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II. Графiчнi матерiали:
- Схема розташування територiї в структурi мiста

- лист № 1;

- План iснуючого стану територiї. м 1:1000

- лист № 2;

- Детальний план територiї – основне креслення, м 1:1000

- лист № 3;

- Детальний план територiї – розбивочне креслення, м 1:1000 - лист № 4;

Змн.

- План червоних лiнiй, м 1:1000

- лист № 5;

- Схема iнженерної пiдготовки територiї, м 1:1000

- лист № 6;
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1. ВСТУП
Детальний

план

територiї

(ДПТ)

в

районi

вул.Тарнавського

та

пров.Шартарського в смт.Гiрник з метою забезпечення земельними дiлянками
пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникiв антитерористичної операцiї
розроблений на замовлення виконкому Гiрницької селищної ради на пiдставi
наступних документiв та вихiдних даних:
1. Лист-заява виконкому Гiрницької селищної ради.
2. Рiшення сесiї Гiрницької селищної ради № 324 вiд 15.12.2014р.
3. Завдання на розроблення ДПТ.
4. Iнженерно-геодезична зйомка, виконана ВП ЧБСМР ДП "Львiввугiлля"
в масштабi 1:1000.
5. Данi земельного кадастру.
Проектна документацiя виконана у вiдповiдностi з дiючими законодавчими
та нормативними документами:
― Закон України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".
― ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та змiст детального плану територiї,
― ДБН 360-92** "Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльських
поселень",
― ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулицi та дороги населених пунктiв".
― ДСП № 173-96 "Державнi санiтарнi правила планування та забудови населених пунктiв".
▲ Проектнi рiшення даного ДПТ базуються на рiшеннях i пропозицiях
Генерального плану смт. Гiрника, розробленого ДIПМ "Мiстопроект" (м.Львiв)
погодженого у встановленому порядку i затвердженого у 2007 роцi.
Головним завданням ДПТ є виявлення i деталiзацiя планувальної структури та типу забудови на проектованiй територiї згiдно рiшень генплану смт.
Гiрника з уточненням планувальних рiшень.
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2. МIСТОБУДIВНI УМОВИ
Територiя, на якiй передбачається розмiщення земельних дiлянок пiд
iндивiдуальне житлове будiвництво учасникiв антитерористичної операцiї знаходиться в межах Гiрника, пiвнiчнiше центральної частини селища.
Проектом ДПТ охоплено територiю, площею орiєнтовно 10,4 га, яка обмежена:
з пiвдня - вул. Грушевського;
зi сходу - вул. Шахтарська;
з пiвночi - вул. Iв. Франка;
з заходу - вул. Сiч. Стрiльцiв.
Дана територiя являє вiльнi дiлянки територiї кварталiв та належить до земель, що не наданi у власнiсть та частково наданi в постiйне користування
(окрiм iнженерних споруд).
Генеральним планом Гiрника на проектованiй територiї передбачається
розмiщення садибної житлової забудови, що є актуальним на даний час i обумовлено

великим

попитом

мешканцiв

селища

щодо

будiвництва

iндивiдуальних будинкiв.
3. ПРИРОДНI УМОВИ
Рельєф
Територiя ДПТ являє рiвну поверхню.
Загальний ухил рельєфу даної мiсцевостi спостерiгається в схiдному напрямку.
Перепад вiдмiток в межах територiї ДП становить орiєнтовно 1,7 м ( з 195,5 м
до 193,8 м).
Геологiчна будова
В геоструктурному вiдношеннi територiя району Гiрника знаходиться в межах
Львiвсько-Волинського вугленосного району. В геологiчнiй будовi району
приймають участь осадовi породи кам’яновугiльного, юрського, верхньокрейдяного, третинного та четвертинного вiку.
Гiдрогеологiя
В межах територiї селища розповсюджений четвертинний водоносний горизонт, який залягає на глибинах вiд 0,5 до 4 м i гiдравлiчно пов’язаний з водами
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р. Рати. Рiвень грунтових вод на територiї селища становить 0,5-2 м. Живлення
водоносного горизонту здiйснюється за рахунок iнфiльтрацiї атмосферних
опадiв.
Iнженерно-геологiчнi умови
В iнженерно-геологiчному вiдношеннi проектована територiя вiдноситься до
несприятливої категорiї для забудови. Це дiлянки з ухилом поверхнi землi до
5 %, рiвнем пiдземних вод 1-3 м вiд поверхнi землi; складенi супiсками, пiсками
з розрахунковим тиском на них бiльше 1-1,5 кг/см .
Сейсмiчнiсть району 6 балiв (враховуючи пiдроблюванiсть територiй гiрничими
виробками).
▲ В зв’язку з тим, що територiя Гiрника повнiстю знаходиться на
пiдроблюваних територiях родовища кам’яного вугiлля, проекти будинкiв i
споруд, якi будуються на даних територiях, необхiдно розробляти на основi
гiрничо-геологiчного обгрунтування.
4. ОЦIНКА IСНУЮЧОЇ СИТУАЦIЇ
Проектована територiя знаходиться у кварталi серед сельбищних утворень
Гiрника. Житлова садибна забудова розмiщена вздовж вулиць територiї проектування.
Вздовж вул. Iв. Франка та паралельно до неї прокладенi водопровiд, каналiзацiя, газопровiд середнього тиску та електрокабель.
Пiд’їзд до даних територiй здiйснюється по вулицях Франка , Тарнавського,
Сiчових Стрiльцiв , Грушевського та Шахтарська якi є з асфальтобетонним покриттям.
Проектована територiя характеризується незадовiльним рiвнем благоустрою,
вiдсутнiстю твердого покриття на пiшохiдних дорiжках. В цiлому дана територiя потребує комплексного облаштування та формування благоустрою, впорядкування пiд’їздiв i пiдходiв.
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Територiя ДПТ не належить до району техногенної чи природної небезпеки i є
придатною для розмiщення iндивiдуальної житлової забудови. Об’єкти культурної спадщини на територiї проектування вiдсутнi.
Запропонована для забудови територiя знаходиться в мiсцi зручного транспортного сполучення i пiшохiдних зв’язкiв, тому використання її для розмiщення
iндивiдуальної житлової забудови є виправданим. Освоєння територiї пiд
будiвництво можливе за умови iнженерної пiдготовки.

5. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРIЇ.
РОЗПОДIЛ ТЕРИТОРIЇ ЗА ФУНКЦIОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ.
ФОРМУВАННЯ АРХIТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦIЇ
Пропозицiї ДПТ базуються на планувальних рiшеннях, закладених у генеральному планi мiста, i направленi на формування нового якiсного
архiтектурно-планувального середовища, що сприятиме пiдвищенню комфорту
життєдiяльностi (проживання, працi й вiдпочинку) мешканцiв селища. При
цьому враховано:
- мiсце розташування проектної територiї;
- природнi умови та планувальнi обмеження;
- побажання замовника - виконкому Гiрницької селищної ради та iнтереси
власникiв земельних дiлянок, що знаходяться в межах проектованої територiї;
- iснуюча забудова та iнженерно-транспортна iнфраструктура;
- сучаснi тенденцiї в сферi житлового будiвництва, обслуговування i дозвiлля.
У кварталi обмеженого вулицями Тарнавського , Грушевського , Франка та
Шахтарською передбачено :
- Видiлення

14 земельних дiлянок

для будiвництва iндивiдуальної

житлової забудови. Перша черга реалiзацiї – 6 земельних дiлянок , та
друга черга реалiзацiї – 8 земельних дiлянок
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тимчасового користування

земельними дiлянками

для ведення

городництва – 4 дiлянки , та списання барачного примiщення i передачi
земельної

дiлянки

в

запас

Гiрницької

селищної

ради

КП

“Червонограджитлокомунсервiс”)( № 5-16 по генплану Лист 4 ) ;
- Видiлення земельної дiлянки площею

0,1317 га для обслуговування

квартирної житлової забудови ОСББ. ( № 18 по генплану Лист 4 ) ;
-

Видiлення земельної дiлянки площею

0,1933 га для обслуговування

квартирної житлової забудови ОСББ. ( № 19 по генплану Лист 4 ) ;
- Частина

територiї

площею

0,0216

га

передається

КП

“Червонограджитлокомунсервiс” для обслуговування квартирної житлової
забудови. ( № 22 по генплану Лист 4 ) ;
- Частина територiї загальною площею 0,0506 га , пропонується видiлити
для обслуговування незавершеного будiвництвом об’єкту з можливiстю
реконструкцiї даного об’єкта пiд житло , об’єкт

громадського

обслуговування та торгiвлi. ( № 20 по генплану Лист 4 ) ;
- Частина земельної дiлянки загальною площею 0,0258 га , вiдводиться у
землi запасу Гiрницької селищної ради ( № 21 по генплану Лист 4 ) ;
- Передбачено видiлення двох земельних дiлянок по 0,0028 га для
вiдведення пiд будiвництво iндивiдуальних гаражiв ( № 23 по генплану
Лист 4 ) ;
- Передбачено видiлення земельної дiлянки дiлянки загальною площею
0,0734 га , для будiвництва та обслуговування iндивiдуального житлового
будинку , вiдповiдно до ранiше виданого рiшення ;
- ДПТ передбачається видiлення земельних дiлянок з метою вiдведення для
обслуговування iснуючих iндивiдуальних гаражiв .
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У кварталi обмеженого вулицями Тарнавського , Грушевського , Франка та
Сiчових Стрiльцiв передбачено :
- Видiлення 2 земельних дiлянок для будiвництва iндивiдуальної житлової
забудови, якi входять у першу чергу реалiзацiї ( № 1-2 по генплану Лист 4
);
- Видiлення земельної дiлянки

загальною площею 0,1820 га для

розмiщення об'єкту громадського обслуговування ( № 25 по генплану
Лист 4 );
- Видiлення земельної дiлянки
обслуговування

торгових

загальною площею 0,0602 га для

рядiв

з

продажу

продовольчих

та

передається

КП

непродовольчих товарiв. ( № 26 по генплану Лист 4 );
- Частина

територiї

площею

0,1626

га

“Червонограджитлокомунсервiс” для обслуговування квартирної житлової
забудови. ( № 24 по генплану Лист 4 ) ;
- Передбачено видiлення земельної дiлянки по 0,0022 га для вiдведення
пiд будiвництво iндивiдуального гаражу ( № 27 по генплану Лист 4 ) ;
- ДПТ передбачається видiлення земельних дiлянок з метою вiдведення для
обслуговування iснуючих iндивiдуальних гаражiв .
6. ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА I СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
На територiї ДПТ передбачається розташування iндивiдуальної житлової
забудови .Квартал включатиме нову iндивiдуальну житлову забудову.
Проектом ДПТ пропонується розмiщення садибної забудови на 16 дiлянках
площею по 0,05 га i бiльше.
Для садибної забудови приймаються наступнi показники:
- загальна площа дiлянок – 1,01 га,
- кiлькiсть дiлянок – 16 шт.
- кiлькiсть житлових будинкiв – 16 буд.,
- житловий фонд ~ 2,88 тис. м2 заг. пл.,
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- розселення (при Кс = 4) ~ 64 ос.
Далi приводиться потреба проектованого iндивiдуального житла з розрахунковим населенням приблизно 64 мешканцiв в основних об’єктах системи обслуговування населення та прибудинкових майданчиках (згiдно п. 3.16 табл.3.2.
та п. 7.43 ДБН 360-92**).
Табл. 1

№

Необхiдно
по нормi

Пропонується

Нормативна кiлькiсть
мiсць на 1000 ос.
населення

мiсць

мiсць

Найменування

Нормативи

Об'єкти обслуговування

ДПТ

1

Дитячi дошкiльнi заклади

30

2

*

2

Школи

140

9

*

Примiтки:
* - передбачено використання мешканцями iснуючих об’єктiв обслуговування населення мiста

7. ОСНОВНI ОБ’ЄКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
В межах територiї детального плану передбачається формування декiлькох
осередкiв об’єктiв обслуговування з розмiщенням об’єктiв:
- Iснуючi заклади торгiвлi.
- Торговi ряди для продажу продовольчих та непродовольчих товарiв.
- Об’єкт громадського обслуговування
8. IНШI ОБ’ЄКТИ
В межах територiї ДП розташованi земельнi дiлянки iз iндивiдуальною та
квартирною житловою забудовою .
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9. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНIЗАЦIЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ I ПIШОХОДIВ,
9.1 Вулична мережа
Класифiкацiя вуличної мережi в межах проектованої територiї прийнята
згiдно рiшень генплану смт. Гiрника. Проектом ДПТ передбачається подальший
розвиток вуличної мережi (див. лист № 5).
Розвиток вуличної мережi, реконструкцiя i нове будiвництво має вiдбуватись
з дотриманням нормативних вимог щодо влаштування габаритiв поперечного i
поздовжнього профiлю вулиць та проїздiв.
План червоних лiнiй в масштабi 1:2000 i поперечнi профiлi вулиць в
масштабi 1:200 показанi на листi № 5.
9.2 Органiзацiя руху транспорту i пiшоходiв
Проектом ДПТ приймається органiзацiя руху транспорту згiдно положень
генплану смт. Гiрника.
Основний рух транспорту в районi проектованої територiї здiйснюється по
вулицi - вул. Грушевського.
Рух вантажного транспорту передбачається по вулицях Франка, та
частково по вул. Грушевського.
Рух громадського транспорту здiйснюватиметься по вулицях Грушевського,
та Франка.
Використання житлових вулиць та проїздiв передбачається переважно для
руху iндивiдуальних автомобiлiв та спецтранспорту (автомобiлi пожежної охорони, швидкої допомоги, обслуговування iнженерних мереж, вивозу смiття i т.п.).
Зупинки громадського транспорту розташованi по вулицях Грушевського.
Основний пiшохiдний рух в районi територiї ДП спостерiгається по вул.
Грушевського.
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Другоряднi пiшохiднi зв’язки формуватимуться переважно в напрямках до
осередкiв об’єктiв вiдвiдування, мiсць прикладання працi, а також вздовж
житлових вулиць i проїздiв серед житлових утворень.
10. IНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРIЇ, РОЗМIЩЕННЯ
МАГIСТРАЛЬНИХ IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД
Iнженерне забезпечення проектованої забудови та благоустрою на територiї ДПТ передбачається вiд селищних iнженерних мереж згiдно технiчних
умов, що видаються вiдповiдними службами.
Далi приведенi орiєнтовнi показники iнженерного споживання та принципи iнженерного забезпечення.
▲

Деталiзацiя проектних рiшень iнженерного забезпечення проектованої забу-

дови та облаштування благоустрою на територiї ДП здiйснюватиметься на наступних стадiях проектування.
10.1 Водопостачання
Норми витрати води на господарсько-питнi потреби населення, полив вулиць та зелених насаджень приймаються згiдно СНиП-2.04.02-84 та ДБН 36092** з врахуванням ступеня iнженерного обладнання забудови та клiматичних
умов.
Питоме водоспоживання включає витрати води на господарсько-питнi потреби житлової i громадської забудови з розрахунку 210 л/добу на 1 особу
(згiдно п.8.4, табл. 8.1 ДБН 360-92**).
Витрати води споживачами проектованої забудови визначенi окремо для
двох сельбищних утворень i становлять орiєнтовно:
- нове житло ~13,4 м3/добу,
- iснуючi обєкти ~86,0 м3/добу,
- iншi об’єкти ~ 5,0 м3/добу,
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- неврахованi витрати (10 %) ~ 10 м3/добу,
Разом ~114,4 м3/добу.
Всього середньодобова витрата води для споживачiв забудови в межах
територiї ДП складає орiєнтовно 115 м3/добу. На обчислену витрату необхiдно
орiєнтувати потужнiсть мереж системи комунального водопроводу.
Водопостачання

проектованої

забудови

в

районi

територiї

ДПТ

здiйснюватиметься вiд централiзованої системи комунального водопроводу, для
чого

необхiдно

побудувати

нову

квартальну

мережу

водопроводу

з

пiдключенням її до мiської.
На поливання i миття територiй, зрошування зелених насаджень пропонується використання води з iснуючих канав та водойми, для чого необхiдно передбачити влаштування спецiальних поливальних водопроводiв.
Витрати води на поливання i миття мiських територiй, зрошування зелених
насаджень в межах ДПТ приймаються в залежностi вiд ступеню благоустрою
територiї, покриття територiй, виду зелених насаджень тощо, згiдно табл. 3
СНiП 2.04.02-84 з розрахунку:
- поливка територiй (0,4 л/м3 × 88 тис.м2 ) = 35 м3/добу,
- зрошування зелених насаджень, газонiв, квiтникiв( 4 л/м3 × 5 тис.м2) =20
м3/добу.
Разом ~ 55 м3/добу.
10.2 Водовiдведення
Об’єм водовiдведення вiд забудови приймається по водоспоживанню, за
винятком витрат на полив вулиць та зелених насаджень. Проектом ДПТ пропонується органiзацiя самопливної мережi госппобутової каналiзацiї, що забезпечить
каналiзування забудови.
Для проектованої забудови передбачається будiвництво самопливної мережi каналiзацiї та розмiщенням нової КНС у найнижчому мiсцi, яка буде пере-
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качувати стоки у напiрну мережу каналiзацiї мiста. Об’єм водовiдведення вiд
даної забудови становитиме ~ 115 м3/добу.
Прокладання мереж каналiзацiї має вiдбуватись переважно в межах червоних лiнiй вулиць та проїздiв.
10.3 Дощова каналiзацiя
Вiдведення поверхневих стокiв на забудованих територiях передбачається
у закриту дощову каналiзацiю.
Для вiдведення дощових стокiв з територiї вулиць та забудови необхiдно
передбачити органiзацiю поверхневого стоку з влаштуванням дощоприймачiв у
найбiльш понижених мiсцях з наступним випуском у канави, далi – у водойму
пiсля попередньої очистки.
На незабудованих територiях пропонується органiзацiя мережi вiдкритої
дощової каналiзацiї, по якiй поверхневi стоки будуть вiдводитись по канавах у
водойму.
10.4 Теплопостачання
Опалення iндивiдуальної житлової забудови приймається iндивiдуальне вiд
двофункцiйних газових котлiв.
▲

З метою забезпечення економiї паливно-енергетичних ресурсiв, на наступ-

них стадiях проектування необхiдно впровадження ефективних проектних
рiшень, враховуючи можливiсть використання альтернативних видiв палива та
застосування будiвельних конструкцiй з пiдвищеними теплофiзичними властивостями.
10.5 Газопостачання
Газопостачання проектованої забудови передбачається вiд iснуючої газорозподiльної системи селища.
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Схема мережi газифiкацiї проектованої забудови розробляється на наступних стадiях проектування.
10.6 Електропостачання
Електропостачання проектованої забудови передбачається вiд iснуючої
електророзподiльної системи мiста.
Загальне споживання на комунально-побутовi потреби проектованої забудови складатиме

приблизно 29 кВт. Для iнших об’єктiв (резерв ~ 15 %)

орiєнтовно 4 кВт. Разом – 33 кВт.
Для забезпечення електропостачання пропонується будiвництво нової ТП10/0,4 кВ, мiсце розмiщення якої має бути уточнене на наступних стадiях проектування.
Конкретна мережа електропостачання розробляється на наступних стадiях
проектування, згiдно технiчних умов експлуатуючої служби.
10.7 Санiтарна очистка
В кварталах житлової забудови на вiдстанi не менше 20 м i не бiльше 100 м
до найбiльш вiддаленого входу у житловий будинок (ДБН 360-92**, п. 3.16,
табл. 3.2), передбачено облаштування господарського майданчику для
розмiщення контейнерiв-смiттєзбiрникiв, забирання та вивiз смiття з якого буде
вiдбуватися спецiалiзованим автотранспортом на мiсце його подальшої
утилiзацiї.
Крiм того, поблизу зупинок громадського транспорту та iнших об’єктiв, в
парках, на набережнiй необхiдно встановити декоративнi смiтники та забезпечити забирання з них смiття у контейнери.
11. IНЖЕНЕРНА ПIДГОТОВКА ТЕРИТОРIЇ
В склад заходiв по iнженернiй пiдготовцi територiї, згiдно з характером
намiченого використання та планувальної органiзацiї територiї, включенi:
- вертикальне планування територiї;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

12 - 2015 - ПЗ
3499-06-ПЗ

Арк.

15

- поверхневе водовiдведення;
- захист вiд пiдтоплення високими ґрунтовими водами.
Схема iнженерної пiдготовки територiї розроблена на топопiдосновi
масштабу 1:2000 з сiченням горизонталями через 1,0 м. На схемi приведенi
напрямки i величини проектованих ухилiв вулиць, а також проектованi та
iснуючi вiдмiтки по осi проїзної частини вулиць i проїздiв на перехрестях i в
мiсцях основних перегинiв поздовжнього профiлю. В зв’язку з тим, що
проектом передбачена штучна пiдсипка значних територiй,

проектованi

поздовжнi ухили вiдповiдають мiнiмальним нормативам.
Органiзацiю поверхневого стоку передбачається здiйснити системою
закритої дощової каналiзацiї з подальшим вiдведенням поверхневих вод
водовiдвiдними канавами (лотками) в iснуючу водойму-вiдстiйник. Перед
скиданням у водойму, поверхневi води повиннi очищуватися фiльтрацiйними
пiско- та мастило-бензиновловлювачами.
Територiя проектування є несприятливою для забудови з огляду на високий
рiвень ґрунтових вод та слабку несучу здатнiсть ґрунтiв (заболоченi дiлянки
навколо iснуючої водойми).
12. ПРОТИПОЖЕЖНI ЗАХОДИ
Найближча до територiї ДП пожежна частина розташована в Соснiвка по
вул. Львiвськiй, що на вiдстанi приблизно 6,5-7,0 км вiд проектованої територiї.
Зовнiшнє пожежогасiння передбачається з пожежних гiдрантiв, якi
встановлюються на кiльцевiй мережi зовнiшнього водопроводу мiста.
Вiдповiдно до СНиП 2.04.02-84 (табл. 5, п. 2.14) приймається одна
розрахункова пожежа з витратою води 10 л/с та двi внутрiшнi з витратою води
2,5 л/с на кожну. Загальна витрата води складає:
10 + (2,5 × 2) = 15 л/с.
Мiнiмальний вiльний напiр в водопровiднiй мережi при пожежогасiннi
повинен бути не менше 10 м на рiвнi поверхнi землi.
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При формуваннi вулично-дорожньої мережi довжина тупикових проїздiв
повинна бути не бiльше 150 м. Проїзна частина тупикових проїздiв повинна
закiнчуватися кiльцевими об’їздами радiусом по осi проїзду не менше 10 м або
майданчиками для розвороту розмiрами 12 м × 12 м кожна (згiдно ДБН 36092**, п. 3.22).
13. ЕКОЛОГIЧНI ВИМОГИ ТА ПРОПОЗИЦIЇ БЛАГОУСТРОЮ
Облаштування територiї ДП повинно вiдбуватися з дотриманням екологiчних вимог та забезпеченням комплексного благоустрою територiї з влаштуванням проїзної частини, пiшохiдних тротуарiв, газонiв i спецiального озеленення.
13.1 Екологiчнi вимоги
- передбачити вiдведення дощових стокiв з проектованої територiї з органiзацiєю поверхневого стоку iз влаштуванням дощоприймачiв у найбiльш понижених мiсцях з наступним випуском у iснуючi канави пiсля попередньої очистки;
- для очищення дощових стокiв з проїзної частини вiд забруднення паливно-мастильними матерiалами бiля автостоянок передбачити влаштування
фiльтрацiйних пiско- та мастило-бензиновловлювачiв, якi необхiдно розмiстити
у найнижчих мiсцях.
● На основних вулицях, вздовж проїжджої частини пропонується деревне
озеленення для захисту вiд пилу, шуму, вiдпрацьованих автомобiльних газiв, а
також безпеки руху транспорту i пiшоходiв.
13.2 Комплексний благоустрiй територiї
Для архiтектурно-просторової та естетичної органiзацiї територiї ДП
необхiдно передбачити комплекс заходiв з розмiщенням елементiв благоустрою,
малих архiтектурних форм, органiзацiї декоративного озеленення i квiткового
оформлення. Проїзди та пiшохiднi дорiжки облаштовувати з твердим покриттям.
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14. ВИСНОВОК
Для забезпечення реалiзацiї громадських iнтересiв, попереднього проведення

iнженерної

пiдготовки,

спорудження

iнженерно-транспортної

iнфраструктури, житлової забудови та благоустрою територiї забудова даної
територiї має здiйснюватись комплексно (згiдно Закону України"Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi", ст. 33).
Формування на проектованiй територiї нового якiсного архiтектурнопланувального середовища сприятиме пiдвищенню комфорту життєдiяль-ностi
(проживання, працi й вiдпочинку) мешканцiв мiста.
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15. ОСНОВНI ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНI ПОКАЗНИКИ
Табл. 5

Одиниця
Назва показникiв

Значення показникiв

вимiру

Iснуючий Проек.
стан
стан

Територiя в межах проекту у тому числi:

га / %

7,74 / 74,4 2,66 / 25,6

10,4 / 100

- житлова забудова у тому числi:

га / %

5,6 / 53,9

1,02 / 9,8

6,62 / 63,7

а) садибної забудови

га / %
га / %

3,71 / 35,7

1,02 / 9,8

4,73 / 45,5

1,89 / 18,2

-/-

1,89 / 18,2

га / %

0,48 / 4,6

0,29 / 2,8

0,77 / 7,4

га / %

1,47 / 14,1 1,12 / 10,8

2,59 / 24,9

га / %

0,19 / 1,83 0,23 / 2,17

0,42 / 4,0

Разом

Територiя

б) багатоквартирної забудови
- дiлянки установ i пiдприємств обслуговування
- вулицi
- iншi територiї
Населення
Чисельнiсть населення, всього у тому числi:

тис. осiб

0,417

0,064

0,481

- у садибнiй забудовi
- у багатоквартирнiй забудовi

тис. осiб
тис. осiб

0,161

0,064

0,225

0,256

-

0,256

Щiльнiсть населення у тому числi:

люд./га

54

24

46

- у садибнiй забудовi

люд./га

43

24

49

- у багатоквартирнiй забудовi
Житловий фонд

люд./га

135

-

135

9,625

2,9

12,525

76,85

23,15

100

Житловий фонд, всього у тому числi:

тис. м2 заг.
площi
%
2

- садибний
- багатоквартирний
Середня житлова забезпеченiсть

тис. м
%
тис. м2
%

7,7

2,9

10,6

61,48
1,925
15,37

23,15
-

84,63
1,925
15,37

м2/люд.

23,1

45,3

68,4

квартира
(будинкiв)

69 (53)

- (16)

69 (69)

Житлове будiвництво, всього:
у тому числi за видами:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис
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- садибна забудова
- багатоквартирна забудова

тис. м2 (бу7,7 (43)
динкiв)
тис. м2 (бу1,925 (10)
динкiв)

2,9 (16)

10,6 (31)

- (-)

1,925 (10)

Вулично-дорожня мережа та мiський пасажирський транспорт
Протяжнiсть вулично-дорожньої мережi,
всього
у тому числi:
- магiстральнi вулицi

км

1,7

0,75

2,45

км

0,43

-

0,43

- житловi вулицi

км

1,27

0,75

2,02

маш.-мiсць

10

3

13

тис.м3/добу

0,102

0,013

0,115

тис.м3/добу

0,102

0,013

0,115

МВт

0,09

0,025

0,115

млн.м3/рiк

0,36

0,45

0,81

Гкал/год

0,576

0,764

1,34

Гаражi для постiйного зберiгання легкових
автомобiлiв
Iнженерне обладнання
Водопостачання
Водоспоживання, всього
Каналiзацiя
Сумарний об’єм стiчних вод
Електропостачання
Споживання сумарне
Газопостачання
Витрати газу, всього
Теплопостачання
Споживання сумарне

% до тер.
Примiтки:
* - передбачено використання мешканцями територiї ДПТ iснуючих об’єктiв обслуговування населення мiста, якi розташованi за межами територiї ДПТ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

12 - 2015 - ПЗ
3499-06-ПЗ

Арк.

