Приватне підприємство „Архтехпроект

”

вул. Українська 38/8, м. Шумськ,
тел./факс (096)77-25-333
e-mail: arhtehproekt_@ukr.net

РХТЕХПРОЕКТ
Замовник: Почаївська міська рада

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

По зміні цільового призначення земельної ділянки із
ведення особистого селянського господарства по вул.
Шевченка в м.
ПочаївТернопільської області під землі для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд

ПЕРЕДМОВА
льнии план території по зміні цільового призначення земельної ділянки
стого селянського господарства під землі для будівництва житлового
в м. Почаїв по вул. Шевченка Тернопільської області розроблений з
іення положень генерального плану м. Почаїв;
чування принципів архітектурної композиції забудови;
ювлення червоних ліній і ліній регулювання забудови;
зачення планувальних обмежень використання території;
шечення комплексної забудови;
існ у в ан н я приватних та державних інтересів;
Детальний план території для будівництва індивідуального житлового
ку садибного типу розроблений ПП «Архтехпроект» на підставі таких
завдання на проектування;
тішення сесії Почаївської міської ради №1153 від 21 грудня 2017 р.;
- опографічної основи, топографо-геодезичних вишукувань, виконаних ФОП
5 дсилюк В.А. в 2017 році;
-лтурних обстежень;
генерального плану м. Почаїв, розробленого українським Державним
нститутом проектування міст «Г1ПРОГРАД» м. Київ в 1977 році.
В проекті враховані вимоги ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст
льного плану території», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і
ьких поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

1.

Опис природних, соціально-економічних і містобудівних
умов

Місто Почаїв є центром об’єднаної територіальної громади та території
' геменецького району на півночі Тернопільської області на відстані 57 км від
гсласного центру.
За фізико-географічним районуванням територія міста відноситься до
Глуч-Горинського району Північно-Подільської області. В геоморфологічному
ллложенні територія міста в основному представлена похило-хвилястою
юдодільною рівниною і тільки невеликі ділянки займають надзаплавні тераси.
Клімат території атлантико-континентальний, що характерно для
І д’состепових районів України.
Даний робочий проект розроблено з врахуванням наступних кліматичних
даних.
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