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ДЕТАЛЬНИИ ПЛАН ТЕРИТОРII
для будiвництва та обслуговування ,кптлового будинку,
господарських будiвель i спорул по вул.першотравнева,
мiкрорайону,,Горяни" с.Великi Лази,
Ужгородського

району

Т.Вошко

м. Ухсород 2020 р.

[аний проекг

влтконаrrий згiдно

ви-хiднlg;ggд

на проект}tsання, вимог

Т.Вошко

склАд проЕктноi докумЕнтАц1I

1.Вюtiднi данi на проекгувашiя
2. Поясшовальна заrмска.
3.

Грфiчнi матерiали:

- сиryацiйшлй план М 1: 5 000;
- rшшr iсrr}rочого використiлння тфиторii (опоршiй шшr)
- проектнId Iшан М l : l000.

М

1 : 1 000;

змIст
l. Завдання на проекIування.
2. Рiшеl+rя Баранинськоi ci,ъcbкoi ради N9 15 III cecii VII скликання
(одинадцтого тшенарного засйаrпrя) вiл 12. 12.20l9.
3. Вlжопiювання iз схеми генерального rrлшry мiкрорайону ,,Горяни"

М l:5 000.
4. Топогеодезична

зйомка земеJьноi 'дiлян*"

вул,Першотравнева, М 1:2 000.
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на розроблення детального плану теритоРii для будiвництва та
обслуговування iндивiдуального житлового будинку по вул. Першотравнева,
N9

lttKpH.
с.Великi
Складова завданвя

Лази, Ужгородського район
Змiст

1.

Пiдстава для проектування

Рiшеяяя Л!l5 III cecii VII скликання
(одинадцяте пленарне засiданпя) вiд
12.12,20l9 Баранинськоi сiльськоi ради

2.

Баранинська сiльська рала

з.

Замовник розроблевliя дета],Iьного
плаIiу
Розробник детаlrьного плану

4,

clpoк виконання детальяого плапу

З0 днiв з дня отримання вихiдних даних

5,

Кiлькiсть та змiст окремих етапiв
виконання робiт
Строк першого та розрarх}якового
етапiв проекту
Мета розроблення дета,'lьtlого плану

Одна стадiя

6.
,7.

ПП Вошко Т.в.

З-7 poкiB

Уточнення планувальноi структури i
функчiонмьного призначення rериторii.
визначення план) вальних обvежень jl'
використання згiдво з державнпми
будiвельними нормами та caHiTapHoгiгiенiчними нормами.

8.

9.

l0.

11

1,2,

Графiчнi матерiалп iз з.Lзначенням
масштабу
Склад текстових матерiалiв
Перелiк осповних технiко-економiчних
показникiв
Особливi вимоги до забудови,
iнженервого обладнаяня, органiзацii
транспорту, пiшохолiв
Вимоги до використання
геоiвформачiйвих технологiй при
розробленнi окремих роздiлiв
детмьяого плаliу та його тиражуваннi

ОпорЕий план М 1:500, проектний план
М l:500. ситуацiйний план М l: 5000
пояснювальна записка з вихiдними
документами
- площа земельноi дiлявки;
- площа забудови

не вимагасться

Впкористання програм ATchiCAD,
зберiгання на електронвих носiях та у
форматi JPEG, PDF

lз.

Перелiк вихiдних даних для
розроблсяня детального плану, що
падаються замовником, у т.ч,
топогеодезичпа основа

Рiшеняя Ncl5lll cecii vll скликання
(одивадцяте пленарне засiдаяня) вiд
12,12.20l9 БаранинськоТ сiльськоiради
2. Топогеодезичне lHivaH ня rемельноi
дiлянки М 1i500
З. Викопiювання з генерalльного плану
мiкрорайопу Горяни М l: 5000

14.

Необхiднiсть попереднього розгляду
замовником дета,lБного плану

Узгоджуеться в ходi розробленвя
детa!,Iьяого плаву

l5.

Вимоги з цивiльноi оборони
окремим завдФlням)

16.

(

1

за

Перелiк додаткових роздiлiв та
графiчяих матерiалiв (iз зазначенням
масштабу), додатковi вимом до змiсry
окремих роздiлiв
графiчних
MaTeDia,,TiB rза наяввостi)
Перелiк та кiлькiсть додатrtових
примiряикiв графiчних та текстових
матерiалiв, форма ix представлення
Форvаl предсIавлення ,tля vдтерiалiв. якi
передаються на r$алнiтвих носiях

Узголжусться в холi розроблення детального
плаЕу

чи

\,7,

l8.
l9.

ocHoBHi вимоги до програмного
забезпечевня, в тому числi
геоiнформацiйних систем та технололiй

Проектна докуrrrентацiя виготовлясться в
3-х примiрниках
Представити проектний план на електронних
носiях у форматi JPEG, PDF

Графiчяi матерiми виконати на MaTepiа,1ж
топографо-геодезичних робiт, виконати в
Державнiй системi координат в масштабi з
використанням цифровоi графiки дlя
формування баз даних мiстобудiвного

кадасту

20,

Додатковi вимоги

Начальнпк вiддiлу пliстобудування та
архiтекц/рlr Уrrrrородськоi
райдержадмiнiстрацii

Головнпй apxiTcl(Top проекry

Врахувати сейсмiчнiсть терпторii
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пояснювмьна записка

змIст
1. 3агальнi даrri.

2. Мiстобудiвна оцilпtа територii.
3. OcHoBHi приЕципи планування та забудови терlтгоЁi. .
4. Оргаriзадiя руху транспорту, благоустрiй.
5. Iнженерне забезпечення.
6. Етаrпл реалiзшrii дsтального плану.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.Загальнi дднi.

Мета розробки детального плану

-

}точнення планувальноi струкгури i
фlтrкцiонального прrlзначення земельних дiллнок, якi знаходиъся по вул.Мiч}рiна
с.Барап.шцi УжIородського району, визначенIlJl lulitнувalльних обмежеtь ii'
використання згiдно з держilвними будiвельшrми та сirнiтарно-гiгiснiчrrими
нормirми.

Проекгом передбачасться змiна фльоволо lтризначення земельноi дiлянки
для ведення особистого селянського господарства на дiлянки пiд землi для

булiвниrпва

-_

та

обслуговуванttя iндивiдуапьного жшtлового

булиrrку,

господарськпк будiвель i споруд.
Розроблена мiстобулiвна документацiя буле пИставою дтя змiни цйьового
пршзначення земельних дiлянок та оформлення докуменгiв на будiвниIцво
зiuшанованих на проекгованiй територii об'скгiв.

проект детального плану територii розроблено у вiдповiдностi ло
Законiв Украiни та вимог державних будiвельних норм Украiни, а саме:
Закон Украiни,,Про регулювання мiстобудiвноi дiяльностi";
Закон Украiни ,,Про основи мiстобудування";
ДБН Б.2.2-12:2018 ,,Планування i забудова територiй";
!БН Б 2.2_5:20l l,,Благоустрiй терIrгорiй" та iнших,
Проект розроблено на пiдставi рiшення Баранинськоi сiльськоi ради N9 15
llI cecii VII скJIикання (одпrадrцтого пленарного засiдання) вiд l2.|2.20l9.

_

2. Мiстобулiвша опiпка терпторii.

.Щiлянк4 охоп,тена детальним планом, розташована повул.Першотравневiй
с.В.Лази, мiкрорайону ,,Горяни", безпосередrьо приJигас до квартму житловоi

забудови.
Дшяlтки вiльна вй забудови.
Терпrорй розташована поряд iз сформованою iнфрасгрlукт).рою села.
Земельна дirrяrжа простоi конфiг}рацii, з Iшощаею 0,0312га, межус
- з пiвдеr+rоi, захiдноi та схiдноi cTopiH - iз землями iндвiдуапьноi
жlтIловоi (садибноi) забудови;
- з пiвнiчноi сторони - з зеь tями зaгalльного користрання
(вул,Першотравнева).
:

Проекгна докумеIпацiя розроблена для будiвницгва в III В клiматичнiй зонi з
наступшд,rи клiмати.rними характеристика}.rи:

5

-

серед{я рiчна температ}?а повфя становить + l 0ОС
найнIDI(ча температ}та досягас -28'С, найвища +40'С.
розрaжункова зимова температ}ра зовнiшнього повiтя
нормативне снiгове
- 140 кг/м2
BiTpoBe
- 40 кг/м2
нормативна rлибина промерзання фуЕгу - 0,7 м
сейсмiчнiсть
- 7 балiв

навантаженrrя

-l8'C

наваrrгаженrrя
дiлянки

3.

Основпi пршнчппи плдliувдriпя те забудовf, терпторii.

Проекгом передбачено можливiсть розмiщенrrя булiвель та споруд на
дiлянцi, що пов'язано з конфiгурацiею терlтгорii, нмвними обмеженнями iii
використilння та орiсlтгачiсю вйносно cTopiH cBiTy.
Вра,ховуrочи мiстобулiвну сltтуачiю. що склалася. наявну iнженернотрitнспортну iнфраструктуру, детаrьним планом пропонусться розмiщення на
дiлянцi настуrпrю< об'сктiв
- зблокований жrгловий будинок;
- локtIJьна очисна споруда,
OcHoBHi техпiко-економiчнi покдзники дiлянкп :
Площа земельноi дiляшФ * з 12,00 м2;
В т.ч.: п,rоща забудови - 67,20 м';
ппоща озеленення - l44,80M';
гulоща мостiння - 100,00 м';
:

Плацrвапьна органiзаuiя тер}rгорii вiдповiдае нормам .ЩН Б.2.2-12:2019

,,Плануваl+rя i забудова терtтгорiй".
.Що початку розробки наступнlо< стадiй проекrування (в т.ч. РП) мають
Bиt<oHaHi iнженерно-геологiчнi вишукуванrrя,

4.

Органiзачiя руху трrшспорry, благоустрiй.

Пй'iзди до дiлянок передбачасться

влаIIIт}tsати по iсrryrочrп,r дорогам, а саме

безпосередньо по вулlлдi Першmравневiй.
Благоустрiй плануеться виконати згiдно дiючlлt норм.
5.

Органiзrчiя руху трiЕспорry, благоустрiй.

запроекговаlп,rх будiвель та споруд передбачаеться вiльюrй пiд'iЗд.
Заi'зд на тер}rгорiю передбачений з вул.Першо,тразневоi,
Благоустрiй планусться виконати згiдно дiючих норм.

.Що

бlти

Bci пiд'iзди та

майдаячики передбачено благоустроiти, типи покриття
прийняти з дотриманням дiючих норм, виходячи з експлуатацiйноi доцiльностi.
На дiляrrках без твердого покритгя пропонусться влашт}ъати травянi газони
та квiтники.
Проiiди. проходи повлсlнi регулярно очищатися вiд смiття. в з!lмовий час вiл снiгу та льолу, посипатися пiском.
Люки, колодязi чи траншеi повиннi бути закритi або огородженi на висоту не
менше 1,0 м.
fuя iнвалiлiв громамн itтших маломобiлhних групп населення слй

i

забезпечrтги безпроблемне пересувашrя по територii:
. на TpoTyapi не повинно бlти сходiв, вибоiн, а щiлини мiж тотуарними
плrпами чи у рiзного виду решiтках повиннi бути не бiльше 1,5 х 1,5 см;

. висоту борлюрiв по краях пiшохйних шляхiв на дiлянцi

рекомендуеться
пршlмати 2.5 см i не бiльше 4 см;
. на прпrеглiй Tep}rropii, в ycix мiсrцх перетлпtу пiшохiдrпо< пr,rяхiв/троryарiв
з проiздами проходи мають бути по усiй ширинi тротуару, без борлюрiв, з
11лавними ухилами не бiльше 1:12.
б. Протипожежнs безtrека

забезпечення протипожежноi безпеки, вйстаrъ мiж жrтгловими
будпrками IlI-го ступеrrя вогнестiйкостi повинна становlIти не менше 8 MeTpiB,
Протипожежнi заходи - згiдно з вимогами держчiвнIlх будiвельrтж норм
Украiни.
,лЩля

7.Охорона навколишнього прпродпого середовшща

на дiлянцi. яка охоллена деlzulьним гl_паном вiлсутнi ознаки. згiдно

яких
розмiщення булiвель, споруд та комунiкацiй не дозволясться (ДБН Б.2,2-12:2019
,,Планlъання i забулова тершгорiй"), а саме:
земельна дiлянка не вiдносrтгься до заказникiв, бmаriчних садiв,
дендрологiчrпок паркiв та водоохороншr( зон;
вИс}тнiгйромегеорологiчнi станцii;
- земельна дiлянка не вiдносlпься до першоi зони caнiTapHoi охорони дrсерел
водопоста.lа}Glя та майданчикiв волопровiшпок спорул:
не передбачасться розмiщення будинкiв, спорул i комунiкацiй на землях
зелених зон MicT, включаючи землi MicbKllx лiсiв;
lндивiдуальна житлова забудова не с джерелом шуму та вiбрацii (.ЩБН
Б.2.2-12:2019,,lIланування i забудова терlлторiй").
Iндивiдуальна житлова забудова не вiдносrтгься до об'еюiв, що с джерелом
забруднеrшя атмосферного повiтря (,ЩБН Б.2.2-|2:20|9 ,,Плаrryъання i забулова
територiй"),

-

,|

Стан атмосферного повiтря
Протягом остаuнiх року вiдбулися позlrгивнi змiни у змеrппеннi викидiв
забрулr*оючlо< речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарrшх джерел
забрулнеrrня. Обсяги забрулlпоючих речовин, якi надiйшли у повiтряlшй басейн
вiд стацiонарнrл< джерел забрулнеш , за данш,,tи Головного рравлiння
статистики, зменшилися в порiвняннi з 2013 роком на 49,4О/о i складають 3,9 тис.
тонн проти 7,7 тис. Tor*r у 2013 роцi. Iз зага:lьноi кйькостi виклцiв забруднюючtt-х
речовин 68,6Оlо скJIадають речовини, що нilлежать до парникових газiв, зокрема,
метан та оксиди азOту, KpiM того, 128,0 тис.т стilновдять обсяги викидiв дiоксиду
в}тлецю. Iз зага.льного обсягу викидiв забрулlлоючЙ речовин в атмосферне
повiтря найбiльше забруднеrrь прrпrадае на:
- м.Ужгород - 30,96%;
- Ух<городськld район - 29,1 3%;

В

середньому по областj ошппл пiдприсмством за ocTaHHi роки було
викин},то в атмосферу 38,0 т шкiдлших речовин. Щi.шнiсть викидiв на одл+t
квадратний кiлометр територii, порiвняно з попереднiм роком, зменшилась на 0,3 т
(в 2013 роцi на одlпr км2 припадало 0,6 т, а у 20l4 роцi 0,3 т).
Флора та фауна
Мiсцевiсть, на якiй розташоване с.Великi Лази с перелгiр'ям, В рослинностi
перевtDкають вйьха сiрц ясен та вiльха клейка. Також у пiдлiсках зустрiчаrоться
лiцл rа, дуб, верба-

Серед чагарникiв переважаоть бузшrа червон4 шипшин4 ожина
корmковолоса i малlша. Наiлlоширенiшлй трав'яний покрив - квасениця звичаfu{а

маренка зап пна, згубюпц tцбулиста зубниlц залозиста, знiт гiрський, молочай
шгдалевидIп{й, rцрцея звичйна, цФцея а,rьпiйська, rирцея промiжна, булатка
довголиста, жовтяниця черголиста, лунарй оживаюча. осока звисла осока
пальчаста та iH.
В Ужгоролському районi зустрiчаються чимilло видiв ликло< твариlt та mахiв.
в тому числi мисливських. Серед lMx - олень благородний, сарна свропейська,
свиня дик4 засць сiрлй, вивiрка лiсова, борсук, куниrч та iншi. Траrr.ляються rпа.хл
та тварrтrи,якi занесенi до Червоноi кшги Украiни та Червоноi кrтиги Закарпаття
орлшr-бiлохвiст, беркlт, орел-карлик, стерв'ятник, змiсiд, сокiл-сапсан.
Об'екти природно-заповiдного фонду:
Об'сюiв приролно-заповiдного фоrцу в околицях селища с.В.Лази не
зареестровано.

-

Земельпi ресурсп
Земельний фонл областi за даними Головного управлiння .Щерlккомзему у
Закарпатськiй областi cTaroM на 1.01.20l5 р. скJIадас l275,3 тис, гектарiв.
Сiльськогосподарськi угiддя займають 469,3 тис.га (З6,8 %), з яких рiлля сюrадае
199,7 тис.га (15,66ОlФ, багаторiчнi насадженllJI 26,9 тис.га (2,1 %), сiножатi та
пасовища займають 224,З тис.га (17,6 %). Лiси та iншi лiсовкрrггi площi складають
56,7 % теригорii областi (723,9 тис,га). Вiдкрlтгi заболоченi землi 0,8 тис,га (0,06
%), вiдкрlтгi землi без росJIинного покриву або з незначним рослиt{ним покриттям
14,9 тис.га (1,2%).
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ХаоакгеDпстика станч довкi,r.пя. vMoB жшттсдiяльностi ндсыrення тд стднч
його здоDов'я на теDитоDiях. якi ймовiDно зазпдють впливч (за
адмiнiстратпвнttмп данпмп. статистпчною iнфоDмдцiсю тд Dезчльтатдми
досл iд:ке

н

ь)

Географiчно с.Великi Лази входить в Ужгородський район, але головною
особливiстю сте, що воно розташоване майDке впритул до обласного цекгру, Тому
статистичнi данi по м. Ужгород можна цiлком розглядати в прив'язцi до с.В.Лази i
об' екгу зап"rанованих робiт.
За даr*rми обласного управлiння статистики стЬном на 01.0t.2005 року
чисельнiсть постiйного населення Ужгорода ск.ла.rа ll5,5 тис.чол,, нмвного
1l7,0 тис.чол. Серелнiй BiK населення становить 35,6 poKiB.
В галузях економiки зайнято 44,8 тис,чол., вкJIючаючи пращоючих на малих
пiдприсмствах (11,8 тис.осiб). Здiйсrпоють дiяльнiсть близько 9 тис. пiдприемцiвфiзrтчних осiб, з яких кожен шостий мас найманrл< пршriвша<iв. Зага,rьна кiлькiсть
заiпrятих в ycix сферах економiчноi дiяльностi та з BpilxyBaHHrM пiдлрисмцiв фiзичних осiб i наймани,ч прачiвникiв, якi праrдоють по договору ск.ладае 58
тис,осiб або 76,2 Yо ьjд загмьшD( цудовlл< pecypciB MicTa. Тому близько 18,0 тис,
пралездатн}о( осiб MaroTb ilтшi лжерела лохолiв. прашоють поза межами MicT4
областi та виi'ждкtlк)ть за кордон,
Характерними для MicTa, як iобластi, с порiвняно низька офiчiйна BapTicTb
робочоi сили. На сьогоднi середня заробiтна rrлата в MicTi с вищою, нiж в iнших
областi, однак значно нlrкча, нiж в середньому по YKpaiHi та сусiлнiх
€вропейських Kpaiнax.
Екологiчнi ппоблеми. v томч числi Dизпки вплпвч на здооов'я населення. якi
стосчються докчмента деDжавного планчвання. зокпема щодо терпторiй з
ппrrDодоохоDонним cTaTvcoM (за адмiнiстDативнпмш даними. статrrстпчною
iнфоDмдцiсю та резчльтатамп доgпiдr(ень)
Негагивним факrором с зростання рiвня захворюваностj та заl альноi
cMepTHocTi населенtul, хоча покiL}ник cMepTHocTi по MicTy с одним iз найнижчим
серед MicT та районiв областi пiсля Тячiвського району. PicT захворюваностi
пройшов, у першу чергу, за pirxyнoк хвороб системи кровообiгу. Спостерiгасться
також зростання рiвня захворювань, пов'язаних iз забрудненням атмосферного
повiтря, зокрема яа бронхiапьну астму серед дорослих та дiтей, в 2004 рочi
кiлькiсть заресс,грованих хворш( становила 682 вlтладки проти 63З - у 2000 роцi.
Значною с кiлькiсть транзитного т{lнспорту у налрямi MicT сусiлнiх лержав
(Словаччин4 Угорщина, Польща, Румунiя). Швидке збiльшення кiлькостi
автоvобiльного tранспорту, обмеженiсгь вiльни,х земель та висока щiльнiсть
забудови Ужгорода посилюють irпенсявнiсть забрулнеюrя довкiлля у регiонi. Ще
одним адиIивним факгором с географiчне розташування MicTa (висота над piBHeM
моря l22 м) при тому, що Карпатськi гори утворюють cTiHKy, яка перешкоджас
пересуванню повiтряrrих мас.

-

зобов'язання ч сфеDi охоDонп довкiлля. ч томч числi пов'язапi iз запобiганням
негатrrвномч вплпвч на здоDов'я населення. BcTaHoBlreBi на мiжваDодномч.
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деDжавшомY та iнших рiвнях. що стосYються докYмента деDжавного
планчвlння. а такоrl( шляхи вDахчвання таких ]обов'язlнь пiд час пiцготовки

докчм€нта деDжавного tIланYвання
На вiдIчliну_вiд промислових джерел. забруднення, якi.стацiонарно розыiщенi
у конкретних piМoнa,x населених MlcIъ, вцокремленю( санlтарно_зilхисною зоною
вiд житловоi забудови, автомобiль € рухомим джерелом забруднення. Вьхлопнi
гiви автотранспорту - це сумiш токсичних компонеrтгiв, що заJIишаеься в
приземному шарi повiтря (в умовах MicbKoi забулови), де ii розвiювання
ускладнено. Тенденцiя до нарощування масштабiý виробничтва технiки, цо
одержу€ енергiю з вичерпних енергоносiiв (нафта. газ). безперечно спричинить
видiлення у довкiлля ще бiльшоi кiлькостi шкiдливих речовин .
.Щанi зобов'язання в першу чергу передбачають благоустрiй Tici земельноi
д rяш<и, на котрiй заплановане будiвницгво - як тимчасове, так i капiтальне. .Щля
зalхисту населення вiд впливу елекгромагнiтних полiв навколо лiнiй
елекгропередач встановлюеться зiLчисна зояа, в Meжirx якоi будiвниrпво споруд та
насаддення рослин заборонясться. Розташування цID( зон встановлюеться з
врах}ъаншlм вимог детального плану,
Опис наслiдкiв для довкiпля. y томч чшслi для здоDов'я населсння. v ToMv
числi вторинних. кчмчлятивших. сlлпеDгiчних. кооотко-. сепедньо- та
довгостпокових (1. 3-5 та 10-15 покiв вiдповiдно. а за необхiдностi - 50-100
DoKiB). постiйншх i тимчасовrrх. позптпвних i ногативних ндслiдкiвi
Вплив яа аrмосферне повiтря. В результатi реалiзацii будiвниrпва
передбачасгься незначне збiльшеr+rs BIжIцiB в атмосферне повiтря забрудrюючих
речовин, перевакно за рахунок опaцення.
Вплив на волнi ресурси. Реалiзаtliя проекту перелбачас несуттевий вплив на
воднi ресурси, Передбачено виконання захолiв у сферi водовiдведення, цо да€
змогу не збiльшувати обсяг скидiв у.поверхневi води забрудненrл< вод.
Вiдходи. Планова дйльнiсть передбачае облашryванrя спецiальних
майданчикiв, з яких здiйснюватиметься вивезення побутовrо< вiдходiв
спецiшliзованими пiдприемствами..
Вrшив на земельнi ресlрси. Змiн у топографiiL, а також ocEoBH}Lx
характеристикtL\ роьефу внаслiдок шIановоi реа,пiзацii проекгу не передбачасться.
Булiвrоrrпво не може пр}ввести до появи ]агроз зсувiз. провалiв землi, селевих
потокiв, землетрусiв тощо.
Вплив на бiорiзномаrriття та рекреацiйнi зони. В запланованому проекгi не
передбачаеться завдаrь, якi могли б призвести до негативного вIrливу на дiяльнiсть
чи стан рекреацiйних зон, паркових масивiв. Також виключено негативний вплив
на бiологiчне рiзноманiтгя регiону.
Втшrив на культlрну спадщиlту. Плаlrова дiяльнiсть не може нанести rrжоди
iснуючим об'сктам культурно-iсторичноi спiцщини.
Вплив на населення та iнфраструкrуру. Реа,riзаutя проекту становить
позитивний вплив на загiшьну iнфрастрlттуру, да€ поштовх розбудовi дорожньотранспортних комунiкацiй. Водночас до появи нових ризикiв для здоров'я
населення прилеглих територiй зап,rпнований об'скт не призведе.

l0

не

Екологiчне управлiння, монiториrг. При впрова.шкешri rшановоi дiяльностi
перелбачено послаблення iснуючlо< механiзмiв ( правовлD(. технiчrrих та

економiчrло<) контроJlю в усьому спекrрi екологiчноi безпеки. .Щйльнiсть оргшliв,
кокгроJlюючю( cTalr атмосферного повiтря, грукtових вод, викидiв забрулнюючлоt
речовин - обмежена не буде,

Кумулятивнпй вплпв.

Кумулягивний (сумарний протягом тривалого часу) вплив на екологiчний
cTalr регiону та здоров'я населення вiд реалiзаlii планового проекту € незначним.
Задля зменшенлrя ймовiрностi таких змiн запланованоrозеленення зони реалiзаtii
проекгу на кiнцевiй стадii будiвницгва.

3аходи. пlо пеDедбачасгься вжитп для запобiгання. зменшення та
пом'якшенвя негативнпх ндслiдкiв виконання докчмента деDжавного
планчв&ння

пiд час реалiзацii проекту найбiльш вразливий компонеtп

навколишнього
середовшца
атмосферне повiтря,
Вrrлив зумовлений перевalкно роботою
булiвельноi технiки, Перед початком робiт буле здiйснено розрахунок таких
викидiв в атмосферне повiтря та прогнозований об'ем будiвельних та поб},говIr(
вiдходiв.
Пропонуються настуrп;i заходи:
l ) ретельний пiдбiр та iнструктаж лерсоналу булiвельних робiт та пода,rьшоi
експлуатацii об'екту.
2) максимальне використ:rння ресурсозберiгаючих заходiв - в технологйх
будiвниrцва, використаннi енергозберiгаочих матерiалiв, встilновленнi сучасних
систем опаленIul з високим коефiцiе}rгом корисноi дii,
4) повна реалiзацiя заrr,танованих заходiв з функцiонувального зонування
територii реа-,riзачii проекту, озеленення, обл rrтування санiтарно-захисних зон.

-

тегiчна екологiчна оцi
числl
чсtс,tаднеrrня (недостатнiсть iнфопмацii та технiчних засобiв пiд час здif,снення
TaKoI оцiнкп)
Альтернативи iншого xapalкTepy вiдсутнi з огляду на необхiднiсть
провадження дtrноi rшанованоi дiяльностi, Вибiр майланчика будiвrл-rцrва
проведено ] }рiжуванняv варiаrтгiв можливого розмiшення. r а TexHiKoекономiчrrих обгру}rтувань з ),рахуванням найбiльш економного використllння
земель, а також соцiа.lьно-економiчного розвитку с.Бараш.lнцi
Врмовуючи нагальнiсть потреби такого роду об'ектiв та iснlточi умови,
альтернативи провадхенню плановоi дiяльностi не icнyc, Географiчне
розташування земельноi дi,'rянки та особливостi iснуrочоi iнфраструктури роблять
булiвницrво об'екгiв iншого прrвначення нерацiонаJIьним.
У разi незатверлдення детаJьного плану терlrгорii та вiдповйно - вiдмови
вiд реа,riзацii будiвrицгва об'скту, ускладниться вирiшення проблеми
,}абезпечення
жlтглом грома]шн регiону.
Основним критерiсм пiд час стратегiчноi екологiчноi оцiнки проекгу
мiстобулiвноi локументацii с i'i вiдповiднiсть державним будiвельнlх{ нормам,
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санiтарним нормам i правилам Украi'ни, законодавству у сферi охорони
нilвколишнього природного середовища,
В рамках стратегiчноi екологiчноi оцirжи оцiнено потенцiйнi змiни в
антропогенних й прироляiх екосистемах: гц)оведено ретельншi аналiз приролних
умов вкJIючно з вивченням ландшафту, рельсфу, рослинностi, родочих груlпiв:
проаналiзовано гiдрогеологiчнi аспекти данот територii. Провелено також
консультацiI з громадскiстю щодо пtтгань екологiчного стану i перспекгив його
покращення.
резюме нетехIriчного хаоактепч iцфоомацii передбlчеrrо'i пiдпчнкгами цiсi
частltнlt. Dозпдховlнпх нl шrrпокч ачдитоDiю
В результатi вивченlul факгорiв ризику по потенцiйному негативному вIulиву
реалiзаl,tii планових робiт можемо зробrги висновок - пiд час виконшrня робiт, а
також пiсля iхнього завершеrлrя, здачi об'скту в експ"rуатацiю та його
обслуговуваrrrя, вгшив екологiчний стан с незначним, при виконаннi накJlадених
умов будiвниlтгва та благоусцою територii
Пiд час реалiзаl_tii дет&чьного п,rану теригорii, на Bcix етапа,х та при розробцi
робочого проекту, роботи будlть вестись з дOтриманням норм та ц)авLuI охорони
навколишнього природного середовищa З невiдклащrою вимогою екологiчноi
безпеки, в тому числi вимоги Закону Украiни кПро охорону земель); Закону
Украiни <Про охорону навколишнього природного середовища); Закону Украiни
<Про охорону атмосферного ловiтря> тощо.
8. Етапrr р€алiзацii

детальноrо плану.

У

до

чинного Закону Украirти ,,Про регулювання
мiстобулiвноi дйльностi" зtlмовник в установленому порядку повiдомляс через
вiдповiдностi

засоби MacoBoi iнформаuii про розгдяд детlUIьного пла}rу терItrорii та проведення
громадськю( слухань.
.Щета,rьний плirн затверджусгься iз врахуванням результатiв fромадського
обговореняя i служить пiдставою для змiни цiльового призначеннJt земельноi
дiлянки та отримаяня будiвельного паспорта.

ситуАцlЙниЙ плАн
м l5000

П

роекm ована земел ьна 0iля н ка,
площею 0,03122а

2020,13

-

дпт

Детальний план територii для будiвництва та обслуговування
iндивiдуального хитлового будинку по вул,Першотравнева,
"Горяни", с,Великi Лази,

дЕтАльниЙ плАн тЕриторlI
Сиryацiйний план
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