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II. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА



ПЕРЕДМОВА

Детальний план території, наданих у власність групи земельних ділянок загаль- 

-зю площею 1.5 га. в межах населеного пункту м.Почаїв Кременецького району Тер- 

-опільської області розроблений з метою:

- уточнення положень генерального плану населеного пункту, планувальної організації

оточуючої забудови, транспортної та інженерних мереж, тощо;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, парамет

рів забудови частини населеного пункту

- встановлення планувальних обмежень;
- визначення цільового призначення земельних ділянок для проектної забудови.

Детальний план території розроблено на підставі таких даних:

- завдання на розроблення ДПТ ;

- рішення сесії Почаївської міської ради № 2589 від 27.08.2020 р.;

з врахуванням Генерального плану м.Почаїв.

Проект розроблений у відповідності з:
- Законом України № 3038-VI від 17.02.2011 р. „Про регулювання містобудівної

діяльності”; *
- ДБН Б.2.2-12:2018 « Плануванні і забудова територій» “;

- ДБН Б. 1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території”;
- ДСП 173-96 „Санітарні правила планування та забудови населених пунктів”;

- ДБН В.2.3-5 -2018 “Вулиці та дороги населених пунктів"

1. Опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

М.Почаїв - місто районного значення , другий по величині населений пункт 

Кременецького району Тернопільської області . Розміщений в південно-західній 

частині району на відстані 20 км. від районного центру.

Місто знаходиться на перехресті автодоріг Р 26 та Т 20-13.

Територія, охоплена детальним планом, не належить до санітарно-захисних зон 

від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рі
внів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, 

іонізуючих випромінювань.
За результатами обстеження суміжних територій, зон санітарної охорони від 

підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних спо
руд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення, що впливають на ділянку, не ви

явлено.



III. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ



ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ

Аркуш Найменування Примітки

ГП-1 Загальні дані. Ситуаційна схема

ГП-2 Схема розташування території на опорному плані та Публічній 
кадастровій карті

гп-з
Схема розташування території в планувальній структурі 
населеного пункту (викопіювання з генерального плану 
м.Почаїв)

т-4
План існуючого стану території. Опорний план. Схема 
планувальних обмежень М1:1000

т-5 Проектний план території М .1:500

т-б Поперечний профіль вулиці 1:100

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ

Позначення Найменування Примітки

Закон України Про основи містобудування

Закон України Про регулювання містобудівної діяльності

ДБН 5.2.2-12:2019 Планування і забудова територій

ДБН Б. 1.1.14-2012 Склад і зміст детального плану

ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека обєктів будівництва

ДСТУ БА. 2.4-4-2009 Пожежна безпека обєктів будівництва

СИТУАЦІЙНА СХЕМА

розміщення території, охопленої ДПТ

1. Детальний план території розроблений на підставі рішення сесії Почаївської міської 
ради № 2589 від 27.08.2020.
2.Основою для розроблення ДПТ слугують матеріали топогеодезичних досліджень та 
інші вихідні матеріали, надані замовником.
3. Детальним планом території передбачається будівництво групи індивідуальних 
житлових будинків, господарських будівель і споруд.

-2020 -ГП

Детальний план території земельної ділянки для будівництва 
групи Індивідуальних житлових будинків, господарських будівель 
споруд по вул.Фабрична в м.Почаїв Кременецького району

Стадія

ДПТ

Аркуш Аркушів

Загальні дані ФО-П Шевчук O.A. 
м.ТернопІль



СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ проектної території 
НА ПУБЛІЧНІЙ кадастровій карті

Ділянка, охоплена ДПТ

ФО-П Шевчук О.А. 
м. Тернопіль

Стадія

ДПТ

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ 
НА ОПОРНОМУ ПЛАНІ М1:2000
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Детальний план території земельної ділянки для будівництва 
групи індивідуальних житлових будинків, господарських будівель 

и споруд по вул.Фабрична в м.Почаїв Кременецького району

Схеми розташування 
земельної ділянки

Аркуш Аркуші»



Схема розташування території у планувальній структурі 
населеного пункту

( викопіювання із генерального плану м.Почаїв)

lt-16-ГП

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ГІПАН 
МІСТА ПОТАЙ

ГЮТАІВСЬКА МІСЬКА РАДА ,
КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ШНОПІЛЬСЬКОІ ОБЛАСТІ

ггямпюв* п&игсосжшк хказжя) 
СХЕМА ПКЖХТИИХ 

ПЛДЯУІАЛИИХОбМЕЖИЬ

*АріЙаіувир-двоядмі
ОЦ&ОтоакВО

експлікація

19 Стадіон*

20 Будинок дитячої творчості та спорту

21 Заклади торгівлі

22 Заклади торгівлі

23 Школа на 1500 місць

24 Готель "Прем'єр Почай"

25 Готель

26 Громадська будівля у складі' 
торпвельні приміщення, перукарня, готель

27 Центр дозвілля, музична школа

28 Готель "Софія", заклад громадського харчування (кафе-бар)

29 Заклад громадського харчування (кафе-бар "Смак")

30 Готель "Райкарцз"

31 Заклад торгівлі та пооутового оослуговування населення 
(ТзОВ "Калина")

32 Готель "Любомир", відділення банку' ПАТ КБ "Приватбанк"

33 Готель "Гражда", заклад громадського харчування (кафе)

34 Дошкільний навчальний заклад на 300 дітей

35 Центр медичного обслуговування населення, стаціонарне відділенн 
станція медичної швидкої допомоги

36 Спорткомплекс міського значення зі стадіоном, басейном, 
спортзалами

37 Аптека

38 Паркова зона з майданчиками для спорту, ігор дітей, відпочинку 
дорослих

39 Кінно-спортивний комплекс

40 Заклад громадського харчування

41 Лісопаркова зона

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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-2020 -ГП

Детальний план території земельної ділянки для будівництва 
групи індивідуальних житлових будинків, господарських будівель 

І споруд по вул.Фабрична в м.Почаїв Кременецького району

щення земельної ДІЛЯНКИ 
в планувальній структурі 

м.Почаїв

Стадія

ДПТ

Аркуш Аркушів

ФО-П Шевчук ОА. 
м.Тернопіль



Вулиці, проїзди

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ДПТ

-2020 -ГП

ФО-П Шевчук О.А. 
м. Тернопіль

Земельні ділянки, що 
опрацьовується ДПТ

Житлові будинки та господарські будівлі 
садибної забудови

Присадибні ділянки

Сільськогосподарські землі (ОСГ)

Каналізація

Детальний план території земельної ділянки для будівництва 
групи Індивідуальних житлових будинків, господарських будівель 

І споруд по вул.Фабрична в м.Почаїв Кременецького району
' " 1 ..........—' г- ........... і .. і

існуючого стану теритоії. 
Схема планувальних обмежень. 

Опорний план М1:1000



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Існуючі За проектом

Межа території, охопленої ДПТ

Межі проектних земельних ділянок

Дороги, вулиці

Садибна забудова

Червона лінія вулиці

Територія обмеженої забудови

Охоронна зона каналізації

Землі для ведення ОСГ

Присадибні території

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПО ПРОЕКТУ

Стадія

Архітектор
ФО-П Шевчук о А

м.ТернопІль

Номер ділянки
Площа території, охопленої ДПТ

ПРОЕКТНИЙ ПЛАН М1:500

Масштаб 1:1000 
в 1 см -10 м

Теритрія обмеженої забудови - частина площі земельної 
ділянки в межах червоних ліній, що вилучається для організації 
вуличної мережі за генеральним планом м .Почаїв

Проектний план.
/ План червоних ліній М1:500

- Детальний план території земельної ділянки для будівництва
_ групи індивідуальних житлових будинків, господарських будівель 

^J-споруд по вул.Фабрична в м.Почаїв Кременецького району

№ Назва показника Одиниця 
виміру Показники

1 Площа території, охопленої ДПТ га 1.5
2 Загальна площа ділянок га 1.5
3 Кількість ділянок садибної забудови

шт. 15
4 Площа території обмеженої забудови га 0.2030



1 = 20*»

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

7.0

16,0
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jc перам.
територія обмеженої И 

забудови

перем.
" територія'1 

обмеженої 
забудови

Існуючі За проектом Назва

Межі кварталу

Межі обліковаихземельних ділянок

//// Вулича мережа

1^/245
Ухил в тисяних
Довжина ділянки дороги

Напрям ухилу (стоку)

354.00
353.80

Червона відмітка 
Чорна відмітка

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ ЖИТЛОВОЇ ВУЛИЦІ

356.20 ----------------------------- >.олтина площі земельної
* Ііля7₽ія о6меженої забудови - вилучаеться для організації
Діячки в межах червоних ліній . вид у
вуличноїмережі за генеральним^!^------------------- -

-2020 -ГП
Детальний план території земельної ділянки для будівництва 

групи індивідуальних житлових будинків, господарських будівель 
по вул.Фабрична в м.Почаїв Кременецького району

організації рельєфу М1:1000 
профіль вулиці М1:100

Стадія

ДПТ

Аркуш АРКУШІВ

ФО-П Шевчук О.А. 
м.ТернопІль


