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II. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА



ПЕРЕДМОВА

Детальний план території, наданих у власність земельних ділянок в межах населе

ного пункту м.Почаїв Кременецького райоу Тернопільської області розроблений з ме

тою:
- уточнення положень генерального плану населеного пункту,планувальної організації 

оточуючої забудови, транспортної та інженерних мереж, тощо;

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;

- визначення функціонального призначення земельних ділянок ;
- 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 № 680 від 24.06.2021 р.;

Проект розроблений у відповідності з:

- Законом України № 3038-VI від 17.02.2011 р. „Про регулювання містобудівної 

діяльності”;
- ДБН 5.2.2-12:2019 « 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.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі».

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

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, що опрацьовується даним детальним планом, знаходиться в 

центральній частині міста в зоні житлово-громадської забудови (зона регулювання 

забудови II категорії).
Вибрана територія не належить до санітарно-захисних зон від об’єктів, які є 

джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібра

ції, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих ви

промінювань.
Джерел шкідливих викидів, що перевищують ГДВ, інших факторів, що негативно



впливають на екологічний стан території, не виявлено.
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 

виявлено.
Прибережні захисні смуги, водоохоронні та інші охоронні зони , що впливають на 

ділянку, відсутні.

Клімат місцевості атлантико-континентальний, що характеризується теплим ма- 

лохмарним літом і помірно м'якою, часто хмарною зимою з частими відлигами.

На основі комплексного аналізу кліматичних параметрів, що використовуються при 

плануванні та забудові населених пунктів, та згідно архітектурно-будівельного кліма
тичного районування території (ДСТУ Б В. 1.1-27:2010 (Будівельна кліматологія) тери

торія відноситься до 1-го архітектурно-будівельного кліматичного району - Північно- 

Західного.

Вітровий район 4 Швидкісний напір вітру 0.55 кПА.

Сніговий район 4. Снігове навантаження 1.4 кПА.
Нормативна глибина промерзання ґрунту 0.8 м.

Зона вологості - 2 (нормальна).

Зона сейсмічності - 5 балів.

Детальним планом враховані інвестиційні наміри на періоди будівництва від 1 до З 

років.

2. Оцінка існуючої ситуації
Даним детальним планом розглядається чотири окремих суміжних земельних ді

лянки наданих у власність в зоні житлово-громадської забудови по вулиці Спортивна.

Ділянка 1 - площею 0.10 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуго

вування житлового будинку, господарських будівель і споруд. На ділянці присутні жи

тловий будинок та господарська будівля.

Ділянка 2 - площею 0.10 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуго

вування житлового будинку, господарських будівель і споруд, вільна від забудови та 

зелених насаджень.
Ділянка 3 - площею 0.0198 га з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, вільна від забудови.

Ділянка 4 - площею 0.0645 га з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, вільна від забудови.
Під’їзд і підхід до ділянок організований вул. Спортивна.



III. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ



ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ

Аркуш Найменування Примітки

гп-1 Загальні дані. Ситуаційна схема

ГП-2 Схема розташування території на публічній кадастровій карті

гті-з
Схема розташування території у планувальній структурі 
генерального плану м .Почаїв

ГТ1-4
План існуючого стану території. Опорний план. Схема 
планувальних обмежень М1:500

ГП-5 Проектний план. План червоних ліній М1:500,

ГП-6 Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:500. 
Поперечні профілі вулиці М 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 В. 2.2-23:2009 Підприємства торгівлі

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

ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНИ^^^К$§Я^ІШИИХ Н0РМ ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

0АШвВЧУК

СИТУАЦІЙНА СХЕМА 

розташування обєкта проектування

1, Детальний план території розроблений на підставі рішення сесії Почаївської міської 
ради Ns 680 від 24.06.2021 .
2.Основою для розроблення ДПТ слугують матеріали генерального плану м.Почаєва 
топогеодезичний план території.
3. Детальний план території обгрунтовує можливість розміщення закладу торгівлі 
(магазину) після зміни цільового призначення земельної ділянки.



CXEu Г Р°ЗТАШуВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ

на публічній кадастровій карті
СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

НА ОПОРНОМУ ПЛАНІ М1:2000

Територія, охоплена ДПТ - 2021 - ГП

Аркушів

Схеми розташування 
земельної ділянки

Аркуш

2

території для будівництва закладу торгівлГ 
(магазину) на вул. Спортивна в м.Почаїв Кременецького 

району
Стадія

ДПТ

ФО-П Шевчук О.А. 
м.ТернопІль



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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366,74

Збв.86

Територія, охоплена ДПТ

Житлові будинки садибної забудовиІ-------- —]

хж

Будівлі закладу освіти

кн
Господарські та тимчасові будівлі 
і споруди

Вулиці, провулки

Територія дитячого садка

Ділянки для ведення ОСГ

Присадибні ділянки

Охоронна зона газопроводу

Охоронна зона побутової каналізації 
каналізації

Водогін

- 2021 - ГП
Детальний план території для будівництва закладу торгівлГ

(магазину) на вул. Спортивна в м.Почаїв Кременецького
’________ __________району

Стадія Аркуш Аркушів

План існуючого стану території
Опорний план. Схема 
планувальних обмежень М 1:5ПП

ДПТ

ФО-п Шевчук о.А. 
м. Тернопіль



Межа території проектування (ділянки)

Будівлі

Проїзна частина вулиці

Елементи озеленення,благоустрою

Червона лінія вулиці

Газопровід

Водогін

Каналізація

Аркушів

Мощення проїздів майданчиків
Мощення пішохідних зон

Умовні позначення
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За проектом

Техніко економічні показники за ДПТ
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Номер 
по ГП Назва показників Одиниця 

виміру
Значення 
показників

1 Площа території, охопленої ДПТ м2 2843.0

2 Площа забудови м2 680.0

3
Площа мощенняі:

- в межах проектної території
- за межами проектної території

м2

м2

1300.0

130.0

4 Площа благоустрою, озеленення м2 863.0

5
Кількість паркувальних 
машиномісць шт 9

6
Площа обмеженої забудови 
( в межах червоних ліній вулиці) м2 90.0

Найменування

Магазин ------------

по генплану

Примітки

Розвантах<ув^~7~7—_ __

Дитячий

проектна пропозиція 

проектна пропозиція 

проектна пропозиція 

проектна пропозиція 

проектна пропозиція

Д^ЛНИЙ ™ Територ" ДЛЯ будівництва закладу торгівлі 
(магазину) по вул. Спортивна в м.Почаїв Кременецького 

району

Проектний план М1:500 
Показники за ДПТ ФО-П Шевчук О.А, 

м.ТернопІль
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І і - Напрям транспортного руху

I „ І - Пішохідний рух

Експлікація по генплану

Стадія

ДПТ

V7\ - Дорожні знаки та місце їх 
X ) встановлення
2.1 J

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ J и и

Проїзна частина вулиці

Зм. К-1* Арк

~ГАП щевч

АрхІТектор Щевч

Тротуар Острівець 
безпеки

УМОВНІ ПОЗНАЧЕНА

- 2021 - ГП

№ по 
генплану Найменування Примітки

1 Магазин проектна пропозиція

2 Розвантажувальний майданчик проектна пропозиція

3 Дитячий майданчик проектна пропозиція

4 Паркувальні майданчики проектна пропозиція

5 Майданчик з контейнерами для сміття проектна пропозиція

Детальний план території для будівництва закладу торгівлі 
(магазину) по вул. Спортивна в м.Почаїв Кременецького 

району

хема організації руху транспорту
і пішоходів М 1:500 

Поперечний профіль проїзду М1:10С

Аркуш

ФО-П Шевчук О.А. 
м.Тернопіль

Аркушів



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
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Сжпртшпзхеї

Місце розташування обєкта проектування
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Шевч

Шевч

Схема розташування території у ґіЛ^нувдЛЬНІЙ Структурі 
населеного пункту

(викопіювання із генерального плану щ |-]0 "в )

№ 
п/п Назва об'єкту Кільк. Примітка

1 Почаївська міська рада 1 Існуюча

2 Почаївська Свято-Успенська Лавра 1 Існуюча

3 Почаївс ькнй міськнй Будинок культури 1 Існуючий

4 Почаївська загальноосвітня школа I-1U ступенів на 1500 учнів, 
спортядро 1 Реконструкція 

рошрнрёюым
5 Почаївськян художньо-історичний музей Існуючий

6 Почаївська семінарія 1 Існуюча

7 Поча'ївський Свято-Духівськнй монастир 1 Існуючий

8 Почаївське міське відділення поліції 1 Існуюче

9 Укрпошта. Укртелеком 1 Існуючі

10 Почаївськян дошкільний заклад на 150 місць* 1 Існуючий

11 Поліклініка 1 реконструкція 
J рошснренн-с-

12 + Почаївська районна лікарня №2 1 Існуюча

13 Почаївська психоневрологічна лікарня 1 Існуюча

14 Почаївськян психоневрологічний будинок-інтернат 1 Існуючий

15 Свято-Миколаївська церква 1 Існуюча

16 Церква, монастирське кладовище І Існуючі

17 Головна площа міста 1 Ісиуюча

18 Адмінбу дівля Почаївського лісництва 1 Існуюча

19 Стадіон * і Реконструкція

20 Будинок дитячої творчості та спорту 1 Проект

21 Заклади торгівлі 22 Існуючі

22 Заклади торгівлі 13 Проект

23 Школа на 1500 місць 2 Проект

24 Готель ’’Прем'єр Почаїв” 1 Існуючий

25 Готель
1 існуючий

Існуюча
26 Громадська будівля у складі: П
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Мшяэсахясгопшху

*~гг ~ ~ р) групою

Вюобтгд

Ttparoplaoa TJ4W1 I » j '.у

(лекторы лхтэспу)

Ваасвмі

18-16-ГП

ПОЧАІВфКА МІСЬКА РАДА
КЇЕМННЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЗНОПІЛЬСЬКОІ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
МІСТА ПОЧАІВ

Сталі Аркуш Аркушів

ГП 4 2

^РАТЬЕИЙ ПЛАН (ОСНСЄНЕ КИСЛВННЯ)

СХЕМА ПКСКТНИХ 
ПЛАКУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ

'Архпєктурно-проеілне 
бюро 'АРКО"

СЦД 4Ю Огокьок В О

Детальний план території для будівництва закладу торгівлі 
(магазину) на вул. Спортивна в м.Почаїв Кременецького 

району

^бхема розміщення земельної ділянки 

у планувальній структурі м .Почаїв

Стадія Аркуш Аркушів 1

ДПТ 3

ФО-П Шевчук О.А. 
М.ТерНОПІЛЬ


