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II. ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА



ПЕРЕДМОВА

Детальний план території для будівництва житлових будинків 
господарських будівель та споруд в с. Затишшя по вул. Зелена Тернопільської 
області розроблений з метою:

- уточнення положень генерального плану с. Затишшя;
- формування принципів архітектурної композиції забудови;
- встановлення червоних ліній і ліній регулювання забудови;
- визначення планувальних обмежень використання території;
- забезпечення комплексної забудови;
- врахування приватних та державних інтересів;

Детальний план території для будівництва індивідуального житлового 
будинку садибного типу розроблений 1111 «APT-ДЕКО» на підставі таких 
даних:
- завдання на проектування;
- рішення сесії Почаївської міської ради №2585 від 27 серпня 2020 р.;
- топографічної основи, топографо-геодезичних вишукувань, виконаних ФОП 

Василюк В.А. в 2019 році;
- натурних обстежень;
- генерального плану м. Почаїв, розробленого ПП «АРКО» м. Тернопіль ę 

2019 році.

В проекті враховані вимоги ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст 
детального плану території», ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова 
територій», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

1. Опис природних, соціально-економічних і містобудівних 
умов

Затишшя — село Кременецького району Тернопільської області. 
Розташоване в центрі району. Підпорядковане Почаївській міськраді. Клімат 
території атлантико-континентальний, що характерно для лісостепових районів 
України.

Даний робочий проект розроблено з врахуванням наступних кліматичних 
даних.

Будівельно-кліматична зона II В
Глибина промерзання грунтів 0,8-0,96 м
Нормативно швидкісний натиск вітру 55 кг/м2
Нормативне снігове навантаження 140 кг/м2
Розрахункова зимова температура
а і найбільш холодної доби -25 °С
б і найбільш холодної п’ятиденки -21 °С



Середня температура опалювального періоду -0,5 °С
Середня швидкість вітру в січні 5,1 м/сек
Літня розрахункова температура 24,1 °С
Зона вологості нормальна

Населення міста становить 295 чоловік.

Земельна ділянка площею 0,4763 га. використовується для ведення 
особистого селянського господарства, знаходиться в північно-східній частині 
населеного пункту.

- Згідно генерального плану м. Затишшя, розробленого ПП «АРКО» м. 
Тернопіль в 2019 році, ділянка на яку розробляється проектна документація 
знаходиться в зоні житлової забудови генерального плану.

Північ- вулиця Зелена з прилягаючими територіями с/г призначення; 

південь, захід та схід землі садибної забудови;

Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства 
вільна від об’єктів капітального будівництва.

Рельєф ділянки з ухилом з півдня на північ.

На даний час територія використовується для ведення особистого 
селянського господарства.

2. Стисла історична довідка
Перша письмова згадка про село датована 1450р. (Р. Квач «Світочі 

Почаєва»). На початок XX ст. являло собою поселення із кількох хуторів і 
входило до Почаївської гміни Кременецького повіту та належало до 
Дунаївської парафії (церква св. Димитрія). У результаті 1-ї світової війни 
територія села разом із іншими землями Волині відійшла до Польщі. Після 
підписання Ризького мирного договору у 1920 р. Польський сейм ухвалив 2 
земельні закони, одним із яких був Закон про пільгове надання землі інвалідам 
та ветеранам польського війська (т. з. осадникам).Таким чином на землях с. 
Затишшя осіло кілька сімей польських осадників. Для навчання дітей тут була 
побудована 4-х класна школа. Вчителями були поляки. Освіту тут окрім 
польських дітей мали змогу отримувати і діти із місцевих селянських родин, 
які, в основному, працювали у польських маєтках, та вели дрібне особисте 
селянське господарство. У 1939 р., коли у вересні сюди прийшла радянська 
влада, розпочалось виселення осадницьких родин, як «соціально небезпечних 
елементів», частину із них встигли депортувати до Сибіру чи Астрахані, а ті, 
що залишились на окупованих Третім Рейхом землях у 1944-1945 рр. виїхали 
до Польщі. У 1948 р. с. Затишшя стало належати до створеного на його землях 
колгоспу ім. Жданова, та входило до юрисдикції смт. Почаїв. 8 травня 1978 р.,



Схема розташуй ан ня території у планувальній структурі с.Затишшя 
(фрагмент генерального плану)

М 1=5000 Умобні позначення
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Н. Контр. Кондратюк MJ. 2.2020

Детальний план території Эля буЗійництйа житлових ЗуЗинків та 
господарських будівель та споруд 6 с Затишшя, йул Зелена

Детальний план території

Схема розташування території у планувальній 
структурі села Затишшя М1 ■ 5000

Стадія Лист Листіб
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Позначення

Межа земельної білянкиі----я
ЗАБУДОВА

Проектні госпоЗарські будівлі

Горизонталі

Побітряна лінія електропередач

Проектний житлоОий ДдЗинок зблокованого типу

Зони саЗибної забудови

ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Охоронна зона лінії електропередач

Санітарний розрий

Лінія руху транспорту

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Протипожежний розрив

Лінія руху пішоходів

№ 
об'єкта НазЬо об’єкта

Примітка 
(стан)

1 Житловий будинок саЗибноіо типу Нове будівництво

2 Господарська будівля Нове будівництво

3 Видинепроникний септик Нове будівництво
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Межо земельної ЗіЛЯНКи

ЗАБУДОВА

Г оризонталі

--® Зони саВибної забуЗойи

П/ІАНУВА/ІЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Охоронна зона трансформаторної підстанції

Проектні інженерні мережі

Проектна каналізація (Вигрібна яма)

0.2289 га

11/01-02-ГП

Ильний план території

Проектний житлойий буЭинок соВибного типу

Проектні господарські буЗійлі

ЯР • план території йля ЗуйіВництйа житлоВих буйинкіЬ то 
ЦЙорських будівель та споруй 6 с. Затишшя, Вул Зелена
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Позначення

Вулиця ___

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

№ 
об'єкта Наз&а об'єкта

Примітка 
(стан)

1 Житловий буВинок саВибнога типу Нове буВійництбо

2 Госпайарська буВібля Нобе буВійііицтбо

3 ВоВонепроникний септик Нойе ВуВібйицтбо

Зм. Кільк. Лист №Вок. ПІВпис Дата

/
ГАП Пінчук 0. Bzc: 122020
РозрабиЬ Степанец^І 'У 12.2020
Перебір. Пінчук 0. В.^ 12.2020

'Є S'
12.2020

СтаВія Лист

ГП 4
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Зм.

Н. Контр.

ГАП 
Розройиб 

Перебір.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРЧД

№ Примітко
об’єкта

Назво об’єкта (стан)

1 Житловий буЗинок саЗиЗнаго типу Нове буЗібництбо

2 Господарська бцаібля Нове буЗібництбо

3 водонепроникний септик Нове буЗібництбо

1. Даний аркуш розроблений на основі тапп?ппліи„
2. Геометричні розміри земельної Зілянкц уточнити землеустрою щ°аа в06е3ення земельН01 а'лянки

11/01-02-ГП
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* * «•плпиЯ ft г Зліти шина him Залаип

Кільк. Лист №3ок. ПіЗпис Дата
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