуговуватиме населення міста та територіальної 

громади. У відповідності до кількості та вікового складу населення, вимог 

містобудівних норм та технічного завдання на території охопленій детальним 

планом запроектовано об'єкт охорони здоров'я із загальною кількістю 540 

ліжкомісць, який передбачається для міжселенного обслуговування населення 

Мукачівської обєднаної територіальної громади. 

 

10. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, 

РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК. 

 

Передбачається приведення існуючих щебеневих доріг до нормативних 

показників та трасування нових проїздів на території проектування. 

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної 

доступності від території проектування, а саме біля головного входу до 

адміністративно-побутового центру. 

 

Загальноміська вулична мережа і транспорт. 

Автомобільні шляхи. 

Одними з меж території детального планування є вулиці Петра Лінтура та 

Митрополита Андрея. Вулиці прямують в інші райони міста і звязують його з 

іншими центрами розселення Мукачівської територіальної громади. Вулиця 

Митрополита Андрея примикає до автомобільної дороги М 06 "Київ-Чоп" на 

відстані 1,0 км від території проектування. Вона має наступні характеристиками: 

ширина в червоних лініях – 18-24 метрів, проїзної частини – 10,5 (3х3,50) метрів. 

Тип покриття – асфальт. Вулиця Петра Лінтура має наступні характеристиками: 

ширина в червоних лініях – 8,5 метрів, проїзної частини – 5,5 (2х2,75) метрів. Тип 

покриття – асфальт. 

Зовнішні пасажирські зв’язки. 

Зовнішні пасажирські зв’язки здійснюються за рахунок невеликої відстані від 

території проектування до центру міста Мукачева автомобільним та автобусним 

масовим пасажирським транспортом. Із автобусних та залізничного вокзалу м. 
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Мукачева, через мережу маршрутного транспорту, а також «таксі» забезпечується 

зв’язок з іншими центрами розселення. 

Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної 

доступності від території проектування і поруч з проектованим центральним входом 

до об'єкту. 

 

Внутрішньоквартальна вулична мережа і транспорт. 

Пасажирський транспорт. 

Для пересування до території охопленої детальним планом населення 

користується індивідуальним транспортом. 

Вулично-дорожня мережа. 

Проектом передбачається реконструкцію існуючої вулиці Петра Лінтура 

дороги, будівництво нових внутрішніх проїздів. 

Існуючу підїздну дорогу необхідно привести до нормативних параметрів 

згідно ДБН. Передбачено влаштування двосмугової дороги: ширина в червоних 

лініях – 8,5 метрів, проїзної частини – 5,5 метрів (2х2,75). Тип покриття – асфальт. 

Рух по реконструйованій дорозі передбачається лише легковим автотранспортом. 

Існуюча дорога залишає за собою статус житлової вулиці. 

Проектом детального планування території передбачено організувати сітку 

другорядних проїздів з існуючих вулиць до закладів медичного обслуговування, які 

виконуватимуть функцію протипожежних проїздів. Іхні характеристики наступні: 

ширина в червоних лініях – 4,5 метрів, проїзної частини – 4,5 метрів. Тип покриття – 

асфальт. Рух по проїздах передбачається лише легковим автотранспортом. 

Проектовані проїзди отримують статус другорядних проїздів. 

Крім того на тупикових проїздах організовуються розворотні майданчики для 

автомобілів. Довжина тупикових проїздів не перевищує 150 м. Розмір розворотних 

майданчиків прийнятий 12*12 м. Тип покриття - асфальт. 

Індивідуальний та відомчий транспорт, гаражі і стоянки. 

В даний час на проектованій території відсутні відомчі легкові та вантажні 

автомобілі. Вони представлені на сусідніх ділянках житлової та транспортної 

забудови. Зберігання автотранспорту здійснюється у вбудованих або боксових 

гаражах на присадибній ділянці та на відкритих стоянках, розташованих на 

промислових ділянках підприємств. 

Зберігання індивідуальних автомобілів робочого персоналу та відвідувачів 

передбачається на території території майданчиків для зберігання автомобілів. 

Відкриті стоянки гостьового типу влаштовуються у вигляді «карманів» на зеленій 

зоні. 

Тимчасове зберігання відомчих легкових, вантажних та гостьових 

автомобілів передбачається на території обслуговуючих підприємств у відомстві 

яких вони знаходяться. Загалом запроектовано підземний паркінгів для легкових 

автомобілів працівників сумарною потужністю 60 машиномісць (з розрахунку 10-15 

маниномісць на 100 ліжкомісць) із них 10 для людей із обмеженими фізичними 

можливостями; відкриті стоянки для відвідувачів сумарною потужністю 123 

машиномісця (з розрахунку 10-15 маниномісць на 100 відвідувачів) із них 31 для 

людей із обмеженими фізичними можливостями і гараж на 6 машиномісць для 
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відомчих транспортних засобів (4 карети швидкої медичної допомоги та 2 відомчі 

автомобіля). 

Заходи по безпеці руху. 

Планувальна структура дорожно-вуличної мережі передбачає зручні зв'язки 

медичної зони із сельбищної зоною, громадським центром та зоною відпочинку. 

Транспортні та пішохідні зв'язки розділено за допомогою смуги озеленення. 

В місцях переходів на проїзджій частині вулиць та доріг наноситься розмітка типу 

«зебра», встановлюються дорожні знаки з позначенням переходу. Для людей з 

обмеженими фізичними можливостями передбачається влаштування сигналізаторів 

на переходах та біля входу у громадські будівлі та споруди. 

 

Автозаправні станції та станції технічного обслуговування. 

Автозаправні станції та СТО розташовані за межами проектованої території, 

вздовж вул Митрополита Андрея та автомобільної лороги М 06 "Київ-Чоп". 

 

11. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ, РОЗМІЩЕННЯ 

МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД. 

 

Водопостачання. 

На першу чергу та розрахунковий період для господарсько-побутових цілей 

передбачається централізована мережа водопостачання проектованої території від 

нассоної станції на свердловині водопостачання. Воду передбачається 

використовувати для господарсько-побутових, виробничих потреб, поливу вулиць 

та зелених насаджень, пожежегасіння. 

Норми водоспоживання на господарсько-побутові потреби приймаються за 

укрупненими показниками згідно норм ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід 

та каналізація" з врахуванням агрокліматичної зони, благоустрою забудови та 

виробничих потреб підприємств обслуговування. Загальні витрати питної води по 

території проектування становлять – 134,40 м3/добу і зводяться в таблицю 11.1. 

Таблиця 11.1 

№ 

п/п 
Споживачі 

Розрахунковий строк 

Кількість 

споживачів. 

норма 

водоспоживання, 

л/добу 

Середньо-добова 

витрата, м3/добу 

1 

Лікувально-профілактичні та 

санітарно-профілактичні 

заклади 

- із загальними ваннами та 

душами 

330 ліжок 120 39,60 

2 
- із санітарними вузлами, які 

близько до палат 
150 ліжок 200 30,00 

3 - інфекційні 60 ліжок 240 14,40 

4 Невраховані витрати  10% 8,40 

 Разом   92,40 

9 
Витрати води на поливання 

зелених насаджень і квітників 
14000 м2 3 42,00 

Всього питної води по території   134,40 
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Джерелом питного водопостачання служить існуюча мережа питного 

водопроводу (свердловина водопостачання із насосною станцією). Напір води в 

системі планується нагнітати насосоною станцією І-го підйому, встановленого на 

свердловині. 

Згідно діючих норм централізована система водопостачання повинна 

забезпечити гасіння одної зовнішньої пожежі з витратою води 15 л/с та двох 

внутрішніх з витратою 10 л/с на кожну. На першу чергу зовнішнє пожежегасіння 

передбачається від пожежних резервуарів та за допомогою пересувних насосів, які 

встановлюються в місцях забору води пожежними машинами. 

Крім того проектом передбачено слідуючі заходи: 

- мережа проїздів запроектована кільцева з врахуванням безперешкодного 

під'їзду до всіх будівель та споруд; 

- запроектовано розворотний майданчик із можливістю розвороту 

пожежного автомобіля; 

На розрахунковий строк зовнішнє пожежегасіння передбачається 

здійснювати з пожежних гідрантів встановлених на кільцевій мережі за допомогою 

пересувних насосів. 

Конкретні рішення питань внутрішнього та зовнішнього пожежогасіння 

розробляються при виготовлені робочих креслень централізованого водопостачання. 

На наступних стадіях проектування необхідно: 

- вибрати технічні умови від комунального підприємства, що займається 

питаннями водопостачання та водовідведення; 

Конкретні рішення водопостачання прийняти у робочому проекті, що 

пропонується розробити на наступній стадії проектування. Проектування і 

підключення до існуючої мережі проводити згідно технічних умов відповідного 

комунального підприємства. 

 

Каналізація. 

Господарсько-побутова каналізація  

На першу чергу та розрахунковий період передбачається підключення до 

мережкомунальної каналізації із  повною роздільною господарсько-побутової 

каналізацією та відведенням поверхневих вод. 

Накопичення стічних вод приймаються згідно з нормами водоспоживання на 

господарсько-побутові потреби. Загальна кількість стічних вод території 

проектування становить – 92,40 м3/добу і зводиться в таблицю 11.2. 

Таблиця 11.2 

№ 

п/п 
Споживачі 

Розрахунковий строк 

Кількість 

споживачів, чол. 

норма 

водоспоживання, 

л/добу 

Середньо-добова 

витрата, м3/добу 

1 

Лікувально-профілактичні та 

санітарно-профілактичні 

заклади 

- із загальними ваннами та 

душами 

330 ліжок 120 39,60 

2 
- із санітарними вузлами, які 

близько до палат їдальнями на  
150 ліжок 200 30,00 
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3 - інфекційні 60 ліжок 240 14,40 

4 Невраховані витрати 14000 м2 120 8,4 

Всього стічної води по території   92,4 

 

На розрахунковий строк передбачається підключення проектованої території 

до загальноміської фекально-господарської та дощової мереж каналізації за 

допомогою прокладання каналізаційних мереж в червоних лініях проїздів та 

виробничих доріг. Систему запроектувати повну роздільна з двома мережами 

фекально-господарськї і дощової каналізації. 

Конкретні рішення каналізування прийняти у робочому проекті, що 

пропонується розробити на наступній стадії проектування. Проектування і 

підключення до існуючої мережі проводити згідно технічних умов відповідного 

комунального підприємства. 

Дощова каналізація. 

На першу чергу для відведення поверхневих стоків з проектованої території, 

враховуючи рельєф місцевості, проектом передбачається реконструювати існуючу 

водовідвідну мережу у відповідності до нових вулиць, доріг, проїздів та споруд. 

Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити закритою 

водовідвідною системою (відвід дощової води з проїзної частини у мережу дощової 

каналізації через дощоприймальні решітки) із подальшим скидом вод в існуючу 

мережу дощової каналізації. Дощоприймальні решітки встановлюються на 

перехрестях та кожні 50 м. Перед скидом води у озеро передбачається влаштування 

очисних споруд (водозбірних колодязів) із системою механічної очистки дощових і 

талих вод. 

Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими 

забруднюючими речовинами на території проектування немає. 

 

Санітарна очистка території. 

На першу чергу та на розрахунковий строк детальним планом території 

передбачається організувати планово-подвірну і планово-позаявочну систему 

очистки.  

Відходи із проектованого об'єкту мають штучний характер із великим 

вмістом паперу та пластмаси, а також спеціальні відходи. Їх пропонуються 

вивозитися спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із 

спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації. Рекомендується 

переробляти їх на території місцевого сміттєпереробного об'єкту. 

Норми накопичення твердих побутових відходів приймаються за завданням на 

проектування, яке розробляється на подальших стадіях проектування об'єкту. 

Детальним планом території передбачено місця для розміщення сміттєконтейнерів 

неподалік господарської зони. 

 

Газопостачання. 

Газопостачання території здійснюється не передбачається. 
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Теплопостачання. 

Згідно намірів замовника детальним планом території передбачається 

індивідуальне опалення проектованих будівель та споруд від двофункційного котла 

на електричному або твердому паливі. 

 

Електропостачання. 

Даний розділ проекту розроблений згідно ДБН В.2.5-23-2003, РД 34.20.185-

94, « Инструкции по определению экономической эффективности капитальных 

вложений в развитие энергетического хозяйства». 

За ступенем надійності електропостачання електроприймачі даної забудови 

належать до ІІІ категорії. Згідно п.2.6 ДБН В.2.5-23-2003 електропостачання 

приймачів ІІІ категорії надійності можливо здійснювати від одного джерела 

живлення. Електропостачання проектованої території передбачається від існуючої 

електророзподільної системи села згідно технічних умов експлуатаційних служби. 

Електропостачання проектованої території здійснюється від існуючого ТП 

10-0,4 кВ, розташованого в межах детального плану, через проектовані підземні 

кабелі, що трасуватимуться вздовж проектованих проїздів. 

Витрати електроенергії на комунально-побутові потреби території 

проектування визначаються на наступних стадіях проектування згідно технічних 

вимог до обладнання та потужності спеціалізованого медичного обладнання. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові 

тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, при проектуванні та 

будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні 

високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючи 

конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні 

джерела енергії, інженерне обладнання з високим  коефіцієнтом  корисної  дії, тощо. 

На наступній стадії проектування необхідно розробити проект 

електрифікації проектованої території із ув’язкою з електричною мережею 

міста. 

 

12. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ, 

ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ. 

 

Інженерна підготовка території здійснюється з ціллю покращення санітарно 

гігієнічних умов для проживання населення, приведення території до нормативних 

умов будівництва громадських та житлових будівель, максимального збереження 

місцевості, виходячи з інженерних та архітектурно-планувальних вимог. В склад 

заходів по інженерній підготовці території у відповідності з природними умовами, 

характером запроектованого використання і планувальної організації території 

входить схема вертикального планування з організацією поверхневого стоку. 

Вертикальне планування території. 

Схема вертикального планування розроблена на проектному плані і 

топооснові масштабу 1:500 з січенням рельєфу горизонталями через 0,5 м. 

На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць та 

проїздів, а також проектні та існуючі відмітки проїзної частини вулиць на 
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перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. Ухили 

існуючих вулиць залишені без змін, оскільки мають допустимий ухил і сприяють 

поверхневому стоку. 

На наступних стадіях проектування пропонується розробити проект 

вертикального планування території у якому вжити наступні заходи: 

- з метою зменшення об'ємів земляних робіт максимально зберегти 

природній ландшафт. 

Організація поверхневого стоку. 

На даний період часу водовідвід з території здійснюється по самопливній 

каналізаційній мережі відведення поверхневих вод із скидом у очисні споруди міста. 

Проектом передбачається реконструювати існуючу водовідвідну мережу у 

відповідності до нових проїздів та споруд. Організацію поверхневого стоку 

передбачається здійснити закритою водовідвідною системою (відвід дощової води з 

проїзної частини у мережу дощової каналізації через дощоприймальні решітки) із 

подальшим скидом вод у існуючі мережі міста. Дощоприймальні решітки 

встановлюються на перехрестях та кожні 50 м. 

На наступних стадіях проектування пропонується розробити проект 

водовідведення у якому вжити наступні заходи: 

- провести детальне обстеження і визначення перепускної здатності 

водовідвідної системи; 

- розрахувати отвори для труб дощової мережі з метою запобігання 

затоплення дощовими і талими водами. 

Схема вертикального планування та інші інженерні заходи не можуть 

служити документом для виконавчих робіт, а служать доповненням до проекту, 

підтверджуючи реальність виконання проектних рішень. 

Першочерговими заходами щодо інженерної підготовки території є: 

- дотримання існуючої водовідвідної системи у відповідному робочому 

стані; 

- розвиток існуючої та проектованої водовідвідної системи; 

- розроблення та реалізація проектів вертикального планування та 

водовідведення. 

 

13. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСРІЙ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЗЕЛЕНИХ ЗОН. 

 

Даний розділ розроблений у відповідності до ДБН В.2.2-5-2011 "Благоустрій 

територій". 

Територія озеленена, в основному, за рахунок зелених газонів (луки), 

поодиноких листяних дерев та чагарників, які поросли вздовж існуючих водойм. 

Для завершення формування архітектурно-художнього ансамблю забудови 

проектом пропонується зовнішній благоустрій з введенням таких споруд як, малі 

архітектурні форми і обладнання. Комунальні малі форми (лавки, урни, 

світильники, велостоянки) встановлюються в місцях найбільшого відвідування та 

відпочинкових майданчиках, перед входом в установи та підприємства 

обслуговування, на дитячих та спортивних майданчиках, прогулочних доріжках. 
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Система озеленення складається із посадки листяних дерев (горіх, каштан, 

липа) та кущів (самшит) вздовж проїзних частин вулиць та проїздів, а також 

озеленення охоронних зон вздовж озер. 

Окрім цього загальна система озеленення ділянки формується за рахунок 

озеленення в зоні громадської забудови за рахунок квітників, клумб та газонів 

орієнтовною площею 14000,72 м2. 

 

14. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ. 

 

В даному розділі проаналізовані фактори, що впливають на основні 

компоненти навколишнього середовища: повітряний і водний басейни, грунти, 

рослинність. На основі цього визначені заходи, направлені на охорону компонентів 

навколишнього середовища від забруднення. 

Проектом передбачено розміщення об’єктів громадської забудови в 

центральній частині села. Даний вид забудови не має шкідливого призначення, тому 

об'єкт детального планування не тільки не погіршить стан навколишнього 

середовища, але й значною мірою покращить його. 

При розробленні детального плану прийняті архітектурно-планувальні 

рішення, що забезпечують ефективний захист навколишнього середовища: 

- інженетрна підготовка території, яка забезпечує відвід поверхневих вод; 

- запроектовано мережу фекально-господарської та дощової каналізації; 

- будівництво будівель та споруд сучасними методами будівництва з 

екологічно-чистих будівельних матеріалів; 

- мощення доріг та проїздів асфальтобетоном, тротуарів - тротуарною 

плиткою; 

- розвиток системи зелених насаджень загального користування і насаджень 

санітарно-захисних зон. 

 

Повітряний басейн. 

В даний час територія охоплена детальним планом вільна від забруднюючих 

факторів негативного впливу на атмосферу. 

Забруднення повітря від автомобільного транспорту передбачається 

мінімізувати за рахунок посадки зелених насаджень вздовж проїжджих частин, 

озеленення проектованих ділянок.  

Детальним планом території запроектовані котли на трердому паливі з 

технологією вловлення і очищення шкідливих викидів. 

 

Водний басейн. 

Проектована територія відноситься до закритого басейну існуючих 

меліоративних каналів. 

Даним проектом пропонуються наступні заходи спрямовані на охорону 

водного басейну озер від забруднення, а саме: 

- запроектовано мережу дощової каналізації із підключенням її до загально-

міської дощової каналізаційнох мережі; 
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- встановлення водоохоронної зони меліоративних каналів; 

- дотримання русла водовідвідних канав та лотків у належному стані. 

 

Грунти. 

Основним джерелом забруднення грунтів є господарсько-побутові відходи. 

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на грунти проектом 

передбачено наступні заходи: 

- влаштування організованої системи водопостачання та каналізації; 

- влаштування планово-регулярної системи очистки; 

- запроектовано місця для сміттєконтейнерів з подальшою утилізацією 

відходів на сміттєпереробному об'єкті. 

 

Заходи по захисту від транспортного шуму. 

На території запроектовано розвинену сітку житлових вулиць, доріг та 

проїздів. Профіль житлових вулиць та доріг забезпечується зеленими насадженнями 

вздовж проїзних счастин. 

З метою покращення умов для проживання населення, пректом передбачено 

будівництво безшумового дорожного покриття доріг та проїздів. Крім цього 

пониження рівня шуму планується досягти архітектурно-планувальними 

прийомами: 

- збільшення зеленої смуги по обом бокам проїзної частини; 

- влаштування безшумного покриття доріг та проїздів; 

- віддалення будівель та споруд від червоних ліній не менше ніж 15 м, а 

спальних приміщень - 30 м; 

- орієнтація спальних приміщень зі сторони протилежної від джерела шуму; 

- примінення шумозахисних конструкцій вікон та інше; 

 

Заходи цивільної оборони. 

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-2011 на стадії детального плану території 

розробляються проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та 

проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, дані 

розділи розроблені у складі Генерального плану міста Мукачева.  

 

15. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ. 

 

Термін реалізації детального плану території - 20 років, в тому числі 1-ша 

черга - 7 років. 

1-ша черга. 

Розроблення землевпорядної доокументації на ділянку для об'єкту охорони 

здоров'я. 

Розроблення проекту для будівництва об'єкту охорони здоров'я. 

Будівництво дорожньо – транспортної мережі передбачено за рахунок коштів 

міської ради та коштів залучених від забудовників в рамках програми залучення 

коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населеного пункту. 
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2-га черга. 

Будівництво закладу об'єкту охорони здоров'я за рахунок коштів міської 

ради, державного бюджетку та коштів залучених від забудовників в рамках 

програми залучення коштів забудовників на розвиток інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури населеного пункту. 

 

16. ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ДАНИХ. 

 

При розробці детального плану території використані наступні матеріали: 

- викопіювання з "Генплану міста Мукачево" (затверджений рішенням 12 

сесії 22-го скликання Мукачівської міської ради від 22 жовтня 1997 року); 

- викопіювання із "План зонування міста Мукачева (зонінг)" (затвердженого 

рішенням 10 сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради №154 від 31 

березня 2016 року); 

- технічне завдання (Додаток №1 до тендерної документації); 

- натурне обстеження території детального планування; 

- план топографічного знімання М 1:500. 

 

17. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО 

ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ. 

 

1. Територія детального плану, в т.ч.:     31837,98 м2 

- площа КНП "Мукачівської ЦРЛ" (540 ліжок)   29194,83 м2 

- площа трансформаторного підпункту     180,89 м2 

- площа в "червоних лініях"       2462,26 м2 

2. Площа забудови, в т.ч.:       6550,45 м2 

- площа лікувальних корпусів      6087,00 м2 

- площа інженерно-технічних споруд     463,45 м2; 

- площа озеленення - 14000,72 м2 

3. Площа асфальтного покриття      3691,86 м2 

4. Площа покриття тротуарною плиткою    4951,80 м2 

5. Площа озеленення        14000,72 м2 

6. Територія в "червоних лініях"      2462,26 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 

Величини площ наведені попередньо і уточнюються при розробці проекту 

відведення земельної ділянки та робочого проекту будівництва об‘єкту. 
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ПРИМІТКА: 

 

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 

19 п.3) на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану 

території може розроблятися проект землеустрою щодо  впорядкування  цієї 

території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною 

частиною детального плану території (даний розділ розробляється у складі, 

визначеному відповідним нормативно-правовим актом). 

Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 

потреб 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(Постанова від 25 травня 2011 р. N 555 « Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»). 

Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів 

містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття 

шляхом опублікування в засобах масової інформації, що  поширюються на 

відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах 

відповідних органів місцевого самоврядування. 

Затвердження проектів містобудівної документації без проведення 

процедури розгляду пропозицій громадськості забороняється, а матеріали щодо 

розгляду таких пропозицій є невід'ємною складовою частиною зазначеної 

документації. 

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. Зазначена частина може включатися до 

складу детального плану території як окремий розділ. 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, відповідна районна 

державна адміністрація забезпечують оприлюднення детального плану території 

протягом 10 днів з дня його затвердження. 

Детальний план території, яка розташована в межах населеного пункту,  

розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської 

ради, а  за відсутності затвердженого в установленому порядку плану зонування 

території - відповідною сільською, селищною, міською радою протягом 30 днів з 

дня його подання. 

Детальний план території, розташованої за межами населеного пункту, 

розглядається і затверджується відповідною районною державною адміністрацією 

протягом 30 днів з дня його подання. 

Детальний план території не підлягає експертизі. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


